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

2.274σελ.  
10-12

σελ. 14

σελ. 16

σελ. 18

σελ. 22

σελ. 24

Υπάλληλοι Γραφείου,  
Γραμματείς,  

Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές,  

Οικονομικά Στελέχη,  
Μηχανογράφηση,  
Προγραμματιστές

Γραφίστες,  
Τηλεφωνική  

Εξυπηρέτηση

Promotion-
Merchandisers,  

Στελέχη Πωλήσεων

Πωλητές Υγείας,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  

Ιατροί, Νομικοί,  
Θετικές Επιστήμες,  
Τεχνίτες, Τεχνικοί

Μηχανικοί,  
Αποθηκάριοι,  

Φύλαξη, Εστίαση

Τουρισμός, Αισθητικοί

25.000 Αντίτυπα

σελ. 8Εθελοντισμόςσελ. 4Επιχειρηματικότητα

σελ. 20-21, 30-31Εμποροϋπάλληλοι

Θέσεις εργασίας

σελ. 3 σελ. 6Εργασία Έρευνα

σελ. 26,  
28, 30-32, 
34-35

Μικρές Αγγελίες 
Εργασίας

σελ. 36 Εκπαίδευση

σελ. 38-39
Διατροφή & 

βασικά αγαθά

σελ. 37 Ψυχαγωγία
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης  

& Δράσης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο  

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

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

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

Εκπαιδευτική Πληροφορική
• Μοναστηράκι, Μπορούμε
• Μοσχάτο, Sae Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων 

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό 

Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

Πολυτεχνικής Σχολής

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

•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Φυσικομαθηματικού

•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Κοζάνης

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Από τη μισθωτή σχέση… στην ελεύθερη

Συμβουλές για προετοιμασία αιτήσεων για μεταπτυχιακά

Πόσοι από τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα που πριν την 
έλευση της οικονομικής κρίσης βιώσανε τα καλά της μισθωτής 
σχέσης, όπως, πολύ καλές αμοιβές, παροχές, bonus, κάτι που 
επέτρεπε η θετική οικονομική συγκυρία, δεν είχαν σκεφτεί να 
βγούνε στο στίβο του ελεύθερου επαγγέλματος, καθώς έβλεπαν 
άτομα υποδεέστερων προσόντων να κερδίζουν περισσότερα 
χρήματα, αλλά δεν το τόλμησαν; 

Οι λόγοι που πιθανότατα να τους απέτρεψαν να το επιχειρή-
σουν, ήταν η σχετική σιγουριά που έδινε η μισθωτή σχέση, οι 
καλές αμοιβές που ήταν τέτοιου επιπέδου που επέτρεπαν ένα 
καλό βιοτικό επίπεδο και σε τελική ανάλυση η έλλειψη επιθυμίας 
ανάληψης ενός ρίσκου που το αποτέλεσμα της στάθμισης του 
δεν ήταν τέτοιο, ώστε να κινητοποιηθούν προς την κατεύθυνση 
του ελεύθερου επαγγέλματος.

Τα δεδομένα τα οποία υπαγόρευαν την παραπάνω προσέγγιση 
αναφορικά με τη σταδιοδρομία μας έχουν αλλάξει δραστικά και 
σίγουρα προς το χειρότερο. Η σιγουριά που απολάμβανε κά-
ποιος μισθωτός δεν υπάρχει πια, καθώς οι συνθήκες της αγοράς 
είναι τόσο ευμετάβλητες για τις επιχειρήσεις, που η απόλυση 
ενός εργαζομένου είναι μέσα στις επιλογές της, προκειμένου να 
μειώσει το λειτουργικό της κόστος.

Οι αμοιβές της μισθωτής σχέσης έχουν συμπιεστεί πάρα πολύ, 
σε σημείο ελεύθερης πτώσης και σε πολλούς εργασιακούς 
χώρους επικρατούν αισθήματα φόβου, αβεβαιότητας και ανα-
σφάλειας αναφορικά με το εργασιακό τους μέλλον. Με άλλα 
λόγια δηλαδή, οι παράγοντες που ευνοούσαν τη μισθωτή σχέση 
σταδιακά εκλείπουν, γεγονός που σημαίνει ότι για πολλά άτομα 
η δραστηριοποίηση τους σε επίπεδο ελεύθερου επαγγελματία 

είναι πια μια σοβαρή επιλογή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα 
να σημειώσω ότι και για τους ελευθέρους επαγγελματίες δεν 
είναι ρόδινα τα πράγματα, καθώς η πτώση της ζήτησης στην 
αγορά είναι μεγάλη και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμα 
μεγαλύτερες. 

Θα μπορούσε όμως κάποιος να επιχειρηματολογήσει ότι ανοίγεται 
ένα παράθυρο ευκαιρίας για κάποιους άξιους εργαζομένους να 
δοκιμάσουν την τύχη τους σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς 
η ένταξή τους στην αγορά θα δημιουργήσει συνθήκες θεμιτού 
ανταγωνισμού, γεγονός που θα σπρώξει στο περιθώριο τους 
κακούς επαγγελματίες.

 Αν οι συνθήκες της αγοράς φοβίζουν κάποιους, να θυμούνται 

ότι η οικονομία, η οποία είναι η διαδικασία κάλυψης των αναγκών 
των ανθρώπων, συνεχίζει να υφίσταται ακόμα και σε συνθήκες 
ύφεσης. Επίσης, όταν έρθει ο ανοδικός κύκλος της οικονομίας, 
οι συγκεκριμένοι που θα το τολμήσουν θα είναι αυτοί που θα 
λάβουν και τα μεγαλύτερα οφέλη.

Είναι κρίσιμο να αναφερθώ στους άξιους ανθρώπους οι οποίοι 
βρίσκονται σε μισθωτή σχέση και βλέπουν τα πιο παραγωγικά 
τους χρόνια παγιδευμένα σε μια οικονομική κρίση, της οποίας το 
τέλος δε φαίνεται ορατό στο άμεσο μέλλον και νιώθουν να τους 
ταιριάζει η ελεύθερη επαγγελματική σχέση, να το τολμήσουν. 

Αν αυτό που τους εμποδίζει είναι η απουσία σιγουριάς που 
τους δίνει το ελεύθερο επάγγελμα, να υπογραμμίσω ότι ούτε η 
εξαρτημένη εργασία, ιδιαίτερα στους υψηλά αμειβόμενους δίνει 
πια σιγουριά, καθώς αυτοί πιθανότατα θα αποτελέσουν και τα 
πρώτα θύματα μιας διαδικασίας μείωσης τους κόστους λειτουρ-
γίας μια εταιρίας. Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο ρίσκο που 
αναλαμβάνει κάποιος με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, είναι να 
μη διαχειριστεί κερδοφόρα και εποικοδομητικά για το εαυτό του 
την παραγωγική του ηλικία. 

Όταν κάποιος το αποφασίσει, θα πρέπει να προηγηθεί μια 
σοβαρή προετοιμασία η οποία θα περιλαμβάνει το εντοπισμό 
των θετικών και των προς βελτίωση σημείων, τον τομέα δραστη-
ριοποίησης, την κατάρτιση ενός πολυπαραγοντικού σχεδίου, τη 
χρηματοδότηση, ίσως και με κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και 
την πεποίθηση ότι αυτή η προσπάθεια στο τέλος θα είναι νικηφό-
ρα, παρά τις δυσκολίες που είναι σίγουρο ότι θα εμφανιστούν.

Γεράσιμος Σπηλιώτης, Career Coach Specialist, My Future Career

Η προετοιμασία αιτήσεων για μεταπτυχιακά 
είναι μία επίπονη, χρονοβόρος, απαιτητική, 
και πολύπλοκη διαδικασία. Ο αυξανόμενος 

μάλιστα ανταγωνισμός για τις υπάρχουσες θέσεις 
στα καλά μεταπτυχιακά λόγω της αυξημένης 
τάσης για σπουδές στο εξωτερικό, την καθιστά 
ακόμα δυσκολότερη. Επιπλέον, η διαδικασία 
αίτησης δεν είναι μόνο η συλλογή των απαι-
τούμενων εγγράφων και η συμπλήρωση της 
αίτησης αυτής καθαυτής, όπως λανθασμένα 
πιστεύουν πολλοί. Για να φτάσει ο υποψήφιος 
στο σημείο να συμπληρώνει αιτήσεις και να 
συλλέγει έγγραφα, συστατικές και σκορ τεστ, 
πρέπει πρώτα να έχει επιλέξει τα κατάλληλα 
προγράμματα και πανεπιστήμια, κάτι που αποτελεί 
το πρώτο βήμα και το σημαντικότερο.

Στο σημερινό άρθρο θα αναφερθούμε στα 
σημεία που πρέπει να προσέξει ο/η υποψήφιος/α 
καθ’όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του/
της, από την έρευνα προγραμμάτων, μέχρι την 
αποδοχή ή όχι των προσφορών θέσεων που θα 
λάβει. Η παράθεση αυτών των σημείων θα γίνει 
με τη μορφή γενικών συμβουλών.

Ο χάρτης προγραμμάτων καθώς και το περι-
εχόμενό τους αλλάζει διαρκώς και προσαρμό-
ζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις 
τάσεις της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας, και 
της οικονομίας. Επομένως, νέα προγράμματα 
και πανεπιστήμια έρχονται στο προσκήνιο και 
προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση και καινοτόμες 
υπηρεσίες. Άρα, γιατί να μένετε μόνο στα πανε-
πιστήμια τα οποία γνωρίζετε εσείς ή/και οι γονείς 
σας από παλιά; Σίγουρα υπάρχουν οι σταθερές 
αξίες, αλλά η εκπαίδευση δεν είναι ένας στάσι-
μος τομέας, και τα δεδομένα αλλάζουν συχνά. 
Ενημερωθείτε κατάλληλα και λεπτομερώς και 
μη στέκεστε στο όνομα που ένα πανεπιστήμιο 
μπορεί να είχε πριν από χρόνια.

Λάβετε υπόψη σας τη διαφοροποίηση των 
προγραμμάτων βάσει εξειδίκευσης. Ένα πανε-
πιστήμιο μπορεί να είναι κορυφαίο σε τομέα 
εντελώς άσχετο με αυτό που θέλετε να σπου-
δάσετε εσείς. Λαμβάνουμε υπόψη τα rankings, 
αλλά χωρίς να τα μετατρέπουμε σε αυτοσκοπό.

Στο συνολικό κόστος του μεταπτυχιακού συ-
νυπολογίστε και τα έξοδα διαβίωσης.

Και εννοείται και τη διάρκεια. Ένα διετές πρό-
γραμμα, εκτός από διπλάσια δίδακτρα, θα σας 

επιβαρύνει και με διπλάσια έξοδα για διαβίωση. 
Οπότε όταν κάποιος επιλέγει ένα μεταπτυχιακό 
μόνο και μόνο επειδή είναι δωρεάν ή σχεδόν 
δωρεάν χωρίς να υπολογίζει ότι θα έχει έξοδα 
διαβίωσης για 2 χρόνια και μάλιστα σε πολύ 
ακριβή χώρα, τότε κάποιο υπολογισμό δεν 
κάνει καλά, εάν το βασικό κριτήριό του είναι 
το περιορισμένο budget.

Χωρίστε τις αιτήσεις σας σε ομάδες: 1) τα 
προγράμματα που πρέπει να ξεπεράσετε τον 
εαυτό σας για να σας δεχτούν, 2) τα προγράμ-
ματα που δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά με 
μία πολύ δυνατή αίτηση, θα τα καταφέρετε και 
3) τα προγράμματα που εκτός απροόπτου, θα 
σας προσφέρουν θέση σίγουρα. Η διασπορά 
του ρίσκου θα φέρει βέλτιστα αποτελέσματα.

Ξεκινήστε την έρευνα νωρίς, ώστε να καταλήξετε 
στα προγράμματα στα οποία θα κάνετε αίτηση 
νωρίς. Έτσι θα δείτε τα συγκεκριμένα προαπαι-
τούμενα και θα έχετε χρόνο να προετοιμαστείτε 
και για τα τεστ που ζητούν. Οι έγκαιρες αιτήσεις 
τυγχάνουν καλύτερης αντιμετώπισης και βρίσκουν 
και τα κονδύλια υποτροφιών διαθέσιμα. Επίσης, 
οι αιτήσεις που υποβάλλονται νωρίς (τουλάχιστον 
6 μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος και 
ανάλογα τη χώρα), παίρνουν απαντήσεις νωρίς 
και σας αφήνουν αρκετό χρόνο για να προετοι-
μάσετε τη μετάβασή σας στη νέα σας πόλη και 

τα τακτοποιήσετε σωστά τα θέματα διαμονής.
Επικοινωνήστε με τα άτομα από το εργασιακό 

και ακαδημαϊκό σας περιβάλλον που θα σας 
δώσουν συστατικές επιστολές από την αρχή, 
για να έχετε τη συγκατάθεσή τους και όταν έχε-
τε καταλήξει στα προγράμματα στα οποία θα 
κάνετε αίτηση, τότε επικοινωνείτε και πάλι για 
να εξηγήσετε τη διαδικασία των συστατικών 
επιστολών που προτιμά το κάθε πανεπιστήμιο. 
Ναι, σωστά, δε δέχονται όλα τις συστατικές 
που γράφουν από μόνοι τους οι καθηγητές, τα 
περισσότερα πια έχουν δικές τους φόρμες και 
μάλιστα τις ζητούν και ηλεκτρονικά.

Η κάθε αίτηση απαιτεί ξεχωριστό personal 
statement. Ένας επαγγελματίας του χώρου με 
εκατοντάδες αναγνώσεις τέτοιων κειμένων στο 
βιογραφικό του, μπορεί αμέσως να καταλάβει 
εάν έχετε γράψει ένα γενικό κείμενο και απλά 
αλλάξατε 2 λέξεις και 2 επωνυμίες ή εάν αφιε-
ρώσατε χρόνο και σκέψη αποκλειστικά για το 
«δικό του» πρόγραμμα. Το ποιο προτιμά είναι 
ευνόητο.

Φτιάξτε ένα προσεγμένο χρονοδιάγραμμα, όχι 
μόνο για να υποβάλλετε τις αιτήσεις εγκαίρως, 
αλλά και για να πάρετε απαντήσεις σε κοινή 
περίοδο. Το δίλημμα του να απαντήσετε θετι-
κά στην 3η σας επιλογή ή να την απορρίψετε 
περιμένοντας κι άλλο απάντηση από την 1η 

επιλογή, είναι πολύ επιβαρυντικό και ένα ρίσκο 
που μπορείτε να αποφύγετε.

Μη μιλάτε για υποτροφίες πριν καν ξεκινήσετε 
μία αίτηση. Κανείς δε θα μιλήσει ανοιχτά για τέτοια 
θέματα σε κάποιον που δεν έχει δείξει ακόμα 
ότι σκέφτεται σοβαρά το εν λόγω πρόγραμμα.

Υπολογίστε και το ενδεχόμενο να μην πάει 
καλά το τεστ που σας ζητάει το πρόγραμμα της 
επιλογής σας, οπότε να χρειαστείτε άλλο ένα 
μήνα τουλάχιστον για να εξεταστείτε ξανά.

Αιτήσεις σαφώς και μπορείτε να κάνετε σε 
πολλά προγράμματα πριν πάρετε το πτυχίο σας 
(με την μέχρι τότε αναλυτική βαθμολογία) και 
χωρίς τα σκορ GMAT, TOEFL, IELTS.

Ιεραρχείστε τα «θέλω» και τις ανάγκες σας. 
Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που επιλέγετε 
ένα μεταπτυχιακό και ποια η βαρύτητά τους; 
Μόνο εάν είστε σίγουροι για το γιατί θέλετε 
ένα μεταπτυχιακό και τι περιμένετε από αυτό, 
θα μπορέστε να επιλέξετε τα κατάλληλα, γιατί 
το κάθε πρόγραμμα έχει τα δικά του πλεονε-
κτήματα. Συν τοις άλλοις, για την τελική σας 
επιλογή, μπορεί να χρειαστεί να συμβιβαστείτε 
σε κάποιους τομείς. Σας ενδιαφέρει το όνομα; 
Τα rankings; Το περιεχόμενο; Τα δίδακτρα; Η 
ύπαρξη πρακτικής; Η τοποθεσία; Η σχέση με 
συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας; Η σύν-
θεση και τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που 
γίνονται δεκτοί; Η φήμη του προγράμματος 
στην Ελλάδα; Καλά προγράμματα υπάρχουν 
πολλά, αλλά το ζητούμενο είναι να επιλέξετε 
τα καταλληλότερα για ΕΣΑΣ.

Προετοιμαστείτε σοβαρά και σωστά. Είναι 
κρίμα μία τόσο μεγάλη επένδυση σε χρόνο, 
χρήμα, και προσπάθεια, να μην ξεκινήσει καλά, 
επειδή υποτιμήσατε τη δυσκολία της ή επειδή 
υπερτιμήσατε το προφίλ ή/και τις δυνατότητές σας.

Αυτές είναι μερικές μόνο γενικές συμβουλές 
για την προετοιμασία αιτήσεων για μεταπτυχιακά. 
Εμείς ως Admitted – Σύμβουλοι Εκπαίδευσης 
σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και δύναμη και 
παραμένουμε στη διάθεση όλων για περαιτέρω 
ερωτήσεις και εξατομικευμένες πια συμβουλές 
και προτάσεις.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ
Education Consultant-Director of Admitted! 

Education Consultants and Advisors
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επιχειρηματικοτητα

Team Coaching: Ποιες δεξιότητες  
απαιτούνται για σίγουρα αποτελέσματα

«Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα & βιώσιμη ανάπτυξη»

Το ομαδικό coaching απαιτεί ένα χαρτο-
φυλάκιο δεξιοτήτων πέραν αυτών που 
διαθέτει ένας επαγγελματίας coach. Oι 

περισσότερες από αυτές σχετίζονται με τη 
διαφορά πλαίσιου μεταξύ των ιδιωτικών 
συνεδριών coaching και της δυναμικής που 
αναπτύσσεται στην ομάδα.

Για παράδειγμα:
• Διαχείριση διαφορετικών μαθησιακών ρυθ-
μών. Είναι συνηθισμένο στο ομαδικό coaching 
(team coaching) κάποια μέλη της ομάδας να 
φτάνουν γρηγορότερα σε συμπεράσματα που 
αφορούν στον τρόπο που πρέπει να κινηθεί 
η ομάδα απ'ό,τι κάποια άλλα μέλη, τα οποία 
μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο να 
σκεφτούν τα αρχικά στάδια της πορείας. Ο 
team coach πρέπει να γνωρίζει να χειρίζεται 
τις διαφορές στους μαθησιακούς ρυθμούς 
με τέτοιο τρόπο που να μη γίνονται λόγος 
σύγκρουσης. Να μπορεί δηλαδή να βοηθάει 
την ομάδα να οδηγείται δημιουργικά σε κα-
λύτερες λύσεις.
• Διαχείριση των υπο-ομάδων. Πολλές ομάδες 
χωρίζονται σε υπο-ομάδες. Αυτές οι υπο-ομάδες 
μπορεί να ποικίλoυν ανάλογα με τα θέματα 
που βρίσκονται υπό συζήτηση ή με τη φύση 
των προκλήσεων. Η δημιουργία των υπο-
ομάδων δεν είναι πάντα προφανής. Χρειάζεται 
γνώση και δεξιότητες, ώστε ένας team coach 
να μπορεί να αντιλαμβάνεται τις δυναμικές που 
αναπτύσσονται, τις συμμαχίες που αλλάζουν 
και να αναδεικνύει αυτές τις συμπεριφορές 
ώστε η ομάδα να αναλαμβάνει συνειδητά να 
επιλέξει τρόπους αλλαγής τους.
• Εμπιστευτικότητα. Ό,τι λέγεται στις κατ'ιδίαν 
συνεδρίες δε μεταφέρεται στις ομαδικές. Ο 
team coach πρέπει να προστατέψει την εμπι-
στευτικότητα των συζητήσεων βοηθώντας 
παράλληλα την ομάδα να κινηθεί μπροστά. 
Χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς και δεξιότητες.
• Διευκόλυνση. Παρ'ότι ο ρόλος του διευκο-

λυντή (facilitator) μιας ομάδας δεν είναι ίδιος 
με αυτόν του team coach (μια απ'τις βασικές 
διαφορές είναι η απόσταση ανάμεσα στην 
επίλυση προβλημάτων και στην οικοδόμη-
ση ικανοτήτων), ο-η team coach χρειάζεται 
να διαθέτει ένα ικανό σύνολο δεξιοτήτων 
διευκολυντή και μια εργαλειοθήκη τεχνικών 
και μεθόδων.

Πολλές από τις τεχνικές και δεξιότητες που 
χρησιμοποιούνται στο προσωπικό coaching 
χρησιμοποιούνται και στο ομαδικό. Όμως ακό-
μα και για εκείνες που είναι κοινές απαιτείται 
υψηλότερη ικανότητα. 

Για παράδειγμα:
• Η ενεργητική ακρόαση είναι θεμελιώδης 
δεξιότητα για όλους τους coaches. Ωστόσο, ο 
team coach πρέπει να εφαρμόζει ενεργητική 
ακρόαση τόσο στο πρόσωπο που έχει το λόγο 
κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής συνεδρίας όσο 
και σε όλους όσους βρίσκονται στο χώρο. 
Η επίγνωση των σιωπηλών συζητήσεων, η 
παρατήρηση της γλώσσας του σώματος και 
η αναγνώριση της διάθεσης των μελών της 

ομάδας, δεν είναι πάντα εύκολη – ιδιαίτερα 
όταν ο ομιλητής είναι ιδιαίτερα εκφραστικός 
και θερμός ή πειστικός στο λόγο του.
• Η αποτελεσματική χρήση της σιωπής είναι ένα 
σημάδι της αυτοπεποίθησης και της ωριμότη-
τας του coach. Όμως η δημιουργία σιωπής σε 
μια ομαδική διαδικασία, ειδικά όταν η ομάδα 
αποτελείται κυρίως από ακτιβιστές, είναι μια 
πολύ δύσκολη και απαιτητική υπόθεση.
• Οι δυναμικές ερωτήσεις είναι συχνά στο επίκε-
ντρο του coaching. Στις προσωπικές συνεδρίες 
δίνεται έμφαση στο να υποστηριχθεί η κατάλ-
ληλη ερώτηση στην κατάλληλη στιγμή και με 
τον κατάλληλο τρόπο ώστε να προκαλέσουμε 
συνειδητοποιήσεις που θα πυροδοτήσουν τη 
μαθησιακή διαδικασία. Στο team coaching, 
η έμφαση δίνεται στο να βοηθήσουμε την 
ομάδα να ανακαλύψει τις δικές της δυναμικές 
ερωτήσεις. Οι coaches βοηθάνε τους πελάτες 
στις ατομικές συνεδρίες να διευκρινίσουν, να 
αναστοχαστούν και να μάθουν μέσα από τις 
δικές τους ιστορίες. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται 
στο team coaching – αλλά όλοι έχουν κά-

ποιες ελαφρές διαφορές (και μερικές φορές 
μάλιστα οι διαφορές μπορεί να είναι ριζικές) 
στο πως αντιλαμβάνονται την αφήγηση της 
ιστορίας τους. Ο team coach πρέπει να τους 
βοηθήσει να δεχτούν και να ενσωματώσουν 
τις διαφορετικές εκδοχές σε μια αφήγηση που 
θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν συναφείς 
και συμβατές μελλοντικές επιλογές.
• Ταυτότητα. Οι coaches βοηθούν τα άτομα 
να διευκρινίσουν και να κατανοήσουν την 
ταυτότητά τους. Η επίτευξη της ίδιας επίγνωσης 
σε μια ομάδα είναι σημαντικά πιο περίπλοκη.
• Διαχείριση συγκρούσεων. Ο coach των ατο-
μικών συνεδριών, αρκετά συχνά καλείται να 
βοηθήσει τους πελάτες του να βρουν στρα-
τηγικές για την αντιμετώπιση των συγκρού-
σεων στο χώρο εργασίας (ή αλλού). Αυτές οι 
στρατηγικές είναι «αδιαφανείς», με την έννοια 
ότι είναι γνωστές μόνο στον coach και στον 
πελάτη. Στo team coaching, οι στρατηγικές 
διαχείρισης συγκρούσεων συνήθως πρέπει να 
είναι διαφανείς, διότι όλοι οι παίκτες είναι στο 
δωμάτιο και αποτελούν μέρος της συνομιλίας. 
Ο χειρισμός της συναισθηματικής ενέργειας σε 
τέτοιες καταστάσεις είναι ένα έργο που απαιτεί 
ειδικές δεξιότητες!

Οι διαφορές αυτές καθιστούν απαραίτητη την 
εκπαίδευση των coaches, των οποίων η εμπειρία 
είναι ως επί το πλείστον σε ατομικές συνεδρίες, 
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 
αυξημένες απαιτήσεις του πολύπλοκου ρόλου 
ενός team coach. Ένας coach που εκπαιδεύε-
ται στο team coaching, αντιλαμβάνεται ότι η 
επιπλέον εκπαίδευση έχει σημαντική επίδραση 
στην αποτελεσματικότητα που έχει και στις 
ατομικές συνεδρίες coaching.

Άγγελος Δερλώπας,
PCC, CMC - Executive &

Leadership Coach
Iδρυτής Positivity Coaching

www.positivity.gr

Tα τελευταία χρόνια μετά την εμπειρία της οικονομικής 
κρίσης και της ύφεσης όπου άλλαξε το περιβάλλον για τις 
επιχειρήσεις και αναδείχθηκαν νέες ανάγκες και προτεραιό-
τητες για τους πολίτες – καταναλωτές, η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων και ανοι-
χτού διαλόγου. Σε αυτό το κλίμα, κάθε σύγχρονη επιχείρηση 
καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της, την ευθύνη της 
απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να διαμορφώσει 
εκ νέου την επιχειρηματική της δραστηριότητα και στρατηγι-
κή. Oι επιχειρήσεις που σήμερα θα θέσουν ως βασική τους 
προτεραιότητα την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και θα την 
ευθυγραμμίσουν με τους επιχειρησιακούς τους στόχους, θα 
είναι οι επιχειρήσεις που θα βγουν από το αδιέξοδο και θα 
αποτελέσουν τους αυριανούς πρωταγωνιστές. 

H υπεύθυνη επιχειρηματικότη-
τα εισάγει ένα νέο μοντέλο 
λειτουργίας στις επιχειρήσεις 
που στηρίζεται στο τρίπτυχο 
οικονομική ανάπτυξη, κοι-
νωνική συνοχή και προστα-
σία περιβάλλοντος. Το νέο 
αυτό μοντέλο είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την έννοια 
της βιώσιμης ανάπτυξης, η 
οποία δεν μπορεί να επι-
τευχθεί χωρίς εμπιστοσύ-
νη, διαφάνεια και αίσθημα 
ευθύνης προς την κοινωνία.

Πώς όμως ένας οργανισμός με-
τουσιώνει τις βασικές αρχές της υπεύθυνης επι-
χειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στις 
καθημερινές του πρακτικές, πολιτικές και στρατηγικές;

Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και ο σεβασμός 
στους νόμους του κράτους ασφαλώς και δεν καθιστούν 
μια επιχείρηση κοινωνικά υπεύθυνη, αποτελούν όμως την 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση δράσεων και 
πρωτοβουλιών με σκοπό την υποστήριξη της αγοράς, της 
κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να έχουν 
συνοχή, να ενσωματώνονται στην επιχειρησιακή στρατηγική 
του Οργανισμού, να στηρίζονται σε συγκεκριμένους Άξονες 
και να μην αποτελούν σποραδικές δράσεις με έλλειψη στο-
χοθέτησης και σύνδεσης με τη στρατηγική της επιχείρησης.

Ως βασικοί άξονες δράσης εταιρικής υπευθυνότητας μιας 
επιχείρησης είναι το εργασιακό περιβάλλον, το φυσικό περι-
βάλλον, η κοινωνία, η αγορά και οι καταναλωτές.

Σε μια εποχή που οι εργασιακές 
σχέσεις δοκιμάζονται, η ανάγκη 
δημιουργίας και προαγωγής 
ενός ευχάριστου και υγιούς 
εργασιακού περιβάλλοντος 
καθίσταται πιο επιτακτική από 
ποτέ. Η προστασία θεμελιω-
δών εργασιακών δικαιωμά-
των και η καλλιέργεια ενός 
αξιοκρατικού περιβάλλοντος 
με επίκεντρο τον άνθρωπο-

εργαζόμενο αυξάνει την πα-
ραγωγικότητα και την πίστη 

των εργαζομένων στην επιχεί-
ρηση. Επιπλέον, με την καλλιέργεια 

του εθελοντισμού και με την εμπλοκή των 
εργαζομένων σε δράσεις ΕΚΕ ενισχύεται το 

ηθικό των ανθρώπων και η αποδοτικότητά τους.

Η δέσμευση στο όραμα της περιβαλλοντικής ανάπτυξης, η 
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε οργανισμού 
αποτελούν βασικές αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας 
και της βιώσιμης ανάπτυξης. Με την εφαρμογή «πράσινων 
πρακτικών», όπως η μείωση αποβλήτων, η εξοικονόμηση 
ενέργειας κ.α. εκτός από κοινωνικοπολιτικά οφέλη, υπάρχουν 
και οικονομικά. Η ελληνική κοινωνία σήμερα προσδοκά από 
τις επιχειρήσεις περισσότερο από ποτέ στήριξη, συνέπεια, 
αξιοπιστία και διαφάνεια. Δεν είναι λίγες οι μελέτες που έχουν 
δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις οποίες εταιρείες που έχουν εν-
σωματώσει κοινωνικές δράσεις στη εταιρική τους στρατηγική 
κατέχουν υψηλότερη θέση στην προτίμηση των καταναλωτών.

Οι επιχειρήσεις που «αφουγκράζονται» τις επιταγές της αγο-
ράς και των καταναλωτών και βρίσκονται σε ανοιχτό διάλογο 
και επικοινωνία μαζί τους κατορθώνουν να δημιουργήσουν 
καλύτερη εικόνα στα μάτια των καταναλωτών και της κοινωνίας 
σε σχέση με αποστασιοποιημένες από την κοινωνία εταιρείες. 
Έχοντας κερδίσει τη συμπάθεια και εκτίμηση των καταναλω-
τών διαθέτουν και περισσότερες πιθανότητες να ξεπεράσουν 
μία ενδεχόμενη κρίση στη φήμη τους γρηγορότερα και με τις 
λιγότερες δυνατές επιπτώσεις.

Συμπερασματικά, είναι γεγονός, ότι η ΕΚΕ τα επόμενα χρό-
νια θα μας απασχολήσει ακόμα πιο έντονα καθώς αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και 
βασικό μέσο στρατηγικής και ανάπτυξης επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών. Το «υπεύθυνο επιχειρείν»– ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα μιας επιχείρησης – αποτελεί μια ηθική δέσμευση, 
μια κοινωνική και οικονομική επένδυση με απώτερο στόχο 
την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 
Αλεξία Παπανικολάου, H.R. Specialist  

(MSc Environmental Governance & Sustainable Development)
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Ερευνα

Στο 59% καταγράφεται  
η δυσκολία των εργοδοτών  
στην Ελλάδα να βρουν  
κατάλληλο προσωπικό  
καταλαμβάνοντας  
την 6η θέση στην παγκόσμια  
κατάταξη, μετακίνηση  
δεκατριών θέσεων συγκριτικά  
με την περυσινή 19η θέση  
της χώρας μας παγκοσμίως  
και 21 μονάδες πάνω  
από τον παγκόσμιο  
μέσο όρο (38%).
Το μεγαλύτερο ποσοστό  
δυσκολίας κάλυψης θέσεων  
εργασίας που έχει σημειωθεί  
στην Ελλάδα τα τελευταία  
8 έτη.

Επαγγελματίες Πωλητές:  
Οι θέσεις εργασίας  
με τη μεγαλύτερη δυσκολία  
κάλυψης στην Ελλάδα  
για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Ανήσυχο το 64%  
των εργοδοτών για  
τον αντίκτυπο των θέσεων
που παραμένουν κενές.

Δε δείχνει σημάδια  
υποχώρησης η έλλειψη  
δεξιοτήτων, όχι μόνο  
στην Ελλάδα, αλλά  
και παγκοσμίως.



www.voluntaryaction.gr
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εθελοντισμοσ

Τι είναι το WWF;
Το WWF είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς οργανώσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος.
Ποια είναι η αποστολή τού WWF;
Να σταματήσει την υποβάθμιση τού φυσικού περιβάλλοντος και να οικοδομήσει 
ένα μέλλον, στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, μέσα από: 

τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη, τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων φυσικών 
πόρων, τη μείωση της ρύπανσης και της σπάταλης στην κατανάλωση.
Τι σημαίνει «Βε-βε-εφ» (WWF);
Το WWF υπήρξε αρχικά ακρωνύμιο του WorldWildlifeFund που σήμαινε «παγκόσμιο ταμείο 
για την άγρια ζωή». Η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος αντανακλούσε την επιθυμία 
των ιδρυτών της οργάνωσης να συγκεντρώνουν χρήματα από την παγκόσμια κοινότητα, 
χρηματοδοτώντας με αυτά δράσεις προστασίας της φύσης άλλων οργανώσεων σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές ολόκληρου του πλανήτη.
Αγγελία
Φέτος το καλοκαίρι χρειαζόμαστε τη συμμετοχή εθελοντών στην παρακολούθηση φωλιών 
του γύπα Ασπροπάρη από αρχές Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Δαδιάς 
στον Έβρο.
Οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν στη χρήση τηλεσκοπίου και πώς να αναγνωρίζουν την κίνηση 
των νεογνών στις φωλιές από απόσταση. Η μελέτη της συμπεριφοράς των μικρών και των 
γονιών τους θα βοηθήσει στην αποτελεσματική φύλαξη των φωλιών. Η φετινή αναπαρα-
γωγική περίοδος είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς μόνο 5 ζευγάρια επέστρεψαν από το 
μεταναστευτικό ταξίδι από την Αφρική και έχουν φτιάξει φωλιές στη Θράκη.
Οδηγώντας το αυτοκίνητο του προγράμματος, ο κάθε εθελοντής θα προσεγγίζει συγκεκρι-
μένες θέσεις θέας από όπου θα έχει καλή οπτική επαφή με τις φωλιές του Ασπροπάρη. Οι 
εθελοντές, 3 με 4 άτομα ανά περίοδο, θα φιλοξενηθούν σε σπίτι που νοικιάζει το WWF στο 
χωριό της Δαδιάς. Θα απασχολούνται καθημερινά 6 ώρες, 5 ημέρες την εβδομάδα συμπε-
ριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων (θα υπάρχουν 2 μέρες ρεπό τη βδομάδα).
Το μόνο κόστος συμμετοχής είναι για το ταξίδι μετάβασης και επιστροφής προς και από τη 
Δαδιά. Το WWF Ελλάς μετρά ήδη είκοσι και πλέον χρόνια παρουσίας στην περιοχή και έχει 
υλοποιήσει προγράμματα διαχείρισης και μελέτης του προστατευόμενου Δάσους και των 
αρπακτικών πουλιών που φιλοξενεί. Ανάμεσα στις δραστηριότητές του είναι η Παρακολού-
θηση/Φύλαξη Φωλιών Ασπροπάρη, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμ-
ματος LIFE+ Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη 
Neophron percnopterus στη Βουλγαρία και την Ελλάδ». Περισσότερα για τη δουλειά μας 
για τον Ασπροπάρη στο blog του WWF. Αριθμός εθελοντών: 3-4 εθελοντές ανά περίοδο 
1 μήνα. Ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής: 1 μήνας Απαραίτητο προσόν: Δίπλωμα οδήγησης 
Καλύπτονται: Η διαμονή, η διατροφή και η ασφάλιση των εθελοντών.
Για να δηλώσετε συμμετοχή στείλτε το βιογραφικό σας, επισημαίνοντας για ποια περίοδο ενδια-
φέρεστε (διάρκειας τουλάχιστον 1 μήνα) στη Ροδούλα Καραμπάτσα στο e-mail: r.karampatsa@
wwf.gr. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25540 32210.

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

Με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού «η Αγκαλιά» παρέχει δωρεάν υπηρεσίες 
και συμπαραστέκεται με ανιδιοτέλεια, αγάπη και σεβασμό στις γυναίκες εκείνες έγγαμες ή 
άγαμες, που διάφοροι λόγοι, κυρίως εγκατάλειψης, κακοποίησης, αλλά και κοινωνικοοι-
κονομικοί, τις πιέζουν να οδηγηθούν στη βίαιη αφαίρεση της ζωής του εμβρύου - παιδιού 
τους. Προσφέρει προστασία στο παιδί από την κύησή του και μετά τον τοκετό, στη μητέρα 
του ηθική και υλική στήριξη. Γενικώς στηρίζει το θεσμό του γάμου και της οικογένειας και 
ενθαρρύνει την τεκνογονία. Συμβάλλει στην ενημέρωση του κοινού, σε όλη την Ελλάδα, 
πάνω σε θέ μα τα που αφορούν στην εγκυμοσύνη, στη μητρότητα, στα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, στο δημογραφικό, με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, ημερίδων και 
με την εκτύπωση και τη διανομή εντύπων. Έτσι όλοι εμείς, τα μέλη, οι εργαζόμενοι, οι φίλοι, 
οι εθελοντές και οι χορηγοί που υποστηρίζουν την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, 
αγκαλιάζουμε την έγκυο και το έμβρυο - και στη συνέχεια τη μητέρα και το παιδί της - με 
φροντίδα και αγάπη, αισθανόμενοι ότι, όλοι μαζί, δημιουργούμε μια μεγάλη οικογένεια. Μια 
μεγάλη και ζεστή αγκαλιά, που λέγεται Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Στη σκέψη 
και τη ματιά όλων μας καθρεφτιζόταν πάντα αυτή η Αγκαλιά, που μεταμορφώθηκε σταδιακά 
σε ένα δυνατό "πιστεύω" για όλους μας. Έτσι, αποφασίστηκε αυτή "η αγκαλιά" να βγει και 
προς τα "έξω" - με το να προστεθεί στον τίτλο μας και να γίνει πια το νέο μας Σύμβολο.
Αγγελίες
Εθελόντριες αποθήκης 
Η φροντίδα και η λειτουργική τακτοποίηση των αποθηκών μας, συμβάλλει στην καλή και 
εύρυθμη λειτουργία της "Αγκαλιάς". Η ανά δεκαπενθήμερο προσφορά υλικής βοήθειας στις 
εξυπηρετούμενες οικογένειες προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιμασία των διαφόρων ειδών. 
Οι Εθελοντές Αποθήκης, σε συνεργασία με το προσωπικό μας, τακτοποιούν τις προσφορές 
των Χορηγών μας και τα άλλα είδη κατά κατηγορία και συσκευάζουν τα προϊόντα για την 
παράδοσή τους στις οικογένειές μας. Καθως οι ανάγκες των οικογενειών μας αυξάνονται 
συνεχώς, η εθελοντική προσφορά στον τομέα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Εθελόντριες κοινωνικής πρόνοιας
Μετά από Σεμινάρια, που οργανώνονται από την "Αγκαλιά" και πραγματοποιούνται με 
την επίβλεψη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας αποκτούν 
την κατάλληλη επιμόρφωση και εξειδικεύονται σε θέματα στήριξης των προστατευομένων 
οικογενειών μας. Με την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων, αναλαμβάνουν τη στήριξη των 
οικογενειών που χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Οι εθελόντριες αυτές 
βρίσκονται σε άμεση και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία, 
λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα της προσφοράς τους.
Θέλετε και σεις να στηρίξετε τα Παιδιά της "Αγκαλιάς"; Ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητά σας;
Διαθέτοντας λίγο από τον χρόνο σας με αγάπη; Θα μας δώσετε μεγάλη χαρά, αν επικοινωνήσετε
με το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210 8828788

Η Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης "Ανάδυση", λειτουργεί από το 1996 
στην Αίγινα σε ετήσια βάση και φιλοξενεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Το 
καλοκαίρι διεξάγονται κατασκηνωτικά προγράμμα εντελώς δωρεάν 
για παιδιά από ιδρύματα που κλείνουν ή παιδιά προερχόμενα από 
άπορες οικογένειες.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ»
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτών με ειδικότητες Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού, 
Εργοθεραπευτή, Γυμναστή Ειδικής Αγωγής, Ειδικού Παιδαγωγού, Νοσηλευτού κλπ. σε 
15νθημερα κατασκηνωτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης παιδιών 
με ειδικές ανάγκες.Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Κάθε εκπαιδευτής θα έχει την ευθύνη δύο παιδιών. Η Στέγη θα καλύψει τα εισιτήρια από 
Πειραιά προς Αίγινα και από την Αίγινα προς Πειραιά.
Αιτήσεις με λεπτομερές βιογραφικό
ΠΡΟΣ
ΣΤΕΓΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΑΝΑΔΥΣΗ»
Ακτή Τότη Χατζή 77-Αίγινα, Τ.Κ 18010
Τηλέφωνα επικοινωνίας: ΤΗΛ. (22970)-25802 - FAX. (22970)-28849
E-mail: anadιsi@hotmail.gr

Η δράση μας ξεκίνησε σαν ιδέα πριν από αρκετά χρόνια όταν μένο-
ντας σε διάφορα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο, λόγω επαγγελματικών 
υποχρεώσεων, μας απασχολούσε το που καταλήγει όλο αυτό το 
σαπούνι το οποίο καθημερινά πετιέται από τα δωμάτια, και πως θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο της ανακύκλωσης. Χωρίς 

όμως τις κατάλληλες γνώσεις το ερώτημά μας παρέμενε για πολύ καιρό αναπάντητο. Και 
τότε ήταν που μέσα από την αλλαγή καριέρας, ήρθε και η απάντηση στην ερώτηση που 
ανέκυπτε κατά την επίσκεψή μας σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα.
Η δράση μας (Ανακύκλωση Σαπουνιού & Χρησιμοποιημένων Ελαίων) ονομάστηκε "Soap 
For All" γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα 
καθαριότητας του χώρου τους και να μπορούν να φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή.
Έτσι λοιπόν μέσα από τις γνώσεις που αποκτήσαμε στο αντικείμενο της σαπωνοποιίας (για 
επαγγελματικούς λόγους) και αρκετό πειραματισμό, καταφέραμε να βρούμε τον τρόπο να 
ανακυκλώνουμε τα υπολείμματα σαπουνιών από τα τουριστικά καταλύματα, πετυχαίνοντας 
με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίζουμε αρκετά κιλά σαπούνι για κοινωφελή ιδρύματα και 
ομάδες που έχουν ανάγκη αλλά παράλληλα να αυξήσουμε τα πράγματα που μπορούμε 
να ανακυκλώσουμε προστατεύοντας το περιβάλλον.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναπτύξαμε τη δράση μας και στην ανακύκλωση χρησιμοποι-
ημένων ελαίων με τη λογική ότι οι Έλληνες χρησιμοποιούν αρκετό λάδι (κυρίως ελαιό-
λαδο) στην καθημερινή διατροφή τους και αυτό μετά τη χρήση του, καταλήγει συνήθως 
στους νεροχύτες και από εκεί στον υδροφόρο ορίζοντα με καταστροφικές συνέπειες για 
το περιβάλλον.
Με τη δράση μας δώσαμε λοιπόν τη δυνατότητα σε όσους είναι περιβαλλοντικά ευαισθη-
τοποιημένοι να συλλέγουν το λάδι που θα πετούσαν και να μας το φέρνουν με σκοπό να 
το μετατρέψουμε σε σαπούνι το οποίο και αυτό προσφέρεται σε κοινωνικά ιδρύματα και 
ομάδες που έχουν ανάγκη.
Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται από εθελοντές και τα σαπούνια που παρασκευάζονται 
ΔΕΝ πωλούνται και ΔΕΝ αποφέρουν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, κέρδος σε κάποιο από τα 
εμπλεκόμενα μέρη.
Τα υλικά που χρειάζονται για τη διαδικασία της ανακύκλωσης είναι προσφορές εταιριών 
που συμμετέχουν στην δράση μας ως χορηγοί μέσα από το δικό τους πλαίσιο δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Δε διαχειριζόμαστε χρήματα!
Δε ζητάμε οικονομική συμμετοχή από τα μέλη της δράσης!
Για εμάς ο εθελοντισμός είναι βασικό στοιχείο μιας σωστά οργανωμένης κοινωνίας.
Σας καλούμε να γίνετε μέλος της Ανακύκλωσης Σαπουνιού & Χρησιμοποιημένων Ελαίων!
Σας καλούμε να γίνετε και εσείς μέλος αυτής της μεγάλης παρέας!
Γιατί να Γίνω Μέλος της Δράση:
Διότι με την ανακύκλωση σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων θα έχετε λιγότερα 
απορρίματα ενώ παράλληλα τα παραγόμενα σαπούνια θα είναι χρήσιμα σε αρκετούς 
ανθρώπους.
Διότι με την ανακύκλωση σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων προστατεύετε το πε-
ριβάλλον καθώς το σαπούνι είναι βιοδιασπώμενο
Διότι το λάδι που θα πετιόταν στο νεροχύτη θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον μολύ-
νοντας τον υδροφόρο ορίζοντα
Διότι με αυτή τη δράση ανακύκλωσης σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων μπορείτε να 
ξεκινήσετε την προσπάθεια για να αποκτήσει το κατάλυμά σας την πιστοποίηση "Green Key"
Διότι με τις δράσεις που μπορείτε να οργανώσετε μπορείτε να εμπνεύσετε τους πελάτες 
σας, τους συνεργάτες αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται στο κατάλυμά σας
Διότι με τις δράσεις ανακύκλωσης σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων που μπορείτε 
να οργανώσετε μπορείτε να μετεφέρετε το μήνυμα της ανακύκλωσης στην τοπική κοινωνία 
όπου βρίσκεται το κατάλυμά σας.
Διότι μέσα από τη δράση ανακύκλωσης σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων γίνεστε 
μέλος μιας μεγάλης παρέας που έχει την ίδια φιλοσοφία
Διότι οι δράσεις ανακύκλωσης σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων που μπορείτε να 
διοργανώσετε είναι δημιουργικές και προάγουν την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομέ-
νων φορέων.
Διότι δε χρειάζεται χρήματα, είναι απολύτως εθελοντικό και το αποτέλεσμα είναι πολύ 
σημαντικό για τα κοινωφελή ιδρύματα και τις ομάδες που βρίσκονται σε ανάγκη
ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ... ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ!
Βρισκόμαστε: Βασ. Κωνσταντίνου 19 & Ηφαίστου, Ανάβυσσος
Τηλ. - Φαξ: 22910 38063 - Κινητό: 6974 115115 - E-mail: soapforallgreece@gmail.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Ανώνυμη εμπορική εταιρία με έδρα το κέντρο της 
Αθήνας επιθυμεί να προσλάβει άτομο για:

Υπάλληλο Γραφείου 
για το Τμήμα Logistics / Αποθηκών

Προϋπόθεση για την αξιολόγηση η 5ετή προϋπηρεσία  σε 
εμπορική ή βιομηχανική εταιρία σε αντίστοιχη θέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Eμπειρία στη διαχείριση εμπορικής αποθήκης, 
κλείσιμο ναύλων 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού H/Y και εμπορολογιστικών 
εφαρμογών 
•Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας 
•Oμαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ηλικία έως 40 ετών

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

O εκπαιδευτικός φορέας SAE αναζητά:

Υπάλληλο Γραμματείας 
Front Desk - Αθήνα

Για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
σε εκπαιδευτικό φορέα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office  
(Excel-Word-Outlook) 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θα συνεκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
a.spyridonidou@sae.edu

 
Η Πλαστικά Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Στελέχη Πωλήσεων 
Έδρα: Σαγκάη, Κίνα

Για θυγατρικές της στο εξωτερικό.

•Ηλικία: έως 30 ετών, κατά προτίμηση χωρίς  
οικογενειακές υποχρεώσεις 
•Σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ): Γεωπόνος ή μηχανικός  
ή marketing. 
•Εμπειρία στις πωλήσεις: επιθυμητή αλλά  
όχι απαραίτητη 
•Γλώσσες: άριστα Αγγλικά 
•Λοιπά προσόντα: άνεση στη χρήση Η/Υ  
(Excel, Word, Powerpoint) 
•Το κυριότερο προσόν για τις θέσεις είναι  
η ευχέρεια στην επικοινωνία και η ικανότητα  
επίλυσης προβλημάτων υπό πίεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικά στο e-mail: info@plastikakritis.com. (Θέμα e-mail: 
Βιογραφικό για Κίνα / Γαλλία) έως 23/06/2015.

 
Personal Assistant to Employer 
and Employer’s Family - Athens 

Must be Fluent in English

Job responsibilities: 
•Main point of contact and responsible to assist 
employer and employer’s family. 
•Travel booking and itineraries 
•Running various personal errands regarding 
dogs, clothing, food, car, house, travel etc. 
•Dropping off/picking up children from school, 
after school activities and any other social 
occasion. 
•Creating meeting agendas along with arranging 
details, invitations and catering for all meetings 
•Email and calendar management 
•Ensure attendance on all personal appointments 
such as doctors, dentists, etc. 
•Follow up with employer’s executive assistant  
to ensure all projects are on track 
Provide employer with a list of outstanding items 
on a daily basis 
•Wake up calls when necessary 
•Help pack and unpack before after and during 
travel 
•Availability for all functions when required ie. 
Parties: preparation and/or attendance 
•Always make sure cell phones address books 
have been updated 
•Extensive research

Job requirements: 
•Fluency in english is a must 

•Car driving licence 
•Computer savvy with knowledge of Microsoft 
Office applications 
•Intermediate MS Excel/Word/Lotus Notes 
preferred 
•Excellent written and verbal communication 
skills 
•Punctual to office and to all appointments 
•Tertiary education preferred but not required 
•At least 2 years experience working in an office 
environment 
•Able to do accurate and timely data entry 
•Strong organizational and multi-tasking skills 
•Reliability 
•Positive attitude
We are looking for a hard worker and a personality fit 
for the Employer and Employer’s Family. When 
responding, please include your resume, explain why 
you are a good fit & provide salary requirements.

You must be willing to submit to a full background check 
upon applying for the job and to sign a confidentiality 
agreement as a condition of employment. Send your 
CV to the following e-mail: adsmpa@gmail.com

H Goldair cargo s.a., εταιρία διεθνών μεταφορών 
& logistics με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής επι-
θυμεί να προσλάβει:

Γραμματεία Πωλήσεων 
Customer Care

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον κλάδο των διεθνών  
εμπορευματικών μεταφορών τουλάχιστον 2 έτη 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Microsoft Office  
& Outlook 
•Καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες
Αρμοδιότητες θέσης: 
•Ενημέρωση / επικοινωνία με πελάτες εσωτερικού 
και εξωτερικού 
•Διαχείριση εντολών φόρτωσης 
•Διεκπεραίωση αποστολών εισαγωγής / εξαγωγής 
•Καταχώρηση στατιστικών & reports αποστολών 
πελατών
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr2@goldair.gr 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η IP DIGITAL, καινοτόμος επιχείρηση στο χώρο του 
internet αναζητά:

Online Marketing & Social Media Expert

Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη, υλοποίηση στρατηγικής και έλεγχος 
ενεργειών που συμβάλουν στην επίτευξη  
των εμπορικών στόχων (π.χ. πωλήσεις,  
αναγνωσιμότητα, αύξηση επισκεψιμότητας)  
της επιχείρησης και των πελατών της 
•Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικής on line 
marketing για την εταιρία και το χαρτοφυλάκιο  
των πελατών της 
•Διαχείριση όλων των λογαριασμών στα social 
media της εταιρίας και των πελατών της, καθώς 
και ανάλυση των αποτελεσμάτων των δράσεων 
μέσω αυτών 
•Σύνταξη αναφορών και προτάσεων ανάπτυξης
Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό 
αντικείμενο 
•Επιτυχημένη 2-3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Αποδεδειγμένες γνώσεις marketing και ειδικότερα 
online marketing 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Εξαιρετικές ικανότητες στη γραπτή επικοινωνία 
και στη σύνταξη κειμένων 
•Ικανότητες copywriting 
•Άριστη κατανόηση και χρήση των δημοφιλών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
•Γνώση Social Advertising Tools 
•Εμπειρία στην αξιολόγηση Google και Social 
Media Analytics 
•Εξαιρετική οργανωτική και επικοινωνιακή  
ικανότητα
Επιπρόσθετα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 
•Γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας  
θα συνεκτιμηθούν

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων 
τεχνολογιών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ικανοποιητικές αμοιβές

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

 
MED SEA HEALTH S.A. is looking to recruit for its 
new 5* resort in Paliouri, Kassandra, Halkidiki:

Human Resources Officer / Administrator 
(code M.S.H. / H.R.O/A)

Qualifications: 
•Bachelor’s degree (in business administration/
human resources/finance e.t.c) 
•4-6 years experience in human resources 
department (preferably in the hotel/tourism sector) 
•Excellent knowledge of Greek labor and tax 
legislation 
•Experienced in relations with trade union officials 
and public/state labor Inspectorate (L.I.C.) 
•Strong interpersonal and team working skills 
•Proved experienced in hotels payroll and the 
electronic e-services «ERGANI» 
•High level of verbal & written communication 
skills in both Greek and English (knowledge  
of a third E.C. language will be valued accordingly) 
•Exceptional P/C handling and Microsoft (word/
excel) literacy

Requirements: 
•Formulates, recommends and ensures  
the implementation of the hotel’s H.R. Policies 
•Develops and provides overall direction  
for all H.R. processes and programs  
(i.e. planning, recruiting, training, development, 
performance, appraisal, e.t.c.) 
•Provides counsel, improves hiring, retention  
and development of employees 
•Analyses information and reports, keeps all 
H.R. records and assesses effectiveness of H.R. 
practices and services 
•Checks daily, weekly, monthly, annually hours 
worked and work/leave programs , prepares 
reports and proposed budgets 
•Deals with grievances, implements disciplinary 
procedures, corrects errors and evaluates 
employees performance.

The company offers: 
•Competitive renumeration package 
•8-10 months initial employment (to be extended 
to a 12 month occupation) 
•Training and career development 
•Dynamic and highly professional environment
Please those interested, send updated CV with recent 
photo to the following e-mail: n.mantamopoulos@
medseahealth.gr or by post to the following address: 
Worksite MSH, Kanistro, Paliouri Halkidiki 63085 
Greece. C.V.s which do not fulfill the above 
requirements / qualifications or are sent without 
a photo will not be evaluated. Only those which 
will be selected for aninterview will be contacted, 
in due time.

Από εταιρία παραγωγής τροφίμων στην Ινδία ζητείται:

Στέλεχος 

Με διοικητικά προσόντα και υπόβαθρο οικονομικών 
γνώσεων πανεπιστημιακού επιπέδου (κατεύθυνση 
management & finance κατά προτίμηση Αγγλό-
φωνου πανεπιστημίου).

•Απαραίτητη η γνώση και ο χειρισμός της Αγγλικής 
γλώσσας σε επίπεδο μητρικής. 
•Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον αντί-
στοιχο κωδικό θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hrcv187@gmail.com

 
SAP Professionals - Athens

Real Consulting Integration & Operation IT Systems 
S.A. is looking for Passionate professionals, willing to 
join our leading SAP services team in Athens with the 
following competencies: financials (FI, CO), logistics 
(MM, SD, SRM), BI (BW, BOBj), CRM, HCM (HR, Payroll), 
development (ABAP, PI) SAP basis.

Desired skills & experience: 
•You have a bachelor or master degree 
•You have at least 2 years of experience  
(4 - 6 years for Senior level) 

•You are a team player with strong communication 
skills 
•You want to further develop your functional 
and technical SAP competencies in challenging 
projects, including the newest SAP technologies 
(such as HANA) 
•You are fluent in English. Knowledge of German 
is highly appreciated. 
Our offer: Next to a working environment that is 
deeply respectful of your individual progression in skills 
and competencies as a consultant, Real Consulting 
offers top-class projects for major clients. RC is the 
biggest SAP implementation partner in Greece and 
guarantees continuous investment in trainings and 
commercial activities.
If you feel passionate about delivering results, share 
our client-intimate culture and want to help contribute 
to Real Consulting success,  then do not hesitate to 
send us your CV to the following e-mail: jobs@
realconsulting.gr. We look forward to meet you!

Για τα καταστήματά μας στην Εύβοια ζητάμε:
Διευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε καταστήματα 
λιανικής πώλησης σε θέση διευθυντή 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής
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 βιογρα-
φικό τους σημείωμα κάνοντας μέσω του link: http://
Mycareer.metro.com.gr. Κωδικός Θέσης MNG07. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 
Assistant Professional 

Transaction Advisory Services - Athens

At EY we support you in achieving your unique potential 
both personally and professionally. We give you 
stretching and rewarding experiences that keep you 
motivated, working in an atmosphere of integrity and 
teaming with some of the world’s most successful 
companies. And while we encourage you to take personal 
responsibility for your career, we support you in your 
professional development in every way we can. You 
enjoy the flexibility to devote time to what matters to 
you, in your business and personal lives. At EY you can 
be who you are and express your point of view, energy 
and enthusiasm, wherever you are in the world. It’s 
how you make a difference.
Job purpose: Working in a multi-national environment, 
the team works on a range of deals, from private 
equity transactions, debt restructuring through to major 
multinational disposals or acquisitions. Working in this 
creative environment, you will be given the opportunity 
to work and take responsibilities on challenging projects, 
gaining exposure to various sectors, both within Greece 
and the southeast Europe region.
In our efforts to empower local team within our TAS 
practice in Greece and to build professionals, we are 
currently looking for experienced professionals at 
assistant level.
Responsibilities: 
•Excellent academic background including 
a bachelor’s degree in accounting, finance, 
economics or other related field with strong 
qualitative focus 
•MSc degree will be considered a plus 
•A professional accounting qualification  
(ACCA or equivalent) or in the process to obtain it 
•Excellent written and verbal skills both in Greek 
and English. 
•Excellent teamwork 
•Advanced Ms Office user
Send your CV to the following link:  
https://goo.gl/yxTLil

Αγγελίες εργασίας
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Η εταιρεία PET CITY Α.Ε.Β.Ε., η Νο 1 αλυσίδα κατα-
στημάτων ειδών κατοικίδιων, με έδρα το Κορωπί, 
επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Στέλεχος για το Τμήμα 
Αγορών Εξωτερικού

Περιγραφή εργασίας: 
•Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές  
και εύρεση νέων 
•Παραγγελίες προϊόντων σε οίκους εξωτερικού

Προσόντα υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 3-4 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχο τμήμα 
•Γνώσεις Αγγλικών επίπεδο Proficiency 
•Εμπορική αλληλογραφία 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•Γνώσεις Microsoft Office 
•Ηλικία έως 30 ετών

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customercare@petcity.gr

Campaign Operations 
London

This is a fantastic opportunity to join a dynamic an ever 
expanding international mobile marketing company 
and work within the campaign operations team to run 
mobile marketing campaigns for the likes of Burberry, 
Tiffany, Samsung on publishers like CNN, Independent, 
Eurosport, Vogue to name a few.

Inspired is a leading mobile marketing platform, 
offering multiple channels such as premium media, 
Research, WiFi (instore/Events), QR/ NFC and more. 
Inspired is connected to leading publishers like BBC, 
Independent, Vogue and is now one of 11 mobile 
partners to Google, amongst other publisher ad 
servers (https://goo.gl/N7maFU).

Inspired also recently won best media technology at a 
trade mission to Singapore hosted by Boris Johnson 
(http://goo.gl/JU1peU). Inspired seeks someone to 
work within the Campaign Operations team. You will 
be responsible for the managing of mobile marketing 
campaigns running in any country in the world.

The role requires someone who is highly numerate, can 
multitask and is highly organized and has the desire 
to help shape Inspired Mobile’s future operations.

Key responsibilities: 
•Manage/ traffic campaigns for our clients 
•Daily / weekly reportingEnsure the smooth 
running of all mobile campaigns 
•Regularly look for innovation 
•grow publishers connected to Inspired

The ideal candidate will have the following 
skills and experiences: 
•Highly numerate with grade B or above in maths 
and English at GCSE 
•Attention to detail 
•Understanding of (mobile) media planning 
experience 
Previous trafficking experience 
•Comfortable speaking Inspired partners like CNN, 
BBC, Eurosport 
•Exceptional organisational skills, with the ability 
to multitask 
•Clear communicator 
•Comfortable using own initiative 
•Resilient and able to function under pressure

More can be found www.inspired-mobile.com

Send your CV to the following e-mail:  
kate@inspired-mobile.com

Η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει 
για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα:

Υπάλληλο Τμήματος 
Δημοσίων Σχέσεων - (κωδ. 1002)

Καθήκοντα/ αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη στον προγραμματισμό  
και την ανάπτυξη προγραμμάτων εταιρικής  
επικοινωνίας και δράσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης 
•Συγγραφή και επεξεργασία δελτίων τύπου,  
συνεντεύξεων, εσωτερικών δημοσιεύσεων 
•Υποστήριξη εκδηλώσεων: συνεντεύξεις τύπου, 
εταιρικές & ενημερωτικές εκδηλώσεις 
•Διαχείριση εργαλείων για την online επικοινωνία 
πελατών

Απαραίτητα προσόντα: 
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
Γαλλικών. 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Πρόσθετα προσόντα: 
•Άριστες γραπτές και προφορικές δεξιότητες  
επικοινωνίας 
•Κατανόηση προτεραιοτήτων στο πεδίο ευθύνης 
του/της και σύμφωνα με τις εταιρικές αξίες 
•Εκτέλεση καθηκόντων με προσανατολισμό  
στην επίτευξη των στόχων του τμήματος 
•Ομαδικότητα & συνεργασία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό  σημείωμα στο fax: 210 9893457 ή στο 
e-mail: HR_Greece@marinopoulos.com  ή στην παρακά-
τω διεύθυνση με κωδικό θέσης 1002. Μαρινόπουλος 
ΑΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456 υπόψη δ/νσης 
ανθρώπινου δυναμικού.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη τεχνική εταιρεία ιδιωτικών και δημοσίων 
έργων στην Αθήνα ζητεί:

Βοηθό Λογιστή - Αθήνα

Με τα ακόλουθα προσόντα: 
•πολυετή προϋπηρεσία σε εταιρεία του  
ίδιου κλάδου δραστηριότητας, 
•πολύ καλή γνώση γενικής - αναλυτικής  
λογιστικής καθώς και φορολογικής και εργατικής 
νομοθεσίας. 
•εμπειρία σε όλο του φάσμα των λογιστικών  
εργασιών τεχνικής εταιρείας 
•άριστη γνώση του Ms Office και ειδικά  
του Excel 
•γνώση χειρισμού του προγράμματος ERP «Atlas» 
της Ergon Iris θα συνεκτιμηθεί.

Συστάσεις απαραίτητες.

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

 
Λογιστής 

(Κωδ. Α-Fo-15) - Αθήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω 
προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης  
•5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείμενο 
•Άριστη γνώση και ευχέρεια στη χρήση  
λογιστικού πακέτου KΕΦΑΛΑΙΟ, XLINE κ.λ.π. 
•Γνώση σε θέματα Κ.Φ.Ε., ΦΠΑ,Ε.Γ.Λ.Σ  
και μισθοδοσίας. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel κλπ) 
•Γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό στο fax: 210-6401070 ή με e-mail 
στο: p.konidari@finas.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
και εμπιστευτικότητα.

Η εταιρεία PET CITY Α.Ε.Β.Ε., η Νο 1 αλυσίδα κατα-
στημάτων ειδών κατοικίδιων, με έδρα το Κορωπί, 
επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
για Πλήρη Απασχόληση

Ζητείται προϊστάμενος λογιστηρίου, με εμπειρία σε 
μεγάλα λογιστήρια εμπορικών εταιρειών, στον οποίο 
θα ανατεθεί η σωστή λειτουργία, παρακολούθηση και 
η ανάπτυξη του τμήματος του λογιστηρίου.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε εταιρείες  
με καταστήματα καταναλωτικών ειδών 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Γνώση Η/Υ και Αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customercare@petcity.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 Financial Markets 

Retail Trader - Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Ανάλυση και ερμηνεία της διεθνούς αγοράς  
και των χρηματαγορών 
•Trading στις διεθνείς αγορές

Απαραίτητα προσόντα και εμπειρία: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/χρηματοοικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 
ή MBA (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτή και προφορική επικοινωνία) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης οικονομικών 
πληροφοριών 

•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και έμφαση 
στη λεπτομέρεια 
•Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
master-trading.gr

Our client is a leading company within the consumer goods 
industry. Due to its expansion, is looking to recruit a: 

Head of Accounting Department 
(ACC/0515) - Athens

The position holder will be responsible for managing 
and overseeing the daily operations of the accounting 
department, monitoring and analyzing accounting 
data and procedure financial reports or statements. 

More specifically, the job holder  
will be responsible for: 
•Process month and end year process 
•Meet financial accounting objectives 
•Coordinate and complete internal controls 
•Overview the tax and accounting law 
developments 
•Overview the annual closing process  
(on an individual and consolidated level) 
•Liaise with auditors to ensure annual monitoring 
is carried out 
•Emphasis on consolidation

The ideal candidate should have analytical, problem 
solving and decision making skills and must be focus 
on the details. He/she should be a strategic thinker 
with advanced visioning skill and advanced people 
management skills. 

He/she should be able to manage performance, 
meeting the following requirements: 
•10 years experience in accounting department-
minimum 3 years experience in people 
management positions 
•Degree in accounting/finance 
•MSc in accounting/finance 
•Knowledge of SAP 
•ACCA or relevant certification in finance 
•IFRS accounting 

If you are dreaming of a career in a leading multinational 
company, you can take the chance and apply to: http://
pfb.applymycv.gr/form.asp, stating the code ACC/0515. 
All applications will be treated as highly confidential. 
Follow us to LinkedIn, Twitter, Facebook, so as to be 
immediately informed about our latest news and ads!

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Από την εταιρία υλικών μηχανογράφησης «Εmpties» 
ζητείται για άμεση πρόσληψη στον Εύοσμο Θεσσα-
λονίκης:

IT Manager - Μηχανογράφος

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχιούχος ΑΕΙ ΤΕΙ 
•Γνώσεις αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2 έτη

Προσφέρεται μόνιμη απασχόληση, 5νθήμερο, ασφά-
λιση, συνεχές ωράριο 08:00-16:00.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: empties@otenet.
gr. Ιστότοπος: www.empties.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Software Engineer - Αθήνα

Χωρίς προϋπηρεσία, γνώστης Java, Web page dvlpt, 
Cloud base services και build APIs.

Προσφέρονται ελαστικό ωράριο και εργασία από 
το σπίτι.

•Διάρκεια εργασίας 1-3 μήνες με δυνατότητα  
για παραπάνω. 
•Αμοιβή:1500€ / μήνα. 
Εταιρίες αποκλείονται.

Επικοινωνήστε με e-mail στο: kkoudigkelis@gmail.com
 

Η Clip News Α.Ε. αναζητά:

Software / Database 
Developer - Θεσσαλονίκη

Που θα στελεχώσει το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας.

Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης εργασίας θα 
είναι υπεύθυνος για την διαχείριση βάσεων δεδομέ-
νων και την ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και για τη 
σωστή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 
της εταιρίας, σε συνεργασία με την ομάδα πληροφο-
ρικής της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου μηχανικού πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 1 έτους  
τουλάχιστον σε ανάλογη θέση 
•SQL scripting, σχεδίαση βάσεων δεδομένων 
(Database Design - MSSQL Server)  
και μετασχηματισμό βάσεων δεδομένων  
(SQL Server Data Transformation - Integration 
Services) 
•Object-Oriented Programming language (Java) 
•Πολύ καλή γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης 
Software / Hardware με εξοικείωση  
στον εντοπισμό σφαλμάτων 
•Καλή γνώση Windows Server 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες  
επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  
και ικανότητα κριτικής σκέψης 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός 
και γραπτός λόγος)

Τι προσφέρουμε: Ενδιαφέρουσα εργασία με χρή-
ση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας, ελκυστικές 
αποδοχές, εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον. Εκπαίδευση που σας προετοιμάζει ώστε 
να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@clipnews.gr
 

Software Competitiveness International (SOFT COM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing, innovative 
Software House, located in Athens. Through our 
team, of highly motivated Software Engineers with 
a strong technical background and long experience 
in complex international projects, we provide to our 
customers, both locally and internationally, technical 
excellence and valuable services. In the year 2014, 
among other company’s achievements, we doubled 
our team, we established new and very promising long 
term cooperation, enhancing in parallel our existing 
ones and our presence in Middle Europe, we became 
awarded with a Business Award and we expanded 
our certifications’ portfolio technically and with ISO 
9001:2008 and ISO 27001:2013. Due to the positive 
growth prospects for our company and because we 
know that success is possible only through a motivated 
and dedicated team, we currently are looking for:

Senior Software Engineers, C++ 
for Automotive - Athens

To offer their services (SW analysis, design, coding, 
testing) to one of our international long term 
cooperation, with one of the key players of the 
German automotive market, from our company’s 
premises in Athens.

Required skills: 
•a talented software engineer, passionate  
about C++, 
•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 customer’s 
mentality 
•willing to be part of a very dynamically working 
company 
•University degree in computer science, 
electrical-/ electronics engineering or relevant 
discipline 
•Excellent  o programming skills in C++  o 
experience with OO- programming and developing 
principles 
•Proven working experience of 4 years,  
as a minimum, as a professional software 
engineer, using the required technologies 
•Strong oral and written communication skills  
in English and Greek

The following skills will be considered as an asset:
•Experience with Versions Management, UML, 
Case- Tools 
•Experience with embedded Operating Systems 
(Windows Mobile, embedded Linux, QNX)

The successful candidates will be part of a team of 
highly qualified professionals, 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 6 weeks, 
during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test
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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: AU-S/01/15, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than 30.06.2015. 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 εταιρία «Άλλη Διάσταση - Συστήματα Πληροφο-
ρικής» αναζητεί:

System Administrator

Για τη στελέχωση του τεχνικού τμήματος.

Αρμοδιότητες θέσεως: 
•Συντήρηση των υποδομών server και δικτύου 
των πελατών της εταιρίας σε καθημερινή βάση 
•Έγκαιρη διάγνωση αστοχιών υλικού  
ή/και εφαρμογών 
•Σχεδιασμός δικτύων και διασφάλιση ασφαλείας 
τους 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών backup 
και disaster recovery 
•Παροχή άμεσης υποστήριξης σε τελικούς χρήστες 
εταιρικών πελατών 
•Διασφάλιση ποιότητας και εφαρμογής ορθών 
πρακτικών σε εγκαταστάσεις με ποικίλες βαθμίδες 
πολυπλοκότητας. 
•Παρακολούθηση εργασιών και σύνταξη  
αναφορών και τευχών τεκμηρίωσης. 
•Παρακολούθηση εξελίξεων στον τομέα  
της τεχνολογίας και παροχή προτάσεων για βελτίωση 
των διαδικασιών που αφορούν στα καθήκοντά του.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2-4 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση προϊόντων Microsoft και εταιρικών 
υποδομών (Server και Desktop) 
•Άριστη γνώση δικτύων και συσκευών δικτύωσης 
(ενδεικτικά: Watchguard, Zyxel, κτλ.) 
•Γνώση τεχνολογιών Virtualization  
(Hyper-V & Vmware) 
•Ικανότητα καλής επικοινωνίας σε συνθήκες  
παροχής υποστήριξης 
•Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα 
•Ισχυρό εργασιακό ήθος

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Εξοικείωση με διαχείριση βάσεων δεδομένων 
•Γνώσεις γύρω από συσκευές hardware (server, 
workstations)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@ad-systems.gr
 

Η ELICON E.E., μια δυναμική εταιρία κατασκευής 
παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Προγραμματιστή - Θεσσαλονίκη

Απαραίτητες γνώσεις:  
•PHP, CodeIgniter 
•Java 
•MySQL 
•HTML, HTML5, CSS3 
•Javascript, jQuery 
•Flash 
•C++, Qt 
•C# 
•Network 
•Linux

Ικανότητες και προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών (ανάγνωση, γραφή και ομιλία) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
•Ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 

Αποστολή βιογραφικού με e-mail στη διεύθυνση: 
info@eliconsoft.com

 
Randstad Hellas is seeking to employ on behalf of 
its client, an IT Services Company a:

Front End Developer - Thessaloniki

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Maintenance and further development  
of customer facing web sites with a strong 
emphasis on the user experience 

•Design and implementation of the front  
end websites with responsibility for usability  
and cross browser compatibility 
•Development of wireframes and templates  
for usage in the content presentation  
and marketing campaigns. Design  
of user acceptance scenarios and execution  
user acceptance tests 
•Implementation of functionalities related  
to social media 
•Support of the web sites at a production 
environment level 
•Promotion of new technologies and development 
tools

Προσόντα/requirements: 
•University degree in computer science 
•3 years of experience of front end web 
development  
•Strong knowledge of HTML5, CSS3, JavaScript, 
AJAX, JSON 
•Experience with responsive design and content 
presentation on diverse devices 
•Experience with JavaScript frameworks  
(JQuery, Bootstrap, AngularJS) 
•Experience with XML, XSL, XSLT 
•Strong analytical skills and attention to detail 
•Self-motivated, organized and delivery focused 
•Ability to work under pressure and achieve tight 
deadlines 
•Good written and oral communication skills 
•Fluency in English

Προσφορά/offer: 
•Competitive salary 
•Excellent working environment

Πληροφορίες/information: +30 2310414731

Please note that after the screening of all the CVs 
received, we will only contact the candidates who meet 
the requirements of the job to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website: www.
randstad.grand register your CV in our database to 
be eligible for current or future job openings.

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market 
for over fifteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services. All 
applications are considered strictly confidential. Send 
your CV to the following link: http://goo.gl/8boQwI. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

Neuropublic S.A. is one of the leading companies in the 
software industry. Being part of our employees offers 
the chance to utilize one’s skills and experience. We 
are currently seeking a qualified software engineer 
who meets the following:

Senior – Back End Developer  
(Κωδικός Αγγελίας: SBACKDEV)

Requirements: 
•Bachelor’s degree in computer science  
or a related field. 
•3 - 5 years of experience of back end 
development of thin client applications. 
•Strong knowledge of Java, J2EE, Hibernate/JPA, 
REST Web Services, JSON 
•Very good knowledge of SQL and experience  
in PostgreSQL or Oracle 
•Experience in authentication-authorization 
systems will be a strong asset

Additional information: 
•Strong communication and organizational skills, 
with the ability to work as part of a team. 
•Ability to effectively prioritize workload to meet 
deadlines and work objective

We offer attractive competitive salary, directly 
dependent on candidate’s qualifications, friendly 
environment comprising of young, enthusiastic staff.

Send your e-mail at: cvnp@neuropublic.com, NeuroPublic 
A.E. Information TechnologySfaktirias 11 str 18545, 
Piraeus, tel.: 210 4101010 – fax: 210 4101013.

Inspired seeks a:

HTML5 Developer - United Kingdom

To join our Greek team to work on a number 
mobile projects.

Inspired is a leading mobile marketing platform, 
offering multiple channels such as premium media, 
Research, WiFi (instore/Events), QR/ NFC and more. 
Inspired is connected to leading publishers like BBC, 
Independent, Vogue and is now one of 11 mobile 
partners to Google, amongst other publisher ad 
servers (https://goo.gl/N7maFU).

Inspired also recently won best media technology at a 
trade mission to Singapore hosted by Boris Johnson 
(http://goo.gl/JU1peU). This is a fantastic opportunity 
to join a dynamic, and ever expanding international 
mobile marketing company to support Inspired clients 
like Imagine Mobile, and other licensees of the platform.

Skills sought: 
•Javascript, HTML5, AJAX, CSS3, libraries  
like JQuery, JSON, Object oriented experience  
is preferred 
•Designing user interfaces and user experience 
use cases for large multi-national clients 
•Designing and developing for mobile and small 
screen device 
•This is a very demanding role and requires 
someone who can multitask and is highly 
organized and has the desire to help shape 
Inspired Mobile’s global operations, with a strong 
work ethic and motivation to drive mobile projects 
to the next level.

The ideal candidate will have the following 
skills and experiences: 
•Understand customer journeys in mobile 
•A levels and degree preferable 
•Adobe Photoshop/Illustrator experience a bonus 
•Attention to detail 
•Excellent communication skills (& English) 
•Comfortable using own initiative 
•Resilient and able to function under pressure

More can be found www.inspired-mobile.com 
Salary according to experience.

The role offers someone the opportunity to prove 
their worth and eventually turn into a leading figure 
within the company.

Send your CV to the following e-mail:  
kate@inspired-mobile.com

 
Java Developer (KT2015-55)

iteam s.a. Technology Solutions, based in Athens, 
Greece was founded in 1999. It’s target is to 
optimise the quality of operations and processes in 
organizations, by the implementation of business 
solutions and installation of technology infrastructure 
management tools.

The company provides services to customers, ranging 
from consulting through to the development, installation 
and support of large and complex information systems. 
Our customer list includes the biggest organizations 
in the Greek market.

iteam is looking for java developer, that will be part 
of a team involved in the implementation of CRM 
projects.

Candidate profile: 
Knowledge of:  
•Java, J2EE, JSP 
•Spring 
•Web Services (REST, SOAP), JSON, XML 
•Hibernate / JPA 
•MySQL 
•HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX 
•Liferay (desired) 
•AngularJS (desired) 
•PostgreSQL (desired) 
•Fluent in English, both spoken and written

For sending curricula vitae:
•E-mail: hr@iteam.gr or contact us at: tel: 210 6019460-
2, fax: 210 6019466, website: www.iteam.gr

 
Upcom ltd is looking for an:

Android Mobile Developer  
(UPC150601) - Athens

To join its dynamic team of IT professionals.

Profile: 
•Degree from university or technical education 
Institute(AEI, TEI, or certified IEK) 
•2-3 years of experience in mobile development 
•Android Java 
•Strong knowledge in: HTML5, CSS3, Jquery 
•Team player 
•Excellent knowledge of English language

The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression

Send your CV to the following e-mail:  
cv@upcom.eu

 
Η Τεχνόπολις Α.Ε., με 20-ετή παρουσία στο χώρο 
του internet και των νέων τεχνολογιών, προκειμένου 
να αναπτύξει τις δραστηριότητες και το στελεχιακό 
δυναμικό της, αναζητά:

Java / Liferay Developer  
(Κωδ.: JD10) - Αθήνα

Περιγραφή θέσης:  
•Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή ανάπτυξης 
•Συμμετέχει στην εκπόνηση των λειτουργικών  
και τεχνικών προδιαγραφών 
•Συμμετέχει στο σχεδιασμό, ανάλυση, υλοποίηση 
και ανάπτυξη των εφαρμογών 
•Συμμετέχει στη δοκιμή, τεκμηρίωση  
και υποστήριξη των εφαρμογών

Απαραίτητα προσόντα:  
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε ανάλογη θέση και αντικείμενο 
•Εμπειρία εργασίας σε περιβάλλοντα Java  
και Servlets με Eclipse, Spring, Hibernate 
•Δεξιότητες αντίληψης επιχειρησιακών  
απαιτήσεων και ικανότητες επικοινωνίας 
•Πτυχίο σε software engineering, information 
systems ή ανάλογο 
•Άριστη χρήση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά)

Επιθυμητά προσόντα:  
•Γνώσεις βάσεων δεδομένων (ORACLE, MySQL) 
•Γνώσεις application servers (Tomcat, JBoss, 
Weblogic, Websphere) 
•Γνώσεις σε client-side τεχνολογίες (HTML5, 
CSS3, Javascript / jQuery, Ajax 
•Γνώσεις διαχείρισης περιβάλλοντος LIFERAY 
Enterprise Portal 
•Portlet development σε περιβάλλον LIFERAY 
Enterprise Portal 
•Μεταπτυχιακό σε software engineering, 
information systems ή ανάλογο

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως εμπειρίας 
και προσόντων 
•Ευκαιρία εξέλιξης και σταδιοδρομίας  
σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα 
•Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Εμπειρία ενασχόλησης με μεγάλα έργα  
σε μεγάλους οργανισμούς

Αναζητούμε δραστήριους, πρόθυμους και συνεργάσιμους 
επαγγελματίες, με στόχους και προσόντα, ομαδικότητα 
και συνέπεια, για να συμμετάσχουν στην ομάδα, το 
όραμα και τις δραστηριότητες μας.

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό θέσης (JD10) στο 
e-mail: career@open.gr

Inspired seeks an:

ASP.NET Developer 

To join our Greek team to work on a number of projects.

Inspired is a leading mobile marketing platform, 
offering multiple channels such as premium media, 
Research, WiFi (instore/Events), QR/ NFC and more. 
Inspired is connected to leading publishers like BBC, 
Independent, Vogue and is now one of 11 mobile 
partners to Google, amongst other publisher ad 
servers (https://goo.gl/N7maFU).

Inspired also recently won best media technology at a 
trade mission to Singapore hosted by Boris Johnson 
(http://goo.gl/JU1peU). This is a fantastic opportunity 
to join a dynamic, and ever expanding international 
mobile marketing company to support Inspired clients 
like Imagine Mobile, and other licensees of the platform.

The ideal person will be thorough with a high attention 
to detail and have the ability to cope under pressure. 
Individuals who are self-motivated, with amazing 
driving need only apply. Excellent communication 
skills (& English) a must.

Skills sought: Needs to have a solid understanding of 
programming fundamentals such as Object Oriented 
Programming (OOP). Hand’s on experience with C# 
and ASP.NET WebForms is essential. Knowledge 
of Telerik WebControls suite is considered a plus.

•Some exposure to front end technologies  
such as JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, HTML 5, 
CSS 3, etc. is also beneficial but not required.

This is a very demanding role and requires someone 
who can multitask and is highly organized and has 
the desire to help shape Inspired Mobile’s global 
operations, with a strong work ethic and motivation 
to drive projects to the next level.

More can be found www.inspired-mobile.com 
Salary according to experience.

The role offers someone the opportunity to prove 
their worth and eventually turn into a leading figure 
within the company.

Send your CV to the following e-mail:  
accounts@inspired-mobile.com
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JAVA Developer - Athens

ICAP Outsourcing Solutions, on behalf of its client, 
is seeking to recruit the position of JAVA Developer.

Qualifications: 
•University degree in information technology 
•3 years of working experience in Java 
programming 
•Fluency in both English and Greek

Those interested please forward your CV to the 
following e-mail: es@icap.gr mentioning the title 
“JAVA Developer _ VCD3315” in the subject line of 
your email. All information received will be treated 
with strict confidentiality.

 
TRASYS is a leading information technology services and 
consulting company focusing on four activities: consulting 
services, solutions on development & integration, 
managed services and technical assistance. With more 
than 650 IT professionals combining in-depth business 
expertise and state-of-the-art most advanced working 
methodology, TRASYS aims to provide innovation in 
environments marked by constant shifts. With the 
client’s success in mind and our people as our number 
one asset, we enjoy through a highly versatile team the 
trust of over 300 customers spanning Europe in a wide 
range of sectors including international organizations, 
industry and distribution, financial services, utilities, 
public sector, aeronautics and defence. As part of its 
business development strategy, TRASYS is currently 
looking for a:

Solution Liferay Developer 
 Athens, Greece– Ref: TRGDEV

The project: The core activity is to analyse, develop 
and support medium and large pan-European projects 
based on Java and open source technologies. The 
projects span from the pharmaceutical, environmental, 
chemical as well as EU institutions domains.

The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in Information technology 
•A minimum of 5 years’ IT experience, including 
3 years’ experience of software architecture and 
proven experience in web development projects 
using Liferay platform. 
•Excellent knowledge of the following tools: 
•Java EE technologies / Web applications  
(JDK 7, JEE 6) 
•Oracle Application Server 12c 
•Liferay 
•Good knowledge of the following tools: 
-Physical data models and DB management 
-Software versioning (GIT) 
-Web stack (HTML 5, CSS, JavaScript, XML, 
AngularJS) 
-Continuous integration/build (Jenkins, Maven) 
•Software documentation standards 
•Hands on experience with the following 
methodologies: 
•Strong analytical skills to understand  
how systems and applications interact  
with each other 
•SCRUM, Agile, test driven development / design 
patterns 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment.
The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to 
work abroad, outstanding career development within 
a prominent and dynamic multinational organization, 
as well as the conditions to express and develop 
both your expertise and your business development 
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding 
work environment.

Please send your CV in English  to the following 
e-mail: careers@trasysgroup.com All inquiries and 
applications will be handled in strict confidence and will 
be acknowledged promptly. Website: www.trasys.be

 
Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμέ-
νη ως Best Workplace 2015  αναζητά για το τμήμα 
Υπηρεσιών PYLON στη Θεσσαλονίκη:

Hotel Solutions Consultant 
 (Κωδ: HSCONS_SKG15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ξενοδοχείων σπουδών, πληροφορικής  
ή θετικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών hospitality 
/ restaurant. 
•Εμπειρία στον τομέα πωλήσεων στον κλάδο  
της πληροφορικής 

•Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων 
επεξηγήσεων και παρουσιάσεων. 
•Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διάθεση για εργασία 
εκτός έδρας 
•Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο επίσημη ιστοσελίδα της 
εταιρίας μέσω του link: http://goo.gl/3Vs4MJ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα που 
δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δε θα λαμ-
βάνονται υπόψη.

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

Γραφίστα  
(Κωδ. Graphics 1214) - Χαλάνδρι

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

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε Photoshop, Adobe Illustrator 
•Καλή γνώση σε τεχνολογίες HTML/CSS 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ γραφιστικής 
•Ηλικία από 18 έως 30 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εξυπηρετεί 
ανάγκες παραγωγής ψηφιακού γραφιστικού  
περιεχομένου (Corel, Xara, Inkskape, Gimp κτλ) 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων  
και διαδραστικού περιεχομένου όπως 
Dreamweaver, Flash 
•Facebook Applications 
•Γνώση των νέων trends & τεχνικών στο graphic 
design 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

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

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

Η FIERATEX A.E είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία 
παραγωγής βαμμένων και τυπωμένων υφασμάτων 
με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η εταιρία για τα κε-
ντρικά της γραφεία στη Νέα Σάντα Κιλκίς επιθυμεί 
να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Γραφίστα 
(Κωδικός Θέσης: ΓΡΦ01)

O /H κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί  
στο δημιουργικό τμήμα της εταιρίας. 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ γραφιστικής 
σχολής, 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop, 
Illustrator, In Design 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Επιθυμητή η εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμάτων 
για υφάσματα 
•Εμπειρία στο χώρο της μεταξοτυπίας  
και στους διαχωρισμούς χρωμάτων, θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετα προσόντα. 

•Ευρεία αντίληψη της βιομηχανίας μόδας, μελέτη, 
παρακολούθηση και εξοικείωση με τις παγκόσμιες 
τάσεις της μόδας και του design. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 45 ετών.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βι-
ογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
perkonst@fieratex.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Υπεύθυνοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων

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

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

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

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

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

Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα και δώρα 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο- 5ωρο-6ωρο-8ωρο) 
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο)

Άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό σταθμό (στάση Άνω 
Πατήσια),  e-mail: info@sigmaphone.gr, διεύθυνση: 
Σπύρου Βασιλειάδου 13, Άνω Πατήσια, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 2284600, κινητό: 6936 000206.

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

Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Μερική Απασχόληση - 5ωρη  

Πρωινή ή Απογευματινή)

Περιγραφή θέσης: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
του ομίλου Forthnet - Nova

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

Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση. 
•Αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών ανεξαρτήτως 
απόδοσης. Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. 
Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών  
από συνεργαζόμενες εταιρίες 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (09.30 - 14.30  
ή και 16.00 - 21.00) 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια). 

•Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας  
& οικογενειακής κατάστασης

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@telephonenet.gr  
•Fax: 211 8008850

 
Η TFB είναι μία εταιρεία ανάπτυξης πελατολογίου και 
προώθησης πωλήσεων με 20 έτη εμπειρίας και προ-
σλαμβάνει για τη στελέχωση νεοσύστατου τμήματος:

Τηλεφωνικούς Εκπροσώπους  
4ώρης Απασχόλησης  

με Καθαρό Μισθό 500 €

Οι οποίοι θα εργασθούν με αντικείμενο την προώθηση 
εκπτωτικών υπηρεσιών (cross selling) σε πελατολόγιο 
της εταιρείας.

Απαιτήσεις: 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία. 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι επιθυμητή 
αλλά όχι απαραίτητη.

Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Ημερομίσθιο κατά πολύ υψηλότερο του βασικού 
(25 ευρώ) (όχι ποσοστά) 
•Ασφαλιστική κάλυψη

Επιπρόσθετα: 
•Βonus επίτευξης στόχων 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα από το μετρό (στάση 
Άγιος Ιωάννης)

Στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση:  
sales@tfb.gr. Τηλεφωνήστε για ραντεβού  
στο 211 1016350.

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, 
που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών, δια-
χείρισης σχέσεων πελατών, ανάπτυξης πελατολογίου 
και προώθησης πωλήσεων ζητά: 

Πωλητές

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με εισερχό-
μενες και εξερχόμενες κλήσεις με στόχο την διαχείριση 
και διεύρυνση πελατολογίου μεγάλου οργανισμού.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση  
προφορικού λόγου 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Πτυχίο η φοίτηση σε σχολές ΑΕΙ - ΤΕΙ  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή

Η εταιρεία προσφέρει 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με μισθό (όχι ποσοστά) 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαίο bonus 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας ( πρωί ή απόγευμα, full 
time - part time) 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης (team 
leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος κλπ) 
•Εύκολη πρόσβαση ( 50 μέτρα από μετρό Ακρόπολης)

Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης: Ω23 
•Στο e-mail: info@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

Consumer Customer Service Representative 
(κωδ. 1292CCSR) - Θεσσαλονίκη

Η ICAP εκ μέρους της VODAFONE, ηγέτιδας εταιρείας 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αναζητά εκπροσώ-
πους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Περιγραφή θέσης: 
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για: 
•τη διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων  
& αιτημάτων των Πελατών 
•την επίλυση παραπόνων σε πρώτο χρόνο 
•το χειρισμό αιτημάτων αποσύνδεσης/ 
φορητότητας 
•το χειρισμό βασικών τεχνικών θεμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
thesshumres@icap.gr. Σε όλες τις επαφές  
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 18

Υπάλληλοι Ενημέρωσης  
& Εξυπηρέτησης Πελατών 

(8h-6h-5h-4h) ΗΣΑΠ-Πλ. Βικτώριας

H TLC, εταιρεία παροχής υπηρεσιών, έρευνας αγοράς 
και προώθηση πωλήσεων, αναπτύσσεται ραγδαία και 
προσλαμβάνει άμεσα υπάλληλους ενημέρωσης & 
εξυπηρέτησης πελατών.

Περιγραφή θέσης εργασίας: Τηλεφωνική ενημέρω-
ση και προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας σε πελατολόγια μεγάλων τηλεπικοινω-
νιακών ομίλων.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΙΕΚ 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Συνέπεια και επαγγελματισμός
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ανάλογη εμπειρία σε πωλήσεις  
ή/και τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε θέση που αφορούσε επίτευξη 
στόχων
Προσφέρονται: 
•Αρχική εκπαίδευση με ασφάλιση και κανονικές 
αποδοχές 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση αορίστου,  
ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια, όπισθεν  
κτιρίου ΟΤΕ 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής  
εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, εύκολη πρόσβαση 
με όλα τα μέσα μεταφοράς 
•Πρωινά και απογευματινά τμήματα με δυνατότητα 
επιλογής (8h-6h-5h-4h)
Περιοχή: 3ης Σεπτεμβρίου 101, Τ.Κ: 10434, Αθήνα, 
πλησίον ΗΣΑΠ ΠΛ. Βικτώριας 50 μ, όπισθεν κτιρίου 
ΟΤΕ Εύκολη πρόσβαση με ΗΣΑΠ, μετρό & μέσα μα-
ζικής μεταφοράς.
Για αποστολή βιογραφικών: 
•Μέσω e-mail: cv@dnpsa.gr 
•Μέσω fax: 211 98.91.901 
•Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211 98.91.913 / 
6936 838726

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η διαφημιστική εταιρία chapter 5 ζήτα άμεσα νέες και 
νέους για καθημερινή απασχόληση τους καλοκαιρινούς 
μήνες σε Αθήνα και νησιά για προγράμματα ημερήσια 
και βραδινά τσιγάρων.
Κριτήρια για νέες: 
•21 ετών (κλεισμένα)+ 
•1,73 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.

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπι-
κού ζητά για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας πελάτη της:

Προωθητές - Πωλητές 
σε Πολυκαταστήματα Ηλεκτρικών Συσκευών 

στη Θεσσαλονίκη
Αρμοδιότητες: 
•Ο συνεργάτης ο οποίος θα επιλεγεί  
θα είναι υπεύθυνος για την προώθηση  
των υπηρεσιών της εταιρίας καθώς  
και για την ενημέρωση των πελατών.
Προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου/ ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε πωλήσεις - 
ιδανικά υπηρεσιών 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» 
του πελάτη 

•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών,  
πνεύμα συνεργασίας

Πρόγραμμα: 
•Απασχόληση 5 ημέρες την εβδομάδα, με σπαστό 
ωράριο. (Σάββατο εργάσιμο)

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο  
(μισθός & bonus) 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Σταθερή εργασία

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία προϊόντων ηλεκτρο-
λογικού βιομηχανικού εξοπλισμού και προϊόντων 
αυτοματισμού, ζητά:

Πωλητή Αθηνών-Επαρχίας

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία πωλήσεων 
•Διαχείριση, επικοινωνία και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαχείριση αποθεμάτων και στόχων 
•Έρευνα αγοράς 
•Έρευνα ανταγωνισμού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της αγοράς βιομηχανικού  
ηλεκτρολογικού υλικού και του σχετικού  
ανταγωνισμού 
•Επικοινωνιακός με καλές διαπραγματευτικές 
ικανότητες και ευχέρεια λόγου 
•Υπομονή και επιμονή 
•Τουλάχιστον τριετής απασχόληση σε παρόμοια θέση 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχέρεια για ταξίδια σε επαρχία

Θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης. 
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ΄κατηγορίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cvelelmec@gmail.
com ή στο fax: 210 3424168.

Στέλεχος Πωλήσεων -Αθήνα

•Έχετε προϋπηρεσία στο χώρο του αυτοκινήτου 
•Έχετε δημιουργική διάθεση και επικοινωνία 
•Είστε δυναμικός και φιλόδοξος 
•Σας χαρακτηρίζει η συνέπεια και η διάθεση  
για δουλειά 
•Έχετε αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Είστε μέχρι 35 ετών 
•Γνωρίζετε πληροφορική 
•Μπορείτε να ταξιδεύετε

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό 
•Bonus 
•Ασφάλιση

Τότε στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@
parnasoil.gr. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Συστα-
τικές επιστολές απαραίτητες.

 
Στέλεχος Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη

ΕΘΝΙΚΗ θυγατρική του ομίλου της Εθνικής Τράπε-
ζας, εφαρμόζει πρόγραμμα δράσης και διευρύνει την 
ευκαιρία για την είσοδο νέων στην αγορά εργασίας 
και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων, σε 
αυτούς που ενδιαφέρονται να συνδέσουν την επαγ-
γελματική τους ανάπτυξη με την προσφορά υπηρεσιών 
στον άνθρωπο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους 
να πετύχουν τις φιλοδοξίες τους με τον σωστό τρόπο 
και αυτό είναι που κάνει η ΕΘΝΙΚΗ, μια εξαιρετική 
εταιρία για να εργαστείτε. Καριέρα στην ΕΘΝΙΚΗ ση-
μαίνει να είσαι μέρος μιας εταιρίας με ένα ξεκάθαρο 
όραμα ισχυρή θέση και δυνατές αξίες. Θα σας δώσει 
όλα όσα χρειάζεστε για να καταφέρετε να πετύχετε 
τους στόχους σας και να εξελιχθείτε σύμφωνα με τις 
δυνατότητες σας.

Η εργασία στην ΕΘΝΙΚΗ στον τομέα πωλήσεων χρη-
ματοοικονομικών υπηρεσιών ως στέλεχος πωλήσε-
ων αρχικά, με δυναμική εξέλιξη σε sales manager, 
εξασφαλίζει συνεργασία με την ηγέτιδα δύναμη στον 
χώρο των ασφαλίσεων που το όνομα της ταυτίζεται 
με την έννοια της ασφαλιστικής συνείδησης και την 
σιγουριά ως εργαζόμενος σε μια εταιρία που προωθεί 
δυναμικά την ασφαλιστική συνείδηση.

Τα στελέχη πωλήσεων που θα επιλεχθούν θα αποκτούν 
συνεχή εκπαίδευση, εξειδίκευση και δεξιότητες έχοντας 
κύριο στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας 
και πωλήσεων, την εξυπηρέτηση των πελατών, την 
ανάπτυξη και διεύρυνση πελατολογίου.

Είμαστε επικεντρωμένοι στην ανάπτυξη νέων συνεργα-
σιών με φιλόδοξους και αφοσιωμένους υποψηφίους 
που ενδιαφέρονται για μια μακροχρόνια καριέρα στις 
πωλήσεις, σε ένα περιβάλλον που δημιουργούνται 
επαγγελματικές σχέσεις, ανάπτυξη πελατειακής βά-
σης αίσθημα ανταμοιβής και οικονομικής επιτυχίας.

Περιγραφή θέσης εργασίας και καθηκόντων: 
•Ανάπτυξη προσέλκυση και εξυπηρέτηση πελατών 
και επιχειρήσεων. 
•Πρόταση λύσεων στους υποψήφιους πελάτες  
το οποίο θα επιτυγχάνεται με την πλήρη ανάπτυξη 
των προϊόντων της ΕΘΝΙΚΗΣ.

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:  
•Φιλόδοξοι και πειθαρχημένοι selfstarter  
στις πωλήσεις υπηρεσιών. 
•Ικανότητα προφορικής, γραπτής επικοινωνίας  
και δεξιότητες παρουσίασης. 
•Δραστήριοι και με προσανατολισμό στην επιτυχία 
επίτευξης στόχου. 
•Αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε τμήματα πωλήσεων. 
•Ηλικία 25-38 ετών

Παροχές ομίλου: 
•Εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης  
για την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων. 
•Παροχή προγράμματος προεπισκόπησης καριέρας 
που δίνετε η δυνατότητα αντίληψης δυναμικής 
πωλήσεων. 
•Ισχυρά οικονομικά κίνητρα συνδεδεμένα  
με την εξέλιξη της αποδοτικότητας. 
•Ένταξη σε πρόγραμμα ενισχυμένων αμοιβών  
για νέους συνεργάτες. 
•Περιβάλλον εργασίας και αξιοκρατικά συστήματα 
αξιολόγησης που επιτρέπουν να ελέγχεται  
η πρόοδος και οι προαγωγές. 
•Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού  
εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Η ΕΘΝΙΚΗ επιδιώκει την πλήρη απασχόληση με στελέχη 
πωλήσεων αλλά και νέους ανθρώπους, φιλόδοξους 
με ικανότητες που έχουν ως κίνητρο την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και υψηλών αμοιβών.

Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλητής που 
ψάχνει για αλλαγή καριέρας με μεγάλες δυνατότητες 
εισοδήματος και οφέλη από μια ισορροπημένη εργασία 
είτε είστε ένας entry level εργαζόμενος που θέλει να 
ξεκινήσει μια καριέρα και να εξασφαλίσει εργασιακή 
ασφάλεια και προσωπική ανάπτυξη στις πωλήσεις, 
σας καλωσορίζουμε.

Υποβάλλεται αίτηση για τη θέση εργασίας με κωδικό 
θέσης Sales job.asfalisi topteam 005 στο e-mail: 
hum-res@otenet.gr

Sales Manager 
United Kingdom

This is a fantastic opportunity to join a dynamic an ever 
expanding international mobile marketing company 
and be one of the first in a new and exciting sales 
team. Inspired is a leading mobile marketing platform, 
offering multiple channels such as premium media, 
Research, WiFi (instore/Events), QR/ NFC and more.

Inspired is connected to leading publishers like BBC, 
Independent, Vogue and is now one of 11 mobile 
partners to Google, amongst other publisher ad 
servers (https://goo.gl/N7maFU).

Inspired seeks someone to work with senior management 
to both support existing sales opportunities and develop 
their own sales opportunities. You will be responsible 
for the direct selling of mobile marketing services 
and advertising inventory to advertisers, SMEs and 
agencies initially based in Greece but eventually 
anywhere in the region/world. The role will require 
international travel.

This is a very demanding role and requires someone 
who can multitask and is highly organized and has 
the desire to help shape Inspired Mobile’s operations.

Key responsibilities: 
•Support existing sales initiatives 
•identify and close new client opportunities 
•deliver against individual sales targets 
•increase awareness of inspired mobile 
•manage staff (eventually)

The ideal candidate will have the following 
skills and experiences: 
•Aptitude and hunger to shape the future of 
mobile marketing 

•have a track record in selling mobile advertising 
•key agency and industry contacts 
•have strong sales approach and presentation 
skills 
•high attention to detail, exceptional 
organisational skills, with the ability to multitask 
•clear communicator 
•comfortable using own initiative 
•resilient and able to function under pressure

Additional information: 
•Salary according to experience 
•Uncapped commission opportunity for each 
licensee or modules sold 
•More can be found @ www.inspired-mobile.com

Send your CV to the following e-mail:  
kate@inspired-mobile.com

 
Δυναμική και αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρία 
ζητά άμεσα:

Άτομα με Δικό τους Ι.Χ. για το 
Τμήμα Πωλήσεων και Εξωτερικών 

 Εργασιών - Αθήνα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας

H προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Η εταιρία παρέχει: 
•Σταθερή αμοιβή, bonus, έξοδα κίνησης 
•Συνθήκες πλήρους απασχόλησης 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dps@efra.gr

Πωλητές

Για τα υποκαταστήματα της εταιρείας στα Δυτικά & 
Νότια προάστια, με στόχο την ανάπτυξη και εξυπη-
ρέτηση πελατολογίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες - ομαδικό πνεύμα -  
επικοινωνιακός 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος

Προσφέρονται: 
•Μισθός - ασφάλιση 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εβδομάδων 
•Συνεχής εκπαίδευση μετά την ανάληψη καθηκόντων 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη καριέρας
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
akarantoni@megasystems.gr ή fax 211 1099599

 
Πωλητές - Αθήνα

Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλήσεων 
και ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγγελματικές 
σας δεξιότητες, - σας δίνουμε την ευκαιρία για μια 
πραγματικά επιτυχημένη καριέρα στην εταιρεία μας.

Περιγραφή εργασίας: Αναζητούμε υποψηφίους με 
πάθος, φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking 
που να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior 
υπηρεσίες σε υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Για εμάς δεν έχει σημασία η εμπειρία αλλά η διάθε-
ση και ο προσανατολισμός στον στόχο. Επενδύουμε 
στην επιτυχία σας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των 
κατάλληλων δεξιοτήτων και σας υποστηρίζουμε σε 
κάθε βήμα της επαγγελματικής σας πορείας.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την επικοινωνία με πελάτες,  
φροντίζοντας την παρακολούθηση και την ανάπτυξή 
της πελατειακής βάσης 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά για προϊόντα  
και υπηρεσίες της εταιρίας

Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη 
επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα 
επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών με σαφείς 
και ακριβείς όρους 



Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει:

Τελειόφοιτους Σπουδαστές ΤΕΙ 
Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων 

για την Εξάμηνη Πρακτική τους Άσκηση - Αθήνα
Περιγραφή θέσης/καθήκοντα: 
Οι πρακτικά ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ 
θα εκπαιδευτούν σε: 
•Διοικητικά συστήματα αναφορών οργανισμών 
•Αποτύπωση και παρακολούθηση εταιρικών 
μεγεθών 
•Διοικητική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων (συλλογή & καταγραφή δικαιολογητικών, 
παρακολούθηση διαδικασιών χρηματοδότησης, 
και άλλα) 
•Στο πλαίσιο της άσκησής τους, θα κληθούν 
να υποστηρίξουν τη λειτουργία του τμήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακού σχεδίου 
της εταιρείας.  
Τόπος εργασίας: Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 128

Απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά-επαγγελμα-
τικά): Οι υποψήφιοι να είναι φοιτητές των τμημάτων 
διοίκησης επιχειρήσεων και, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα σπουδών, να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα 
την πρακτική τους άσκηση διαθέτουν τεκμηριωμένα 
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατανόηση βασικών εννοιών επιχειρηματικού 
σχεδιασμού 
•Γνώσεις οικονομικών ή/ και λογιστικής  
Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Γραπτή επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Αντίληψη/κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα 
σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://goo.
gl/a4BilS ή στο fax: 215 5008801 με την ένδειξη: 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ _ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ _30_2015. Για 
οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
αποτείνονται στο τηλέφωνο: 215 5008995. Διεύθυν-
ση οικονομικών & ανθρώπινου δυναμικού, Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 128 114 71 Αθήνα, site: www.cyta.gr

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών ερ-
γαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα 
περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων - εργαλείων - σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες του κλάδου. Ζητεί τον καλύτερο:

Τεχνικό Πάγκου Ηλεκτρικών Εργαλείων και Πλυστικών 
Ικανό να Αναλάβει το Service της Εταιρείας - (Κωδ: ΤΕΧ.1)

Περιγραφή θέσης: Η εταιρεία μας είναι ο μεγαλύτερος dealer της Robert BOSCH ηλεκτροεργαλείων, 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Annovi Reverberi πλυστικών και αντιπρόσωπος άλλων γνωστών 
οίκων ηλεκτρικών εργαλείων.

Ο τεχνικός που ψάχνουμε θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του συνεργείου και σωστή επι-
σκευή ηλεκτρικών εργαλείων χειρός, πιεστικών νερού, ηλεκτροσυγκολλήσεων. Η έφεση σε χρήση Η/Υ 
συστημάτων και οργάνωση συνεργείου είναι μεγάλο προσόν για τη θέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικής. 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε επισκευές πάγκου. 
•Γνώση σε ηλεκτρικά εργαλεία θα εκτιμηθεί (BOSCH –KARCHER κατά προτίμηση). 
•Καλή γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel, Internet. Προϋπηρεσία σε σύστημα ERP θα εκτιμηθεί. 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση ιδανικά σε μεγάλο και οργανωμένο συνεργείο. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία και το do it yourself  
Παροχές:  
•Πολύ καλό σταθερό μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.  
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση στην επισκευή ηλεκτρικών εργαλείων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: CV7@fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr

MedNet International is a unique information technology company.  We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide.  We are a member of Munich Health - one of three business segments of Munich 
Re that brings together Munich Re’s global healthcare know-how in primary insurance, reinsurance 
and risk-management. This gives us access to more than 5,000 experts at 26 locations who provide 
input to our solutions. Due to our increasing demand of designing and implementing «best in industry 
IT solutions», at our Athens Office, we are seeking specialists for the following positions:

Oracle Software Engineers 
OSE 001, 6 -12 Month Internship - Athens

Profile: To be involved in the 
development of information systems 
from supplied specifications in 
accordance with agreed standards 
using Oracle technologies.

Qualifications: 
•University level degree 
(or higher education institute) 
in computer science, 
information technology 
or relevant field of study. 
•0-1 year of experience in Java. 

•General experience in using 
JDeveloper, BI Publisher, 
WebLogic Application Server, 
XML, XSD and XSLT 
is considered an asset. 
•Broad understanding 
of Information Systems 
concepts and practices. 
•Good oral and written 
communication skills. 
•Very good command 
of English language. 
•Eagerness to learn. 

•Adaptability, punctuality.  
We offer: 
•Learning experience in using 
best work practices & cutting-
edge technologies. 
•Working in an international, 
dynamic and enjoyable 
environment. 
•Opportunities for career 
development.

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

Full Stack Developer 
Βόρεια Προάστια Αττικής - Βριλήσσια

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Relational Databases (MySQL or similar). Εμπειρία σε μη σχεσιακές βάσεις  
(MongoDB, Redis or similar) θεωρείται plus. 
•Object oriented PHP programming με γνώσεις και εμπειρία σε κάποιο framework κατά προτίμηση 
Cake PHP ή Zend Framework 1/2. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη web applications με Javascript με χρήση MVC frameworks όπως 
AngularJS, BackboneJS, KnockoutJS or similar, και γνώσεις JQuery. Γνώσεις plain javascript/
ecmascript 6 θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη web applications σε HTML5/CSS3 με χρήση Bootstrap. Γνώσεις Sass Less 
θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. 
•Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη εμπορικών διαδικτυακών εφαρμογών.

Γνώσεις και εμπειρία στη δημιουργία & συντήρηση κατανεμημένων συστημάτων θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: iliaspantoleon@specroom.gr

Η Πλαστικά Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Στελέχη Πωλήσεων
Για θυγατρικές της στο εξωτερικό.  
•Έδρα: St Chamond / St Ettiene – Γαλλία. 
•Ηλικία: έως 30 ετών 
•Σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ): Γεωπόνος ή μηχανικός 
ή marketing. 
•Εμπειρία στις πωλήσεις: επιθυμητή αλλά όχι 
απαραίτητη 
•Γλώσσες: άριστα Αγγλικά, καλά Γαλλικά 
(η γνώση Ιταλικών, Γερμανικών θα είναι χρήσιμη) 

•Λοιπά προσόντα: άνεση στη χρήση Η/Υ (Excel, 
Word, Powerpoint) 
•Το κυριότερο προσόν για τις θέσεις είναι η 
ευχέρεια στην επικοινωνία και η ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων υπό πίεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικά στο e-mail: info@plastikakritis.com. 
(Θέμα e-mail: βιογραφικό για Κίνα / Γαλλία) έως 
23/06/2015.

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

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

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

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

Sous Chef - (Κωδ. Θέσης: SCHEF) 
(Opening Summer 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση 
εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* (αστικά 
και resort) 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής & διεθνής 
κουζίνας 
•Αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Γνώση ζαχαροπλαστικής 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 

•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια 
στις δημόσιες σχέσεις-επαγγελματισμός- 
υπευθυνότητα-εργατικότητα-πνεύμα συνεργασίας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

Παροχές: Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρο-
νο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και 
υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

Από εισαγωγική εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητείται:

Υπεύθυνος Marketing
O κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος μάρκετινγκ & επικοινωνίας, διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε τμήμα μάρκετινγκ 
•Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών του MS Office 
•Καινοτομία, δημιουργικότητα 
•Τάξη, μεθοδικότητα 
•Επαγγελματισμός, πρωτοβουλία, και επιμονή στην επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διοίκησης και καθοδήγησης ομάδας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψηφίους)

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr
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•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες)
Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία των 
πωλήσεων
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
dimostsintziras@gmail.com

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές

Για τον κλάδο του φαρμακείου με έδρα τη Κρήτη 
και Ήπειρο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο χώρο 
πωλήσεων φαρμακείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Δυναμικός χαρακτήρας, ευχάριστη προσωπικότητα 
•Έως 40 ετών
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Αυτοκίνητο 
•Κιν. τηλέφωνο
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
spiros.terzimbassis@gmail.com

Μία από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο του φαρ-
μακείου (κλάδος παραφαρμακευτικών προϊόντων 
και συμπληρωμάτων διατροφής), ζητά να προσλάβει:

Συνεργάτες Πωλήσεων Φαρμακείου 
(Code: Crete)

Με έδρα την Κρήτη για την ανάπτυξη του τμήματος 
πωλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου  
τουλάχιστον 2 έτη 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Οργανωτικότητα 
•Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου & ανάπτυξη 
νέου 
•Αύξηση των πωλήσεων και επίτευξη στόχων
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο μηνιαίων αποδοχών 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Tablet, κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο περιβάλλον εργασίας
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
dimis12@icloud.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή της 
Θεσσαλίας με αντικείμενο εργασίας τη διάθεση ανα-
λώσιμων ιατρικών υλικών (επιθέματα, καθετήρες, 
στόμιες) αναζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Για το τμήμα πωλήσεων στην Κεντρική και Δυτι-
κή Μακεδονία, Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα-Καρ-
δίτσα, Βόλος) Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχου
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή σε ανάλογη θέση 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
(για άνδρες υποψήφιους) 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
Παροχές: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση 
•Βασικός μισθός (ένσημα) & bonus  
επί των πωλήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο e-mail: 
healthplast@yahoo.gr. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. 

Η εταιρία ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. για το υποκατάστημα Θεσσα-
λονίκης, ζητά να προσλάβει άμεσα:

Επιστημονικό Συνεργάτη

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχίο κατεύθυνσης επιστημών υγείας, θα εκτιμηθεί 
•Επικοινωνιακή επιδεξιότητα, ικανότητα  
οργάνωσης της εργασίας 
•Γνώσεις Αγγλικών, χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος αδείας οδήγησης αυτοκινήτου Ι.Χ. 
•Σχετική - προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,  
θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει: 
•Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους μέσω e-mail στο: kvarnioti@bioser.
gr ή μέσω fax στο: 2310 475783.

H Randstad Hellas για λογαριασμό πελάτη, πολυε-
θνικής εταιρίας στο κλάδο του δερμοκαλλυντικού, 
ενδιαφέρεται για έναν:

Ιατρικό Επισκέπτη - Αθήνα

 Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Καθημερινή επικοινωνία με δερματολόγους/ 
παθολόγους/φαρμακοποιούς 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Στοχοθέτηση και άνοιγμα νέων πελατών 
•Προϊοντική ενημέρωση ενδιαφερόμενων 
•Καταγραφή ανταγωνισμού

Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο Πανεπιστημίου Ελλάδας ή/και εξωτερικού 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία από 1 έως 3 χρόνια  
στο κλάδο των δερματολόγων 
•Δυναμική και ταυτόχρονα ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφορά/offer: 
•Ανταγωνιστικός σταθερός μισθός 
•Bonus 
•Αυτοκίνητο 
•Laptop 
•Κινητό

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 επιτυ-
χή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν 
εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/g9Vlms. Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός - Αθήνα

•Με ειδικότητα παθολογίας ή γενικής ιατρικής για 
εργασία σε ιατρείο χρόνιων νοσημάτων. 
•Πλήρης απασχόληση, πενθήμερο.

Προσόντα άριστη γνώση αγγλικών  
και υπολογιστών, μη καπνιστής. 
Απολαβές 2.000€ μηνιαίως μικτά.

Βιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.com. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3646084 ,12.00 - 19.00 
εκτός Παρασκευής 10.00-17.00.

Ζητείται για άμεση εργασία στην Αγγλία:

Ιατρός Ειδικευμένος 
Καθώς και Ιατρός σε Αναμονή Ειδικότητας

Προφίλ θέσης: 
•Εργασία σε κλινικές και νοσοκομεία κοντά  
στο Λονδίνο 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σύμβαση εργασίας αρχικά για ένα έτος και έπειτα 
αορίστου 
•Μισθοδοσία 5 4,- έως 6 8,- ευρώ την ώρα  
για τους ειδικευμένους 
•Ώρες εργασίας 4 5 - 6 0 την εβδομάδα 
•Υποστήριξη σχετικά με εύρεση κατοικίας 
•Υποστήριξη στις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ιατρικής 
•Αγγλικά σε αρκετά καλό επίπεδο 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Ευρωπαϊκή ιθαγένεια

Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες: Anastasia 
Kalpaktsi recruitment department, MD Hellas Monis 
Agarathou 7, 71202, Heraklion, Crete, Greece, phone: 
+30 2810 330 009, fax: +30 2810 285 749, e-mail: 
kariera@md-hellas.gr, website:  www.md-hellas.gr

Πνευμονολόγοι - Aθήνα 
από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής σχολής 
•Τίτλος ειδικότητας 
•Κλινική εμπειρία στα επείγοντα 
•Γνώση Αγγλικών

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό: 
•Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας 
•Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες

Πώς εργάζεται ο ιατρός: 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών  
•Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο  
για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική 
απόδειξη 
•Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία 

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

Εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 
εργασιακό χώρο ζητεί:

Αδειούχο Εργασιακό Ψυχολόγο 
για Πλήρη Απασχόληση 

(Κωδ. Θέσης: PSY) - Κέντρο Αθήνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Μεταπτυχιακές σπουδές 
•Τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργατικότητας, συνέπεια και ήθος 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον τομέα παροχής υπηρεσιών 
•Εμπειρία στο εξωτερικό 
•Ικανότητα διενέργειας παρουσιάσεων/ 
εκπαιδεύσεων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources1.services@gmail.com

ΝΟΜΙΚΟΙ
Η δικηγορική εταιρεία ΜΩΡΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ ζητά: 

Δικηγόρο - Αθήνα

Με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη παροχή συμ-
βουλών σε ζητήματα χρηματοοικονομικού δικαίου, 
με έμφαση στο εποπτικό δίκαιο.

•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής  
και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. 
•Η γνώση της Γερμανικής ή Γαλλικής  
θα συνεκτιμηθεί θετικά. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: office@
morpas.gr υπόψη κας. Π. Σαββοπούλου.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η ALECTRIS είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες διαχείρισης Φ/Β σταθμών 
στην Ελλάδα με διεθνή παρουσία στην Ιταλία, στις ΗΠΑ 
και Λατινική Αμερική. Η εταιρεία επεκτεινόμενη σε 
νέες αγορές και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ ζητάει:

Γεωπόνο για το Τμήμα Μελετών 
Έδρα Θεσσαλονίκη

•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση και δυνατότητα χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδικότητα 
και ευελιξία 
•Δυναμικό και ομαδικό πνεύμα λειτουργίας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
ioulia.balika@alectris.com

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

Γεωπόνο

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να ενισχύσει το τμήμα 
εγκρίσεων κυκλοφορίας προϊόντων της για Ελλάδα 
και εξωτερικό.

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

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Υδραυλικός

Θέση: Τμήμα εργολαβιών.

Τόπος: Έδρα σε Αθήνα, Αγία Παρασκευή για έργα σε 
Ελλάδα και Κύπρο

Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 5ετής προϋπηρε-
σία σε δίκτυα κτιριακών αποχετεύσεων για έργα σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
 περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτιριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις  
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση  
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών 
δεξαμενώνΣυστήματα διαχείρισης (BMS) 
•Ενεργειακές μελέτες 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού 
•Αντλιοστάσια

Επικοινωνία:
•Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr ή στο φαξ 
210 6084942 με κωδικό θέσης: PL-4. Πρόσθετες 
πληροφορίες στο website: www.sychem.gr.

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

Τεχνικό Η/Υ & Δικτύων για Πρακτική Άσκηση 
(Κωδικός Θέσης: ΠΡ)

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΤΕΙ /AEI δίπλωμα μηχανικού υπολογιστών  
ή πτυχίο πληροφορικής  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας προφορική  
και γραπτής 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων

Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό ΠΡΛ με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: it-dept@axelaccessories.com

Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας

Περιοχή: Αθήνα - Χαλάνδρι  
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση 
Κωδικός θέσης εργασίας: MTΚ 0414

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμε-



Η BIC, πολυεθνική εταιρεία που παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα και το εξωτερικό επώνυμα κατανα-
λωτικά προϊόντα που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες τους, επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα 
αποθήκης εξαγωγών:

Χειριστή Ανυψωτικού Περονοφόρου 
(Κωδ. Θέσης: FLO0615)

Καθήκοντα: Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος 
για την αποτελεσματική μετακίνηση τελικών προ-
ϊόντων, υλικών συσκευασίας και πρώτων υλών 
από και προς την αποθήκη. Επίσης προετοιμάζει τα 
φορτία για αποστολή σύμφωνα με τις διαδικασίες 
και τους κανονισμούς της εταιρείας, διατηρώντας 
ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Προσόντα: 
•Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης 
περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (άδεια 
σε ισχύ χειριστή μηχανημάτων έργου) 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 
σε ανάλογη θέση 
•Γνώση χειρισμού VNA Man-Up, Reach Truck 

•Βασικές γνώσεις χειρισμού ασύρματων 
τερματικών 
•Ομαδικό πνεύμα και αίσθημα ευθύνης 
•Ευελιξία στην εκμάθηση διαφορετικών 
διαδικασιών 
•Ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού εργασιών 
•Έμφαση στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
θέσης FLO0615 στο e-mail: recruitment.bicviolex@
bicworld.com ή προς την εταιρεία BIC ΒΙΟΛΕΞ, Αγ. 
Αθανασίου 58, 145 69, Άνοιξη Αττικής. Όλες οι 
αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Project Manager - Finance Administrator 
(Ref: PMFA-06 2015)- Athens

Digitalis Consult is a management 
consulting firm, specialized in R&D 
administration and in providing 
project management & project-
relatedquality assurance services 
for collaborative R&D projects 
in the areas of ICT, environment, 
transport, & energy, particularly in 
European Commission supported 
projects. Digitalis has a cumulative 
success rate of 50% for its 
proposals in the last 4 years. 
75% of its client base are from 
abroad.

We are looking for focused 
individuals to work on full time basis 
in the context of a collaborative 
team.

Job description: 
•Following costs and 
expenditure, assisting 
with project related financial 
data monitoring. 
•Contributing in setting up 
European projects’ budgets 
and spending forecasts. 
•Assisting in monitoring 
of projects’ budgets 

and in tracking of project 
performance. 
•Contributing in company 
resource allocation, work 
scheduling, tracking 
of deliverables’ preparation. 
•Overseeing projects 
implementation in conformity 
with contracts clauses, financial 
policies & procedures. 
•Supporting compliance 
with tax regulations and EU 
regulations in collaboration 
with company accountant. 
•Managing office 
administration and operation. 
•Coordinate and organize 
appointments, meetings, 
conferences, events and travel  
Candidate profile: 
•University degree in business, 
accounting, economics, 
or related field. 
•At least 2-3 years of 
professional experience. 
•Basic knowledge / experience 
of accounting procedures. 
•Very good analytical skills. 
•Good writing skills in English 

and Greek. 
•Power MS Office user /
Excellent PC skills. 
•Team player. 
•Organized, flexible and able 
to multi-task. 
•Detail-oriented, focused, 
reliable, capable of taking 
initiatives.  
Offered: 
•Competitive remuneration. 
•Opportunities for significant 
career development. 
•Work in a creative 
and rewarding small business 
environment. 
•Work with major IT companies, 
international knowledge 
organizations and European 
public administrations.  
•Job type: 
Full time, permanent. 
•Location: 
Athens Northern Suburbs. 
•Hours of work: 
Monday to Friday 9am – 6pm.

Send your CV to the following 
e-mail: jobs@digitalis.gr

Η εταιρεία «Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε.» ζητά:

Πτυχιούχο Χημικό - Χαλάνδρι
Με:  
•εμπειρία σε ευρύ φάσμα οργάνων χημικής ανάλυσης 
•άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•δίπλωμα οδήγησης

Για την ενεργή προώθηση επιστημονικού εξοπλισμού.  
Προοπτικές εξέλιξης & άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: psifaki@analytical.gr. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία: 
www.analytical.gr. Εγγυημένη εχεμύθεια.

H Βάμβαξ Α.Ε. με εμπειρία άνω των 60 ετών στην παραγωγή λευκών  ειδών και χαλιών με αποκλειστι-
κότητα των διεθνών brands  Guy Laroche, Pierre Cardin, Blumarine και Saint Claire ζητά:

Σχεδιαστή / Σχεδιάστρια 
 για το Σχεδιαστικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού υφάσματος 
•Άριστη γνώση Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign) 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα καταμερισμού χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια  
Η θέση εργασίας αφορά το υποκατάστημα της εταιρίας στη Νέα Σμύρνη.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.kouvarakou@vamvax.gr

Βοηθός Λογιστή - (κωδ. ΒΛΡ)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανώνυμη εμπορική εταιρία με έδρα στα Βόρεια 
Προάστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει βοηθό λογιστή.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης . 
•3-5 έτη προϋπηρεσίας σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο ανώνυμης εμπορικής εταιρίας 
•Εξοικείωση με το λογιστικό πρόγραμμα 
business ERP 
•Άριστη γνώση Η/Υ και του MS Office 
•Γνώση του Ε.Γ.Λ.Σ., του Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α. 
και Φορολογικής Νομοθεσίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Συλλογή και καταχώρηση των παραστατικών 
που απευθύνονται στο λογιστήριο 
•Διενέργεια συμφωνιών πελατών - προμηθευτών 
-αποθήκης, ταμείου, τραπεζών, επιταγών 

•Συμμετοχή στην προετοιμασία για το κλείσιμο 
του ετήσιου Ισολογισμού 
•Συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας φορολογικής 
δήλωσης-Ε9. 
•Διενέργεια περιοδικών απογραφών στην αποθήκη 
•Σύνταξη και αποστολή περιοδικών Φ.Π.Α. 
•Σύνταξη και αποστολή Φ.Μ.Υ. & λοιπών φόρων 
•Σύνταξη & αποστολή συγκεντρωτικών 
καταστάσεων τριμήνου (ΜΥΦ) 
•Βοηθητικές εργασίες σε σχέση με τη μισθοδοσία 
και τις υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 
•Συμπλήρωση μηνιαίων reports προς τη διοίκηση

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείω-
μα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@
gmail.com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα 
τηρηθεί εχεμύθεια.

Εταιρία τροφίμων στα Βόρεια Προάστια Αττικής  επιθυμεί να προσλάβει: 

Αποθηκάριους

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Κάτοχοι διπλώματος Γ’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr.greekfoods@
gmail.com. Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα βιογρα-
φικά που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων, αναζητά 
άτομα για τη στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Πωλητές/τριες Λιανικής 
Βόρεια Προάστια Αττικής 
(Κωδ. Θέσης:722/51495)

Περιγραφή θέσης:
•Οι εργαζόμενοι θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση 
και πώληση των προϊόντων της εταιρίας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές δεξιότητες 
•Διάθεση για εργασία και προσήλωση  
στους στόχους

Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 
151 24 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφι-
κών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, LinkedIn.

 
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 
23 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, ζητά να προσλάβει για τα νέα καταστήματά 
της στο Νέο Ψυχικό:

Πωλητή/τρια με Προϋπηρεσία 
για Πλήρη και Μόνιμη Απασχόληση

Με εμπειρία σε χώρο εστίασης.

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμφανίσιμη 
•Επικοινωνιακή 
•Εμπειρία σε χώρο εστίασης θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

 
Κοπέλα για Εργασία 

σε Μίνι Μάρκετ Ξενοδοχείου - Ζάκυνθος

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία η οποία να μιλά 
Αγγλικά για την τουριστική σεζόν 2015.

Η εταιρία προσφέρει διαμονή & διατροφή  
εντός του χώρου εργασίας.

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

 
Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος 
του διεθνούς ομίλου Dixons Carphone, ζητά για 
το κατάστημα στην Κόρινθο:

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

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 
1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησί-
ας της εταιρείας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η 
δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξει-
δικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις 
υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι 
ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμό-
ζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με πε-
ρισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 
40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις 
αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν 
το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας: www.
kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχε-
μύθεια.

 
Η εταιρία ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε., για το δίκτυο 
καταστημάτων της ζητά να προσλάβει:

Πωλήτριες / Πωλητές - Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Διοικητικές ικανότητες, προθυμία, εργατικότητα, 
επικοινωνία 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Μηνιαίο bonus επί των πωλήσεων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 2752545 
ή με e-mail στη διεύθυνση: hr@telemarketing.gr

 
Εταιρία λιανικού εμπορίου με καταστήματα σε όλη 
την Ελλάδα επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Δικτύου Λιανικής - Αθήνα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες 
απόφοιτοι πανεπιστημιακής σχολής της Ελλάδας ή 
ισότιμης του εξωτερικού θα πρέπει να διαθέτουν 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε εταιρία 
του λιανεμπορίου-καταναλωτικών.

Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή λειτουργιών και 
ευθύνεται για την επικερδή λειτουργία των κατα-
στημάτων της εταιρίας, την επίτευξη των στόχων 
πωλήσεων μικτού κέρδους σε συνδυασμό με την 
ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Στον κάτοχο 
της θέση αναφέρονται οι διευθυντές καταστημάτων 
της εταιρίας.

Κατά συνέπεια οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις λειτουργίας καταστημάτων, 
διοίκησης προσωπικού, merchandising και κανόνων 
του marketing, προκειμένου κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους να συμβάλλουν καθοριστικά στην 
επίτευξη των εταιρικών στόχων.

•Ευνόητη η γνώση χειρισμού εφαρμογών  
του Microsoft Office και η άριστη γνώση  
τουλάχιστον της Αγγλικής. 

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

 
Πωλήτριες Λιανικής 

(Κωδ. Ret/Sal) - Αθήνα

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά Πω-
λήτριες για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας. 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία. 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
•Εξαιρετική εμφάνιση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr. 
Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας  

(ημιαπασχόληση,ορισμένου χρόνου)  
στη Χαλκίδα 

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

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

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

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

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/zJhTj8

 
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προ-
κειμένου να στελεχώσει τα κατάστηματά της στην 
Πάτρα ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο του: 

Υπεύθυνου Καταστήματος

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογρα-
φία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr, fax: 2410 534020, 
τηλ. 2410 255260.

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

Πωλήτρια Λιανικής 
Πλήρους Απασχόλησης  

Για shop in shop στο πολυκατάστημα NOTOS 
HOME Πλατεία Κοτζιά.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής  
ή πολυκατάστημα 
•Απαραίτητο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακός και μεθοδικός χαρακτήρας  

με πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και έμφαση 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα και τη διακόσμηση σπιτιού 
•Καλή γνώση του αντικειμένου των λευκών  
ειδών επιθυμητή 
•Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών.

Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης

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

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξο-
πλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
για το Νομό Αττικής

Αντικείμενο εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα 
πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών καταστήματος  
και προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών  
λειτουργίας 
•Διαχείριση προσωπικού καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική 
παρουσία και ήθος 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα 
οικιακού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη)

Η εμπειρία στο χώρο της διακόσμησης και στο 
χώρο του επίπλου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει  
μισθό βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus  
επί τη επίτευξη στόχων του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείω-
μα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: ΥΠ-ΚΑΤ-Ν.
ΑΤΤΙΚΗΣ, στη διεύθυνση e-mail: hr@andreadis.com

 
Σύμβουλος Πωλήσεων Λιανικής  

(Μυτιλήνη) (SALES 705)

Αλυσίδα καταστημάτων αρωμάτων και καλλυντικών.

Καθήκοντα: 
•Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων  
της εταιρίας (περιποίηση σώματος και επιδερμίδας, 
αρωματοθεραπεία) & της εξυπηρέτησης  
των πελατών. 
•Παρασκευή τελικών προϊόντων (αρωμάτων, 
λοιπών καλλυντικών προϊόντων), σύμφωνα  
με τις προδιαγραφές της εταιρίας 
•Διαχείριση ταμείου σε απουσία του υπεύθυνου 
καταστήματος 
•Οργάνωση χώρου εργασίας και φροντίδα  
εξοπλισμού και βιτρίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•1 -3 έτη επαγγελματική εμπειρία στην προώθηση 
πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών  
(ιδανικά στον χώρο υπηρεσιών ομορφιάς) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση (διαχείριση 
μεγάλου όγκου πελατών)
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 
Πωλήτρια (Μερικής & Πλήρης Απασχόλησης) 

για το Κατάστημα BLOOM, Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής 
πώλησης 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@el-fashion.
gr. Πληροφορίες στο 2310 273378.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

Πωλήτρια Λιανικής (Full Time)

Για τα καταστήματα μας, στα βόρεια προάστια.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας

Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

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

Πωλητή Καταστήματος 
για τη Θεσσαλονίκη

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Λιανική πώληση (έκδοση τιμολογίων,  
αναπλήρωση ραφιών, εισαγωγή μηχανημάτων 
στην αποθήκη) 
•Εισαγωγή παραγγελιών στο σύστημα για έκδοση 
τιμολογίου 
•Εισαγωγή των μηχανημάτων προς επισκευή  
στο σύστημα και παρακολούθηση τους 
•Επικοινωνία με τεχνικό και εξωτερικό πωλητή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ  
•Εμπειρία 1 - 4 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
και μηχανογραφημένο σύστημα λογιστικής 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Συντονισμός και διαχείριση 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Πελατοκεντρικός προσανατολισμός

Αποστολή βιογραφικού μέσω του link:  
https://goo.gl/WUImIr

 
Η γνωστή εταιρία λευκών ειδών KENTIA ζητά για 
τα καταστήματά της στην Αττική:

Πωλήτριες / Πωλητές

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 28+ 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη λιανική  
πώληση λευκών ειδών. 
•Η εμπειρία σε πώληση κουρτινών θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη 
•Γνώση MS Office 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια  
λόγου & επικοινωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@tenbusiness.gr

 
Πωλήτρια Καταστήματος

•Περιοχή: Αθήνα - Χαλάνδρι  
•Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση  
•Κωδικός θέσης εργασίας: ΠΚΠ 0414

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

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

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός  
του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά  
και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων 
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες  
κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων  
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης  
συσκευών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 

•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες,  
εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
και στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

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

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

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Κατάστημα στην Άρτα

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο  
της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης

Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: hr@dexim.gr, 
κωδικός αγγελίας: 2015201.

 
Πωλήτρια Καταστήματος

Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και 
ειδών βρεφανάπτυξης για τα megastore καταστή-
ματά της σε Αιγάλεω -Λυκόβρυση και Μακεδονία 
(Πυλαία Θεσ/κη).

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών  
βρεφανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση Γαλλικών

Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

 
Retail Stores Πωλητές - Πωλήτριες  

Mediterannean Cosmos & Attica 
Θεσσαλονίκη

Η ACTIONLINE για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη 
εταιρία στο χώρο της ανδρικής ένδυσης με casual, chic 
και formal επιλογές, αναζητά πωλητές - πωλήτριες 
καταστήματος στη Θεσσαλονίκη.

Αν διαθέτετε: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρείες ένδυσης brand  
name-luxury products, 
•Ωραία εμφάνιση, δυναμική προσωπικότητα  
και ταλέντο στην πώληση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ενδιαφέρον για την μόδα και το styling 
•Ηλικία από 25-35 ετών

Και ενδιαφέρεστε: 
•Να έχετε δημιουργική καριέρα 
•Να εξελιχθείτε επαγγελματικά 
•Να εργαστείτε σε ένα ευχάριστο, σύγχρονο  
και νεανικό περιβάλλον 
•Να έχετε μισθό αναλόγως προσόντων, ασφάλιση 
και 8ωρη απασχόληση

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα με την 
φωτογραφία σας έως 30/06/2015 με κωδ: ACT_ 
THES_0315 μέσω του link: http://goo.gl/XmnlPf, 
fax: 210-3637544, τηλ: 210 -3637585.

H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στο 
χώρο του κοσμήματος, με καταστήματα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα κλπ.

Πωλητές / Πωλήτριες 
για την Περιοχή της Μυκόνου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση  
στην επικοινωνία και θέληση για προσφορά  
και γνώση 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και ευελιξία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
άμεσα  το βιογραφικό τους και συνοδευτική φω-
τογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

 
Για το νέο μας κατάστημα στη Ναύπακτο, επιθυμούμε 
να προσλάβουμε:

Πωλητές /τριες -Ταμίες 
& Αποθηκάριους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 18-35 ετών 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Για τους πωλητές του κρεοπωλείου, βεβαίωση 
σχολής Κρεοπωλών

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.
metro.com.gr, κωδικός θέσης: RS0002. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 
Ο πελάτης μας, μεγάλη ελληνική εταιρία με ηγετικό 
ρόλο στον κλάδο της επεξεργασίας και εμπορίας 
κρέατος αναζητά:

Πωλητή Super Market  
Αθήνα - (Ref. 2642)

Ο ρόλος: Ο κύριος ρόλος της θέσης του πωλητή 
super market είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης 
των συμφωνιών με τις συνεργαζόμενες αλυσίδες 
καθώς και η αύξηση του τζίρου. Η θέση αναφέρεται 
στο διευθυντή πωλήσεων της εταιρίας.

Καθήκοντα: 
•Επικοινωνία με το τμήμα αγορών των αλυσίδων 
super market προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση 
της εμπορικής συμφωνίας 
•Έλεγχος όλου του κύκλου πωλήσεων 
(παραγγελειοληψία, έλεγχος παράδοσης  
παραγγελίας, έλεγχος πληρωμής τιμολογίου) 
•Επίσκεψη σε κατά τόπους καταστήματα  
για τον έλεγχο της τήρησης των συμφωνηθέντων 
(όγκοι προϊόντων, τοποθέτηση στο ράφι, κ.λ.π) 
•Έλεγχος ανταγωνισμού και παρουσίαση νέων 
τάσεων και ιδεών στην αγορά 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία βάσει  
των αναγκών του ρόλου

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε marketing ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση πωλήσεων 
απαιτείται 
•Εμπειρία σε πωλήσεις super market  
είναι απαραίτητη 
•Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο των τροφίμων 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου 
•Πελατοκεντρικός και εστιασμένος στην επίτευξη 
στόχων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Καλή αντίληψη 
•Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση στα προϊόντα της εταιρίας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Θα υπάρξει εμπιστευτικότητα ως προς τις πληροφορίες 
που θα αποσταλούν και όλες οι επαφές θα γίνουν 
με εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών μέσω του 
link: http://goo.gl/4dE3dh

Ο όμιλος Figura αναπτύσσεται και ζητά για το κα-
τάστημα Θεσσαλονίκης:

Πωλήτριες (Leaders)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
χώρο ομορφιάς. 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία. 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
thessaloniki@figurabody.gr, τηλ. 2310 242429.

Υπεύθυνη Καταστήματος  
στα Νότια Προάστια

Η εταιρεία βρεφικών ειδών ΗΡΑ, η μεγαλύτερη 
εταιρεία παραγωγής στην Ελλάδα, με ένα δίκτυο 30 
καταστημάτων αναζητά υπεύθυνη καταστήματος για 
το κατάστημα του Ελληνικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετή εμπειρία σε θέση υπεύθυνου καταστήματος 
λιανικής πώλησης 
•Εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης σχολής. 
•Πτυχίο στον τομέα της διοίκησης ή συναφή  
κλάδο θεωρείται επιθυμητό προσόν. 
•Γνώσεις Η/Υ (Office) 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένη  
την ικανότητα επικοινωνίας & οργάνωσης. 
•Κατά προτίμηση κοπέλα ηλικίας 35-45 χρονών.

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

 
Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 130 καταστήματα. H MARKET IN 
εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστίαση στον 
πελάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χαμηλές 
τιμές, αναζητά τα κατάλληλα στελέχη για την κάλυψη 
των παρακάτω θέσεως εργασίας:

Διευθυντές / Υποδιευθυντές 
 (Κωδ. Θέσης MG 3/14)  

για τα Καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, 
fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Πωλήτρια - Διακοσμήτρια

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευγένεια 
•Ευχάριστη διάθεση 
•Αυτοπεποίθηση 
•Άριστη ανάπτυξη λόγου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Λειτουργία σε πιεστικές συνθήκες 
•Υπευθυνότητα 
•Γνώση υπολογιστών και microsoft Office 
(Word, Excell) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Συνεργασία 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών. 
•Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν

Αρμοδιότητες: 
•Χειρισμός πληροφοριακού συστήματος ERP 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Πώληση 
•Παραλαβή παραγγελιών 
•Διαχείριση παραπόνων

Στο sticky έχουμε πάθος με τη διακόσμηση και στόχος 
μας είναι να το μεταδίδουμε και στους πελάτες μας. 
Με θετική διάθεση σε όλα τα στάδια της εξυπηρέτησης, 
εντοπίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και συμβάλουμε 
ενεργά στην αλλαγή του χώρου που ζουν και εργά-
ζονται, έχοντας άμεσα αντίκτυπο στην διάθεση τους! 
Αυτό το εισπράττουμε καθημερινά και μας γεμίζει 
χαρά και αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε!

•Τύπος εργασίας: πλήρες ωραρίου  
και ημιαπασχόληση 
•Καταστήματα που αφορά: Χαλάνδρι, Ελληνικό, 
Ν. Ιωνία, Γλυφάδα, Θεσ/κη κέντρο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@sticky.gr
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νες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και κινητής 
τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει τεχνικούς κινητής 
τηλεφωνίας για την καλύτερη υποστήριξης των πε-
λατών 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 ολο-
κληρώνετε τις επισκευές όσο το δυνατόν γρηγορότερα 
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 πακέτο 
αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus), σύγχρονο, νεανικό 
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές 
ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά ανα-
πτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
A Maritime Software  company is looking for a:

Maritime Software Product 
Support Engineer - Athens

Job description: 
•The successful candidate will join a team 
of professionals in the maritime software 
development and information technology 
solutions. 
•He will act for the IT support of the maritime 
software in the small and medium enterprises. 
•He will participate in the daily business  
of supporting the existing clients.

Qualifications: 
Applicants should have at least the following 
qualifications: 
•2 year’s experience in a Software or IT solutions 
provider company. 
•University degree in the IT sector. 
•Team worker and target oriented. 
•Good communication skills. 
•Fluent oral and written English.

The company offers: 
•Competitive salary 
•Mobile

If you are willing to become part of our team, 
please send a detailed CV to the following e-mail: 
info@softway.gr

O&M Site Engineer - Thessalia

Sky Development RES SA is looking to employ an 
O&M engineer (full time) with main task the execution 
of all corrective and preventive actions in P/V plants.

Candidate profile: 
Essential knowledge, skills and experience: 
•Resident of prefecture of Thessalia (or nearby) 
•Technical education ( Electrical or mechanical 
engineering from TEI or similar technical school) 
•Minimum 2 years of experience in the 
maintenance of MW scale PV plants 
•Minimum 2 years of experience in the operation 
and maintenance of Medium Voltage installations 
•Good IT skills 
•English language user (At least basic knowledge 
in English, both writing and speaking)

Additional requirements: 
•Able and willing to work in various locations 
around Greece 
•Physical ability and willingness to perform 
manual works in the field  
•Fast learner and rapidly adapting to changes 
•Positive attitude and capable to perform 
efficiently under pressure 
•Strong ability and self-motivation to resolve 
complex issues taking initiatives and results 
oriented

Potential candidates should submit their CV by e-mail: 
eleni.koletti@skysolargroup.com. All applications 
will be treated strictly as confidential.

Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτρονικός 
Ανατολική Αττική

•Με γνώσεις προγραμματισμού PLC SIEMENS  
S7-300, αυτοματισμού και ηλεκτρικών  
εγκαταστάσεων με εμπειρία στη βιομηχανία.

Θα προτιμηθούν μόνιμοι κάτοικοι  
Ανατολικής Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
akleftogiannis@ath.forthnet.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για το εργοστάσιο της στο Μαρκόπουλο 
Αττικής:

Αποθηκάριο (Κωδ. ΑΙΕ-231)

Περιγραφή θέσης: 
•Συντονισμός παραλαβής, ελέγχου και ταξινόμησης 
εμπορευμάτων 
•Διαχείριση των εμπορευμάτων σε στοκ  
και διενέργεια απογραφών 
•Παρακολούθηση προετοιμασίας και ταξινόμηση 
παραγγελιών 
•Διαχείριση του χώρου προς αποθήκευση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Χειριστής κλαρκ 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, συνέπεια  
και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 

Προσφέρουμε: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Πλήρης απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Εάν είστε άτομο με επαγγελματικές φιλοδοξίες και 
καλύπτετε τα παραπάνω προσόντα αποστείλατε το 
βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδι-
κό της θέσης (ΑΙΕ-531) στο fax: 210 3482899.τηλ: 
210 3482800, e-mail: personnel@mediastrom.gr, 
υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

Υπάλληλος Αποθήκης Καταστήματος 
(ημιαπασχόληση, ορισμένου χρόνου) 

στο Πόρτο Ράφτη

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

Τα καθήκοντά σας: 
•Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, 
όπως τον ανεφοδιασμό των ραφιών  
του καταστήματος βάσει των αρχών ανακύκλωσης 
της εταιρείας, τη διαχείριση και τακτοποίηση  
της αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών  
και ασχολείστε με τη διάταξη / τοποθέτηση  
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή  
των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα 
•Εργάζεστε με μερική απασχόληση,  
αναλαμβάνοντας βάρδιες

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

Τι προσφέρουμε: 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
περιβάλλον 
•Οι αποδοχές σας ξεκινούν από περίπου 390€  
μικτά μηνιαία 
•Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση 
•Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 3 περίπου 
εβδομάδων, σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια 
για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε  
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη  
και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/ZK3Y0X

ΦΥΛΑΞΗ
Φύλακες / Προσωπικό Ασφαλείας  

Θρακομακεδόνες

Η SECURITY SYSTEMS CENTER ζητά ικανά άτομα 
έως 35 ετών, περίπου 90 κιλά και 1,80 ύψος, χωρίς 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν μόνιμα 
ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) στην περιο-
χή Θρακομακεδόνων, Λεωφ. Θρακομακεδόνων 130 
(απέναντι από τη σχολή της αστυνομίας)

•Απαραίτητη η ειδική άδεια εργασίας νέου τύπου  
και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Θα προτιμηθούν οι έχοντες απολυτήριο γυμνασίου 
ή λυκείου.  
•Μισθός πολύ ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: sscenter@otenet.
gr τηλ: 22960 64400, fax: 22960 64405.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο Porto Naxos επιθυμεί να προσλάβει 
για τη θερινή περίοδο 2015:

Μάγειρες Α’ & Β’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγείρων 
•Σχετική προϋπηρεσία 
•Ηλικία 35-45 ετών 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ομαδικότητα, επαγγελματική εμφάνιση  
και συμπεριφορά

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Φωτογραφία απαραίτητη. Aποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info@portonaxos.gr. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 22850 23970, 1 & 2.

Για εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητείται:

Μάγειρας Α’ 
Μάγειρας Β’ για Βοηθός 

Σερβιτόρος/α με Προϋπηρεσία 
στο a la Carte, Ηλικίας 27-40

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 5ετή) 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης -  
συντήρησης των τροφίμων 
•Οργάνωση, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: ibaxevani@
yahoo.gr και 6985171998

Το ξενοδοχείο NOVOTEL Athens επιθυμεί να προ-
σλάβει για εποχική απασχόληση τις παρακάτω ειδι-
κότητες και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες 
να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Σερβιτόροι Εστιατορίου -Αθήνα

Για εργασία πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου 5* ή 4*. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Επιθυμητή η γνώση προγράμματος Micros. 
•Επιθυμητή η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.

Τα βιογραφικά με την αντίστοιχη ειδικότητα θα αποστα-
λούν στα γραφεία του NOVOTEL Athens - διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού, Μιχαήλ Βόδα 4-8, 104 39 
Αθήνα, τηλ: 210 8200716, fax: 210 8200777, e-mail: 
h0866-hr@accor.com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι 
απολύτως εμπιστευτικές.

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

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

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

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

Executive Chef 
(Κωδ. Θέσης ECHEF) 

(Opening Summer 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής μαγειρικής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση  
εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής δημιουργικής / 
σύγχρονης κουζίνας 
•Δημιουργία και αποτελεσματική  
διοίκηση ομάδας. 
•Γνώση ζαχαροπλαστικής 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις - επαγγελματισμός - 
 υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα  
συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος  
νομού Δράμας.

Παροχές: Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υπο-
στήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης. 

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

Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:

Βοηθό Μάγειρα

Βασικές γνώσεις: 
•Παρασκευή και προετοιμασία πρωινών  
α λα καρτ καθώς 
•Παρασκευή κρύων πιάτων και κάποιων πιάτων 
ζεστής κουζίνας 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα ιδι-
αίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να έχουν 
θέληση για δουλειά. 

•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
•Από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
patelidanai@yahoo.com 

Μπουφετζής

•Από νέα επιχείρηση στις Κυκλάδες με εμπειρία 
και όρεξη για δουλειά.

Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις.

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

Σερβιτόρος

Το ξενοδοχείο Petra, μέλος των ξενοδοχείων Small 
Luxury Hotels of the World, έχει ξεχωρίσει ως ο ιδα-
νικός χώρος για πολυτελείς διακοπές στην Πάτμο, 
μαγεύοντας τους επισκέπτες που αναζητούν αυθεντική 
φιλοξενία, προσωπική φροντίδα και παροχή υπηρεσιών 
υψηλών προδιαγραφών.

Προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση a la carte μενού 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
agents@petrahotel-patmos.com

Chef Α’ & Β’ - Μύκονος

•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία (3 έτη) σε boutique luxury 
ξενοδοχείο. 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Καλή γνώση της Αγγλικής. 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα. 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας.

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 



qmetric | HR & Career Solutions, is currently recruiting, on behalf of AbZorba Games, the position of:

HTML5 Game Developer (Java/GWT) 
(Job Opening ID: HGD1)

The company: AbZorba Games, now part of 
Novomatic Interactive, is a world leading games 
studio renowned in its sector that creates superb, 
high-quality multiplayer games which have entertained 
over 6 million gamers all over the globe.

The position: 
The successful candidate will be based 
in Athens & his or her main duties will include: 
•Create online HTML5 games using GWT 
targeting mobile and desktop browsers 
•Port existing mobile games to HTML5 platform.  
Your profile: 
In order for you to be able to successfully 
carry out the duties of the job, you should 
possess the following: 
Must have: 
•Proficient in Java 
•Familiarity with GWT 
•Familiarity with HTML5, CSS3, Javascript 
and the DOM API. 
•Having completed at least one HTML5 project, 
ideally an online game 
•Ability to use good design principles 
throughout the project and cope with complex 
requirements and specifications 
•Good written and verbal communication skills 
in English  
Great to have: 
•Experience with WebGL or any relevant API 
•Experience with the <canvas> api or any 
relevant framework 
•Experience with mobile first web development 
•Knowledge of Git version control system 
•Experience within the gaming industry 
•Knowledge of Android or iOS 
•BS/MS degree in computer science, engineering 
or a related field 

Success factors: 
•Be self-motivated & require minimal supervision 
•Keen attention to detail 
•Self-directed learner who quickly learns new 
programming languages and/or technologies  
Our client offers: 
In case you are selected for the position 
of Android Game Developer, you will have 
access to the following: 
•World leading games studio - attained coveted 
#1 in USA games 
•Competitive salaries, bonuses and rewards 
•Private health insurance 
•Modern working environment with all the fun 
stuff - Foosball and wii games room included! 
•Amazing chairs - seriously amazing 
•Team fun and feeding events 
•Attending global conferences such as ‘Casual 
Connect’
Are you interested? Are you a talented HTML5 game 
developer who is passionate about mobile game 
development? Do you take pride in your application 
development skills? Are you thrilled by the prospect 
of advancing your already successful career and 
developing professionally in an innovative and 
fast-growing company?

If yes, please submit your application to the 
following link: http://goo.gl/Ph2C7x. Our company 
treats each application with strict confidence.

The selection process: qmetric applies a demanding 
selection process, in order to ensure its fairness. 
Shortlisted candidates will be assessed with the use 
of Competency Based Interviews (CBI), personality 
and work sample tests. All the shortlisted candidates 
will also have access to personalized feedback, 
regarding their performance during the selection 
process.

Στελέχη Προώθησης Χρηματοοικονομικών 
Υπηρεσιών και Πωλήσεων Ασφαλιστικών Προϊόντων

Ο όμιλος εταιρειών INTERAMERICAN και δύο από τα μεγαλύτερα διοικητικά γραφεία του ομίλου στην 
Αθήνα και Ρόδο, επιθυμούν να στελεχώσουν το τμήμα financial planning και πωλήσεων με νέους και 
φιλόδοξους συνεργάτες, στους τομείς προώθησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πωλήσεων 
ασφαλιστικών προϊόντων, με στόχο τη διαχείριση και ανάπτυξη ενεργού πελατολογίου.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι ενδείκνυται να διαθέτουν: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής (εάν υπάρχουν) 
•Γνώση Η/Υ 
•Ηλικία από 25 ετών και άνω 
•Εμπειρία πωλήσεων, ως επιθυμητό στοιχείο 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (άνδρες)  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και θετικό τρόπο σκέψης 
•Εξωστρέφεια, δυναμισμό χαρακτήρος, επικοινωνιακή ευχέρεια, φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης με επαγγελματίες και επιχειρήσεις  
Παροχές-προοπτικές: 
•«Πακέτο» αμοιβών, bonus παραγωγικότητας και ασφαλιστικών καλύψεων 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση 
•Κρατική Πιστοποίηση διαμεσολάβησης 
•Υποστήριξη και καθοδήγηση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μία συνεχόμενα αξιόπιστη και δυναμική εταιρεία

Παρακαλούμε, αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
chamouzasn@agency.interamerican.gr

E-commerce Sales Consultant 
for Hospitality Industry

Location: Athens   
Employment type: Full Time

As official partner of Hotel Link 
Solutions in Greece we provide 
on-line marketing solutions to 
help hotels evolving their online 
presence and increase online sales 
including features such as booking 
engine, channel management and 
hotel websites.

We are looking for an e-commerce 
sales consultant who will be 
working independently in a 
global team environment and 
responsible for achieving sales 
and revenue goals by identifying, 
building and developing long-term 
relationshipswith clients in the 
hospitality sector.

E-commerce sales consultant 
duties: 
•Identifying business 
opportunities by thoroughly 
researching prospects 
and evaluating their online 
performance and their sales 
potential 
•Running industry workshops. 
The sales consultant should 
be capable of running industry 
workshops for potential clients 
•Selling services by establishing 
contact, arranging meetings 
and developing relationships 
with prospects by 
recommending appropriate 
needs based solutions 

•Maintaining and building 
relationships with clients by 
providing on-going support, 
information, and guidance; 
researching & recommending 
new opportunities; 
recommending profit 
and service improvements 
•Identifying product 
improvements or new products 
by remaining current on 
industry trends, market 
activities, and competitors 
•Ensuring accurate and timely 
completion of weekly reports 
in accordance with company 
procedures 
•Maintaining quality service 
by establishing and enforcing 
Hotel Link Solutions standards 
•Maintaining professional 
and technical knowledge 
by attending educational 
workshops; reviewing 
professional publications; 
establishing personal 
networks; benchmarking 
state- of-the-art practices; 
participating in professional 
organisations 
•Contributing positively 
to team efforts through 
cooperative relationships 
and collaborative efforts 
to achieve both personal 
and team goals  
Sales skills & qualifications: 
The ideal candidate should: 
•Have strong written and oral 

communication skills in both 
English and Greek language 
•Be a great listener 
•Possess good sales, 
negotiation and presentation 
skills 
•Be well organized 
and creative 
•Have the ability to prospect 
for and develop client 
relationships 
•Be highly motivated 
and thrive on success (both 
individual and team) 
•Be able to work independently 
in a multi-tasked, fast paced 
environment 
•Have a formal tertiary 
qualification in hotel sales 
management

Sales experience: 
Experience in the hospitality 
industry in a sales or online 
marketing role would be a 
definite advantage.

What we offer: 
•Above average performance 
bonus 
•Professional working 
environment in a fast growing 
global network 
•Career and development 
possibilities

If you would like to join our 
team, please send us your 
detailed CV in English language 
to the following e-mail: info@
hotelius.gr

Η εταιρία “EFPS - European Food Processing Systems Ltd”, με ηγετική θέση στον τομέα του βιομη-
χανικού σχεδιασμού επεξεργασίας υγρών τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει:

Technical Sales Engineer  
(Κωδ.: ΕΤΤ / TSE) - Αθήνα

Αρμοδιότητες: 
•Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες της εταιρίας 
•Τεχνική υποστήριξη στο τμήμα sales & after sales 
•Παρακολούθηση της αγοράς & του ανταγωνισμού 
και ενημέρωση της διοίκησης 
•Προετοιμασία τεχνικών προσφορών, 
συναντήσεων καθώς και παρουσιάσεων 
•Περιοδικές επισκέψεις σε πελάτες εντός 
& εκτός Ελλάδος 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων  
Προσόντα: 
•Κάτοχος τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
επιθυμητά από μηχανολογική- 
ηλεκτρομηχανολογική κατεύθυνση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, AutoCAD) 
•Εμπορική αντίληψη 
•Υψηλή ποιότητα χαρακτήρα, εντιμότητα, 

ειλικρίνεια, τιμιότητα, μαχητικός χαρακτήρας, 
με πνεύμα υγιή ανταγωνισμού, ομαδικότητα 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών 
σε Β2Β πωλήσεις στη βιομηχανία τροφίμων 
θα θεωρηθεί προσόν.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικός μισθός & bonus βάσει στόχων 
ή/και ποσοστά 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@efps.
gr. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Δυναμική και αναπτυσσόμενη εμπορική εταιρία ζητά άμεσα άτομα με δικό τους Ι.Χ. για το:

Τμήμα Πωλήσεων & Εξωτερικών Εργασιών  
Αθήνα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας 
•H προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.  
Η εταιρία παρέχει: 

•Σταθερή αμοιβή, bonus, έξοδα κίνησης 
•Συνθήκες πλήρους απασχόλησης 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dps@efra.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ή Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός ΤΕ ή Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Θέση: Τεχνικός συντήρησης (εργασία σε βάρδιες) 
Τόπος: Κόρινθος Αγ. Θεόδωροι

Απαραίτητα προσόντα: 3-5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Εξοικείωση με τον εξοπλισμό υδραυλικών, 
ηλεκτρολογικών δικτύων, βιομηχανικό εξοπλισμό και γενικό Η/Μ εξοπλισμό. Έμφαση στην συνεργασία 
και στην επίτευξη στόχων. Καλή γνώση Η/Υ.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Κορίνθου, κάτοχος Ι.Χ.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας.

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr, με κωδικό ΜΟΗ2. Πληροφορίες για την εταιρεία 
μας στο website: www.sychem.gr.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται με φωτογραφία 
στο e-mail: info@laresidencemykonos.com

Ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητά:

2 Μάγειρες για Κρύα Κουζίνα 
για Ξενοδοχείο στη Ρόδο 4*

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Η γνώση της αγγλικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια, ικανότητα 
οργάνωσης

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας και φω-
τογραφία στο e-mail: rhodeshotel2014@gmail.com

 
Σερβιτόροι-ες Α’ - Σαντορίνη

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, στο τομέα 
των επισιτιστικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση ακόμη μιας γλώσσας

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας

Aποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@calderacollection.gr, fax: 22860 36119.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξει-
δικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

Ζητούνται για εποχική απασχόληση για ξενοδοχειακή 
μονάδα που διαχειρίζεται η HotelBrain στην Άνδρο, 
για την παρακάτω θέση:

Καμαριέρες - Άνδρος 
(κωδ. ΚΑΜ ΑΝΔΡ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Γνώση αγγλικών και ελληνικών θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστος χαρακτήρας. 
•Ομαδικό πνεύμα.

Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•4μηνη απασχόληση.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία στο e-mail: hr@
hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO στη Μύκονο ζητά να 
προσλάβει:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

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

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

Καμαριέρα 
(Εποχική Απασχόληση Καλοκαίρι 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση  
τουλάχιστον 2 ετών. 
•Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην εργασία. 
•Έως 40 ετών.

Επιθυμητά προσόντα: 

•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών (Αγγλικά, 
Σέρβικα, Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  info@ledahotel.
gr, κωδικός θέσης: ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

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

Receptionist

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

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: hrlr@lindoshotels.com, fax: 22440 
32007, τηλ: 22440 32001.

Hotel Manager  
σε Boutique Hotel στη Σαντορίνη

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε boutique ξενοδοχείο. 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
και μίας δεύτερης γλώσσας. 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. 
•Προϋπηρεσία σε guest relations / reservations/ 
front office. 
•Μεταφορικό μέσο θα ληφθεί υπόψη. 
•Yψηλές δεξιότητες στη φροντίδα των πελατών. 
•Επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας, 
•Διαμονή, 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη.

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: commercial@tresorhotels.com

Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel is looking for:

Front Office & Assistant Hotel Manager 
Seasonal or Annual Employment

We seek recruiting a young person (max.40 years) with 
considerable experience, (preferably in boutique luxury 
hotels), with fresh ideas, who is eager in achieving career 
objectives. Referring directly to the hotel manager. 

Qualifications/desired skills & expertise: 
•Bachelor and/or master degrees in tourism 
studies 
•Excellent written & verbal communication skills 
in Greek & English language 
•Managerial skills, HR and PR skills. 
•Significant experience in a relevant position. 
•Excellent computer skills and use of MS Office 
(Word, Excel, Power point) 
•Fluency in technology and consumer web topics. 
•With organizational skills, attention to detail 
and ability to adjust to a demanding professional 
environment.

We believe that people are the “soul” in every 
business, especially when it has to do with hospitality 
& service. Send your CV to the following e-mail: 
info@tharroeofmykonos.gr. All applications will be 
automatically considered confidential.

Το ξενοδοχείο Holiday Inn Athens Attica Avenue, 
Airport West, ζητά:

Γκρουμ / Bell Boy - Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άδεια οδήγησης 
•Ηλικία έως 35 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατοχή διπλώματος 4ης κατηγορίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
tmarousopoulos@hiathens.com

 Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, αναζητά 
για το ξενοδοχείο Royal Mare***** στη Χερσόνησο 
Ηρακλείου Κρήτης:

Βοηθό Προϊστάμενης 
Ορόφων - (κωδ. ΑΗΚ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εντοπιότητα

Προσφέρονται: 
•Επαγγελματική εξέλιξη & συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στο website της εταιρίας: 
www.aldemar-resorts.gr. Η εταιρία διαχειρίζεται 
όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Incoming Tourism 
Manager - Thessaloniki

Requirements: 
You must have: 
•2 + experience in tourism 
•Excellent command of Italian and English 
•Strong knowledge of Microsoft Office

Bonus points if you have: 
•Fluency in Russian language (verbal and written) 
•Willingness and ability to adapt and learn 
•Ability to work as a team member 
•Self-starter, self-motivated, and capable  
of seeking new opportunities to add value

Benefits: 
•Dynamic & creative working environment 
•Opportunities for career development

Send your CV to the following e-mail:  
apugina@mouzenidis.gr

To ξενοδοχείο 4 αστέρων “APHRODITE BEACH 
RESORT MYKONOS” στον Καλαφάτη της Μυκόνου 
επιθυμεί να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής τουριστικής/ 
ξενοδοχειακής σχολής του εσωτερικού  
ή του εξωτερικού. 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση  
τουλάχιστον 5 έτη σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. 
•Απαραίτητη η γνώση και η χρήση  
του ξενοδοχειακού προγράμματος PROTEL. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας (Γερμανικής ή Ιταλικής θα εκτιμηθεί  
ιδιαιτέρως). 
•Άριστη γνώση και χειρισμό Η/Υ και MS Office. 
•Ευχάριστη, φιλική και επικοινωνιακή παρουσία. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ευελιξία, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προθυμία, 
επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.

Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
και εκπαίδευση

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: manager@
aphrodite-mykonos.com. Όλες οι αιτήσεις διαχει-
ρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Απαραίτητη η 
επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας του υποψήφιου.

Tο ξενοδοχείο 4* Minois Village Suites & Spa στην 
Πάρο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 
(Μάιος - Σεπτέμβριος):

Receptionist με Γνώσεις 
Οικονομικών (Άνδρας ή Γυναίκα)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού. 
•Γνώσεις οικονομικών/λογιστικών  
και οικονομικής διαχείρισης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον -3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων. Συστάσεις 
απαραίτητες. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών  
(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν προσόν) 
•Άριστη γνώση Η/Υ ((Word, Excel, Outlook)  
και ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
(Γνώση Hotelworks/Bluebyte θα θεωρηθεί προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση διαχείρισης IDS  
και Webhotelier. 
•Εμπειρία κρατήσεων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 

τυχόν παραπόνων των πελατών σε συνεργασία  
με την guest relations manager 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Προσανατολισμένος/η στην άψογη εξυπηρέτηση 
και ικανοποίηση του πελάτη

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα εξέλιξης και συνεργασίας  
σε μόνιμη βάση 
•Προμήθειες από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 
σκαφών και από τις πωλήσεις εκδρομών  
και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: cv@minois-village.gr. Όλα τα e-mail που 
δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δε θα 
αξιολογούνται. Η εταιρεία ενημερώνει τηλεφωνικά 
μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα προσόντα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ζητού-
νται  άτομα για Φολέγανδρο και Μύκονο για εργα-
σία άμεσα  έως 30/09/205 με ευχέρεια λόγου και 
πρωτοβουλιών.

Αυστηρός απαραίτητα προσόντα:  
•Χρήση υπολογιστή 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Αγγλικά

Προσφέρονται διαμονή και αποδοχές αναλόγως 
προσόντων.  

Θα εκτιμηθούν:  
•Γνώσεις στο αυτοκίνητο 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα 
•Εμπειρία στα τουριστικά

Παρακαλούμε αποστείλετε  βιογραφικά σημειώ-
ματα στο e-mail: job-offers@tomaso.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & Spa, 
μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD 
ζητά για τη θερινή σεζόν:

Spa Therapist - Ζάκυνθος

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται Διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, πλήρη ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία στο e-mail: 
reception@portozante.com

Tο ξενοδοχείο 4* Minois Village Suites & Spa στην 
Πάρο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 
(Μάιος - Σεπτέμβριος):

Spa Therapist / Masseur 
(Γυναίκα) Πρωινή & Απογευματινή  

Βάρδια / Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 5*, city spa  
ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς. Συστάσεις  
απαραίτητες. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητά Γαλλικά (θα θεωρηθεί προσόν)  
και άλλες ξένες γλώσσες 
•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου σώματος 
(απαραίτητη γνώση αποτρίχωσης). Γνώση manicure 
& pedicure θα θεωρηθεί προσόν (Κάτοχος άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος manicure-pedicure) 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων  
και ασφάλιση 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: cv@minois-village.gr. Όλα τα e-mail 
που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία 
δε θα αξιολογούνται. Η εταιρεία ενημερώνει τη-
λεφωνικά μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα 
προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.



Physically-Based Rendering Support
We seek an individual with passion 
for 3d computer graphics,  to 
work full time at our office in 
Athens.

Main tasks: 
•Support for customers of our 
photorealistic render engine 
•Beta testing and quality 
assurance  
Requirements: 
•Proven experience with 

at least 2 modeling applications 
(such as 3dsMax, Blender, 
Cinema4D, Rhino, etc.). 
•Excellent oral and written 
English (Proficiency or similar 
level diploma).  
Skills wanted: 
•Experience with photorealistic 
rendering and related 
technologies 
•Design skills and ability 

to create 3D scenery. 
•Organizational & kind/
responsible personality

If you want to apply for this 
position, please e-mail your CV 
to the following e-mail: jobs@
solidiris.com with the subject 
«Physically-based Rendering 
Support». Any information 
provided will be considered 
confidential.

Αισθητικός - Ν. Φθιώτιδας

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

•Με εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου.  
•Αποδοχές πολύ καλές, προοπτική εξέλιξης, υποστήριξη μετεγκατάστασης σε περίπτωση 
μη εντοπιότητας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: paulantzo@yahoo.gr. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Εισαγωγική εταιρία στο χώρο της ένδυσης, με έδρα στα Νότια Προάστια,  που αναπτύσσεται δυναμικά 
στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει: 

Πωλητή/τρια Χονδρικής Πώλησης
Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του  υπάρχοντος 
πελατολογίου σε Αττική και επαρχία.

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο ένδυσης. 
•Να είναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός, 
σοβαρός, μεθοδικός, να έχει επαγγελματικούς 
στόχους & επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία εφόσον 
χρειαστεί (όλα τα έξοδα καλύπτονται 

από την εταιρία) 
•Να είναι ικανός να διαχειριστεί προβλήματα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
και MS -Office (word, excel, power point)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hrfashionloft@
gmail.com. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. 
Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort  στο Χόρτο – Πηλίου (Βόλο), αναζητά  υποψήφιους για τις θέσεις:

Στέλεχος Τμήματος Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων. 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια 
θέση. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής 
γλώσσας. 
•Προχωρημένες γνώσεις πληροφορικής. 
•Προθυμία και θετική διάθεση. 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό 
και προφορικό λόγο. 
•Πνεύμα συνεργασίας. 

•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης 
του πελάτη καθώς και ευχάριστη προσωπικότητα 
και παρουσία.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
(Σέρβικα, Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά)

Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω  
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ledahotel.gr, 
κωδικός θέσης: Promotion

Η Beatific (η ανερχόμενη εταιρία στο χώρο των ιατρικών καλλυντικών του ομίλου υγεία) αναζητά:

Cosmetology Sales Expert
Για την άμεση κάλυψη της θέσης σε κατάστημα  καλλυντικών στην Αθήνα (Β. Προάστια).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αισθητικού – υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην κοσμετολογία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις καλλυντικών επιλεκτικής διανομής ή φαρμακείου και καλή 
γνώση των προϊόντων ομορφιάς. 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ευέλικτο ωράριο. 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση, 
προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότερες 
υποψήφιες, οι οποίες και θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενες που 
συγκεντρώνουν τα πιο πάνω προσόντα, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο e-mail: info@beatific.gr

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

Voice Network Engineer 
Κωδ. Θέσης: VNE1505 - Αθήνα

O κάτοχος της θέσης ανήκει 
στο δυναμικό του τμήματος λει-
τουργίας του δικτύου τηλεφω-
νίας. Υλοποιεί έργα, ενεργοποι-
εί υπηρεσίες και εντάσσει στην 
παραγωγή εξοπλισμό σύμφωνα 
με τις διαδικασίες των τμημάτων 
σχεδιασμού. Επιπλέον έχει την 
ευθύνη για την επίλυση προβλη-
μάτων με πελάτες και παρόχους, 
την ομαλή λειτουργία provisioning, 
την εποπτεία του δικτύου και τον 
έλεγχο καλής λειτουργίας του και 
την εποπτεία έργων και υπηρεσιών 
τεχνολογίας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος έχει: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ θετικής 

κατεύθυνσης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 έτη ως μηχανικός 
σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο 
•Εργασιακή εμπειρία 
στη λειτουργία και διαχείριση 
δικτύων τηλεφωνίας 
•Εμπειρία με τεχνολογίες VoIP, 
SS7, IMS 
•Εμπειρία με εργαλεία 
παρακολούθησης & διαχείρισης 
δικτύου 
•Ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, 
όγκου εργασίας & πολλαπλών 
εργασιών 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα 

•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
και Ελληνικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
•Μεταπτυχιακός τίτλος 
σε τηλεπικοινωνίες 
ή πληροφορική & πιστοποιήσεις 
Cisco Voice θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετα προσόντα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας

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

Regency Entertainment S.A. a leading company in the Greek  gaming and luxury hotels industry, 
pursuing a steadily growing and expanding course of action, is looking for candidates to cover the 
following open position at Hyatt Regency Thessaloniki:

Sales Coordinator - (Ref code: S-CO)
General qualification 
requirements  education: 
•Bachelors degree, preferably BA/BSc 
in business administration or marketing or 
related discipline from an accredited University 
•Very good spoken and written English 
•Any other foreign language will be an asset  
Experience: 
•Minimum: At least 3 years in a relevant 
position 
•Experience in event planning & event 
production  
Knowledge, skills, abilities: 
•Good business orientation 
•Multi task oriented 
•Excellent organisation & coordination skills 
•Teamwork mentality, forward thinking 
& ‘can-do’ attitude 
•Able to promptly & efficiently deliver under 
very tight deadlines 

Main responsibilities: 
•To handle all requests for events, conferences, 
conventions and groups. 
•To ensure business is confirmed in the hotel 
and all information is communicated correctly 
to the client and to the rest of the hotel. 
•To find new leads in order to confirm business. 
•To assist in regards to all administrative work 
and follow-ups.  
We offer: 
•Excellent working environment 
•Continuous training 
•Career opportunities 
•Private Insurance

If you are interested in joining our team,  please 
send your C.V. to the address below: HYATT 
REGENCY Thessaloniki Att. of Human Resources 
Department 13th klm. Thessaloniki-Perea, 57 
001, Greece, e-mail: career.hrthessaloniki@hyatt.
com, fax: 2310 401489.

Εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας αναζητά:

Yπεύθυνο Aνάπτυξης & Διαχείρισης Περιεχομένου & Γραφικών 
Ηλεκτρονικού Καταστήματος - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Δημιουργία & ανανέωση περιεχομένου με νέα 
προϊόντα 
•Δημιουργία περιεχομένου και ενημέρωση blog 
& social media 
•Δημιουργία και αποστολή Newsletter 
•Δημιουργία Web Banners 
•Ανάλυση πωλήσεων και δημιουργία στρατηγικής 
αύξησης τους 
•Εξυπηρέτηση πελατών  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Google AdWords & Analytics 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel) 
•Γνώση SEO 
•Online marketing 

•Πολύ καλή γνώση Photoshop 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
Πρόσθετα προσόντα: 
•Εμπειρία σε οποιοδήποτε CMS θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο 
της μόδας  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Δημιουργικό πνεύμα με οργανωτική 
συμπεριφορά & ομαδικότητα 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα 
•Συνεχής ενημέρωση βέλτιστων πρακτικών 
στο χώρο του web

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: info@basicsense.gr. Κωδικός θέσης: 
ESHOP SPECIALIST

ENOIA S.A, one of the major engineering companies in Greece  in the oil & gas field, is looking for:

Senior Piping Designers / Engineers 
To become part of the piping discipline in the Athens head offices.  
•Mechanical degree from university, at least five years of experience and good handling 
of the English language are the minimum requirements.

The candidates have to send their application together  with their CV, via e-mail, to: mail@enoia.
eu clearly highlighting application for Senior Piping Designers/Engineers. 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και έρευ-
να για νέους, παρακολούθηση και αναπλήρωση 
αποθεμάτων - υλικών, διαχείριση και πληρω-
μές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα ζητεί Δι-
ευθυντή /τρια για το εμπορικό - διαφημιστικό 
τμήμα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογο 
μέσο. Άριστη εμφάνιση και άνεση στην επικοινω-
νία. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος οργάνωσης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, απόφοιτος ΑΕΙ, για την ανάπτυ-
ξη του τμήματος εκπαίδευσης της Ergonomia. 
Σχετική εμπειρία άνω της 5ετίας και δυνατότητα 
άμεσης πρόσληψης, άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: cv@ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διαχείριση διαδικασίας εξα-
γωγών. Απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών, 
Αγγλικά, Γαλλικά κτλ. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.societe@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡIA Imel Professional παραγωγή καλλυ-
ντικών και ειδών κομμωτηρίου, ζητά Διευθυντή 
Πωλήσεων. Προσόντα: προϋπηρεσία στο ίδιο 
αντικείμενο και Αγγλικά σε υψηλό επίπεδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@imel.gr, fax: 210 
9763190.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής και διάθεσης συμπληρω-
μάτων διατροφής, ζητεί Υπεύθυνο Διοίκησης, 
για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Απα-
ραίτητα: πτυχίο Α.Ε.Ι, διοίκησης επιχειρήσεων 
ή οικονομικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@health-sign.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμά-
των, από κέντρο δια βίου μάθησης με εμπειρία 
στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ (voucher ανέργων). Βιογραφικά στο e-mail: 
kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη για τμήμα αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, με καθήκοντα στην παρακολούθηση 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Προσόντα: πτυχίο 
ΑΕΙ, εμπειρία 2 έτη, γνώση Αγγλικής γλώσσας, 
εμπειρία στην τήρηση λογιστικών διαδικασιών. 
E-mail: margariti@aplan.gr, τηλ: 2310 567890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθύντρια Σπουδών, από ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά, πολυετή εμπειρία διδασκαλίας, διοι-
κητικές, επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανό-
τητες και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR231.

Ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ συνεταιρισμός ζητά Υπεύ-
θυνο Διεύθυνσης για την ανθαγορά στον Άγιο 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη εμπειρία 
στη διοίκηση, επιθυμητό πτυχίο γεωπονίας και 
προϋπηρεσία στην ανθοκομία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fytoria@otenet.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από εισαγω-
γική εταιρία στη Θεσσαλονίκη για στελέχωση 
του τμήματος εισαγωγών. Απαραίτητα προσόντα: 
κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ-2έτη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση-άριστη γνώση Αγγλικών, 
επιπλέον μίας γλώσσας-άριστη γνώση εμπορικής 
αλληλογραφίας. E-mail: kampranis@motoway.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη 
για part time απασχόληση. Απαραίτητα: προϋπη-
ρεσία-άριστη γνώση Αγγλικών-πτυχίο διοίκησης 
επιχειρήσεων-άριστη γνώση Ms office-γνώση 
πωλήσεων, συνέπεια-επαγγελματισμός. Προσφέ-
ρονται: ιδανικό περιβάλλον-πρόσβαση με ΜΜΕ, 
βασικός μισθός. Ε-mail: info.thessaloniki.2015@
gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ κατασκευαστική εταιρία μονωτικών 
προϊόντων ζητά 5 Υπαλλήλους Γραφείου για 
μηχανογράφηση, γραμματεία, διοίκηση, αποθήκη. 
Σταθερές υψηλές αποδοχές και καριέρα. E-mail: 
karieragroup@yahoo.gr, τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, με 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, επικοι-
νωνιακός, με γνώσεις στην πώληση πακέτων 
και εκδρομών και στην έκδοση ναυτιλιακών 
εισιτηρίων. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alonissosholidays.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Υπάλληλο Γραφείου, με πολύ καλή γνώση του 
Microsoft office, άριστη γνώση Ιταλικών και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Υποδοχής, εμφανίσιμη 
και επικοινωνιακή σε γυμναστήριο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: carminpro@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός ιατρείου νέα για πρωινή 
μερική απασχόληση σε ιατρείο, με γνώση Η/Υ 

για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία και συστάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: cardio.dermitz@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου-απόφοιτη Πανε-
πιστημίου. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστη 
γνώση Ρώσικων-γνώση-χειρισμός Η/Υ και Ms 
office, ευχάριστη-φιλική-επικοινωνιακή παρουσία. 
Ευελιξία-ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προθυμία-
επαγγελματική συμπεριφορά-ικανότητα εργασίας 
υπό συνθήκες πίεσης-προϋπηρεσία σε τουριστικό 
γραφείο-γενικό προξενείο της Ελλάδος. E-mail: 
victoriyavershynina@yahoo.gr, τηλ: 6993 103363.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για εσωτερικές εργα-
σίες. Εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώ-
σεις internet σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία μεσιτικών ασφαλίσεων ζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου, με άριστη γνώση ασφα-
λιστικών προϊόντων και εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Απαραίτητα προσόντα: άριστος χειρισμό 
Η/Υ. Προαιρετικά γνώσεις bluebyte. Βιογραφικά 
στο e-mail: real.insurances@gmail.com.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Πειραιά ζητά Τεχνολόγο 
ιατρικών εργαστηρίων με μεγάλη εμπειρία 
σε αιμοληψίες και γραμματειακή υποστήριξη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Τηλ: 6937 217070, 6948 830525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες για υποδοχή στα 
νέα καταστήματα του ΟΠΑΠ Play (φρουτάκια). 
Πρόσληψη αρχές Ιουνίου. Τηλ: 6976 626353.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αιτησιογράφοι για συμπλήρωση 
εντύπων διαφημιστικού spot τηλεόρασης, κατα-
γραφής και καταχώρησης στοιχείων και γνώση 
pc επιθυμητή. Παρέχονται: δυνατότητα εξέλιξης, 
ασφάλιση ΙΚΑ, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: kapagroupgr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
έμπειρη Γραμματέα, με άνω των 10 ετών προϋ-
πηρεσία για εσωτερική απασχόληση. Παρέχονται: 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
euroeduc@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για ιδιωτικό ιατρείο για 
εργασία καθημερινή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv-el@gmx.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο με προϋ-
πηρεσία στον εισερχόμενο τουρισμό στα τμήματα 
κρατήσεων, κοστολογήσεων, operations. Άπταιστα 
Αγγλικά, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hellasvacances.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Ιδιαιτέρα Γραμματέας από εται-
ρία. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Η κατάλληλη υποψήφια 
θα πρέπει να είναι εμφανίσιμη-πρόθυμη, με 
προοδευτικές αντιλήψεις και ανοιχτόμυαλη. 
E-mail με φωτογραφία: fuzzybear469@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Προέδρου ΔΣ με χρη-
ματιστηριακή εταιρία με έδρα το Μαρούσι για 
μόνιμη απασχόληση. Πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: smoutafi@
hellenicamerican.gr, τηλ: 210 3311100, Μου-
τάφη Σοφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για data entry, οι οποίοι να 
είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου για καταχωρήσεις 
κωδικών από το σπίτι τους μέσω internet, από 
Γαλλική πολυεθνική εταιρία. Τηλ με Ελλάδα: 
0030 6977058537, 0030 2102754172.

HR COMPANY based in Koropi is seeking for 
suitable Office Employee with: previous experience 
in environment related to tourism-accounting-
HR-good relevant education. Fluent in English-
Greek-strong computer literacy-pleasant-young 
personality. CVs-photos: remarc@otenet.gr.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ζητά νέο /α για θέση γραμματειακής 
υποστήριξης, με προϋπηρεσία στο αντικείμενο, 
γνώση Η/Υ και κάτοικοι Βορείων Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: jsoukas@otenet.gr, τηλ: 
210 6131311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από εταιρία στο Χολαρ-
γό, με 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κατά 
προτίμηση στο χώρο των τροφίμων. Δεξιότητες 
επικοινωνίας, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, 
κάτοχος Ι.Χ. E-mail: marketing1@ferro.gr, κωδ: 
SECRETARY.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, με 
άριστες γνώσεις MS office, Αγγλικών, Ιταλικών, 
κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας και μηχανάκι 
125cc. Επιθυμητές σχετικές σπουδές και προϋ-
πηρεσία. E-mail: diogenis@alonnisostravel.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών εστίασης ζητά νέα με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ για γραμματειακή υποστή-
ριξη. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις τιμολόγησης. 
Προσφέρεται πλήρης εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: topqualitycatering2@gmail.com, τηλ: 
210 4921808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από λογιστήριο εταιρίας με 
έδρα τις Αχαρνές, ως Υπάλληλος Γραφείου. 
Κατά προτίμηση απόφοιτος τουλάχιστον ΤΕΙ 
λογιστικής. Τηλ: 210 2442142.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα πλησίον Κηφισού, ζητεί 
απόφοιτο ΙΕΚ ή ΤΕΙ Λογιστικής με τουλάχιστον 
6ετή προϋπηρεσία, γνώση κεφαλαίου-Αγγλι-
κών, για εμπορική διαχείριση και γραμματειακή 
υποστήριξη. E-mail: eugenia@vourloumis.com, 
τηλ: 210 5138736.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Προσωπικό, για την 
γραμματειακή υποστήριξη στην περιοχή της Σπάρ-
της. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: marie.maltezou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία γραφείου στη Νέα 
Ιωνία. Τηλ: 210 2796434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τουριστικό γραφείο στη 
Ζάκυνθο, για πωλήσεις και προώθηση εκδρομών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cavogrosso.gr, τηλ: 
6977 220520, 2695 048308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τουριστικό γραφείο 
στην Κέρκυρα, με γνώση Ρωσικών, Αγγλικών. 
Προσφέρονται: πολύ καλός μισθός, διαμονή και 
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: kerkyraapartments@
gmail.com, τηλ: 2661 072519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιδιωτική επιχείρηση νέα για γραμ-
ματειακή υποστήριξη, εμφανίσιμη, ευγενική, με 
καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail dtsot@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Executive Secretary, από εταιρία παι-
δικών ενδυμάτων. Γνώσεις Η/Υ (word, excel, 
internet). Προϋπηρεσία σε επιχείρηση τουλάχιστον 
2 χρόνια, κάτοχος proficiency, κάτοικος κοντινής 
περιοχής. Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα. Βι-
ογραφικά στο fax: 210 5742088, 210 5738208.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου. Παρέχεται βασικός 
μισθός και οπωσδήποτε να έχει εμπειρία σε 
μεταφορική. Καλή χρήση Η/Υ, ομαδικότητα, 
εργατικότητα, τιμιότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.dervis@havakis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη ΑΕΙ-ΤΕΙ με υψηλή γνώση 
Αγγλικών, ευχέρεια λόγου και επικοινωνιακές 
ικανότητες, για διαχείριση social media και 
ιστοσελίδων (wordpress). 6ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trust-it.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα στον Πειραιά, ζητά νέα 
Υπάλληλο Γραφείου, με άριστη γνώση, χρήση 
Η/Υ, AutoCAD, Αγγλικής. Ιδιαίτερη αξιολόγηση 
με εμπειρία σε συμμετοχή διαγωνισμών προμη-
θειών δημοσίου. Τηλ: 210 4210169.

Marketing - Δημόσιες  
Σχέσεις - Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Marketing από εισαγωγική 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: 
κάτοχος πτυχίου marketing-2έτη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση-γνώσεις γραφικών τεχνών-
άριστη ικανότητα γραπτής-προφορικής επικοινω-
νίας-άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας-γνώσεις 
διαχείρισης ιστοσελίδων-social media. Ε-mail: 
kampranis@motoway.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνίας - δημοσίων σχέσεων 
αναζητά Junior Account Manager. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο στην επικοινωνία, διαφήμιση, 
marketing, άριστη γνώση Αγγλικών, εξοικείω-
ση με τα social media. Βιογραφικά στο e-mail: 
tfilipas@clab.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 άτομα για τμήμα 
marketing - πωλήσεων. Βιογραφικά Κ.Θ.3 με 
φωτογραφία στο e-mail: cv@idplus.info.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ εταιρία internet ζητά άτομα για το 
τμήμα marketing και για το τμήμα εξυπηρέτησης 
μεγάλων πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: job@
galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για δημόσιες σχέσεις σε 
καφενείο - εστιατόριο, στην κεντρική πλατεία 
Αμαρουσίου. Τηλ: 210 8021742.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα στη Θεσ-
σαλονίκη ζητεί Διευθυντή /τρια για το εμπορικό-
διαφημιστικό τμήμα με αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ανάλογο μέσο. Άριστη εμφάνιση και άνεση 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαφημιστές /τριες από εβδομαδιαίο 
περιοδικό ποικίλης ύλης, με εμπειρία προαιρε-
τική. Παρέχονται: πλήρης απασχόληση, αποδο-
χές βάση παραγωγικότητας για Αττική. E-mail: 
vagkaras1965@gmail.com, τηλ: 6950 023699.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγωγοί Διαφήμισης, από διαφη-
μιστική εταιρία με δυνατότητα ταξιδίων. Έξοδα 
καλυμμένα, άμεση συνεργασία και εργασία για όλο 
το χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: ekfrasisep@
gmail.com, τηλ: 6932 288263.

ΕΤΑΙΡΙΑ Marketing στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της υποψηφίους 
που θα αναλάβουν καμπανιές για τα μεγαλύτερα 
brand names στην αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
evermoreadvertising@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Marketing Assistant, πτυχιούχος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση marketing και επικοι-

νωνία, για τη διαχείριση e-shop-διεκπεραίωση 
προωθητικών ενεργειών-ανάπτυξη πελατολογίου. 
Άριστη γνώση Η/Υ-Αγγλικών εμπειρία στα social 
media, πλήρης απασχόληση, σταθερές αποδοχές. 
E-mail: serpa@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές νέες, με ικανότητα για έρευνα αγοράς. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR.123.

H ALFANET επιθυμεί να προσλάβει Ε-Marketing 
Manager, με πολύ καλή γνώση σε σχεδιαστικά προ-
γράμματα επεξεργασίας ιστοσελίδων, newsletter, 
flyer και διαφόρων εντύπων. Επιθυμητή η γνώση 
της πληροφορικής. E-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες ως Σύμβουλοι Διαφήμισης, 
από νεοσύστατο τουριστικό οδηγό για τη στελέχω-
ση του εμπορικού τμήματος του. Προσφέρονται: 
σταθερός μισθός και ποσοστά. Τηλ: 215 5354289.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα για τη θέση 
Γραμματείας - Δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, Η/Υ, άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: pr@
linkgreece.com.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα ζητά άτομο, με σχετική εμπειρία 
για δημόσιες σχέσεις (προπομπό) για κλείσιμο 
παραστάσεων. Τηλ: 6946 318828.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα, για τη θέση Γραμ-
ματεία-Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Πρόσφατη φωτογραφία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: REC.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ζητεί άτομα για το τμήμα δημοσίων σχέσεων 
και διαφήμισης, με ή χωρίς προϋπηρεσία. Άμεση 
πρόσληψη, πρωινά ή απογευματινά ωράρια. Τηλ: 
212 6872598.

 

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΑΝΩΝΥΜΗ κατασκευαστική εταιρία μονωτικών 
προϊόντων ζητά 5 Υπαλλήλους Γραφείου για μη-
χανογράφηση, γραμματεία, διοίκηση, αποθήκη. 
Σταθερές υψηλές αποδοχές και καριέρα. E-mail: 
karieragroup@yahoo.gr, τηλ: 6944 219327.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στον Ασπρόπυργο ζητά Βοηθό 
Λογιστή, γνώστη erp softone. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@galanopoulos.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α’ τάξεως για ΑΕ στις Αχαρνές. 
Προϋπηρεσία 10 ετών σε ΑΕ, για πλήρη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: bourzikos@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από λογιστικό γραφείο στην 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος μισθοδοσίας, με βασι-
κά καθήκοντα: υπολογισμός-παρακολούθηση 
μισθοδοσίας πελατών-τήρηση βιβλίων Β’-Γ’ 
κατηγορίας. Απαραίτητα: πτυχίο ανώτερης εκ-
παίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης-πολύ καλή 
χρήση Η/Υ-γνώση προγράμματος μισθοδοσίας 
epsilonet, απαιτούμενη εμπειρία 3 χρόνια στην 
τήρηση-παρακολούθηση μισθοδοσίας. E-mail: 
eurolink6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή /τριας με γνώσεις 
και προϋπηρεσία, για απογευματινή απασχόληση 
σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@igp.gr.

ΣΟΒΑΡΗ εμπορική εταιρία κοντά στη γέφυρα 
της Μεταμόρφωσης ζητεί Υπάλληλο Γραφείου, 
με εμπειρία 3-5 έτη σε μηχανογραφημένη πα-
ραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: curriculvitae2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Eμπορολογιστικών Εφαρ-
μογών, από εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση-δίπλωμα οδήγησης-εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
με εμπειρία σε εφαρμογές της Singular. E-mail: 
logic.info@ntsgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για άμεση πρόσληψη. 
Η υποψήφια θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ 
και εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον για 
2 χρόνια. Βιογραφικά στο e-mail: info@raycom.
gr, κωδ: log.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από βιομηχανία τρο-
φίμων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών εστίασης ζητά νέα με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη. 
Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις τιμολόγησης. Προ-
σφέρεται πλήρης εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: topqualitycatering2@gmail.com, τηλ: 
210 4921808.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα πλησίον Κηφισού, ζητεί 
απόφοιτο ΙΕΚ ή ΤΕΙ Λογιστικής με τουλάχιστον 
6ετή προϋπηρεσία, γνώση κεφαλαίου-Αγγλι-
κών, για εμπορική διαχείριση και γραμματειακή 
υποστήριξη. E-mail: eugenia@vourloumis.com, 
τηλ: 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, με γνώσεις Η/Υ, Αγ-
γλικών, για 8ωρη 6ήμερη εργασία σε εταιρία με 
ξηρούς καρπούς. Περιοχή Πειραιάς. Βιογραφι-
κά στο e-mail: sirmas-giannis@gmail.com, τηλ: 
6944 360615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου, 
κάτοχος μηχανής για εξωτερικές και εσωτε-
ρικές εργασίες. Γνώση καταχώρησης Β’ και Γ’ 
κατηγορίας βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
antonopoulosm@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από ανώνυμη εταιρία 
εμπορίας επίπλου, για full-time απασχόληση. 
Εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και γνώση 
atlantis απαραίτητη, δίπλωμα μηχανής επιθυμητό. 
Ε-mail: careers@tsaoussoglou.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ στην περιοχή της Ηλιούπολης Αθήνας 
ζητεί νέα, με προϋπηρεσία για θέση στο λογι-
στήριο. Καλή γνώση οικονομικών, Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία 
στο e-mail: ipirotikifs@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραμματειακή υποστή-
ριξη - Βοηθός Λογιστή σε εμπορική επιχείρηση 
στο Κορωπί. Απαραίτητα Αγγλικά και πτυχίο 
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης προαιρετικά. E-mail: 
polysrugs@polysrugs.gr, τηλ: 210 6020650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις λογιστικής, από εταιρία 
ως Υπάλληλος Γραφείου στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 
210 2020156.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου, 
για part time απασχόληση με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, καλή 
γνώση Αγγλικών και καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: marina@paradiseplants.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Μηχανογράφησης, για πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις-επαγγελματίες, για 
ανάπτυξη λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες 
του πελάτη. Σχεδιασμός-παραμετροποίηση δια-
κομιστών-συστημάτων παραγωγής, λύσεις cloud 
εφαρμογών-αποθήκευσης. E-mail: pkarvounis@
devisionment.com, τηλ: 6971 541989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, με απαραίτη-
τα προσόντα: πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης, 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση Η/Υ, 
προϋπηρεσία 2-3 χρόνια, ομαδικό πνεύμα και 
ικανότητα τήρησης προθεσμιών, γνώση Κεφα-
λαίου. E-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, για ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με γνώση 
καταχώρησης στοιχείων Γ’ κατηγορίας. Άμεση 
πρόσληψη και 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, για πρακτική άσκηση, σε λο-
γιστικό γραφείο στο Ίλιον. Τηλ: 210 2618747, 
6976 926170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, πολύ έμπειρος για 
φορολογικές δηλώσεις, με ευχέρεια στη χρήση 
προγραμμάτων epsilon, από λογιστικό γραφείο 
στην Αγία Παρασκευή. Ε-mail: ppapantonopoulos@
hotmail.com, τηλ: 6947 343663.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή αποκλειστικά με 
γνώσεις ERP - Softone για έκδοση τιμολογίων, 
εκδόσεων voucher, αποστολή παραγγελιών και 
επικοινωνία με πελάτες. E-mail: team@print-
easy.gr, τηλ: 210 2831333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, που να γνωρίζει λογιστικό 
πρόγραμμα και ξένες γλώσσες, από την εταιρία 
K. Αχιλλεόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. Προτιμητέο να έχει 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 9:00-14:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: tolis.ilia@gmail.com, τηλ: 6974 070999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογίστριας, απόφοιτη ΤΕΙ ή 
ΑΕΙ. Να γνωρίζει ERP singular galaxy σε εργο-
στάσιο στο ΒΙΟΠΑ στα Άνω Λιόσια. Βιογραφι-
κά στο e-mail: emnschrstds1@gmail.com, τηλ 
306947 207335.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια για λογιστικό γραφείο 
στην Καλλιθέα. Γνώσεις προγραμμάτων epsilonet, 
μισθοδοσία. Παρέχεται: μισθός, ΙΚΑ και κάρτα 
ανεργίας για συμμετοχή σε πρόγραμμα ΟΑΕΔ. 
Βιογραφικά στο e-mail: nickzaxaropoulos@
yahoo.gr.

Η PROVERTIA SA βιομηχανικών γαλακτοκομικών 
στην Αλεξανδρούπολη, επιθυμεί να προσλάβει δυο 
Βοηθούς Λογιστή. Μερική απασχόληση-προοπτική 
πλήρους. Απαραιτήτως 3ετή προϋπηρεσία σε βι-
βλία Γ’ (γνώση καταχώρησης ΕΓΛΣ-λογαριασμών, 
Αν.Λογ. ΓΛ, soft1. Ε-mail: anestis@thrakis.gr, 
έως 15-06-2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, από ΑE στο 
χώρο των ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-οικονομικής κατεύ-
θυνσης-καλή γνώση Αγγλικών-άριστη χρήση 
Η/Υ-προϋπηρεσία 2-3 ετών-ομαδικό πνεύμα 

Μικρές αγγελίες εργασίας



Zeincro, is an international CRO company which is currently looking to recruit:

Clinical Contracts & Budgets Associate 
Located in Athens

Responsibilities: 
•Negotiates contracts, study budget and milestones with sites. 
•Supports resolution of contract issues. 
•Escalates contract and budget issues to Sponsor’s Legal or Pricing group and study management 
as appropriate. 
•Supports contacting with local vendors. 
•Maintains contract tracking in appropriate systems. 
•Manages and processes payments related to all clinical trials contracts in the financial  
and payment systems. 
•Performs ongoing and/or end of study contract budget reconciliation, as needed. 
•Sets up financial data, raise purchase orders and handles that appropriate entries/requests into 
the relevant financial and payment systems. 
•Maintains payment records and provides assistance with audit review records.  
Qualifications 
•BA/BS/BSc 
•Relevant experience is preferred 
•Strong attention to detail and well developed numeracy skills  
•Data analysis and presentation 
•Excellent command of Greek and English language (both verbally and written) 
•Strong organizational skills 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office 
•Time management and prioritization  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development opportunities 
•Private medical insurance  
Please send your full cv, through e-mail  to the following address: e-mail: smaltezou@zeincro.com

Ελληνική βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων με εξειδίκευση στα μεγάλα μεγέθη, με επιτυχημένη και 
αναγνωρισμένη παραγωγή για περισσότερα από 25 χρόνια, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα ζητεί 
έμπειρο και ικανό:

Πωλητή Χονδρικής - Αθήνα
Zητούμε ένα φιλόδοξο και 
δυναμικό στέλεχος της αγοράς 
του ρούχου για  
την εξυπηρέτηση πελατών  
σε όλη την Ελλάδα.  
Κύρια καθήκοντα: 

•Συντονισμός εργασιών 
•Οργάνωση προγράμματος 
επισκέψεων 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Διοικητικές ικανότητες  
H εταιρεία προσφέρει: 

•Ανταγωνιστικότατο πακέτο 
αποδοχών αναλόγως  
προσόντων αποτελούμενο  
από καλό μισθό και bonus  
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: careers@dina.gr

H Digital SIMA ΑΕ, με 25ετή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής, και ειδίκευση στους τομείς δικτύωσης, 
ασφάλειας δεδομένων και αποθήκευσης ενδιαφέρεται  να προσλάβει για μερική ή πλήρης απασχόληση:

Digital Marketing Assistant - Αθήνα
Βασικά καθήκοντα: 
•Διαχείριση social media. 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών  
ενεργειών για τα προϊόντα της εταιρείας. 
•Διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας. 
•Οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων.         
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο. 
•Άριστη κατανόηση και χρήση των δημοφιλών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας, marketing, 
διαφήμισης, ή / και συναφών πεδίων  
(τουλάχιστον 2 ετών).     

Επιθυμητά προσόντα:   
•Εμπειρία social media management. 
•Εμπειρία στη παρακολούθηση social media 
analytics.        
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
•Δυνατότητες εξέλιξης. 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, αναφέροντας τον κωδικό Dig_
Mark, στο e-mail:  vkal@digitalsima.gr  ή στο fax: 
210 9010405. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να  επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.digitalsima.gr 

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση στον κλάδο των μηχανημάτων αποκατάστασης για 
άτομα με κινητικές δυσκολίες επιθυμεί να προσλάβει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

Τεχνικούς και Βοηθούς Τεχνικούς

Η Acmon Data, μια καινοτόμος εταιρεία με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων (εξοπλισμό και λογισμικό) για τον έλεγχο παραγωγής και τη διαχείριση 
αποθήκης, επιθυμεί να προσλάβει για τη στελέχωση του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών:

Υπεύθυνο Customer Service  
(CS06.15) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε θέση τεχνικού μηχανημάτων/ 
μηχανικού αυτοκινήτων/ μηχανικού δικύκλων/ 
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ και ΜS Office, Internet 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ομαδικό πνεύμα/ εχεμύθεια/ τιμιότητα/  
εργατικότητα  
Θετικά θα αξιολογηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τεχνικού  
μηχανημάτων αποκατάστασης. 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ μηχανολογικής  
ή τεχνολογικής κατεύθυνσης 

•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 
•Γνώσεις ηλεκτροσυγκολλητή  
•Γνώσεις χειρισμού μηχανήματος KLARK 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση 
•Πενθήμερη εργασία 
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση - σεμινάρια στο εξωτερικό 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
vasilis.michailidis@yahoo.com,  
fax: 2310 214590. Θα τηρηθεί απόλυτη  
εχεμύθεια.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και επιλύει  
σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
της εταιρείας (ανάπτυξης, τεχνικό, πωλήσεων 
κ.λπ.) όλα τα εισερχόμενα θέματα των πελατών. 
•Παρακολουθεί την πορεία του θέματος σε κάθε 
εμπλεκόμενο τμήμα ώστε να διασφαλίζεται η 
άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη. 
•Καταγράφει και αναφέρει κατευθείαν  
στην διοίκηση τα διάφορα προβλήματα που 
προκύπτουν κατά την εξυπηρέτηση των πελάτων 
με σκοπό την τελική ικανοποίηση κάθε πελάτη 
ξεχωριστά. 
•Διαχειρίζεται και οργανώνει σε συνεργασία με 
το τεχνικό τμήμα τη διακίνηση του εξοπλισμού 
των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση  
των παραγγελιών έως και την παράδοση  
στον πελάτη καθώς και για την τιμολόγηση  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με ειδίκευση σε Η/Υ-πληροφορική. 
•Αρίστη γνώση Αγγλικών γραπτά και προφορικά 
•Τριετής αποδεδειγμένη εμπειρία  

σε θέση διαχείρισης προβλημάτων –  
παραπόνων πελατών. 
•Άρτια επικοινωνία γραπτά και προφορικά 
•Ευγένεια στο λόγο με δυνατότητα διατήρησης 
μετά από πολύωρη πίεση. 
•Άνεση στην πολύωρη τηλεφωνική επικοινωνία 
•Δυνατότητα απόδοσης υπό χρονική πίεση 
•Άνεση στον επιμερισμό του προβλήματος  
σε επιμέρους και δυνατότητα εφαρμογής  
αρχικά γρήγορων λύσεων και στην συνέχεια 
οριστικών  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν  βιογραφικά σημειώματα αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης: Ταχυδρομικά: Acmon Data Ι.Κ.Ε-
12ο ΧΛΜ ΕΟ, Αθηνών-Λαμίας, 14452 κόμβος 
Μεταμόρφωσης, fax: 210 6105838, τηλέφωνο:210 
6105831, e-mail: sales@acmondata.gr, website: 
www.acmondata.gr, www.tracepro.gr

Το ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ The Heart City Hotel στα Χανιά ζητά για πλήρη απασχόληση:

Á  Μάγειρα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 4*/5* ξενοδοχεία ή εστιατόρια στην Ελλάδα 
στο εξωτερικό. 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών.  
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον.  
Δεν παρέχεται Διαμονή.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: veta@kydonhotel.com

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

Φανοποιό Τμήματος Φανοβαφείου 
Αθήνα - Ηλικίας έως 45 Ετών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικού αμαξωμάτων-φανοποιού 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε φανοβαφείο 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα  
Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

και ικανότητα τήρησης προθεσμιών. E-mail: 
eljobpost@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής, πτυχιούχος 
ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικού 
αντικειμένου. Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
θέματα λογιστικής Β’ και Γ’ κατηγορίας, χρημα-
τοοικονομικές αναλύσεις, φορολόγηση νομικών 
και φυσικών προσώπων, εσωτερικός έλεγχος. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, να γνωρίζει από Η/Υ και λογιστική, 
για έκδοση τιμολογίων. Περιοχή: Λαχαναγορά 
Ρέντη. Τηλ: 6976 639444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, νέος με 5 έτη προ-
ϋπηρεσία σε λογιστήριο, από ανώνυμη τεχνική 
εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις μισθοδοσίας, μόνιμη 
απασχόληση, επιθυμητό μεταφορικό μέσο. Ε-mail: 
log@erghlate.gr, fax: 210 6847741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις κεφαλαίου, 
από επιχείρηση μεταλλικών κατασκευών στην 
περιοχή των Διαβατών. Απαραίτητο μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: s-markis@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια - Στέλεχος λογιστικού γρα-
φείου, με 10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση και μεταφορικό μέσο, για μόνιμη 
συνεργασία. Πολύ καλή γνώση σε Α.Ε.-ΕΠΕ-ΕΛΠ 
και εργατικά. Βιογραφικά στο e-mail: vana@
daidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής/λογίστρια με εμπειρία στη 
χρήση προγραμμάτων μηχανογράφησης για 
να στελεχώσει γραφείο εταιρίας εξαγωγών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Αγγλικών και 
Ιταλικών. Η επιχείρηση βρίσκεται στο Κίτρος 
Πιερίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@mytilos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από τουριστική εταιρία 
με σχετική προϋπηρεσία και γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: fc@amaliahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια για 4ωρη εργασία στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 6945 337828.

 

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Κοστολό-
γο, με απαραίτητες γνώσεις autocad - Αγγλι-
κής γλώσσας επιπέδου proficiency. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cvpafos.
gr, τηλ: 2262 056235.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής και διάθεσης συμπληρω-
μάτων διατροφής, ζητεί Υπεύθυνο Διοίκησης, 
για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Απα-
ραίτητα: πτυχίο Α.Ε.Ι, διοίκησης επιχειρήσεων 
ή οικονομικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@health-sign.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσα-
λονίκης ζητεί νέα, Πανεπιστημιακού επιπέδου, 
για τμήμα διαγωνισμών δημοσίου. Άριστη γνώση 
οικονομικών, Αγγλικών, άριστη χρήση Η/Υ και 
κάτοχος διπλώματος οδήγησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος μισθοδοσίας, με βασι-
κά καθήκοντα: υπολογισμός-παρακολούθηση 
μισθοδοσίας πελατών-τήρηση βιβλίων Β’-Γ’ 
κατηγορίας. Απαραίτητα: πτυχίο ανώτερης εκ-
παίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης-πολύ καλή 
χρήση Η/Υ-γνώση προγράμματος μισθοδοσίας 
epsilonet, απαιτούμενη εμπειρία 3 χρόνια στην 
τήρηση-παρακολούθηση μισθοδοσίας. E-mail: 
eurolink6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής, πτυχιούχος 
ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικού 
αντικειμένου. Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
θέματα λογιστικής Β’ και Γ’ κατηγορίας, χρημα-
τοοικονομικές αναλύσεις, φορολόγηση νομικών 
και φυσικών προσώπων, εσωτερικός έλεγχος. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

 

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία μεσιτικών ασφαλίσεων ζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου, με άριστη γνώση ασφα-
λιστικών προϊόντων και εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Απαραίτητα προσόντα: άριστος χειρισμό 
Η/Υ. Προαιρετικά γνώσεις bluebyte. Βιογραφικά 
στο e-mail: real.insurances@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο ζητεί Καθηγητή 
πανεπιστημιακού επιπέδου, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στα χρηματοοικονομικά μαθήματα 
και στατιστική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
psahoulias.gr.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για το 
τμήμα πωλήσεων-ενοικιάσεων, στην περιοχή 
κατοικίας τους. Γραφεία Ελληνικό (δίπλα στο 
μετρό) και Μαρούσι στάση ΚΑΤ. Μεγάλο πελα-
τολόγιο, όχι απαραίτητη προϋπηρεσία-ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 210 8040505.

Η BEST BY REAL ESTATE ζητά ικανούς Συ-
νεργάτες, για υπόδειξη ακινήτων στην περιοχή 
τους. Παρέχονται: μεγάλο πελατολόγιο, δωρε-
άν εκπαίδευση ελεύθερο ωράριο. Γραφεία στα 
Βόρεια και Νότια Προάστια. Τηλ: 210 8040505.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ κτηματομεσιτική εταιρία, ζητά άτομα 

για υπόδειξη ακινήτων στην περιοχή τους. Παρέ-
χονται: μεγάλο πελατολόγιο, δωρεάν εκπαίδευση. 
Γραφεία στα Βόρεια και Νότια Προάστια δίπλα 
στο μετρό. Τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Ασφαλιστικό γραφείο, 
στην Πάρο, με εμπειρία και άριστες γνώσεις Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: fxristoforou@
yahoo.gr.

H MEGAGENCY - Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ 
με δυναμική παρουσία στο χώρο των ασφαλιστι-
κών υπηρεσιών αναζητά 5 Σύμβουλους Υγείας, 
για κάλυψη θέσεων marketing και ανάπτυξης 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: kariera@
megagency.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι από την 
Interamerican. Απαιτούμενα προσόντα: εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις καλή γνώση 
H/Y, επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, εμπειρία στις πωλήσεις, άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου ή μηχανής, ευχέρεια επικοινωνίας. 
Ε-mail: kostikas@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Aσφαλιστές για μεγάλη εταιρία. 
Αξιολογούνται στελέχη με εμπειρία στις πω-
λήσεις. Παρέχονται: μισθός, bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.
gr, κωδ: AS08.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Συνεργάτες ως Ασφαλιστικούς 
Πραγματογνώμονες - Διπλωματούχους Μη-
χανικούς, για Αθήνα, Πάτρα, Χανιά, Ιωάννινα, 
Καβάλα. Εμπειρία σε ms office, δυνατότητα με-
τακινήσεων, ΤΠΥ - ΙΧΕ. Bιογραφικά στο e-mail: 
jobs@mentor-sa.gr.

ΜΕΓΑΛΟ τεχνικό - μεσιτικό γραφείο ζητεί Σύμ-
βουλους Ακινήτων για εργασία μεσίτη (προϋπη-
ρεσία όχι απαραίτητη). Οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν επικοινωνιακές ικανότητες. Παρέχονται: 
πλήρης εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. E-mail: 
me@mrhome.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Τραπεζικοί για καριέρα στο 
Financial Planning σε: επενδύσεις - διαχείριση 
κινδύνου-τραπεζικά. Προσόντα: Τραπεζικοί με 
εμπειρία 5 ετών. Προσφέρεται: ποιοτική εκπαί-
δευση-ηλεκτρονική υποστήριξη-εξέλιξη. E-mail: 
zoesnikos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υποψήφιος πτυχιούχος, για κάλυψη 
θέσης στο χρηματοοικονομικό τομέα. Επικοι-
νωνιακός και εργατικός χαρακτήρας. Πλήρης 
απασχόληση, συνεχής επιμόρφωση και εκπαί-
δευση, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
alxasf2005@gmail.com.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ -  
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Administrator (ειδικός δικτύων) από 
την Warwick GmbH στη Γερμανία (Markneukirchen/
Σαξονία). Απαραίτητα: Αγγλικά, Γερμανικά ευπρόσ-
δεκτα. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@warwick.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ για Singapore ως 
System Administrator σε ναυτιλιακή εταιρία 
στη Σιγκαπούρη. Καλή γνώση Αγγλικών-πτυχίο 
ΤΕΙ-ΑΕΙ, εμπειρία σε εγκατάσταση (γραφείων-
βαποριών), υποστήριξη-διαχείριση πελατολογίου. 
E-mail: ictshipman@gmail.com, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-18:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζη-
τείται Τεχνικός τηλεπικοινωνιών με γνώσεις 
voip, linux, δικτύων κα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@genius.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων συναγερμών και κλειστού 
κυκλώματος ζητεί έμπειρο Τεχνικό εγκαταστά-
σεων συστημάτων ασφαλείας με προϋπηρεσία 
στον κλάδο. Υποχρεωτική άδεια οδήγησης μότο 
- αυτοκινήτου, πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: support@spartan.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άμεση συνεργασία απόφοιτους ΙΕΚ πληροφο-
ρικής για τυπική πρακτική άσκηση στα τμήματα 
πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.ath@
gmail.com.

H MEGASOFT ζητά Τεχνικό Η/Υ, με γνώσεις 
hardware, software, δικτύων, ms sql server, 
εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη-υποστήριξη 
εμπορικών και pos εφαρμογών, με δίπλωμα δικύ-
κλου-αυτοκινήτου-εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. E-mail: dimitris.m@megasoft.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Security Consultant με άνω των 5 
ετών εμπειρία, εμπειρία σε υλοποιήσεις ISMS 
κατά ISO 27001, εμπειρία σε Risk Assessment/
IT BCP & DRP. Project Based συνεργασία έως 
(31/12/2016). Βιογραφικά στο e-mail: agqs_ike@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Auditor, με άνω των 3 ετών εμπει-
ρία, εξειδίκευση στο χρηματοπιστωτικό κλάδο 
και με CISA επιθυμητό. Δυνατότητα δελτίου 
παροχής υπηρεσιών project Based συνεργα-
σίας έως 31/12/2016. Βιογραφικά στο e-mail: 
agqs_ike@hotmail.com.

Η ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ Startup επιχείρηση 
Pulse Mapp, ζητά άμεσα Mobile Application 
Developer, (android & IOS) που θα ενταχθεί 
στο δυναμικό της ομάδας για την ανάπτυξη του 
προϊόντος. E-mail: pulsemapp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής με άριστη 
γνώση joomla για εξωτερική συνεργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariachkon@gmail.com, 
τηλ: 210 9969839, 6948 488066.

Η CICICOM Ltd με έδρα την Αθήνα, ζητά άμεσα 
Senior Mobile Applications Developer, (android 
& iOS). Βιογραφικά στο e-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Full Stack Web Developer με 2-3 
χρόνια προϋπηρεσία, άριστες γνώσεις σε 
PHP5,javascript-jQuery-HTML-HTML5-CSS-
CSS3-MySql-OOP-XML-AJAX. Επιθυμητές 
γνώσεις σε χρήση MVC τεχνολογιών-PHP 
frameworks, bootstrap-angular-js-node-js-
magento-wordpress. Γνώση Αγγλικών-εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Με-
ρική-πλήρης απασχόληση-μισθός αναλόγως 
προσόντων. E-mail: jobs@bluchip.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με εμπειρία και δη-
μιουργικότητα, για συνεργασία freelance με 
διαφημιστική εταιρία στον Πειραιά, για θέματα 
ιστοσελίδων, social media και γενικότερα web 
marketing. Προοπτικές μόνιμης συνεργασίας. 
E-mail: clients2@energyline.gr, τηλ: 210 4512000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την ανάρτηση 
Κickstarter projects, με επιθυμητή αντίστοιχη 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: KST 0615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπει-
ρία σε ανάπτυξη ASP, net web εφαρμογών σε 
C#,HTML-CSS-jQuery-XML-JSON. Καλή γνώση 
web services, ADO.NET και SQL βάσεων δεδο-
μένων, καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: segreteria@edilingua.it.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Προγραμματιστές με γνώσεις java 
με 5ετή εμπειρία και άνω στον Άλιμο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@a2ztech.gr, τηλ: 210 9769401, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί, ζητά Web 
Designer για ανάπτυξη ειδησεογραφικού site 
σε πλατφόρμα wordpress. Απαραίτητη εμπειρία 
σε mySQL και plex panel. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: WD0615.

Η ΑRΧ ΝΕΤ ΑΕ, κορυφαία εταιρία ανάπτυξης 
λογισμικού και υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει 
έμπειρο IOS Developer. Βιογραφικά στο e-mail: 
bourlis@arx.net.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στο Χολαργό, ζητεί 
πτυχιούχο πληροφορικής Πανεπιστημιακού 
επιπέδου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: cpapami22@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Linux System & Network 
Administrator, για εργασία στην Αγγλία σε δι-
εθνής εταιρία. Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά πλήρες στα Αγγλικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα VOIP Network Engineer για 
εργασία στην Αγγλία, σε εταιρία τηλεπικοινωνιών. 
Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά πλήρες στα Αγγλικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Project Managers-Web Developers 
με master πληροφορικής, προϋπηρεσία 5+έτη 
σε κατασκευές e-shops-portals. Άριστη γνώση 
php-html-javascript-css/mysql, να κατασκευά-
ζουν-συντηρούν-αναβαθμίζουν e-shops-portals 
για web-κινητά, και να συντονίζουν αποτελε-
σματικά Προγραμματιστές. Ε-mail με portfolio: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: 1SrWeb-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, από τεχνική εται-
ρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού. 
Απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία σε mSSQL 
server και php, javascript, εμπειρία σε system 
and network administration επιθυμητή. E-mail: 
info@ergopraxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις δημιουργίας gif 
αρχείων. Τηλ: 6945 039520, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer and Mobile εφαρμογών, 
από εταιρία λογισμικού, με σχέση ελεύθερης 
συνεργασίας freelancer. Απαιτείται εμπειρία και 
πολύ καλή γνώση της adobe suite. Βιογραφικά 
με portfolio στο e-mail: hr@mdata.gr.

PHP EXPERT αναζητά o Πανελλήνιος σύλλογος 
διαδικτυακής εκπαίδευσης για ανάθεση έργου. 
Μόνο έμπειρα άτομα, που να γνωρίζουν php και 
να είναι Web Developer. Βιογραφικά στο e-mail: 
pasde.gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, με τουλάχιστον 2 
χρόνια προϋπηρεσία από εταιρία κατασκευής 
ιστοσελίδων. Απαραίτητη η άριστη γνώση Joomla-
HTML5-CSS3. Καλή γνώση ΡΗΡ-JavaScript. Βι-
ογραφικά με portfolio στο e-mail: cv@imode.
gr, τηλ: 210 9816510.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers πτυχιούχοι πλη-
ροφορικής, με master επιθυμητό, έμπειροι σε 
κατασκευές e-shops, portals. Καλά Αγγλικά, 
δημιουργικοί για ανάπτυξη και συντήρηση εφαρ-

μογών web και για κινητά. Ε-mail με portfolio: 
mmgtgroup@gmail.com, κωδ: Webdsk.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Support and Quality 
Assurance, με εμπειρία σε πακέτα μοντελοποίησης 
(πχ. 3dsMax-blender-cinema 4D, κοκ.) για υπο-
στήριξη-έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών 
φωτορεαλιστικής σχεδίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 210 5325822.

H QUBE TECHNOLOGIES επιθυμεί να προσλάβει 
Developers με 3ετή εμπειρία σε Java. Επιθυμητές 
γνώσεις σε PHP, Javascript, HTML5, CSS3 και σε 
Mobile (Android SDK ή PhoneGap). Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@qube.gr.

 

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Junior Art. Απα-
ραίτητα προσόντα: MAC, CS5, Αγγλικά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας με δημιουργικές ανησυ-
χίες. Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.
gr, κωδ: JAR2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για εξωτερική ερ-
γασία με άριστες γνώσεις indesign, photoshop, 
illustrator (προαιρετικά corel) από δημιουργικό 
γραφείο για το τμήμα σχεδιασμού με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά και δείγματα δουλειάς 
στο e-mail: indesicreative@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής 
αναζητεί Στέλεχος για το τμήμα marketing: Πτυ-
χιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής με εμπειρία σε 
graphic design-άριστη γνώση illustrator-inDesign-
photoshop-καλή γνώση Αγγλικής-έφεση στη 
τεχνολογία. E-mail: marketingdepartment@
hotmail.com.

Η STARTUP ζητά έμπειρους Γραφίστες στο κομ-
μάτι των γραφικών (adobe suite) και ιδιαίτερα 
του indesign. Ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας με 
δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kidsmag.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά πτυχιούχο σχολής για το τμήμα 
σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου 
ΤΕ Καρδίτσας. Βιογραφικά, ΠΤΚΑ στο e-mail: 
info@almeco.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά πτυχιούχο σχολής Μηχανολόγο Μη-
χανικό και βιομηχανικού σχεδίου ΤΕ Κοζάνης. 
Βιογραφικά, ΠΤΚ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για πλήρη απασχόληση, 
από το τμήμα σχεδιαστηρίου και ψηφιακών 
εκτυπώσεων μεγάλης εταιρίας διαφημιστικών 
κατασκευών. Απαραίτητες γνώσεις illustrator, 
coreldraw, photoshop, cad, MS office και Αγγλικών 
(lower).Βιογραφικά στο e-mail: info@tsal.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Σχεδιαστή 
επίπλου με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήκτρα με δικό του drum 
machine, για στελέχωση σχήματος live και άτομο 
για μπουζούκι. Τηλ: 6931 481850, ώρες επικοι-
νωνίας: 13:00-24:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία επιγρα-
φών και ψηφιακών εκτυπώσεων στον Άγιο 
Δημήτριο. Γνώση corel, photoshop, illustrator, 
χρήση internet, office και οργάνωση γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: panprovias@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές /τριες, 
από εταιρία αρχιτεκτονικής διακόσμησης, σε όλη 
την Ελλάδα για επικερδή συνεργασία με μικρό 
κεφάλαιο. Βιογραφικά στο e-mail: diktio2000@
gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια από εταιρία εμπορίας 
επίπλου για εξυπηρέτηση πελατών, σύνταξη 
προσφορών και σχεδιαστικών λύσεων. Γνώση 
autocad-3D σχεδιαστικού προγράμματος απαραί-
τητη. Επιθυμητή, γνώση Ιταλικών-Γερμανικών. 
Ε-mail: careers@tsaoussoglou.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ super market ζητά άμεσα Γραφίστα. 
Απαραίτητες γνώσεις: συσκευασία προϊόντων, 
web design, social media (σε περιβάλλον mac) 
γνώσεις φωτογραφίας. Βιογραφικά και δείγμα 
δουλειάς στο e-mail: info@bazzar-sm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με εμπειρία από εταιρία 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα: επεξερ-
γασία φωτογραφιών των προϊόντων (γυάλινα 
βάζα και μπουκάλια). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες, από εταιρία κατασκευής 
ιστοσελίδων. Προϋπηρεσία στο χώρο του web 
design θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός Σχεδιαστής Επίπλων, 
απόφοιτος ΤΕΙ Καρδίτσας, τεχνολογίας και σχεδια-
σμού ξύλου, από εργοστάσιο κατασκευής επίπλων 
στη ΒΙΠΕ Μεγάρων. Απαραίτητα: γνώση AutoCAD, 
inventor ή woodwop. Τηλ: 210 5810623.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραγουδίστριες, για συνεργασία 
με επώνυμους καλλιτέχνες, σε σχήματα. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται γραφεία. Τηλ: 
6932 779696, 210 5611488.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορεύτριες, για συνεργασία με επώ-
νυμους καλλιτέχνες και για club. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Αποκλείονται γραφεία. Τηλ: 6932 
779696, 210 5611488.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών ζητεί Βοηθό για 
χειρισμό εκτυπωτή. Τηλ: 210 9424582.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Γραφίστα, 
Σελιδοποιό. Παρέχονται: Μόνιμη απασχόληση, 
βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: DTP0515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Motion Graphics / Video Editor για να 
αναλάβει ένα project video editing. Βιογραφικά 
στο e-mail: spiros.pantos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, Παιδαγωγοί, Θεατρολόγοι, 
με διάθεση για παιδικές εκδηλώσεις, party, 
βάπτιση για Σαββατοκύριακα στο Κορωπί και 
τα Μεσόγεια. Τηλ: 6939 357586.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Video Editors με εμπειρία σε avid 
media composer, για εργασία σε νεοσύστατο 
δημιουργικό γραφείο. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
4 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: creativelab40@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Graphic Designers με εμπειρία στη 
σουίτα της adobe για εργασία σε νεοσύστατο 
δημιουργικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
creativelab40@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animators - After Effects - 
Compositor με εμπειρία στο after effects, για 
εργασία σε νεοσύστατο δημιουργικό γραφείο. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη, άριστος χει-
ρισμός photoshop και illustrator. Βιογραφικά 
στο e-mail: creativelab40@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Support and Quality 
Assurance, με εμπειρία σε πακέτα μοντελοποίησης 
(πχ. 3dsMax-blender-cinema 4D, κοκ.) για υπο-
στήριξη-έλεγχο των αναπτυσσόμενων εφαρμογών 
φωτορεαλιστικής σχεδίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 210 5325822.

H ALFANET επιθυμεί να προσλάβει Γραφίστα 
/τρια, με άριστη γνώση photoshop, illustrator, 
dreamweaver και κώδικα HTML για το σχεδιασμό 
και επεξεργασία ιστοσελίδων, newsletter, flyer 
και διαφόρων εντύπων. E-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ επαγγελματίας, από cafe - bar - 
εντεχνάδικο στον Κορυδαλλό. 5νθήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 4970651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, χωρίς ιδιαίτερη 
εμπειρία, από γνωστό κανάλι ως Παρουσιάστρια. 
Τηλ: 6972 191112.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
Cameraman, με άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας, βιντεολήψης και επεξεργασίας 
βίντεο, με ή χωρίς εξοπλισμό για μόνιμη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: CAM.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εικαστικός, από καλλιτεχνικό εργαστήρι 
στην Άνω Γλυφάδα, για καλοκαιρινό πρόγραμμα. 
Τηλ: 6945 868032, 210 9606788.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ, από νυχτερινό club στο Μαρούσι. 
Τηλ: 6948 984410, ώρες επικοινωνίας μετά τις 
18:00.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επιγραφών-διαφημιστικών κα-
τασκευών στο Γέρακα ζητά Γραφίστα -τρια 
με εμπειρία στο αντικείμενο, για δημιουργία 
προσχεδίων-λογοτύπων. Επιθυμητή γνώση 
χειρισμού μηχανήματος-βινυλίων-ψηφιακού-
εκτύπωσης-αυτοκόλλητων. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 210 6049248.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε επιχείρηση 
της Δράμας, με επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης 
Γ κατηγορίας. Εργατικός - τίμιος - συνεπής, 
με τεχνικές γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
eshop10.p@gmail.com, τηλ: 2521 033300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις διακοσμητικής 
για κατάστημα διοργάνωσης γάμων και βαπτίσεων 
στο κέντρο. Ώρες καταστημάτων. Απαραίτητη η 
εμπειρία στις πωλήσεις. Τηλ: 6944 143539.

 

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων για τηλεφω-
νική προώθηση φυσικών φυτικών προϊόντων. 
Παρέχονται: ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητες 
εξέλιξης, μισθός, bonus απόδοσης. Επιθυμητή 
η σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
n.ntelli@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο άμεσα για εσωτερική εργασία 
με δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου, χωρίς απα-
ραίτητα προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή, για εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα συνταξιούχοι, για 
πρωινή ή απογευματινή εργασία σε τηλεφωνικό 

συνέχεια στη σελ. 30



Servers Job Openings 
Location: Adrianou 52, Athens, Greece

Hard Rock International opened its rock shop doors on the 6th of April 2015 and is now seeking for 
enthusiastic, energetic and passionate employees to fulfill the Servers’ positions for the food and 
beverage department coming soon.

Making up this cultural icon, with a total of 31,000 Hard Rockers, 190 venues in 58 countries, including 
144 cafes, 21 hotels and 10 casinos, Hard Rock International (HRI) is one of the most globally recognized 
companies. And now, you’ve found us! Here, you need to be really great at what you do and have a 
passion for producing top quality work. If you’re searching for a place that has a passion for music, 
work with the best in the industry, add value to the business, and mark your place in music history, 
then select the opportunity that best fits your career path.

Candidate background: 
•A minimum of 2 years’ experience in a comparable position within a high volume bar and restaurant 
business 
•Excellent command of both Greek and English languages (oral and written) knowledge of additional 
language(s) will be considered as a very strong asset 
•Passionate to deliver outstanding guest service and creating memorable experiences 
•Strong interpersonal, organizational skills 
•Passionate to follow procedures and company guidelines 
•Military obligations fulfilled  
The firm offers: 
•Competitive salary 
•Continuous training

If you would be interested in the above available position please send us your CV with an attached 
picture to the following e-mail: Athens_Jobs@hardrock.com with the following REF: SER.

Food & Wine Tour Agency 
Santorini

Santorini Wine Tour, a 
leading wine and culinary 
tour agency, is looking to 
recruit a candidate for the 
summer season 2015.  
The position is full-time 
and the main duties of the 
candidate would include 
amongst other: 
•Leading small, exclusive wine 
& culinary group tours 
•Talking about and presenting 
wines and food 
•Escorting small groups of 
travelers experiencing wine  

& culinary tours 
 
Qualifications: 
•WSET advanced level or 
degree in enology or proven 
work experience as  
a Sommelier or wine water 
•Good knowledge of Greek  
and international wines 
•Proficient in English  
(verbal communication) 
•Pleasant, friendly & fun 
personality 
•Able to live in Santorini  
April – October 
•Driving license 

The company offers: 
•An attractive package 
including pay, accommodation 
and specialized training 
•Strong possibility for annual 
contract

If you are interested in applying 
for the job please provide us with 
a short cover letter explaining 
why you would like to work with 
us, along with your CV and a 
recent picture to the following 
e-mail: info@santoriniwinetour.
com. All applications will be 
treated with confidentiality.

Υπεύθυνη Marketing 
Perideo SA - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός, υλοποίηση και έλεγχος στρατηγικής επικοινωνίας  marketing plan 
•Συντονισμός, οργάνωση, προγραμματισμός και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, 
•Παρακολούθηση της υλοποίησης των  ATL και BTL ενεργειών της εταιρίας, 
•Προγραμματισμός και αξιολόγηση media plan, 
•Προτάσεις νέων ενεργειών για την προώθηση του brand και του δικτύου πώλησης, 
•Συνεργασία με τους εξωτερικούς συνεργάτες (φωτογράφους, ενδυματολόγους, τυπογράφους κτλ), 
•Παρακολούθηση, ανάλυση  και αξιολόγηση ανταγωνισμού, 
•Επικοινωνία και εξυπηρέτηση του δικτύου πελατών όσον αφορά marketing ενέργειες  
και προωθητικό υλικό, 
•Οργάνωση, συντονισμός και σωστή λειτουργία του τμήματος marketing.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ - ΤΕΙ με κατεύθυνση σπουδών στο marketing, 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού  Η/Υ (Ms Office, ERP) 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας προφορική και γραπτή  
(επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  υπευθυνότητα και μεθοδική οργάνωση, ορθότητα  
και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων τεχνολογιών. 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dmarketing@perideo.gr

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

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν  το βιογραφικό τους στο e-mail: info@upgrade.net.gr

Intelligen Inc., a US-based software company, active in the area of computer-aided design, modeling 
and scheduling of industrial processes, with presence and customers all over the world, seeks to hire 
for its office in Thessaloniki, Greece, a person for the following position:

Product Development Engineer
Responsibilities: 
•Design and develop MES and 
MRP/ERP features for our 
process scheduling system 
related to:  
•Data visualization for the web 
application front-end 
•Infrastructure functionality 
for the database back-end 
•Interface and workflow 
enhancements for the 
production live-updating 
application 
•Work with development 
team and/or users to 

continuously improve our 
products  
Qualifications: 
•BS degree in computer 
science or information systems 
orBSin any technical field 
with equivalent demonstrated 
systems experience 
•Programming languages: 
Javascript/CSS, HTML5, C#, 
T-SQL, C++ 
•Technologies: ASP.NET, Web 
API, MS SQL Server, WPF, MFC  
Preferred experience: 

•Experience with MES, MRP/
ERP systems 
•Experience with batch process 
control & batch records systems  
Personal: 
•Excellent oral/written 
communication in English 
•Ability to work independently 
•Ability to work with a 
geographically diverse team  
Send your CV to the following 
e-mail: dvardalis@intelligen.
com. Contact person: Dimitris 
Vardalis 

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά να καλύψει θέσεις για πρακτική άσκηση για τελειόφοι-
τους ΤΕΙ για την παρακάτω θέση:

Μεταφραστής Αγγλικής Γλώσσας 
Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος του ΤΕΙ Η ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής 
•Χειρισμός εφαρμογών Η/Υ

Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα προσόντα 
για την θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο της 
μόνιμης συνεργασίας με την Λυχνία. Ειδικά στον 

τομέα της εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι  
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα είτε στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: hr@lyhnia.gr είτε στο φαξ  
210-3425967 αναφέροντας ότι ενδιαφέρονται 
για πρακτική άσκηση.

Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο της στο Μαρκό-
πουλο Αττικής:

Εργάτη Παραγωγής  
(κωδ. ΕΠ-531)

Περιγραφή θέσης: 
•Πραγματοποίηση εργασιών σε τμήματα  
της παραγωγής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
και οδηγίες της εταιρίας.   
Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος λυκείου ή ΙΕΚ μηχανολογίας 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, συνέπεια και 
αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών 
•Ηλικία έως 35 ετών  

Προσφέρουμε:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Εάν είστε άτομο με επαγγελματικές φιλοδοξίες και 
καλύπτετε τα παραπάνω προσόντα αποστείλατε το 
βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (ΕΠ-531) στο fax: 210 3482899, τηλ: 
210 3482800, e-mail: personnel@mediastrom.
gr, υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.
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κέντρο. Παρέχονται: υψηλό πακέτο αποδοχών 
και 5θήμερη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
proslipsitora@gmail.com.

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 νέοι /ες άμεσα με ευχέρεια στην 
επικοινωνία από νεοσύστατο κέντρο τηλεφω-
νικών πωλήσεων πλησίον μετρό Ανθούπολης. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus, ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 
1031600 10:00-21:00.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων αισθητικής ζητεί Tηλεφωνητές 
/τριες. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, ποσοστά. 
Τηλ: 210 3244190.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακές ικανό-
τητες, για στελέχωση τμήματος σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρονται: υψηλές 
αποδοχές και ασφάλιση ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπάλληλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης με 
γνώση Urdu. Βιογραφικά στο e-mail: vdalakou@
icap.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άμεσα για το τηλεφωνικό κέντρο 
Υπαλλήλους, με προϋπηρεσία για πενθήμερη 
εργασία. Μισθός άνω του βασικού, ΙΚΑ και πριμ. 
Βιογραφικά στο e-mail: powercall54@gmaill.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα επικοινωνιακά, άμεσα για 4ωρη 
εργασία από τηλεφωνικό κέντρο που ασχολείται 
με προώθηση σταθερής και κινητής. Πρωινό η 
απογευματινό ωράριο-σταθερός μισθός-ασφά-
λιση-υψηλά bonus παραγωγικότητας-ευχάριστο 
περιβάλλον. Τηλ: 2155 350262, 211 0123872. 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΑΦΟΙ ΡΟΗ ΑΕ βιομηχανία εκτυπώσεων, στη 
Μαγούλα Αττικής, ζητάει Υπεύθυνο εξυπηρέτησης 
πελατών. Προσόντα: απόφοιτοι marketing/διοί-
κησης επιχειρήσεων, άνεση επικοινωνίας, προϋ-
πηρεσία σε διαφημιστική επιθυμητή. Πενθήμερη 
μισθωτή απασχόληση. E-mail: irini@roisbros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για 4ωρο ή 8ωρο 
στην Πάτρα. Τηλ: 6980 584419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εξερχό-
μενες κλήσεις (όχι πωλήσεις). Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και η γνώση 
Η/Υ. Παρέχονται: ευέλικτο ωράριο, σταθερός 
μισθός και bonus. Βιογραφικά έως 30/06/2015 
στο e-mail: info@vresnet.gr.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ φορέα ζητούνται 2 Υπάλ-
ληλοι Γραφείου για τηλεφωνική προώθηση 
επιδοτούμενων σεμιναρίων. Βιογραφικά με 
την ένδειξη 111 στο e-mail: internatinal1@
forum-trainin.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες κάρτας υγείας, 
από εταιρία, για το τμήμα των τηλεφωνικών 
πωλήσεων. 3ωρη απογευματινή απασχόληση. 
Παρέχονται: μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hermes_co@hotmail.gr, τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Διευθύντριας, σε τμήματα 
καταγραφής, καταχώρησης και εξυπηρέτησης 
πελατών. Πληρωμή ανά δεκαπενθήμερο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: atlanticgrougr@hotmail.
com, τηλ: 6942 522453.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου, από εμπορική 
εταιρία για πρωινή - απογευματινή εργασία. Πα-
ρέχονται: σταθερός μισθός, ΙΚΑ και πενθήμερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, για 
3ωρη εσωτερική εργασία στο τμήμα επικοινωνίας. 
Τηλ: 210 9011255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 άτομα, για εσωτερική τηλεφωνική 
ημιαπασχόληση, όχι πωλήσεις. Σταθερή αμοιβή. 
Τηλ: 210 9011255.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία ζητεί άτομα, για εσωτερική τη-
λεφωνική απασχόληση, στο τμήμα προώθησης 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας. Ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, πλήρη ή μερική απασχόληση, 
δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvdept@outlook.com, τηλ: 6941 574149.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια, 
για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. Αμοιβή 
ικανοποιητική, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@ammonovis.com, ωράριο ερ-
γασίας Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00, τηλ: 
211 4110523.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με υπευθυνότητα και επι-
κοινωνιακές ικανότητες, για προώθηση προ-
γραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
από το χώρο τους. Προϋπόθεση να έχουν Η/Υ 
και σύνδεση internet. Προσφέρονται: υψηλές 
αποδοχές. Ε-mail: hrdpt@icomm-plus.com, τηλ: 
211 8501800.

ΦΟΡΕΑΣ πράσινης ενέργειας προσλαμβάνει 
άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου, για στελέχωση 
νεοσύστατων τμημάτων στην Αθήνα. Πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Παρέχονται: άμεση 
πρόσληψη και προοπτικές εξέλιξης. Ωράριο: 8ωρο. 
Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για στελέχωση τμήματος 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με θετική 
διάθεση. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές και 
ασφάλιση ΙΚΑ. Εύκολη πρόσβαση πλησίον μετρό 
Συγγρού-Φιξ. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Call Center Operations, για 
εξυπηρέτηση πελατολογίου εισερχομένων 
κλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.
gr, κωδ: EC010.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί Υπαλλή-
λους Γραφείου για τμήματα επιβεβαίωσης στοι-
χείων πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευματινό, 
ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 212 6878495.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών θα 
προσλάβει 8 άτομα για το τμήμα εξυπηρέτησης 
νέων πελατών της. Προσφέρεται: μισθός - ΙΚΑ 
- ΠΡΙΜ και εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
powercall54@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, από εταιρία τηλεπικοινωνιών, 
για το νέο της υποκατάστημα. Παρέχονται: υψηλό 
πακέτο αποδοχών, ιεραρχική εξέλιξη, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: proslipsitora@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες /ες, για 4ωρη πρωινή 
εργασία. Παρέχεται: σταθερός μισθός, ασφάλι-
ση, υψηλά bonus παραγωγικότητας, ευχάριστο 
περιβάλλον. Εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. Τηλ: 210 
5767662, 211 1086444, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης, ζητά άτομα για στελέχωση 
τμήματος και ανάπτυξη του πελατολογίου της. 
Παρέχεται: εκπαίδευση, ασφάλιση, μισθός, bonus, 
άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 211 7053642.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 3 άτομα, για τα κεντρικά γραφεία 
ομίλου στον Πύργο των Αθηνών. Απαραίτητα: 
ευχέρεια λόγου και διαπραγματευτική τηλεφωνική 
ικανότητα. Παρέχονται: βασικός μισθός-ασφά-
λεια-εξέλιξη. E-mail: sales@ygeiaonline.gr, τηλ: 
211 7053642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τηλεφωνικές πωλήσεις από 
το χώρο του. Ελεύθερο ωράριο, ικανοποιητική 
αμοιβή. Τηλ: 211 0126088.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Υπάλληλοι Γραφείου, για 
την προώθηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας. 
Πρωινή ή απογευματινή ημιαπασχόληση. Προ-
σφέρονται: ευχάριστο περιβάλλον, σταθερός 
μισθός, bonus. Τηλ: 211 1026511.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με 
βασικό μισθό με εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση. Επιπλέον παροχές ασφάλιση και 
bonus προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113230.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα Άνω Πατήσια προσλαμβάνει άτομα 
με βασικό μισθό για ενημέρωση πελατολογίου 
σε κάρτα υγείας. Άριστες εργασιακές συνθήκες, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4113230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα, από κορυφαία εταιρία 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας. Υψηλός μισθός, 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, bonus, στο ΗΣΑΠ 
Καλλιθέας. Άνετο ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
6939 806647.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εισαγωγών - εξαγωγών συσκευών 
Economaizer άεργου ισχύος, ζητεί άτομα στα 
τμήματα: γραμματείας, υποδοχής, τηλεφωνικό 
κέντρο. Παρέχονται: Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. 
Τηλ: 212 6872544.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία, για την επάνδρωση των 
νέων γραφείων της προσλαμβάνει 5 Υπαλλή-
λους Γραφείου, για διαχείριση κλήσεων στη 
ρεσεψιόν και λήψη παραγγελιών. Παρέχεται: 
σταθερός μισθός, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
211 9964015.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα σοβαρά επικοινωνιακά, 
ακέραια με εμπειρία στις πωλήσεις για προϊόντα 
πάνω στην υγεία, ευεξία και ομορφιά. Εισοδήματα 
βάση παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
zoikolari13@yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
marketing-διαφήμισης ζητά νέες Promoters, για 
5ήμερη απασχόληση σε προωθητικές ενέργειες 
προϊόντων καρτοκινητής τηλεφωνίας της Cosmote 
σε εξωτερικούς χώρους. Ε-mail: hrpromotion@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καινοτόμων υλικών για την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικές η 
οικιακές χρήσεις ζητά Αντιπροσώπους σε όλη την 
επικράτεια, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. 
Προτιμούνται ενεργειακοί Επιθεωρητές-Πολιτικοί 
Μηχανικοί. Τηλ: 6974 815209 κος Τιμόθεος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά για τις 
θέσεις της διανομής φυλλαδίων και των Υπαλ-
λήλων προώθησης διαφημιστικών προϊόντων 
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Βιογραφικά στο e-mail: diafimistiki@outlook.
com.gr, τηλ: 6907 590638 κος Γιώργος Λιαδέλης.

ΡΑΓΔΑΙΑ αναπτυσσόμενη εταιρία, με πρόσφατη 
παρουσία στον ελληνικό χώρο και αντικείμενο 

την παροχή υπηρεσίας σε επιχειρήσεις, ζητά 
δραστήριους Εξωτερικούς Συνεργάτες. Τηλ: 
6944 390037.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός τμήματος πωλήσεων και 
Merchandiser, από μεγάλη εκδοτική εταιρία. 
Κάτοχος δικύκλου. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ansal0615.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητεί πεπειραμένη Πωλήτρια 
βιβλίου με μηχανή ή ΙΧ για την προώθηση παι-
δαγωγικής σειράς σε νηπιαγωγεία, παιδικούς 
σταθμούς, ή σε νέες μητέρες. Προσφέρονται: 
υψηλά ποσοστά-βενζίνη-extra bonus. Tηλ: 210 
6401954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος από την εταιρία New 
Business Group, επίσημο εισαγωγέα του καφέ 
espresso moreno για Ελλάδα και Κύπρο. Παρέχο-
νται: αποκλειστική συνεργασία, μεγάλο περιθώριο 
κέρδους, πολλές παροχές, υποστήριξη, bonus. 
Τηλ: 210 3473190.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες σε όλη 
την Ελλάδα και Κύπρο για καινοτόμα υλικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ευκαιρία επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Τηλ: 6974 815209.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, από εργαστήριο παραγωγής 
φυσικών καλλυντικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
amalagogr@gmail.com, τηλ: 6994 387120.

ΕΤΑΙΡΙΑ αθλητικών ειδών αναζητά νέους με 
εμπειρία στον χώρο του fitness, αγάπη για αθλη-
τισμό, άνεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης 
Β’ κατηγορίας. E-mail με φωτογραφία: fit_cv@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα εμφανίσιμες νέες για event 
από new think promotion στη διεύθυνση Α. 
Παπανδρέου 58 - Καλαμαριά Άγιος Ιωάννης. 
Εύκολη πρόσβαση με το αστικό Ν. 6 (Στάση Α. 
Παπανδρέου) Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εισαγωγική 
εταιρία στον Πειραιά. Απαραίτητα: τελειόφοιτος 
Λυκείου-Αγγλικά-χωρίς στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις-δίπλωμα για μηχανή, μερική απασχόλη-
ση-ποσοστό-διαθέσιμο πελατολόγιο. Τηλ: 210 
4119076, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

H ΕΤΑΙΡΙΑ studio life ζητά Dealers για προ-
ώθηση φίλτρων νερού alcaro στην Αθήνα και 
Επαρχία. Παρέχονται: ενημέρωση-εκπαίδευση 
από έμπειρα στελέχη, υψηλό ποσοστό κέρδους. 
Τηλ: 210 6205060, κος Μακρυγιάννης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων, ζητεί νέα 
για τη θέση της Visual Merchandiser. Βιογραφι-
κά στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ: 
210 3210722.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εξωτερικές εργασίες, 
με δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου επαγγελμα-
τικού, με γνώσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων, 
από εταιρία ανταλλακτικών. Τηλ: 210 5155205.

ΕΤΑΙΡΙΑ Merchandising με έδρα την Πτολεμα-
ΐδα - Θεσσαλονίκης ζητά Σύμβουλο Πωλήσε-
ων (Merchandiser). Εμπειρία 2 έτη στο χώρο, 
πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση Η/Υ-Αγγλικών, άδεια 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: viografico@
successisimple.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμους νέ-
ους για super market. 6ωρο πρόγραμμα, 3ήμερη 
απασχόληση. Παρέχονται: μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9525311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πωλήσεις, από εταιρία άσκη-
σης - διατροφής στην Άνω Γλυφάδα. Προτιμούνται 
κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9690593.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η εξωτερικών πωλήσε-
ων, για το ενημερωτικό magazino athensgo.gr. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@athensgo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη στο τμήμα εξωτερικών 
πωλήσεων, με αντικείμενο καταχωρήσεις σε 
επαγγελματικό κατάλογο τουρισμού. Επιθυμητή 
εργασία σε όλη την Κρήτη. Παρέχονται: βασικός 
μισθός, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
whereto.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι Καλλυντικών, δρα-
στήριοι για πωλήσεις φυτικών καλλυντικών μέσω 
καταλόγων προσφορών και προώθηση σε επαγ-
γελματίες. Εργασία από το χώρο σας-δωρεάν 
εκπαίδευση-υποστήριξη-ικανοποιητικές αμοιβές 
με ποσοστά, παράλληλα και με όποια εργασία 
επιθυμείτε. E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ επιχείρηση Primalife, αναζητεί 
συνεργασία με νέες Πωλήτριες Καλλυντικών 
σε όλη την Ελλάδα, για προώθηση-πώληση 
προϊόντων. Άμεσο ξεκίνημα-απαραίτητο αρχικό 
κεφάλαιο 100€ για αγορά προϊόντων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: primalife@hotmail.com, τηλ: 
6972 256135.

Η HELLENIC Security ζητά Εξωτερικό Πωλητή, για 
Δράμα και Ανατολική Μακεδονία. 2ετή τουλάχιστον 

προϋπηρεσία σε εξωτερικές πωλήσεις, άδεια 
οδήγησης και security. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
πωλήσεων συστημάτων ασφαλείας. Βιογραφικά 
στο e-mail: helsec@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Πωλητής Εξωτερικός, 
με δίπλωμα μηχανής. Θα προτιμηθούν Ατμιστές 
με γνώσεις ηλεκτρονικών τσιγάρων. Περιοχή 
Νίκαια, Πέτρου Ράλλη 290. Τηλ: 210 4912008, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικοί και δραστήριοι Πωλητές, 
για προώθηση υπηρεσιών διαδικτύου από διεθνή 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: roxanidimou@
gmail.com, τηλ: 6976 702080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές /τριες, από 
εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων. Προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info@loginet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ με μεγάλη εξειδίκευση στον τομέα της 
προώθησης και του marketing ζητά Συνεργάτες 
/ιδες, με πάθος για καριέρα. Συνεχής εκπαίδευση, 
σύστημα αμοιβών χωρίς όρια, αναγνώριση και 
life style. Ε-mail: dstavrou@dista.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές, για ανάπτυ-
ξη δικτύου κατανάλωσης σε υγιεινά ροφήματα 
και διατροφικά. Ποσοστά αναλόγως τζίρου. Τηλ: 
6972 187914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια για 
συμμετοχή σε πρόγραμμα έρευνας μυστικού πε-
λάτη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@ammonovis.
com, τηλ: 211 4110523.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ιδιοκτήτρια επιχείρησης F.L.P. 
επιθυμεί συνεργασία με άτομα για στελέχωση 
επιχείρησης, πωλήσεων, marketing, στον πιο 
αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς. Οι κατάλλη-
λοι υποψήφιοι πρέπει να είναι οργανωτικοί-με 
ικανότητα-μεθοδικότητα-ευχέρεια. Τηλ: 6909 
814220.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συσσωρευτών και λιπα-
ντικών αυτοκινήτου ζητά Εξωτερικό Πωλητή. 
Σπουδές και προϋπηρεσία θεμιτά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές, για άμεση 
συνεργασία σε εταιρία δικτυακού εμπορίου με 
υγιεινό καφέ και άλλα διατροφικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: cris_nal@yahoo.com.

TOUR OPERATOR in Rhodes is seeking to employ 
young people eager to work, experienced in 
sales or promotion. Knowledge of additional 
foreign languages desirable. CVs: info@
rhodessegwaytours.com, code: RHDSLS.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, με επικοινωνιακές ικανό-
τητες και γνώσεις ξένων γλωσσών για εργασία 
κατά τη θερινή σεζόν στη Σαντορίνη. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6988 029904.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής ιστοσελίδων ζητούνται 
Εξωτερικοί Πωλητές Πωλήτριες. Προϋπηρεσία στο 
χώρο των πωλήσεων θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: info@loginet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτικό οίκο στο κέντρο δέκα 
(10) Σύμβουλοι Διαφήμισης, για νεοσύστατο του-
ριστικό οδηγό. Προσφέρονται: μισθός και ποσο-
στά. Βιογραφικά στο e-mail: visitingathensmag@
gmail.com, τηλ: 215 5354289, ώρες επικοινωνίας 
09:00-14:00.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης έμπειρος με δίπλωμα στην 
επεξεργασία κρέατος, από αναπτυσσόμενο μάρκετ 
κρεάτων. Τηλ: 6942 033557.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Anna Riska, επώνυμης ένδυσης 
ζητά Υπεύθυνη Καταστήματος - Πωλήτρια, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυ-
σης. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@annariska.gr, τηλ: 211 1049500, 
fax: 210 2834456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης παραδοσιακός στους 
Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 7752923.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης, με δίπλωμα και μοτοπο-
δηλάτου, με προϋπηρεσία, για πλήρη απασχόλη-
ση και μόνιμη εργασία στο Μαρούσι. Τηλ: 210 
6124644, 6937 199133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπεύθυνη ταμείου καταστή-
ματος, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, καλά Αγγλικά 
και εμπειρία στο χώρο εστίασης, από ιταλικό 
εστιατόριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4112450, 
ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια καταστήματος για mini 
market, από ξενοδοχείο 4* στο Μπαλί Κρήτης. 
Απαραίτητη γνώση Γαλλικών. Παρέχονται: δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο, 
στο Κολωνάκι και στη Νέα Σμύρνη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές καταστήματος την εταιρία 
παγωμένου γιαουρτιού My Yoghurt για το νέο 
κατάστημα στο εμπορικό κέντρο One Salonica, 
στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στo e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο, 
στο Κολωνάκι και στη Νέα Σμύρνη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στο χώρο, από 
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητες 
άριστες γνώσεις Η/Υ, εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις, περιοχή Παλαιό Φάληρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: bettyhr2005@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από τα παραδοσιακά 
Αλλαντικά Μαδαρή με προϊόντα delicatessen, με 
προϋπηρεσία στο χώρο. Απαραίτητο μεταφορι-
κό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: capostolou@
rocketmail.com.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Forthnet στην περιοχή του Γέρακα, 
εξειδικευμένο στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας-
επικοινωνίας, ζητάει να προσλάβει Εκπρόσωπο 
Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: καλή επικοι-
νωνία-ομαδικό πνεύμα-προσήλωση στον στόχο. 
Παρέχεται: σταθερός μισθός-συνεχής εκπαίδευση. 
E-mail: sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου στην πε-
ριοχή Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: mr@nakasgroup.gr, κωδ: CTH01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις καφέ, από 
αρτοζαχαροπλαστείο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 
6942 992435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια, από καφέ - αρτο-
ζαχαροπλαστείο στην Αθήνα - Πατησίων. Τηλ: 
6974 099922, 210 5743042.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος, με προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στo e-mail: 
anelfashion@gmail.com, τηλ: 6972 505561.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ευπαρουσίαστος, με ή χωρίς 
προϋπηρεσία και γνώσεις Η/Υ ως Πωλητής 
από πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8012080.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέες /ους, για full-time και part-
time εργασία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακές δεξιότητες, 
άνετη χρήση Η/Υ, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: lc_leisure@
yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο σε 
Βύρωνα και Γλυφάδα. Απαραίτητα προσόντα πολύ 
καλά Αγγλικά, εμπειρία στην εστίαση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για το κατάστημα 
της wind στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Απαιτείται 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: mystore.thessaloniki@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για το κατάστημα της 
Wind στη Νεάπολης Θεσσαλονίκης, με εμπειρία 
στις πωλήσεις κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: antigoni7@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος, από κατάστημα 
παιχνιδιών στο Μαρούσι. Εντός εμπορικού κέντρου 
με μόνιμη συνεργασία και πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 210 6232122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από χρωματοπωλείο στα 
Άνω Λιόσια, ωράριο καταστημάτων με επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 2480065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα καλλυντι-
κών, για μόνιμη 5νθήμερη εργασία. Παρέχονται: 
βασικός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8258109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία, από κα-
τάστημα γυναικείων ενδυμάτων στην Καλλιθέα. 
Θα προτιμηθεί κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
210 9587952.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία σε γυναι-
κεία βραδινά-αμπιγιέ ενδύματα, από κατάστημα 
ενδυμάτων. Μόνιμη εργασία στους Αμπελόκηπους. 
Τηλ: 210 6996486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια, από τουριστικό κα-
τάστημα στο Μοναστηράκι, με γνώσεις Αγγλικών. 
Τηλ: 210 3242480, 6988 571040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, με πείρα, εμφανίσιμες 
και με άνεση στην επικοινωνία, από εμπορικά 
καταστήματα στις περιοχές: Αθήνα, Γλυφάδα, 
Κηφισιά. Πλήρης απασχόληση, βασικός μισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 210 8258108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια τυροκομικών, με άνεση στην 
επικοινωνία και εξυπηρέτηση, από παραδοσιακό 
παντοπωλείο στους Αμπελόκηπους Αθηνών. Τηλ: 
6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για 5νθήμερη εργασία, από 
κατάστημα καλλυντικών στο Ψυχικό. Παρέχονται: 
βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από τουριστικό κατάστημα 
στην Πλάκα, εμφανίσιμη, με απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και προϋπηρεσία. Παρέχονται: μισθός, 
ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
plakasagora@gmail.com, τηλ: 210 3212627, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα παιχνιδιών. 
Παρέχονται: βασικός μισθός και ασφάλιση. Πε-
ριοχή Κηφισιά. Τηλ: 210 8258169.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα καλλυντικών 
στο κέντρο της Αθήνας. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258101.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα καλλυντικών, 
για 5νθήμερη απασχόληση. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εποχική εργασία έως τέ-
λος Σεπτεμβρίου, σε έτοιμα γυναικεία ενδύματα 
από κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 
3241757.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, για play OPAP στην Καλα-
μαριά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
playopap.sofouli@gmail.com, κα. Θ. Σοφούλη.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων, 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser, 
για ολική ή μερική απασχόληση στην Ερμού. 
Βιογραφικά στο e- mail: maria@tectus.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί Πωλήτριες, για μερική απασχόληση στην 
Ερμού. Βιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@
gmail.com, τηλ: 210 3210722, ώρες επικοινω-
νίας: 11:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές /τριες σε πολυχώρο 
εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φυτώριο - ανθοπωλείο με 
ανάλογη προϋπηρεσία στα Γλυκά Νερά. Τηλ: 
210 6042493.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κρεοπώλης στη Σκόπελο. 
Παρέχονται: μισθός, ένσημα και διαμονή. Τηλ: 
6977 718444, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με πείρα και γνώση cafe, 
από αρτοποιείο στο Περιστέρι. Τηλ: 6977 451168.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά έμπειρη 
Πωλήτρια, με γνώσεις Η/Υ για το κατάστημά της 
στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: grdepolo@
yahoo.com, fax: 210 2618848.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φυτώριο - ανθοπωλείο, με 
ανάλογη προϋπηρεσία στην Παλλήνη. Τηλ: 210 
6042493.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στο Παγκράτι ζητά Πωλήτρια 
με προϋπηρεσία, για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
210 8259523, 6937 233908.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στα Άνω Πατήσια, ζητά 
Πωλήτρια με σχετική εμπειρία καθώς και με 
γνώσεις στην παρασκευή καφέ. Τηλ: 210 2280635.

ΑΛΥΣΙΔΑ αρτοποιείων ζητά Πωλήτριες με γνώσεις 
cafe στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8073350, 6973 
770710, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00, και 
18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια από εταιρία εμπορίας 
επίπλου για εξυπηρέτηση πελατών, σύνταξη 
προσφορών και σχεδιαστικών λύσεων. Γνώση 
autocad-3D σχεδιαστικού προγράμματος απαραί-
τητη. Επιθυμητή, γνώση Ιταλικών-Γερμανικών. 
Ε-mail: careers@tsaoussoglou.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με εμπειρία για άμεση 
απασχόληση, σε καταστήματα επίπλων εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvitae234@gmail.com, τηλ: 6948 806220, ώρες 
επικοινωνίας: 13:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος play ΟΠΑΠ 
για την περιοχή του Αιγάλεω, με ευχέρεια στην 
επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: maxcityvlts@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 εμφανίσιμες νέες, για κατάστημα 
play ΟΠΑΠ στην περιοχή του Αιγάλεω. Βιογραφικά 
στο e-mail: maxcityvlts@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με επαγγελματικό δίπλωμα 
αυτοκινήτου, για εργασία σε πολυκατάστημα στον 
Κολωνό, για πωλήσεις, αποθήκες και μεταφορές. 
Τηλ: 210 5143954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας για κρεοπωλείο, με έδρα τη 
Δροσιά. Τηλ: 210 5590994, 210 8133371, κος 
Κώστας.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητείται άτομο για το 
τμήμα εισαγωγών. Απαραίτητα προσόντα: εμπει-
ρία στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ικανότητα 
επικοινωνίας μέσω e-mail με προμηθευτές του 
εξωτερικού, άριστη γνώση Αγγλικών. Ικανοποι-
ητικός μισθός. E-mail: buyeremily@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομο με 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις-ασφάλειες-ιατρικό 
χώρο για ημιαπασχόληση και ελεύθερο ωρά-
ριο. Η θέση αφορά ανεξάρτητη συνεργασία και 
όχι υπαλληλική σχέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια, καλοί στις δημό-
σιες σχέσεις για να ασχοληθούν με τις άμεσες 
πωλήσεις και με θέληση να κάνουν καριέρα ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και έρευ-
να για νέους, παρακολούθηση και αναπλήρωση 
αποθεμάτων - υλικών, διαχείριση και πληρω-
μές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΠΩΛΗΤΗΣ με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των 

τροφίμων ζητά Συνεργάτες ανάλογης εταιρίας, 
με έμφαση στα κονσερβοειδή προϊόντα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: peponismakis@gmail.com, τηλ: 
6944 123973.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει Αισθητικό - Υπεύθυνη 
Πωλήσεων. Απαιτήσεις: προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, ανεπτυγμένες ικανότητες 
πώλησης. Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστι-
κό πακέτο, συνεχή εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: okonstadaras@aromaesti.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας τροφίμων στην Αθή-
να ζητούνται Πωλητές /τριες, για το τμήμα του 
food service, εξυπηρέτηση εστιατορίων, χωρίς 
προϋπηρεσία. E-mail: vk.fmsales@gmail.com, 
τηλ: 215 5054898, 6953 004579, υπ’ όψιν κου 
Καγκαρά Β.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη τμημάτων συ-
ντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη δικτύου πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα υπεύθυνα, φιλόδοξα και με 
άνεση στην επικοινωνία, για ανάπτυξη πελατολο-
γίου εμπορικής επιχείρησης. Τηλ: 6945 926375.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες, με εμπειρία σε 
πωλήσεις και με ικανότητες οργάνωσης, για 
ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων. Άμεση δυνατότητα 
συνεργασίας-σίγουρη προοπτική καριέρας-υψηλά 
εισοδήματα-μεγάλα ποσοστά κέρδους (από 40% 
έως 80%) Απαραίτητα: ειλικρίνεια-θετικότητα-
ολοκλήρωση στόχων. Τηλ: 6986 950930.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητεί άμεσα 4 Στελέχη 
Πωλήσεων, για την ανάπτυξη του πελατολογίου 
με δυνατότητα ταξιδιών στα νησιά. Παρέχονται: 
μισθός, ποσοστά, ασφάλιση. Βιογραφικά Κ.Θ.2 
με φωτογραφία στο e-mail: pr@linkgreece.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού ζητά 
έμπειρο Πωλητή για την περιοχή της Αττικής. 
Τηλ: 2310 709451.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά συνεργασία με Πωλητή 
τροφίμων, για την αγορά τροφίμων και ποτών 
της Αττικής, με ιδιόκτητο αυτοκίνητο. Παρέχεται: 
πελατολόγιο και κωδικολόγιο προϊόντων. E-mail: 
contact@foodomas.com, τηλ: 210 3222024, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Υπηρεσιών διαμεταφοράς και 
logistics. Προσόντα: Αγγλικά, γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ, Ms office (excel, word), εμπειρία χρήσης ΕRP 
(altec atlantis). Προϋπηρεσία σε διαμεταφορική 
εταιρεία κατά προτίμηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
marketing@tndlogistics.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων Τατοΐου 74 στη 
Μεταμόρφωση Αττικής, ζητεί άτομο για τη θέση 
του Πωλητή, για το τμήμα χονδρικής πώλησης. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή, ικανοποιητικές απο-
δοχές. Βιογραφικά στο e-mail: anelfashion@
gmail.com, τηλ: 210 2834949.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα το Μενίδι, ζητεί νέους με 
δική τους μηχανή (παπί) για τη στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων και τοποθετήσεων. Τηλ: 
210 2402288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων με εμπειρία 
στις εξωτερικές πωλήσεις, από εμπορική εταιρεία 
στο Μενίδι. Αρμοδιότητες: ανάπτυξη πωλήσεων-
εκπαίδευση Πωλητών-παρακολούθηση-επίτευξη 
στόχων. Προσφέρονται: μισθός, ασφάλιση, bonus, 
προοπτικές εξέλιξης. Ωράριο: 10:00-14:00. Τηλ: 
210 2402288.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης στα 
Ιωάννινα, ζητά Πωλητή /τρια με δίπλωμα Β’ 
κατηγορίας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις και ιδιαίτερα στα είδη αρτοποιίας 
θα εκτιμηθεί. E-mail: a.gkarani@alfapastry.
com, fax: 2651 057967.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ δυναμική εταιρία στο χώρο του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου ζητά Πωλητές/τριες 
λιανικής-χονδρικής πλήρους απασχόλησης. 
Αρμοδιότητες: πωλήσεις λιανικής καταστή-
ματος ηλεκτρονικού τσιγάρου-διαχείριση του 
υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων και ανά-
πτυξη πελατολογίου Βόρειας Ελλάδος. Ε-mail: 
electratmos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Πωλητής /τρια με εμπει-
ρία στον κλάδο των πωλήσεων, στον τομέα της 
πληροφορικής, με άριστη γνώση Αγγλικών και 
hardware πληροφορικής. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές επαγγελματικών μηχανημά-
των καθαρισμού και ανακύκλωσης, επιτυχημένοι 
στις βιομηχανικές πωλήσεις τουλάχιστον 2 χρόνια, 
με διάθεση για επίτευξη υψηλών στόχων και 
αποτελεσμάτων. Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
E-mail: info@kouyoufas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια σε εισαγωγική εταιρία 
Α.Ε ειδών οικιακής χρήσεως σε περιοχές Αθή-
νας και μερικής επαρχίας. Απαραίτητα προσόντα: 
υπευθυνότητα-συνέπεια, επικοινωνιακές ικανό-

τητες. Προσφέρονται: μισθός-ποσοστά-πλήρης 
κάλυψη εξόδων μετακίνησης. Ε-mail: mastrowm@
otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Wellnessnow η οποία δραστηριοποι-
είται στο χώρο της υγείας-ευεξίας-διατροφής, 
στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων, 
ζητά άτομα για μόνιμη ανεξάρτητη συνεργασία. 
Ε-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 
6986 219045.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με 5ετή εμπειρία στις πωλή-
σεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ αυτοκινήτων, αναζητά για τον 
νομό Σερρών Πωλητή αυτοκινήτων, με προϋπηρε-
σία-πτυχίο επιθυμητά (όχι απαραίτητα). Απαραίτητα 
προσόντα: πελατοκεντρική αντίληψη-ικανότητα 
επικοινωνίας-εργατικότητα-επαγγελματισμός. 
Προσφέρονται: μισθός-bonus-πλήρης απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: personforsales@
gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία με έδρα το νομό Πιερίας 
ζητούνται Πωλητές για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων, για τη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο email: margariti@aplan.gr, τηλ: 2310 567890.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για εναλλακτική επιχει-
ρηματικότητα, με δυνατότητα εισοδήματος ημι-
απασχόλησης. Απαιτούνται: γνώσεις internet, 
καθώς η εργασία γίνεται μέσα από το χώρο τους. 
Τηλ: 6948 285239.

Η SIMON TECHNOLOGIES AE, ζητά Μηχανικό 
εμπορικής και τεχνικής υποστήριξης πελατών. 
Προϋποθέσεις: πτυχίο Μηχανικού, - Ηλεκτρολό-
γου Μηχανικού, 3 έτη εμπειρία. E-mail: simon@
simon-technologies.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από εταιρία εισαγωγής παι-
χνιδιών στη Νέα Ερυθραία. Παρέχονται: μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258163.

H DXN GREECE με δυναμική παρουσία στο χώρο 
των άμεσων πωλήσεων αναζητά Αντιπρόσωπο 
- Πωλητή για την ανάπτυξη της εταιρίας στην 
περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

H DXN GREECE με δυναμική παρουσία στο χώρο 
των άμεσων πωλήσεων αναζητά 5 εξωτερικούς, 
ανεξάρτητους Σύμβουλους Υγείας, για κάλυψη 
θέσεων marketing και ανάπτυξης πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διαχείριση διαδικασίας εξα-
γωγών. Απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών, 
Αγγλικά, Γαλλικά κτλ. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.societe@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους/ες για full-time και part-time 
για εργασία σε αλυσίδα χώρων αναψυχής-cafe. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακές δεξιότητες, 
άνεση στη χρήση Η/Υ. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: lc_leisure@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αντιπρόσωποι πεπειραμένοι 
μόνο του χώρου από εταιρία με προϊόντα καφέ 
(Nescafe-espresso) με τρόφιμα-είδη για HORECA 
και απορρυπαντικά-για πωλήσεις στο νομό 
Αττικής-για Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. 
Προμήθεια χονδρικής 4% λιανικής 8%. E-mail: 
ms.tastycoffee@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία, 
για ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. Δεν αφορά πω-
λήσεις προϊόντων, ωράριο ελεύθερο. Παρέχεται 
εκπαίδευση, επιθυμητή η γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: gkskar@yahoo.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στον Ασπρόπυργο επιθυμεί να 
προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση 
εμπορικού τμήματος. Επιθυμητή γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: h3.depar@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο με εμπειρία και γνώση της 
αγοράς για συνεργασία στον κλάδο της ανάπτυ-
ξης επιχειρήσεων και στο στήσιμο εμπορικού 
δικτύου καταναλωτών. Απαραίτητα προσόντα: 
επικοινωνιακές δεξιότητες, εργατικότητα, ομαδικό 
πνεύμα. Τηλ: 6909 814220.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής εξειδικευμένη στη 
μηχανοργάνωση φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο 
/η Πωλήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ-άριστα Αγγλικά-δίπλωμα 
οδήγησης-προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδίως 
σε φαρμακεία, δυνατότητα μετακινήσεων. Αμοιβή 
αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@smartware.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών διαδικτύου και mobile εφαρ-
μογών, ζητά για πλήρη απασχόληση δυναμικό 
Πωλητή /τρια. Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων 
πληροφορικής ή στον φαρμακευτικό - ιατρικό 
κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mdata.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, από εταιρία προϊόντων 
ζύμης, για πωλήσεις σε mini market, κατεψυγμέ-
να προϊόντα, - κρεοπωλεία. Ανάλογη επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 5580318, 210 5578542.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στα Οινόφυτα Βοιωτί-
ας, ζητάει άτομα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία και γνώσεις Αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου proficiency. Επιθυμούνται 
άτομα από την ευρύτερη περιοχή. E-mail: cv@
pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσίαστη /ος Πωλήτρια /της 
με ενέργεια, θέληση, γνώση του οδοντιατρικού 
κλάδου και της Αγγλικής γλώσσας για επισκέ-
ψεις σε ιατρεία. Ωράριο ελεύθερο. Παρέχονται: 
μισθός, κινητό και bonus. E-mail με φωτογραφία: 
jason@implatime.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με όρεξη και διάθεση για δημι-
ουργική εταιρία ιατρικών ειδών στο κέντρο της 
Αθήνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
ιατρικών ή ορθοπεδικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pgcmedic@otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel ιατρικά που ασχολείται με 
την κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών, 
ζητεί Πωλητή /τρια (Ιατρικό Επισκέπτη) με δικό 
του μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@manel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ανεξάρτητοι συνεργάτες ως Πω-
λητές Υγείας, για την προώθηση βιολογικών 
υπερτροφών σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel54@gmail.com, υπόψιν κου 
Βελική Πασχάλη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια παραϊατρικών ει-
δών, με εμπειρία στο χώρο για τις περιοχές: 
Πελοπόννησος-Ήπειρος-Ιόνιο. Απαιτείται καλή 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας-άριστη ικανότητα 
επικοινωνίας-απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Δίνεται ικανοποιητικός μισθός-bonus-εταιρικό 
αυτοκίνητο-λοιπές παροχές. E-mail: mar-comm@
medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών με έδρα την Αθήνα ζητά 
Πωλητή - Ιατρικό Επισκέπτη, για τον τομέα του 
τραύματος με αντικείμενο τα επιθέματα επούλωσης 
και τις στομίες. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@oxygenium.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Primalife, ζητά Πωλητές /τριες, για 
συνεργασία με Εξωτερικούς Πωλητές Φαρμα-
κείων για όλη την Ελλάδα. 25% κέρδος επί των 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: primalife@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων, έμπειροι με 
προμήθεια για τη Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, 
Γιάννενα. Αμοιβή με προμήθεια. Παρέχονται: ΙΧ 
και έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για προώθηση προϊόντων 
συμπληρωμάτων διατροφής, για άντρες, γυναίκες. 
Πολύ καλά ποσοστά. Τηλ: 6944 312200, 210 
5710896, κα Αραούζου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα, από την αντιπροσωπεία 
χαπιών αδυνατίσματος Rasberry Ketones για 
στελέχωση νέων τμημάτων στο κέντρο της Αθή-
νας. Παρέχεται: σταθερός μισθός, εβδομαδιαίες 
αποδοχές. Τηλ: 6909 126428.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ενδιαφέρεται να προσλάβει Πωλητές 
Φαρμακείου, για τον κλάδο του φαρμακείου 
με έδρα την Αττική. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στο χώρο του φαρμακείου, δίπλωμα οδήγησης. 
E-mail: mihailidis@otenet.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝIKH εταιρία στον τομέα της υγείας, 
ευεξίας και ομορφιάς, ζητάει Ανεξάρτητους Συ-
νεργάτες. Oι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθή-
σουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
δωρεάν. Forever Business Owner. Τηλ: 6942 
250511, ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00, κα 
Μαστορακάκη.

Η ANATS εταιρία ιατρικού υλικού ζητά Πωλητές 
φαρμακείων με προϋπηρεσία, δυνατότητα μετακί-
νησης, ομαδικό πνεύμα. Παρέχεται: μισθός-bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: s515.

 

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, για 
συνεργασία ή συστέγαση σε πλήρως ανακαι-
νισμένο πολυϊατρείο στην Καλλίπολη Πειραιά. 
Τηλ: 6937 217070, 210 6082019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρμακοποιός για πλήρη 
απασχόληση σε φαρμακείο στο Γουδί. Τηλ: 210 
7474717, ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για συνεργασία σε πλήρη 
ανακαινισμένα συστεγασμένα ιατρεία στην 
Καλλίπολη στον Πειραιά. Λειτουργούν ήδη τα 
τμήματα: μικροβιολογικό-υπέρηχοι-παθολογικό-
διαβητολογικό-καρδιολογικό-ουρολογικό αν-
δρολογικό-γυναικολογικό. Τηλ: 6937 217070, 
6948 830525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος Γιατρός για την καλο-
καιρινή περίοδο. Τηλ: 6970 290580.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων, 
με προϋπηρεσία σε ιατρικά λέιζερ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medicalimaging.gr, τηλ: 6972 
911887.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Τεχνολόγο 
μικροβιολογικών εργαστηρίων και Τεχνολόγο - 
Ακτινολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής με προϋπηρεσία τουλά-

χιστον 2 έτη, για μονάδα τεχνητού νεφρού σε 
κλινική. Τηλ: 210 5739455.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Νοσηλεύτρια, έμπειρη 
στο χειρισμό λέιζερ, από πολυδύναμο κέντρο 
αισθητικής στο κέντρο της Γλυφάδας. Full time 
απασχόληση, καλές απολαβές. Τηλ: 210 8943360, 
6974 721580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γενικός Ιατρός για συνεργασία σε 
ιδιωτικό ιατρείο. Τηλ: 6944 367815.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ εργαστήριο ζητά Τεχνίτη για 
κινητή προσθετική part time ή με το κομμάτι. 
Τηλ: 210 9537730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με εμπειρία, για ερ-
γασία σε φαρμακείο στο Μοσχάτο. Βιογραφικά 
στο e-mail: kpatsi@pharmaxis.gr.

ΤΟ CAMPING Club Agia Anna στην Αγία Άννα 
στη Βόρεια Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2015 να προσλάβει Γιατρό. Βιογραφικά 
στο e-mail: dalla@maestrogroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οφθαλμίατρος, από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 82121611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιοπαθολόγος, Ιατρός με εμπειρία, 
από ιατρικό διαγνωστικό κέντρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες, και Αισθητικοί, 
για φυσοκοθεραπευτικό μασάζ, από πολυτελές 
spa στο Κολωνάκι. Παρέχονται: μισθός, ασφάλι-
ση, bonus, και εκπαίδευση. Τηλ: 210 7251874.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός, Παθολόγος για πρωινή απα-
σχόληση και εφημερίες σε παθολογικό τμήμα 
της Euromedica γενικής κλινικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genikikliniki.gr, τηλ: 2310 
895156, fax: 2310 895144.

ΑΠΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ κέντρο στην Ελασσόνα, 
ζητούνται Παιδοψυχίατρος και Εργοθεραπευτής. 
Απαραίτητο μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mentalhealththessaly@gmail.
com, τηλ: 2493 301011.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, 
Ειδικοί Παιδαγωγοί, Παιδοψυχολόγοι, από παι-
δαγωγικό κέντρο. Απογευματινό ωράριο, απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paidagogiko.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός, για την καλοκαιρινή περίοδο, 
για παιδική κατασκήνωση κοντά στα Καλάβρυτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 6977 624741.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία στην Αυστραλία επιθυμεί να 
προσλάβει Νοσοκόμους /ες, με πτυχίο και επίσης 
Φροντιστές ηλικιωμένων με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.marlassi@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος και αδειούχος Φαρμακο-
ποιός για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Αγία Παρασκευή. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και 
κατά προτίμηση κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Επιθυμητές συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
titinaki6@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Βοηθός Φαρμακείου για 
πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο στην Αγία 
Παρασκευή. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και 
κατά προτίμηση κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Επιθυμητές συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
titinaki6@hotmail.com.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στην Αθήνα με αντικείμενα 
αστικό, εμπορικό, ποινικό δίκαιο επιθυμεί συνερ-
γασία με ασκούμενο /η και με νέο /α Δικηγόρο, 
από Σεπτέμβριο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
athensatlaw@gmail.com.

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο Στέφανου Στανέλλου 
ζητεί νέα Δικηγόρο για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@stanellos.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

 

Εκπαίδευση - Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΦΡOΝΤIΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στο Κιάτο 
ζητά Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με οργα-
νωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης και 
αποδοχές αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: kiato@diakrotima.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μαγειρικής-ζαχαροπλα-
στικής για την εκπαιδευτική σεζόν 9/2015-5/2016, 
με εμπειρία και προϋπηρεσία στη διδασκαλία και 
πρακτική μαγειρική τεχνικών. Επιθυμητά πρό-
σθετα προσόντα: γνώση Αγγλικής, διακοσμητική 
ζαχαροπλαστική, carving, ζαχαροτεχνική. Ε-mail: 
culinary.education.jobs@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρους 
Δημοσιογράφους για ελεύθερο, δικαστικό και 
αστυνομικό ρεπορτάζ. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια απόφοιτη ΤΕΙ, για 
πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση και Εργοθεραπεύ-
τρια για ημιαπασχόληση. Έντιμες, συνεπείς με 
αγάπη για τα παιδιά στα Dyslexia Centers-Pavlidis 
Method στο Περιστέρι. E-mail: dyslexiaperisteri@
yahoo.gr, τηλ: 210 5777807.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Babysitter / Παιδαγωγοί για μια 
οικογένεια στην Ελβετία, με δίπλωμα οδήγησης, 
πολύ καλά Αγγλικά. Παρέχονται: μισθός, δωρεάν 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Πληροφορικής, έμπειρη και 
επικοινωνιακή από κέντρο πληροφορικής στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής βιολογίας από αλυσί-
δα φροντιστηρίων Μ.Ε. στο Σιδηρόκαστρο και 
στην Ηράκλεια Σερρών. Βιογραφικά στο e-mail: 
mathisi1@hotmail.com, τηλ: 23250 28489.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη ζητούνται Καθηγητές Γερμανικών και 
Ισπανικών. Απαραίτητες προϋποθέσεις: απόφοιτοι 
Γερμανικής και Ισπανικής φιλολογίας αντίστοιχα, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της 
εκπαίδευσης. E-mail: konsmpel@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών απόφοιτη Αγ-
γλικής φιλολογίας με άδεια διδασκαλίας και 
προϋπηρεσία, από φροντιστήριο στο Περιστέρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: mvskreti@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής για κέντρο θεραπει-
ών στη Χαλκιδική. Απαραίτητο μπλοκ παροχής 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: joangianak@
gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί να προσλάβει Κα-
θηγητές /τριες Αγγλικής και Γερμανικής γλώσ-
σας με διδακτική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα, 
μεταδοτικότητα και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Προσφέρονται: άριστο περιβάλλον εργασίας, εκπαί-
δευση, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: neasmyrni2@
eurognosi.info.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Πειραιά ζητά Τεχνολόγο 
ιατρικών εργαστηρίων με μεγάλη εμπειρία σε 
αιμοληψίες και γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 
6937 217070, 6948 830525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός, με άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας - proficiency για εργασία πρωινή σε 
προνηπιακό δίγλωσσο τμήμα Ελληνικά - Αγγλικά. 
Ωράριο: 18:00-20:00. Τηλ: 210 7565455.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών πτυχιούχοι 
και με πείρα για όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμ-
βανομένων Cambridge, Michigan, examination 
classes στο Μαρούσι. Ωράριο: 13:00-21:000. Tηλ: 
6947 840322, 210 8055884, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών έμπειρη native 
speaker, για εργασία σε κέντρα ξένων γλωσσών 
στο Παγκράτι και Βύρωνα. Ωράριο: 18:00 - 20:00. 
Τηλ: 210 7565455.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, από εκπαιδευ-
τήριο ξένων γλωσσών στη Βάρη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@soeasy-vari.com, ώρες λειτουργίας 
10:00 - 21:00. Τηλ: 210 8995184.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής για συνεργασία σε 
κέντρο στο Χαλάνδρι. Θα προτιμηθούν γνώστες 
παιδιατρικής εργοθεραπείας και αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης, κάτοχοι μπλοκ παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentro_apokatastasis@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός με εμπειρία, από κέντρο 
μελέτης για 3ωρη καθημερινή απασχόληση για 
παιδιά Γυμνασίου. Βιογραφικά στο e-mail: maths.
meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος με εμπειρία, από κέντρο 
μελέτης για 3ωρη καθημερινή απασχόληση για 
παιδιά Γυμνασίου. Βιογραφικά στο e-mail: filologos.
meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός με εμπειρία, από κέντρο 
μελέτης για 3ωρη καθημερινή απασχόληση για 
παιδιά Δημοτικού. Βιογραφικά στο e-mail: daskala.
meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια απόφοιτη ΤΕΙ, έντιμη 
συνεπής με αγάπη για τα παιδιά για πενθήμερη 
8ωρη απασχόληση στα Dyslexia Centers - Pavlidis 
Method στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
dyslexiaperisteri@yahoo.gr, τηλ: 210 5777807.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων οικονομετρίας-στατιστικής 
σχολών Παντείου, οικονομικού Πανεπιστημίου 
ΝΟΠΕ και λοιπών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης. 
E-mail: info@psahoulias.gr, τηλ: 6947 603972.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο ζητεί Καθη-
γητή πανεπιστημιακού επιπέδου, με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία στα χρηματοοικονομικά μαθήματα 
και στατιστική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
psahoulias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος τροφίμων από τη φάρμα 
Κουκάκη Α.Ε, για την κάλυψη θέσης στο τμήμα 
ποιοτικού ελέγχου. Απαραίτητα προσόντα: κατο-
χή αυτοκινήτου και εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. E-mail: lab@koukfarm.gr, τηλ: 
2341 094455.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων, με 
προϋπηρεσία σε ιατρικά λέιζερ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@medicalimaging.gr, τηλ: 6972 911887.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Τεχνολόγο 
μικροβιολογικών εργαστηρίων και Τεχνολόγο - 
Ακτινολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Οικονομολόγος για παράδοση 
μαθημάτων σε φοιτητές. Βιογραφικά στο e-mail: 
asterias1972@gmail.com, τηλ: 6976 644525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών-Γαλλικών-
Γερμανικών-Ιταλικών-Ισπανικών και Native 
Speaker, από εκπαιδευτικό όμιλο στη Γλυφά-
δα. Βιογραφικά στο e-mail: glyfada@grapsa.
edu.gr, τηλ: 210 9681490, ώρες επικοινωνίας: 
17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Οικονομικών, από φρο-
ντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο Περιστέρι. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 5759055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, από φροντιστήριο μέσης εκ-
παίδευσης στο Βύρωνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
pkgroup@yahoo.gr, τηλ: 210 7623165.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός ειδικής αγωγής, για 
παιδί Δημοτικού στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6000293.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος από φροντιστήριο μέσης εκ-
παίδευσης στο Βύρωνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
pkgroup@yahoo.gr, τηλ: 210 7623165.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί 
και Βιολόγοι, που θα αναλάβουν παιδιά υπό 
την εποπτεία και την καθοδήγηση τους. Οποια-
δήποτε εκπαίδευση σε θέματα ειδικής αγωγής 
είναι επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
abeautyfulmath@yahoo.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη 
στο χώρο του επαγγελματικού τουρισμού, για νέα 
on-line έκδοση. Γνώση του χώρου απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: 
TAG0615.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Εasy ζητά Καθηγητές Ισπανικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Σπάρτης. 
Απόφοιτοι Ισπανικής φιλολογίας, άδεια διδασκα-
λίας, 3ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
marie.maltezou@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Εasy ζητά Καθηγητές Ιταλικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της 
Σπάρτης. Απόφοιτοι Ιταλικής φιλολογίας, άδεια 
διδασκαλίας, 3ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: marie.maltezou@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Γερμανικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της Σπάρ-
της. Απόφοιτοι Γερμανικής φιλολογίας, άδεια 
διδασκαλίας, 3ετη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: marie.maltezou@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Γαλλικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχή της 
Σπάρτης. Απόφοιτοι Γαλλικής φιλολογίας, άδεια 
διδασκαλίας, 3ετη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: marie.maltezou@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Αγγλικής 
γλώσσας, για διδασκαλία στην περιοχής της 
Σπάρτης. Απόφοιτοι Αγγλικής φιλολογίας, άδεια 
διδασκαλίας, 3ετη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: marie.maltezou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ειδικοί Θεραπευτές, Λογοθεραπευ-
τές-Εργοθεραπευτές-Ειδικοί Παιδαγωγοί-Παιδο-
ψυχολόγοι, από παιδαγωγικό κέντρο. Καθημερινό, 
απογευματινό ωράριο, απαραίτητη προϋπηρεσία. 
E-mail: info@paidagogiko.gr, τηλ: 6944 746530, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής και 2 Βοηθοί SEM/
TEM/XPS για εταιρία παροχής υπηρεσιών έρευ-
νας στη Σαουδική Αραβία. Απαιτείται πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών. E-mail στα Αγγλικά: elenikal@
hotmail.com, τηλ: 6940 992846.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Ισπανικών, από φρο-
ντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο, για να διδάξουν 
σε όλα τα επίπεδα και όλα τα πτυχία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.com, 
τηλ: 6937 060621.

 

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινήτων με γνώση 
στο γκρουπ VW και τη χρήση διαγνωστικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: skoda@karapistolis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διπλωματούχος Μεταλλειολόγος-Με-
ταλλουργός Μηχανικός για πλήρη απασχόληση 
ως Τεχνικός Ασφάλειας εντός Αττικής. Απα-
ραίτητη εμπειρία σε λατομικές δραστηριότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: beka@ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υπάλληλος με πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης 
moto και ΙΧ για μόνιμη απασχόληση στη Θεσσα-
λονίκη, από τεχνική εταιρία. Τηλ: 6977 420911.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι ζητά Συ-
ντηρητή - Μηχανικό με προϋπηρεσία σε μηχα-
νές συσκευασίας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
captainspices.gr, τηλ: 210 2465896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροκολλητής ειδικευμένος σε 
γαλβανιζέ λαμαρίνα για την εταιρία Εuro Selko 

η οποία κατασκευάζει θερμοσίφωνες - μπόιλερ 
- ηλιακούς. Τηλ: 2393 023580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αλουμινάς με δίπλωμα ΙΧ και μηχανάκι, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, από 
εταιρία τοποθέτησης κουφωμάτων. Τηλ: 210 
2816663, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για θέση Βοηθού Χειριστή αυτόμα-
της εκτυπωτικής μηχανής, με κυλιόμενο ωράριο 
για βιομηχανία στον Αυλώνα. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Βιογραφικά 
στο e-mail: astir@vitogiannis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Χειριστής γραμμής παραγωγής 
από εταιρία παραγωγής παγωτού. Απόφοιτος 
τεχνικής σχολής μηχανολογίας, ηλεκτρολογί-
ας ή συναφούς ειδικότητας, στις εγκαταστάσεις 
της στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο e-mail: 
bonito@otenet.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Φρεζαδόρο και Τορναδόρο, με σχετική 
εμπειρία σε ανοξείδωτα τεχνουργήματα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Ηλεκτροσυγκολητές TIG από 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Χειριστή Εργαλειομηχανών (στράντζα, 
ψαλίδι, ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, τηλ: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Μοντα-
δόρους, με βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών, 
δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Συντη-
ρητές, με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώ-
να Χαλκίδος, ζητάει Ηλεκτρολόγο με γνώσεις 
αυτοματισμών. Απαραίτητη γνώση Ιταλικών ή 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός φορτηγών με 5 χρόνια 
εμπειρία, για άμεση πρόσληψη στην Αγγλία. 
Ενοίκιο 80 λίρες/εβδομάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός φορτηγών με 6 χρόνια 
εμπειρία για άμεση πρόσληψη, για εργασία στην 
Αγγλία. Ενοίκιο 80 λίρες/εβδομάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με εμπειρία και γνώσεις 
πάνω σε αυτοματισμούς και δίκτυα για εργασία. 
Τηλ: 6947 934429, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕΙ, από 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία για πλήρη απασχό-
ληση. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο Μηχανολόγου 
Μηχανικού ΤΕΙ, τυχόν εμπειρία σε διυλιστηριακές 
μονάδες θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Βιογραφικά 
στο e-mail: vpapaspirou6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός, με γνώσεις 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών και με δικό 
του αυτοκίνητο. Τηλ: 6944 545287.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
για τεχνική εταιρία στη Λάρισα. Απαιτούνται: δυ-
νατότητα επαγγελματικών ταξιδιών στην Αθήνα, 
γνώσεις επενδυτικών προγραμμάτων, επικοινω-
νιακές ικανότητες. Παρέχονται: μισθός, ΦΠΑ του 
εργοδότη, 5ήμερο. E-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ταπετσιέρη επίπλων, με προ-
ηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο επάγγελμα 
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Τηλ: 6980 432010.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή 
/τρια στο Περιστέρι, για πλήρη και μόνιμη απα-
σχόληση. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική 
- κοπτοράπτη - τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει με εμπειρία, από 
βιοτεχνία ενδυμάτων στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dustin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Ηλεκτρολόγος με 5ετή 
εμπειρία σε συνεργεία και επιθυμητή γνώση στην 
υγραεριοκίνηση. Τηλ: 6976 993868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία υγραεριοκίνησης Μηχανικός 
ή Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με 3ετή εμπειρία 
και καλή γνώση Η/Υ. Επιθυμητή εμπειρία στις 
εγκαταστάσεις υγραερίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
gastech13@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Συντηρητής υδραυλικών 
πρεσών και μηχανημάτων καθαρισμού, με πολύ 
καλή γνώση αντλιών-καυστήρων, υδραυλικών-
θερμικών-ηλεκτρικών κινητήρων-ηλεκτρολο-
γικών-ηλεκτρονικών-μηχανολογικών. Δίπλωμα 
οδήγησης και Αγγλικά απαραίτητα. E-mail: info@
kouyoufas.gr, τηλ: 210 2522702.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μαρμαράδικο άτομο που να κόβει 
με εμπειρία για χρήση φρέζας. Επιθυμητή γνώση 
γυαλιστικής, κοψίματος και μουρελομηχανής. 
Τηλ: 2310 434936, κα Ιωάννα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Μαρμαράς για τοποθέ-
τηση με εμπειρία. Τηλ: 2310 434936, κα Ιωάννα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια ΤΕΙ δομικών για 2ωρη απο-
γευματινή ή πρωινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sintecno@otenet.gr, τηλ: 210 6026020.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά πτυχιούχο σχολής Μηχανολόγο 
Μηχανικό και βιομηχανικού σχεδίου ΤΕ Κοζάνης. 
Βιογραφικά, ΠΤΚ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης αυτοκινήτων στο Χαλάνδρι. 
Τηλ: 210 6854370, 6937 692666, κος Μανώλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια με εμπειρία στην ταπετσαρία 
επίπλων, από βιοτεχνία επίπλων στα Άνω Λιόσια. 
Τηλ: 210 8222040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος και αδειούχος Χειριστής 
Φορτωτή (bobcat) για έργο οπτικών ινών σε 
περιοχές Μακεδονίας, εκτός Θεσσαλονίκης, με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ. Τηλ: 2310 703570.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟ ζητά Χειριστή κόλλας, καρφί-
τσας και διπλωτή, για μόνιμη απασχόληση στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 210 5143214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ταπετσιέρη με πείρα σε μο-
ντέρνους καναπέδες, από εργοστάσιο επίπλων στο 
Κορωπί. Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. Τηλ: 
6974 011230, ώρες επικοινωνίας: 11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τορναδόρος έμπειρος από μηχανουργείο 
στα Άνω Λιόσια. Τηλ: 210 5591148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με προϋπηρεσία, για τοπο-
θέτηση τεντών στο Γέρακα. Τηλ: 6955 226011.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Pantimeless - εμπορία ιατρικών 
μηχανημάτων, αναζητεί Τεχνικό Μηχανημά-
των - Ηλεκτρονικό απόφοιτο ΤΕΙ, ως Εξωτερικό 
Συνεργάτη, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά με θέμα Τεχνικός Θεσσαλονίκη στο 
e-mail: humanresources@pantimeless.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α διπλωματούχος Αρχιτέκτονας 
- Μηχανικός Ε.Μ, για θέση σε τεχνικό γραφείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: lkgroup36@gmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στο Κορωπί, ζητά Γαζώτρια. 
Τηλ: 210 6627713, 6944 243872.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Ρέντη ζητά Οδηγούς, 
με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας καθώς και Εργάτες. 
Βιογραφικά στο fax: 210 4922300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιγραφοποιός, από εται-
ρία στον Άγιο Δημήτριο. Απαραίτητες γνώσεις 
επικόλλησης αυτοκόλλητων μεμβρανών, κα-
τασκευής και τοποθέτησης επιγραφών. Προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
panprovias@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές /τριες, 
από εταιρία αρχιτεκτονικής διακόσμησης, σε όλη 
την Ελλάδα για επικερδή συνεργασία με μικρό 
κεφάλαιο. Βιογραφικά στο e-mail: diktio2000@
gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για κρεοπωλείο. Τηλ: 210 
4181296.

Η HYGIENCE Service αναζητά Τεχνικό για το 
service απολυμαντικών και αρωματικών συ-
σκευών για την περιοχή της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικοδόμος - Τεχνίτης, για μόνιμη ερ-
γασία σε οικοδομικά, με δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Παρέχονται: ασφάλεια και διαμονή. Τηλ: 6977 
718444, κος Γιάννης.

Η SIGMA έπιπλα γραφείου ζητά Υπάλληλο για τη 
θέση του Αποθηκάριου - Mονταδόρου. Προσόντα: 
βασικές γνώσεις Η/Υ, θα εκτιμηθεί εμπειρία στο 
μοντάζ επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: ilias@
sigmaoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Σχεδιαστή 
επίπλου με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με γνώση στο πρόγραμμα 
lectra, από εταιρία γυναικείου βραδινού ενδύ-
ματος στην περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: marilenave@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τεχνίτες και Βοηθούς, με προϋ-
πηρεσία στο υλικό corian στην περιοχή Αχαρναί. 
Τηλ: 210 2323239.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός - Ξυλουργός, με εργαλεία 
χειρός, από ξυλουργείο, για ειδικές ξυλουργικές 
κατασκευές στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2845158.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Τεχνολόγο 
μικροβιολογικών εργαστηρίων και Τεχνολόγο - 
Ακτινολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος, 
ζητά Εργοδηγό, με σχετική εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας, με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού, με 5ετή εμπειρία στον 
τομέα ασφάλειας και υγείας, για πλήρη απασχό-
ληση στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός, για απασχόληση σε εταιρία 

επιγραφών. Απαραίτητα: γνώσεις Η/Υ, δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@ermi.
gr, τηλ: 210 3463289, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος, έμπειρος από συνεργείο 
στη Λυκόβρυση. Τηλ: 210 2816745.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με εμπειρία 
από συνεργείο αυτοκινήτων. Τηλ: 210 1816745.

 

Στελέχη Παραγωγής - Μεταποίηση 
- Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Χειριστής γραμμής παραγωγής 
από εταιρία παραγωγής παγωτού. Απόφοιτος 
τεχνικής σχολής μηχανολογίας, ηλεκτρολογί-
ας ή συναφούς ειδικότητας, στις εγκαταστάσεις 
της στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο e-mail: 
bonito@otenet.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή 
/τρια στο Περιστέρι, για πλήρη και μόνιμη απα-
σχόληση. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική 
- κοπτοράπτη - τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει με εμπειρία, από 
βιοτεχνία ενδυμάτων στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dustin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Εργατοτέχνης για εργασία σε 
εργοστάσιο στρωμάτων, στην περιοχή των Δια-
βατών Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmoschopoulos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια με εμπειρία στην ταπετσαρία 
επίπλων, από βιοτεχνία επίπλων στα Άνω Λιόσια. 
Τηλ: 210 8222040.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στο Κορωπί, ζητά Γαζώτρια. 
Τηλ: 210 6627713, 6944 243872.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με γνώση στο πρόγραμμα 
lectra, από εταιρία γυναικείου βραδινού ενδύ-
ματος στην περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: marilenave@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματι-
στής με εμπειρία στους αυτοματισμούς πλοίων, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. E-mail: 
info@editautomation.com, τηλ: 210 4110007.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στη Θήβα, ζητά Υπάλληλο για 
το τμήμα συσκευασίας. Προσόντα: 3έτη εμπειρία 
σε συσκευασία τροφίμων, γνώση Αγγλικών και 
H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: qa@simosfg.com, 
fax: 210 4816565.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράπτης, από επώνυμο κατάστημα αν-
δρικών ρούχων στο Κολωνάκι, για συνεργασία. 
Τηλ: 210 3619470.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστη-
μα γυναικείων ενδυμάτων στην Κηφισιά. Τηλ: 
210 8085311.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή /
τρια, στο Περιστέρι για πλήρη ή μόνιμη απασχό-
ληση. Τηλ: 210 4838325, 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για ραφή βραδινών ρούχων (δείγ-
ματα) στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 6917353.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Μισθός συζητήσιμος. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για παραγγελίες 
και επιδιορθώσεις στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
210 9848020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής, με γνώση κοπής - ραφής επί 
μέτρο, από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών στην 
Εθνική Άμυνα. Τηλ: 210 6722228, 210 6722226.

 

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος αποθήκης με γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών, δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, από εμπο-
ρική επιχείρηση στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: andreola@otenet.gr, fax: 210 5774783.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία στη βιοτεχνία για κο-
στολόγηση - θεωρημένη αποθήκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: eurolink6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Logistics για προετοιμα-
σία, έλεγχο, φόρτωση παραγγελιών, παραλαβές, 
αποστολές και εργασίες αποθήκης. Με wms 
Mantis. Τηλ: 2310 289064, fax: 2310 289065, 
κος Σάββας Καζαντζίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Οδηγοί courier με δικό 
τους μηχανάκι, για 10 εργάσιμες ημέρες στο 
λεκανοπέδιο Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@3wtrans.gr, τηλ: 213 0167126, 6944 600063.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Οδηγοί για εξωτερικές εργασίες 
στην Άνω Γλυφάδα, σε εταιρία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων. Απαραίτητο δίπλωμα μηχανής. Τηλ: 
210 9638065, ώρες επικοινωνίας 14:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ταξί Skoda Octavia 1.900 
cc μοντ 05. Παρέχονται: ΙΚΑ, ασφάλιση, εγγύηση 
στην Καλλιθέα με 50% βάρδια εναλλάξ. Τηλ: 
210 7251171.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός επαγγελματίας για μόνιμη ερ-
γασία, σε συσκευαστήριο στο νομό Αργολίδας. 
Τηλ: 6948 870604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Οδηγοί για εξωτερικές εργασίες 
στην Άνω Γλυφάδα, σε εταιρία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 
210 9638065, ώρες επικοινωνίας: 14:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας με δίπλωμα οδή-
γησης, άριστος γνώστης πρακτορείων και Αττικής. 
Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 210 5595624, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-18:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Ρέντη ζητά Οδηγούς, με 
δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας καθώς και Εργάτες. Βι-
ογραφικά στο fax: 210 4922300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, από εμπορική επιχείρηση 
στην Πάτρα στο τμήμα τιμολόγησης και διαχείρισης 
αποθήκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνωσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: alexandros@
vassilopoulos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ADR στον Ασπρόπυργο, με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και χειρισμό clarc. Τηλ: 
6951 945588, κος Αποστόλης.

ΕΤΑΙΡIA παραγωγής καλλυντικών - ειδών κομμω-
τηρίου ζητά Αποθηκάριο, για πλήρη απασχόληση. 
Προσόντα: άδεια οδήγησης και χρήση Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@imel.gr, τηλ: 210 9763190.

Η SIGMA έπιπλα γραφείου ζητά Υπάλληλο για τη 
θέση του Αποθηκάριου - Mονταδόρου. Προσόντα: 
βασικές γνώσεις Η/Υ, θα εκτιμηθεί εμπειρία στο 
μοντάζ επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: ilias@
sigmaoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά Αποθηκάριο με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@pafos.
gr, τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ε’ κατηγορίας, από εταιρία εθνι-
κών μεταφορών, με έδρα τον Ασπρόπυργο. Τηλ: 
210 5578180, ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ΄κατηγορίας, με προϋπηρεσία 
σε διανομή κρεάτων. Απαραίτητα: με ηλεκτρονική 
κάρτα ταχογράφου. Τηλ: 210 4837370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Οδηγός - Συνοδός, μη καπνί-
στρια από κυρία στη Γλυφάδα, για 10-15 ώρες την 
εβδομάδα. Τηλ: 6943 529614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με επαγγελματικό δίπλωμα 
αυτοκινήτου, για εργασία σε πολυκατάστημα στον 
Κολωνό, για πωλήσεις, αποθήκες και μεταφορές. 
Τηλ: 210 5143954.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ανταλλακτικών ζητά Οδηγό 
- Αποθηκάριο. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ, κάτοχος μηχανής, γνώση 
λεκανοπεδίου και πρακτορειών Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: niki@soldatos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα αποθήκης 
σε ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για εξωτερικές εργασίες 
και αποθήκη, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και μοτοσι-
κλέτας, με γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος, χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, με δυνατότητα διαμονής στο χώρο 
εργασίας, με τεχνικές γνώσεις για χημικές τουα-
λέτες. Τηλ: 210 9646392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης - Οδηγός, με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας για μεταφορικές σε επαρχία. Fax: 
210 3417311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Αποθήκης, από εταιρία γε-
ωργικών μηχανημάτων. Απαραίτητα προσόντα: 
εμπειρία σε αποθήκη, επιμελής εμφάνιση, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources@papadopoulos.
com.gr, τηλ: 210 5193100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, από εταιρία γεωργικών 
μηχανημάτων για μετακινήσεις εντός Αττικής. 
Απαραίτητα προσόντα: επαγγελματικό δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και άνω, εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
human.resources@papadopoulos.com.gr Τηλ: 
210 5193100.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της μόδας, αναζητά Αποθη-
κάριο και Βοηθό αποθήκης, με προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση απαραίτητη. Fax: 210 9939204.

 

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Housekeeping σε μονάδα 
υψηλών προδιαγραφών στη Σέριφο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
4* στην παραλία Μαραθώνα. Άπταιστα Αγγλικά 
και μια παραπάνω γλώσσα, και protel. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
goldencoast.gr, fax: 2294 113001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια καταστήματος για mini 
market, από ξενοδοχείο 4* στο Μπαλί Κρήτης. 
Απαραίτητη γνώση Γαλλικών. Παρέχονται: δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδο-
χείο 4* στο Μπαλί Ρεθύμνου Κρήτης. Απαραίτητη 
άριστη γνώση Γαλλικών. Παρέχονται: δωρεάν 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΤOUR OPERATOR in Rhodes is seeking people 
eager to work, as tour Escorts-Guides. Additional 
foreign languages and experience desirable. 
Application by CVs: info@rhodessegwaytours.
com, code: RHDESC.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Καθαρίστριες για εργασία σε 
ξενοδοχείο - αεροδρόμιο στην Αγγλία. Αγγλική 
γλώσσα ελάχιστα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Front 
Office Manager και Υπάλληλος Υποδοχής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από μικρό ξενοδοχείο στον 
Πότο της Θάσου. Παρέχονται: μισθός και ένσημα. 
Τηλ: 2593 051687, κα Σοφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης σε ξενοδοχείο στη 
Νότια Ρόδο. Προσφέρονται: διαμονή, διατροφή, 
ασφάλιση και ΙΚΑ. 6ήμερη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, με 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, επικοι-
νωνιακός, με γνώσεις στην πώληση πακέτων 
και εκδρομών και στην έκδοση ναυτιλιακών 
εισιτηρίων. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alonissosholidays.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στην Κέρ-
κυρα. Παρέχονται: καλός μισθός και ένσημα 
καθώς και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
kerkyraapartments@gmail.com, τηλ: 2661 072519.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ξενοδοχείο στη Μύκονο αναζητά 
Καμαριέρα, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενο-
δοχείο. Προσφέρονται: ασφάλιση, μισθός, διαμονή 
για κατοίκους εκτός Μυκόνου. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@mykonianmarehotel.com, τηλ: 
22890 22953.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Anamar Pilio Resort 4* στα 
Χάνια Πηλίου, ζητά για μόνιμη εργασία άτομα 
επικοινωνιακά με καλή γνώση μίας τουλάχι-
στον ξένης γλώσσας για: υποδοχή, bar-service, 
Καμαριέρα και Πωλήτρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@anamarpelion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα, για ξενοδοχείο στη Σκόπελο. 
Τηλ: 6937 062969.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Παρέχονται: διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής αεροπορικών ει-
σιτηρίων, από την τουριστική εταιρία kefi tours 
and conferences ltd στην Κηφισιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kefitours.gr, τηλ: 6937 346286.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Σερβιτόροι, με όρεξη 
για ποιοτική εργασία από ξενοδοχείο στη Ρόδο. 
Προσφέρονται: διαμονή διατροφή και ασφάλι-
ση με καλό μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Mασέρ για το τμήμα spa ξενοδοχεί-
ου, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
στην Κάρπαθο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, απόφοιτος 
τουριστικής σχολής, με γνώσεις ξένων γλωσ-
σών και ξενοδοχειακού protel. Προσφέρονται: 
ικανοποιητικός μισθός, διατροφή, ασφάλιση και 
διαμονή σε μη μόνιμους κατοίκους Μυκόνου. E-mail: 
manager@mykonianmarehotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε επιχείρηση ενοι-
κιαζόμενων δωματίων στη Σκύρο. Τηλ: 6977 
646974, 210 4620326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Therapist νέα, για εποχική απασχό-
ληση έως τέλος Οκτώβρη από το ξενοδοχείο Slh 
στoν Πύργο Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@carpediemsantorini.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα ζητεί Ναυα-
γοσώστη, για την καλοκαιρινή περίοδο. Προσφέ-
ρονται: μισθός, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@prevezabeach.
com, fax: 2682 51770.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο με προϋ-
πηρεσία στον εισερχόμενο τουρισμό στα τμήματα 
κρατήσεων, κοστολογήσεων, operations. Άπταιστα 
Αγγλικά, άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hellasvacances.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε μικρό ξενοδο-
χείο στη χώρα της Μυκόνου. Τηλ: 2289 024670.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Ανατολική Αττική ζητά 
Υπάλληλο Υποδοχής για τη σεζόν με προϋπηρεσία, 
καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@mare-nostrum.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, 
Manager και Chef. Βιογραφικά στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Front 
Office Manager και Υπάλληλος Υποδοχής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα ζητούνται 
Καμαριέρες για την καλοκαιρινή περίοδο. Προ-
σφέρονται μισθός, διαμονή, διατροφή, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@prevezabeach.
com, fax: 26820 51770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεγάλο ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, 
Καθαριστές και Εργάτες γενικών καθηκόντων για 
την καλοκαιρινή περίοδο. Προσφέρονται: μισθός, 
διαμονή, διατροφή, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: fomanager@prevezabeach.com, fax: 
2682 051770.

Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος Xenios Ventures 
Hotels, ζητεί να προσλάβει για τα ξενοδοχεία του 
στη Χαλκιδική, Υπάλληλο Υποδοχής με ανάλογη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: om.ana@
xv-hotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά Receptionist 
για το τμήμα υποδοχής. Τηλ: 6972 115007, κος 
Ηλίας Καρακώστας.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά Καμαριέρες με 
χαρτιά. Τηλ: 6972 115007.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στην Πρέβεζα 
ζητείται άτομο με εμπειρία για ρεσεψιόν που να 
γνωρίζει από κρατήσεις. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 2682 051291.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Υποδοχής σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η προϋπηρεσία σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου και η 
άριστη γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών. 
Βιογραφικά στο e-mail: leonmar68@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά νέους /ες με πολύ καλή 
γνώση Ισπανικών και Αγγλικών, για συνοδεία 
τουριστών. Βιογραφικά στο e-mail: operation@
athens-express.com, τηλ: 210 3316851.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι ως Υπάλληλοι Γραφείου, 
από νεοσύστατο τουριστικό όμιλο επιχειρήσεων. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, οffice, internet επιθυμη-
τή. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ισχυρή 
προσωπικότητα, 8ωρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
travelpointgr1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α, από γραφείο στο κέντρο της 
Κηφισιάς. Άριστη γνώση amadeus, Αγγλικών, 
Η/Υ και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, με 
άριστες γνώσεις MS office, Αγγλικών, Ιταλικών, 
κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας και μηχανάκι 
125cc. Επιθυμητές σχετικές σπουδές και προϋ-
πηρεσία. E-mail: diogenis@alonnisostravel.gr.

LOOKING for Receptionist for hotel in Santorini. 
Excellent English knowledge and previous 
experience essential. Shared accommodation 
available. CVs: info@avatonresort.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο, αναζητά Υπάλλη-
λο Υποδοχής με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας 
ζητά 4 Υπάλληλους Διοίκησης, με άριστη γνώ-
ση computer, internet, για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στη διεύθυνση του 
Προσωπικού υπόψιν Τ.Μ στο e-mail: tour.org@
hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στη Μύκονο, ζητά 
νέα για τη θέση του laundry (πλυντήρια). Τηλ: 
6932 476939.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Λαντζιέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr, fax: 22840 42649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μασάζ στη παραλία, από ξε-
νοδοχείο στο Καμάρι Σαντορίνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: reservations@lamer-santorini.com, 
τηλ: 22860 32061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 3μηνη απασχόληση σε μικρή 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων στην Κύ-
θνο. Παρέχονται: αξιοπρεπείς αποδοχές, δωρεάν 
διαμονή, διατροφή, οικογενειακό περιβάλλον, 
ελεύθερος χρόνος, αμοιβή. Τηλ: 6944 503020, 
210 5821814.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητά Υπάλληλο Κρα-
τήσεων, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
απαραίτητα με γνώση protel. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων από ξενοδοχείο 
4* στη Βουλιαγμένη. Γνώση Αγγλικών, πρόγραμμα 
fidelio και προϋπηρεσία απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@amarilia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τουριστικός Υπάλληλος, για το τμήμα 
εισερχόμενου τουρισμού-μεταφορών, με καλή 
γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Γνώση Ιταλικών ή άλ-
λης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν. Ε-mail: lappas.c@bbt.gr, τηλ: 30 210 
9793527, fax: 210 9793515.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Λευκάδα, ζητά Σερβιτόρες και 
Καμαριέρες με καλά Αγγλικά για την καλοκαιρινή 
σεζόν. Παρέχονται: μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, δια-
τροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια νέα, για μικρό ξενοδοχείο 
στη Σκόπελο. Παρέχονται: μισθός, ένσημα, διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 6977 718444, κος Γιάννης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Cavo Grosso Travel, ζητά άτομα 
στη Ζάκυνθο στο τμήμα Συνοδών εκδρομών 
- κρουαζιέρων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cavogrosso.gr, τηλ: 6977 220520, 2695 048308.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τουριστικό γραφείο στη 
Ζάκυνθο, για πωλήσεις και προώθηση εκδρομών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cavogrosso.gr, τηλ: 
6977 220520, 2695 048308.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο στην Αθήνα, ζητά απο-
γευματινή Καθαρίστρια - Καμαριέρα για μόνιμη 
εργασία. Απαραίτητα προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. 
Τηλ: 211 1053000, κα Χαρά, κα Ευαγγελία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τουριστικό γραφείο 
στην Κέρκυρα, με γνώση Ρωσικών, Αγγλικών. 
Προσφέρονται: πολύ καλός μισθός, διαμονή και 
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: kerkyraapartments@
gmail.com, τηλ: 2661 072519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης, με γνώση Αγγλικών 
και δυνατότητα στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@andromeda-santorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Μάγειρας και 3 Καμαριέρες, δια-
θέσιμοι άμεσα έως τέλος σεζόν. Παρέχονται: 
σίτιση, στέγαση και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: chainhotelcvs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες, για απασχόληση σε 
μεγάλο ξενοδοχείο της Ρόδου. Προσφέρονται: 
μισθός νόμιμος, διαμονή και φαγητό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες, για τη θερινή πε-
ρίοδο για κάλυψη θέσεων σε Πάτρα και Δήλε-
σι. Απαραίτητα πτυχίο και άδεια Ναυαγοσώστη 
από λιμεναρχείο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lifeguardtraining.gr, fax: 210 4132208.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα στην Κρήτη, με προτίμηση 
σε νέες που μιλούν Ρώσικα. Παρέχονται: ικανο-
ποιητικός μισθός, διαμονή, διατροφή, ασφάλεια. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: alpha.
employment@outlook.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νότια Ρόδο ζητά Ρεσεψιονίστ, 
να μιλά καλά Γερμανικά και Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα αποθήκης 
σε ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Μάτι Αττικής ζητά Υπάλλη-
λο Υποδοχής, με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: attbeach@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ, από ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πρέβεζα, που να γνωρίζει 
από κρατήσεις. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 
6976 759267.

Η SPYROU Philoxenia αναζητεί Deputy Project 
Manager, για μόνιμη εργασία στη Αθήνα. Απαραί-
τητο πτυχίο τουριστικής σχολής, proficiency, εμπει-
ρία στο ξενοδοχειακό management, marketing, 
sales, consulting, e-bookings. Ε-mail: g.michalis@
skopeloshotels.eu.

 

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης έμπειρος με δίπλωμα στην 
επεξεργασία κρέατος, από αναπτυσσόμενο μάρκετ 
κρεάτων. Τηλ: 6942 033557.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Αtmosphere στο Καμάρι Σαντο-
ρίνης ζητά Μάγειρα Β’ για τη σεζόν, με προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atmosphere-restaurant.gr, τηλ: 6944 224911.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ καφεστίασης Piazza Di Nero 
στο εκπτωτικό χωριό Mc Arthur Glen στα Σπάτα 
Αττικής, ζητά Προσωπικό για το μπουφέ (για 
κρύα πιάτα). E-mail: fothar@otenet.gr, τηλ: 
210 6638201.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Μπουφετζή με 
γνώσεις Αγγλικών και ευχέρεια στην επικοινω-
νία. Επιθυμητή η γνώση κρέπας. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: stamykonos@gmail.
com, τηλ: 6906 721641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μικρό bar ξενοδοχείου στη 
Σκόπελο, για τα πρωινά. Παρέχονται: ασφάλεια, 
διαμονή και φαγητό. Τηλ: 6977 718444, κος 
Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης παραδοσιακός στους 
Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 7752923.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης, με δίπλωμα και μοτοπο-
δηλάτου, με προϋπηρεσία, για πλήρη απασχόλη-
ση και μόνιμη εργασία στο Μαρούσι. Τηλ: 210 
6124644, 6937 199133.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barista και Barman για άμεση εργασία 
σε espresso bar στην Καλλιθέα Χαλκιδικής. Tηλ: 
6975 814072, κος Μπρουζιούτης Δημήτρης.

ΚΕΤΡΙΚΟ boutique ξενοδοχείο ζητεί Σερβιτόρα 
για εστιατόριο-bar. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
και η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oandbhotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Anamar Pilio Resort 4* στα 
Χάνια Πηλίου, ζητά για μόνιμη εργασία άτομα 
επικοινωνιακά με καλή γνώση μίας τουλάχιστον 
ξένης γλώσσας για: υποδοχή, bar-service, Κα-

μαριέρα και Πωλήτρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@anamarpelion.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Σκιάθο, ζητάει Σερβιτόρο 
/α για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία και η καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@atriumhotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Ruby στα Mάλια 
Ηρακλείου Κρήτης ζητά Chef για την τουριστική 
περίοδο 2015. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
solimarhotels.gr, τηλ: 28970 32400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από snack - bar στον Πότο της 
Θάσου: Ψήστης, Τυλιχτής /τρια και νέες με πείρα 
σε snack bar. Τηλ: 6945 842461, κος Σωτήρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για εστιατόριο στη Βέροια, 
για 12μηνη πλήρης απασχόληση. Άμεση πρόσλη-
ψη. Βιογραφικά στο e-mail: restaurantveroia@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από cafe - bar στη Ζάκυνθο νεαρές, 
εμφανίσιμες για νυχτερινή βάρδια. Τηλ: 6985 
991682, 6987 330849.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο - μεζεδοπω-
λείο για τη σεζόν. Παρέχονται: στέγη και μισθός 
αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
tasgalanos@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για το 
κατάστημα λιανικής της Kayak Boutique στη 
Γλυφάδα νέες /ους, με εμπειρία στο σέρβις. 
Βιογραφικά με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
στο e-mail: edesmataglifadas@kayak.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για το 
κατάστημα λιανικής της Kayak Boutique στη 
Γλυφάδα νέες, με εμπειρία στην παρασκευή 
κρέπας-βάφλας και εξυπηρέτηση παγωμένου 
γιαουρτιού. Βιογραφικά με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία στο e-mail: edesmataglifadas@
kayak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με προϋπηρεσία στο μπουφέ, 
για καφετέρια στην Κυψέλη. Τηλ: 210 8628464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για το τμήμα bar ξενο-
δοχείου, με γνώση Αγγλικών. Θα εκτιμηθεί η 
γνώση Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Marmari Palace by 
Atlantica στην Κω ζητούνται Μάγειρες Β’, Γ’ και μα-
θητές για πρακτική άσκηση. Παρέχονται: διαμονή, 
διατροφή, μεταφορά με λεωφορείο της εταιρίας. 
E-mail: chef_magic_life@atlanticahotels.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κεντρικό εστιατόριο στο κέ-
ντρο της Γλασκώβης, Α’ Μάγειρας και δύο Β’ 
για εργασία σε Ελληνικό εστιατόριο. Τηλ: 0044 
7838582755, 0044 1412219988.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ επιχείρηση fast food-cafe ζητά 
1 άτομο για να τυλίγει σουβλάκια και 1 άτομο 
για το σέρβις στο Παλαιοφάρσαλο. Μισθός 25€/
μέρα για την κουζίνα και 30€/μέρα για το bar. 
Παρέχονται: διαμονή-διατροφή, 7ήμερο. E-mail: 
jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Σερβιτόροι, με όρεξη 
για ποιοτική εργασία από ξενοδοχείο στη Ρόδο. 
Προσφέρονται: διαμονή διατροφή και ασφάλιση 
με καλό μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας για εστιατόριο μοντέρ-
νας Ελληνικής κουζίνας στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannispap1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις καφέ, από 
αρτοζαχαροπλαστείο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 
6942 992435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός με 5 χρόνια προϋπηρεσία, 
από αρτοποιείο - ζαχαροπλαστείο στο Γέρακας. 
Τηλ: 210 6619703, 210 6619702.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού με 2 χρόνια προ-
ϋπηρεσία, από αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο στο 
Γέρακα. Τηλ: 210 6619703, 210 6619702.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Βοηθός Μάγειρα, γνώ-
στης ελληνικής κουζίνας στη Νέα Ηρακλείτσα 
Καβάλας. Τηλ: 2594 022765.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης για άμεση δουλεία σε 4* ξε-
νοδοχείο σε παραλία Μυκόνου. Προϋπηρεσία 5 
ετών. Βιογραφικά στο e-mail: mykonospalace@
aol.com.

ΤΟ LICHNOS beach πολυτελές ξενοδοχείο 
στην Πάργα, ζητά να προσλάβει Α’ Σερβιτόρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ A’ Μάγειρας για σεζόν, με προοπτι-
κές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: career@
maestrogroup.gr, κωδ: COOK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος Α’ - Captain για 12μηνη 
απασχόληση ή για σεζόν, με προοπτικές εξέλι-
ξης. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: career@maestrogroup.gr, κωδ: CPT.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό με εμπειρία, για σέρβις σε 
καφετέρια και για μπουφέ στην Πειραϊκή για μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: avrajohn9@
yahoo.gr, τηλ: 6944 282858.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι ζητά 
Βοηθό Μάγειρα, για πλήρες ωράριο με βάρδιες. 
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Παρέχεται βασικός μισθός. Ωράριο καταστήμα-
τος: 6:00-10:00. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
meliartos.gr.

ΝΕΑ ΖΗΤΕIΤΑΙ για Buffet και bar. Απογευματι-
νή απασχόληση. Περιοχή Άγιος Στέφανος. Καλή 
αμοιβή. Τηλ: 6981 082821.

ΝΕΑ ΖΗΤΕIΤΑΙ για buffet σε καφετέρια. Απογευ-
ματινό ωράριο. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 6937 050545.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται για πρωινή απασχόλη-
ση σε cafe club στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 
6399053.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για μερική απασχόληση 
από εστιατόριο σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα. 
Συζητήσιμη. Τηλ: 6972 210912, ώρες επικοι-
νωνίας 10:00-21:00.

ΝΕΕΣ-OI ζητούνται για service - buffet και bar 
από καφέ club στην Αγία Παρασκευή. Πρωινή 
- απογευματινή ή βραδινή απασχόληση. Τηλ: 
210 6399053.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα ζητού-
νται άτομα για το service εστιατορίου και bar για 
την καλοκαιρινή περίοδο. Προσφέρονται μισθός, 
διαμονή, διατροφή, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: fomanager@prevezabeach.com, fax: 
26820 51770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, 
Manager και Chef. Βιογραφικά στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε cafe-εστιατόριο 
στο λιμάνι του Πειραιά, για μπουφέ-σέρβις-κου-
ζίνα, για καλοκαιρινή σεζόν (3-4 μήνες), γνώση 
Αγγλικών και προϋπηρεσία επιθυμητή-βιβλιάριο 
υγείας απαραίτητο. Παρέχονται: μισθός-ασφά-
λιση. Ωράριο λειτουργίας του καταστήματος 
04:00-24:00. E-mail: elendina@hotmail.com, 
τηλ: 6955 147291.

ΤΟ OLYMPIA Golden Βeach Resort and spa 
5* hotel στο νομό Ηλείας αναζητεί Α’ Mάγειρα 
κρύας κουζίνας. Βιογραφικά στο e-mail: johnny.
ntanos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να φτιάχνει κρέπες και 
με εμπειρία στον καφέ για μόνιμη εργασία, από 
γνωστή κρεπερί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6977 427855.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για service σε beach bar στο 
Νέα Πέραμα Καβάλας στο The Blue Apartments 
and Beach, me διαμονή δωρεάν, ένσημα, 30 ευρώ/
ημέρα. Τηλ: 25940 23022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα από ιταλικό εστια-
τόριο στον Άλιμο, με προϋπηρεσία σε τηγάνια 
και σχάρες. Τηλ: 210 9950535.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων πίτσας, ζητεί νέα για 
τη θέση buffet. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
210 9922266.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από καφετέρια στην Κω. 
Παρέχονται: διαμονή - διατροφή, μισθός. Τηλ: 
6974 706996.

ΝΕΑ ΕΜΠΕΙΡΗ ζητείται να εργαστεί έξω από τη 
μπάρα σε bar πολυτελείας στην περιοχή Πρεβέζης. 
Συζητήσιμη. Τηλ: 6906 273218.

ΝΕΑ ΓΙΑ καφενείο - bar ζητείται για πρωινή και 
απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 210 4821237, 
6986 848014.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ και Barwoman ζητούνται από club 
στον Κορυδαλλό. Τηλ: 6909 922927.

ΝΕΑ ΓΙΑ service, ζητείται από καφενείο στη Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2582086.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για bar στη Χώρα Μυκόνου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ede2106849@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ελληνικό εστιατόριο 
στη Σεούλ-Νότια Κορέα, με πολύ καλή αμοιβή 
και παροχές. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι 
πτυχιούχος αντίστοιχης σχολής και να διαθέτει 
αναγνωρισμένη 5ετή προϋπηρεσία. E-mail: 
antonio18159@hotmail.com, τηλ: 6974 354340.

ΜΙΚΡΟ ξενοδοχείο στους Λειψούς αναζητά 
Μπουφετζή-Bartender(κρύα πιάτα bar-service) 
με προϋπηρεσία και καλά Αγγλικά για την καλο-
καιρινή σεζόν. Παρέχονται: έξοδα μετακίνησης-
μισθός-ένσημα-διαμονή. E-mail με φωτογραφία: 
nefeli02@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ, από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, τελειόφοιτος σχολής. Τηλ: 
2841 041518, ώρες επικοινωνίας 11:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να φτιάχνει γύρο και Τυ-
λιχτής, για γυράδικο - fast food στο Λαγανά 
Ζακύνθου. Ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 6975 
852365, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο που να φτιάχνει κρέπες, 
για την καλοκαιρινή περίοδο. Τηλ: 6948 593937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για bar, με εμπειρία στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6970 887439, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Μάγειρα Β’ με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649. 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Miro Hotels ζητά για το ξενοδοχείο 
της στην Κέρκυρα Μάγειρα Α’ και Β’ για δημιουρ-
γική κουζίνα. Βιογραφικά στο e-mail: tsardellis@
yahoo.com, τηλ: 6972 428287.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bοηθός Μαγείρισσας για οικογενειακή 
ταβέρνα στην Κάρπαθο. Παρέχονται: ασφάλεια, 
διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6970 656907, κα Τούλα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για βραδινή εργασία σε cafe - 
snack-bar στην Ακαδημία Πλάτωνος. Τηλ: 210 
5151234, 6993 648108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία στην παρασκευή cafe, 
πώληση γλυκών, από cafe - ζαχαροπλαστείο στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 211 0122864.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία και γνώσεις 
στην παρασκευή cafe, από αρτοζαχαροπλαστείο 
στο Μαρούσι, για 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 
8067161, 6976 150596.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από γνωστή κρεπερί στο 
Γαλάτσι, με εμπειρία στη δουλειά. Τηλ: 6983 
617705.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μαγειρικής-ζαχαροπλα-
στικής για την εκπαιδευτική σεζόν 9/2015-5/2016, 
με εμπειρία και προϋπηρεσία στη διδασκαλία και 
πρακτική μαγειρική τεχνικών. Επιθυμητά πρό-
σθετα προσόντα: γνώση Αγγλικής, διακοσμητική 
ζαχαροπλαστική, carving, ζαχαροτεχνική. Ε-mail: 
culinary.education.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα στους Παξούς. Τηλ: 
6972 310207.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες για cafe - ζαχαροπλα-
στείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΤΟ ΜΕΖΖΟ CAFE - snack bar στη Σαντορίνη 
αναζητά νέο για σέρβις. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
2 ετών και καλή γνώση τουλάχιστον Αγγλικών. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
despina.valvi@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Αρτοποιοί για την Αγγλία με 2 
χρόνια εμπειρία για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευάστρια σάντουιτς και σαλα-
τών, από εταιρία τροφίμων για μόνιμη βραδινή 
απασχόληση, με απαραίτητη προϋπηρεσία. Προ-
φίλ υποψηφίων: ομαδικό πνεύμα-οργανωτικές 
ικανότητες-ευχάριστη προσωπικότητα με όρεξη 
για δουλειά. Παροχές: ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ-
εκπαίδευση-προοπτικές εξέλιξης. E-mail: hr@
gotsishouse.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για στελέχωση κυλικείων 
και παραγωγή καφέ. Τηλ: 6937 311130, ώρες 
επικοινωνίας: 11:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να μιλάει Ελληνικά για 
εργασία σε γυράδικο στη Γερμανία. Παρέχονται: 
μισθός, ασφάλιση, στέγη, διατροφή, ευχάριστο 
περιβάλλον. Όρεξη για δουλειά. Τηλ: 0049 
015789328283, κος Λάκης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για γυράδικο στον 
Τρίλοφο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6942 406873.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψήστης, από κατάστημα στη 
Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλ: 6944 598794.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για την περιοχή Τατοΐου της 
Αθήνας, για να εργαστούν σε κυλικεία για πα-
ραγωγή καφέ. Τηλ: 6936 880620.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευαστής - Ζαχαροπλάστης για 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στο Νέο Ψυχικό. 
Πτυχίο ανάλογης σχολής ΤΕΙ ή ΟΤΕΚ και προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 1 έτος. Εργασία με βάρδιες, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ - λάντζα σε τα-
βέρνα - μεζεδοπωλείο στο Παλαιό Φάληρο. 
Θα προτιμηθεί κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
210 9425422.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α με εμπειρία από cafe - 
μεζεδοπωλείο στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 5820007.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α με εμπειρία. Τηλ: 210 
4910443, 210 4907215.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες και Βοηθοί, από γνωστό 
εστιατόριο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με απα-
ραίτητη φωτογραφία στο e-mail: iliaskoulas@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες από εστιατόριο στον Άγιο 
Ιωάννη Ρέντη. Τηλ: 6937 864362, 210 6547800, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για service σε cafe στο Αιγάλεω 
(πλησίον ΤΕΙ Πειραιά). Τηλ: 210 5440111, 6972 
289777.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Σερβιτόρες, με γνώση Αγγλι-
κών και εμπειρία σε μπουφέ - cafe, από ιταλικό 
εστιατόριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4112450.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Γλυφάδα ζητά Σερβιτόρα. 
Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 210 8985996, ώρες 
επικοινωνίας: 17:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα, για το πόστο της 
κρύας, σε εστιατόριο Ελληνικής μεσογειακής 
κουζίνας στο Παλαιό Ψυχικό (Geonas). Βιογραφικά 
στο e-mail: jopapanik@gmail.com, τηλ: 6947 
681181, κος Γιώργος Παπανικολάου.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εσωτερικός για οικογένεια με 
πολλά ζώα, σε εξοχική παραθαλάσσια κατοικία 
(διατίθεται διαμέρισμα). Απαιτείται μεγάλη αγάπη 
για τα ζώα και κάποια εμπειρία. Τηλ: 6977 781971, 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για αγροτικές-αμπελουργι-
κές εργασίες, με δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
στην Καρδία Θεσσαλονίκης. Παρέχονται: μισθός και 
ασφάλιση. Ημέρες απασχόλησης: Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, ωράριο: 8:30-17:00. Τηλ: 6947 796134.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός, με πείρα και απαραίτητα 
συστάσεις, από παιδικό σταθμό στην Παλλήνη. 
Τηλ: 210 6032527.

Ο ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΟΣ συνεταιρισμός ζητά Υπεύ-
θυνο Διεύθυνσης για την ανθαγορά στον Άγιο 
Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη εμπειρία 
στη διοίκηση, επιθυμητό πτυχίο γεωπονίας και 
προϋπηρεσία στην ανθοκομία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fytoria@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γεωργικών μηχανημάτων 
ζητά Πωλητή Ανταλλακτικών. Απαραίτητα: πτυ-
χίο Μηχανολόγου ΑΕΙ-ΤΕΙ-οχημάτων ΤΕΙ-γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ-office, υπευθυνότητα-όρεξη-δί-
πλωμα αυτοκινήτου-εκπληρωμένο-στρατιωτικό. 
Επιθυμητά: δεύτερη ξένη γλώσσα-προϋπηρεσία σε 
τμήμα πωλήσεων-εμπειρία στο χώρο γεωργίας. 
Παρέχεται: σταθερό περιβάλλον εργασίας-εκπαί-
δευση-προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 2310 780866.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος φάρμας-εκτροφής που-
λερικών. Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΑΕΙ ζωικής-φυτικής 
παραγωγής με διάθεση για έντονη και δημι-
ουργική εργασία στα πλαίσια ενός απαιτητικού 
περιβάλλοντος. Ενδιαφέρον για το αντικείμενο-
πρωτογενή παραγωγή. Απαραίτητη η εντοπιότητα-
δυνατότητα άμεσης μετεγκατάστασης. E-mail: 
hr@aggelakis.gr.

 

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει Αισθητικό - Υπεύθυνη 
Πωλήσεων. Απαιτήσεις: προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, ανεπτυγμένες ικανότητες 
πώλησης. Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστι-
κό πακέτο, συνεχή εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: okonstadaras@aromaesti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Παρέχονται: διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής/τρια, για αίθουσα ομαδικών 
και αίθουσα fitness για γυμναστήριο στο Παγκράτι. 
Τηλ: 210 7510987.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Μασέρ για το τμήμα spa ξενοδοχεί-
ου, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
στην Κάρπαθο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Μανικιουρίστ για πρακτική, σε ευ-
χάριστο περιβάλλον. Διεύθυνση: Μητροπόλεως 
26, Μαρούσι. Τηλ: 6973 025539, 210 8067154, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Therapist νέα, για εποχική απασχό-
ληση έως τέλος Οκτώβρη από το ξενοδοχείο Slh 
στoν Πύργο Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@carpediemsantorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια για manicure - pedicure 
και Κομμώτρια για studio περιποίησης στο Νέο 
Κόσμο. Τηλ: 6986 907402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με πραγματική εμπειρία σε 
βαφείο και χτένισμα, από κομμωτήριο. Θα προτιμη-
θούν κάτοχοι κάρτας ανεργίας. Παρέχονται: μισθός, 
bonus, ένσημα στη Νίκαια. Τηλ: 210 4922906.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρη, με γνώσεις 
manicure-pedicure, τζελ, αποτριχώσεις, από 
πολυτελές κομμωτήριο στο Γαλάτσι. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση, με μισθό, bonus, IKA 
και ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 210 2013139, 
6947 808342.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια ονυχοπλαστικής με εμπειρία 
από κομμωτήριο. Τηλ: 210 8657284.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις manicure - pedicure, 
μασάζ και Αγγλικών από spa στη Σαντορίνη. Τηλ: 
6977 450779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη καθώς και 
Βοηθός Κομμώτριας, με άριστες γνώσεις στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 211 0138700, 6946 048244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη, από κομμω-
τήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8992319.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κομμωτήριο με μερική απα-
σχόληση, με καλή γνώση από πιστολάκι. Τηλ: 
210 9754540.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ από κομμωτήριο έναντι του 
μετρό και τραμ Νέου Κόσμου. Τηλ: 210 9010525, 
6982 595091, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες νέες άμεσα για νέο 
κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο. Ικανοποιητικό 
ωράριο και μισθός. Τηλ: 6907 331516.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής έμπειρος, για κούρεμα-χτέ-
νισμα ή βαφείο, για εργασία σε πολυτελές κομ-
μωτήριο στα Βόρεια Προάστια. Παρέχονται: καλές 
αποδοχές-ευχάριστο περιβάλλον-bonus-συνεχής 
εκπαίδευση. Τηλ: 210 6534167.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Πειραιά, ζητά έμπειρο Κομ-
μωτή /τρια, για κούρεμα και χτένισμα. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία άνω των 10 ετών. Παρέχονται: μι-
σθός ποσοστά και ασφάλιση. Τηλ: 6944 285307.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Σμύρνη ζητά έμπειρο 
Τεχνίτη, με απαραίτητα 5 χρόνια προϋπηρεσία, 
γνώσεις καινούριων τεχνικών (ombre, slatch), 
βεβαιώσεις σεμιναρίων 2 τελευταίων ετών θα 
θεωρηθούν προσόν. Τηλ: 210 9312724.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ γνωστό ζητεί έμπειρους Τεχνίτες με 
εμπειρία για σαλόνι και βαφείο. Τηλ: 210 6042777.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για νύχια άμεσα, για νέο κατά-
στημα στο Άγιο Δημήτριο. Ικανοποιητικό ωράριο 
και μισθός. Τηλ: 6907 331516.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άδεια για manicure - pedicure 
για εργασία σε κομμωτήριο στη Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 213 0364564, 6984 197548.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια έμπειρη, με γνώσεις στο 
ανδρικό κούρεμα και καλό πιστολάκι από κομ-
μωτήριο στη Δάφνη. Τηλ: 217 7194100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής/τρια με προϋπηρεσία στο 
βαφείο, χτένισμα και κούρεμα, από κομμωτήριο 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 211 4065591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο στο πιστολάκι, από 
κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 6945 662499.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο μετρό Νέου Κόσμου, ζητά 
Κομμωτές /τριες, με τουλάχιστον 5έτη προϋπηρεσία 
για κούρεμα και χτένισμα. Τηλ: 210 9015455.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην πλατεία Αμερικής, ζητά νέα 
με γνώση από πιστολάκι και manicure - pedicure. 
Τηλ: 210 8647572, 6973 522388.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά έμπειρη Τεχνίτρια 
βαφείου, για περιοχή Βριλησσίων. Προσφέρεται: 
υψηλό πακέτο αποδοχών, άριστο εργασιακό πε-
ριβάλλον, συνεχής εξέλιξη. E-mail: msvrillisia@
hotmail.com, τηλ: 210 6136497, ώρες επικοινω-
νίας: 08:00-15:00, Δευτέρα - Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία, για part time 
απασχόληση. Τηλ: 210 5027744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος απόφοιτος ΤΕΦΑ ως Γυμναστής 
- Φυσιοθεραπευτής, για περιοδική απασχόληση 
σε μόνιμη βάση. Ικανοποιητική αμοιβή. Τηλ: 210 
6892456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια έμπειρη, με γνώσεις τεχνητών 
νυχιών και manicure - pedicure από κομμωτήριο 
στο Χαλάνδρι. Tηλ: 210 6722072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για κομμωτήριο, Κομμώτριες 
με εμπειρία στο ανδρικό και στο χτένισμα, Τεχνίτριες 
έμπειρες σε manicure - pedicure, ημιμόνιμο και 
τεχνητά. Τηλ: 217 7194100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής/τρια, για εργασία στη 
Λευκωσία της Κύπρου. Απαραίτητα: τουλάχιστον 
5 χρόνια προϋπηρεσίας-έξοδα μετακίνησης θα 
είναι πληρωμένα-δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις 
συνεργασίας. E-mail: natlim73@gmail.com, τηλ: 
0035 799745703, κα Χριστίνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για κομμωτήριο στο Μενίδι. 
Τηλ: 210 8131608, 6944 969597.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Φάληρο ζητά νέα με 
πολύ καλή γνώση στο γυναικείο χτένισμα, για 
ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 4836410.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός και για manicure - pedicure, 
από κέντρο αισθητικής. Τηλ: 210 8662581.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στο Γαλάτσι, ζητά Κομ-
μώτριες και Βοηθούς. Άριστο εργασιακό περι-
βάλλον, συνεχές ωράριο ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 210 2933035.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ανδρικό στην Αργυρούπολη, ζητά 
πεπειραμένο Κομμωτή /τρια, για πλήρη απασχό-
ληση. Τηλ: 210 9951515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμώτριας, με γνώση χτε-
νίσματος και manicure - pedicure. Πολύ καλή 
συνεργασία στο Γουδί. Τηλ: 210 7484456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός κομμωτηρίου με γνώσεις 
manicure - pedicure, από κομμωτήριο στο Πα-
λαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9323016.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας με γενικές γνώσεις σε κούρεμα 
και χτένισμα, από κομμωτήριο στον Περισσό. Part 
time, απογευματινές ώρες, με ΙΚΑ και ένσημα. 
Τηλ: 210 2719670.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση, από ΙΕΚ σε 
κέντρο αισθητικής στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5761900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Νοσηλεύτρια, έμπειρη 
στο χειρισμό λέιζερ, από πολυδύναμο κέντρο 
αισθητικής στο κέντρο της Γλυφάδας. Full time 
απασχόληση, καλές απολαβές. Τηλ: 210 8943360, 
6974 721580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός νέα, Φυσιοθεραπεύτρια ή Μα-
σέρ, για spa στη Σαντορίνη. Τηλ: 6977 450779, 
22860 34144.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για φωτογραφήσεις ρούχων, 
μαγιό, νυφικών εσωρούχων. Τηλ: 6975 941883.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας να εργασθεί 
στο Ξυλόκαστρο σε εταιρία security. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security και δίπλωμα ΙΧ 
επιθυμητό. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς εντύπων, από πιτσαρία 
για 3ωρη πρωινή απασχόληση στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 9522194.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να αναλάβει ως Οικονόμος 
σε μεγάλο σπίτι, για ζευγάρι στους Θρακομακε-
δόνες. Άμεση πρόσληψη. Νομός Αττικής. Τηλ: 
6936 079907.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας με άδεια εξα-
σκήσεως επαγγέλματος, απολυτήριο Λυκείου, 
κατοχή μεταφορικού μέσου-άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
αυτοκινήτου-γνώση Αγγλικής γλώσσας θεω-
ρείται επιπλέον προσόν. Παρέχονται: πλήρης 
απασχόληση-συνεχής εκπαίδευση. E-mail: info@
unitedsecurity.gr, τηλ: 210 4100490, fax: 210 
4100491.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Καθαρίστριες για εργασία σε 
ξενοδοχείο - αεροδρόμιο στην Αγγλία. Αγγλική 
γλώσσα ελάχιστα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Babysitter / Παιδαγωγοί για μια 
οικογένεια στην Ελβετία, με δίπλωμα οδήγη-
σης, πολύ καλά Αγγλικά. Παρέχονται: μισθός, 
δωρεάν διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος ως εσωτερική, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις. Παρέχονται: ένα 
12ωρο ρεπό την εβδομάδα, τροφή, στέγη και 
μισθός. Tηλ: 6931 084335.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Γηροκόμος, χωρίς οι-
κογενειακές υποχρεώσεις για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6977 628148.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Security να εργασθούν 
σε περιοχές του Δήμου Αιγιαλείας και του Δή-
μου Πατρέων. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
security και μεταφορά εξασφαλισμένη. Τηλ: 
6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος απόφοιτος τεχνικής σχολής με 
δίπλωμα οδήγησης, από επιχείρηση με έδρα στο 
Πικέρμι. Τηλ: 210 6038916, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για πλήρη απασχόληση από 
το Simply Burgers Κορυδαλλού. Βιογραφικά 
στο e-mail: sbkory@simplyburgers.gr, τηλ: 
210 4960645.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Διανομέας για εμπορική επιχεί-
ρηση με δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις Αγγλικής 
γλώσσας και εμπειρία σε αυτόματους πωλητές 
ροφημάτων. Καθήκοντα: διανομή προϊόντων και 
τεχνική κάλυψη after sales service. Ε-mail: auto-
systems@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες με επαγγελματική άδεια 
Φύλακα, γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμοι 
για εργασία σε εταιρία φυλάξεων στα Βόρεια 
Προάστια. Τηλ: 210 6018770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας με εμπειρία για παιδικές 
κατασκηνώσεις στον Κάλαμο, για καλοκαιρινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 3301480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας, με άδεια security 
για όλη την Αθήνα. Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 
210 6915118, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) 
στα Βόρεια Προάστια ζητά Φύλακες για τις 
περιοχές: Κάντζα, Κορωπί, Παιανία, Παλλήνη, 
Γέρακα. Απαραίτητη η άδεια security. Τηλ: 210 
6216201, 210 6216220, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα security να εργασθούν ως 
Προσωπικό ασφαλείας, στο αεροδρόμιο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος στα Σπάτα Αττικής. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security. Τηλ: 6985 802568.

ΝΕΑ ζητείται για λάντζα. Απογευματινή - βραδινή 
βάρδια στην κουζίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sixkeys.gr, τηλ: 24230 33720.

ΝΕΑ ζητείται για λάντζα κουζίνας σε σουβλατζίδι-
κο. Περιοχή Περιστέρι. Απαραίτητα προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6932 603100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεγάλο ξενοδοχείο στην Πρέβε-
ζα, Καθαριστές και Εργάτες γενικών καθηκόντων 
για την καλοκαιρινή περίοδο. Προσφέρονται: 
μισθός, διαμονή, διατροφή, ασφάλιση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: fomanager@prevezabeach.
com, fax: 2682 051770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος ελέγχου έργων security, για 
περιοχές του δήμου Αιγιάλειας και δήμου Ξυλό-
καστρου. Απαιτείται: ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα 
μετακίνησης, δυνατότητα λήψης αποφάσεων, 
δίπλωμα ΙΧ, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: andrianopouloum@
oceansec.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οργανισμός στο Κορωπί ζητά νέο 
κάτοχο δικύκλου, για εξωτερικές εργασίες. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ: EX0615.
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Υποτροφία «Σπύρος Δόριζας»
Στις 30 Ιουνίου συμπληρώνονται 2 χρόνια από τη μέρα που ο κορυφαίος drummer Σπύρος 
Δόριζας έφυγε ξαφνικά και πρόωρα βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους αλλά και ολό-
κληρη τη μουσική οικογένεια.
Το έργο του όμως παραμένει ζωντανό και μας τον θυμίζει καθημερινά. Η προσφορά του στη 
μουσική εκπαίδευση της χώρας μας τεράστια και οι μαθητές του περήφανοι τον τιμούν σε 
κάθε ευκαιρία.
Για να τιμήσουμε λοιπόν την προσφορά του στη μουσική εκπαίδευση, έχουμε καθιερώσει 
την υποτροφία “Σπύρος Δόριζας”.
Πρόκειται για μια πλήρη υποτροφία για το νέο επαγγελματικό πρόγραμμα drums του LAB  
Music Education αξίας μεγαλύτερης των 4000€ η οποία δίνεται σε ένα ταλαντούχο νέο 
drummer κάθε χρόνο.
Οι ενδιαφερόμενοι (νέοι και νέες 17-25 ετών) καλούνται να αποστείλουν μέχρι τις 5 Ιουλίου με 
e-mail στο info@labmusiceducation.gr και θέμα “Υποτροφία Σπύρος Δόριζας” συμπληρωμένη 
την αίτηση συμμετοχής που θα βρουν στο site www.labmusiceducation.gr. 

Δωρεάν διαδραστικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών
Δωρεάν διαδραστικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιου-
νίου στο κέντρο της Αθήνας από τις 17.30 έως τις 21.30
Για τη συμμετοχή όσων ενδιαφέρονται απαιτείται δήλωση συμμετοχής.
Το μάθημα αφορά επείγουσες καταστάσεις, μερικές εξ αυτών άμεσα απειλητικές για τη ζωή 
του παιδιού αλλά και κατ’ επέκταση του ενήλικα
Θα αποσαφηνιστεί ο ρόλος του μη ιατρού και της άμεσης βοήθειας που μπορεί να παράσχει 
σε τέτοιες καταστάσεις.
Το μάθημα είναι διαδραστικό και απαιτεί τη συμμετοχή των παρευρισκόμενων.
Ενότητες:
– Καρδιοαναπνευστική ανακοπή - Αναζωογόνηση
– Επιληπτική κρίση
– Σοβαρή αιμορραγία
– Αναπνευστική απόφραξη - Πνιγμονή
– Λιποθυμικό επεισόδιο
– Σοβαρή αλλεργική αντίδραση - Αναφυλαξία
Εκπαιδευτής: Κρασαδάκης Χρήστος Ειδ. Γναθοπροσωπικός Χειρουργός Νοσοκομείο ΚΑΤ, 
Rescue Training International First Aid Instructor, Advanced Cardiac Life Support Provider, 
Advanced Trauma Life Support Provider
Διοργανωτής σεμιναρίων: Κρασαδάκης Χρήστος
Το μάθημα δεν αποτελεί πιστοποίηση Βασικής Υποστήριξης Ζωής
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: markoumary9@gmail.com
BIOS Ρομάντσο - Αναξαγόρα 3-5

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Καλοκαίρι  
για τα παιδιά» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί από τις 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 2015 τους 
μικρούς επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δράσεις του στις 
καλοκαιρινές διακοπές. Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα αξιοποιήσουν τον ελεύθερο 
χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη φαντασία και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. 
Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πολλά εικαστικά εργαστήρια, φτιάχνοντας 
και παίρνοντας μαζί τους μικρά έργα τέχνης, εμπνεόμενα από τα εκθέματα του Μουσείου. 
Επίσης, οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ευχάριστα στον εκθεσιακό 
χώρο με παιχνίδια αναζήτησης και να λάβουν αναμνηστικά δώρα. 
Αναλυτικότερα θα πραγματοποιηθούν: 
Α) Παιχνίδια αναζήτησης με 2 διαφορετικές θεματικές: Αρχαία παιχνίδια & μυθικά πλάσματα 
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια εκπαιδευτικού φυλλαδίου και την καθοδήγηση 
των υπευθύνων αρχαιολόγων. Το ταξίδι της αναζήτησης ολοκληρώνεται με την ανακάλυψη 
του κρυμμένου θησαυρού. Ώρα διεξαγωγής: 11:00-13:30.
Β) Εικαστικά εργαστήρια με 5 διαφορετικές θεματικές στο αίθριο του Μουσείου: 
Μαθαίνω για τα αρχαία παιχνίδια και συμμετέχω σε εργαστήρι κατασκευής ίυγγας. Μαθαίνω 
για τα μυθικά πλάσματα και συμμετέχω σε εργαστήρι κατασκευής Σειρήνας. Γνωρίζω τον 
φυσικό κόσμο της προϊστορικής Σαντορίνης και δημιουργώ το δικό μου έργο εμπνευσμέ-
νο από την τοιχογραφία της Άνοιξης. Φέρνω από το σπίτι μου ανακυκλώσιμα υλικά και 
φτιάχνω με κολάζ αρχαία μουσικά όργανα, παιχνίδια, μυθικά πλάσματα, θεατρικές μάσκες, 
ψηφιδωτά και άλλα εκθέματα του Μουσείου. Καλωσορίζω το καλοκαίρι και δημιουργώ 
στο Μουσείο το δικό μου καλοκαιρινό αναμνηστικό, εμπνευσμένο από έκθεμά του. Ώρα 
διεξαγωγής: 11:00-13:00.
Tηλ. Επικοινωνίας: 213 2144813 & 213 2144814 Fax: 210 8213573.
Ημέρες & Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-14.00 - Email: eam@culture.gr
- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44 & Τοσίτσα 1. 

12 Μεταπτυχιακές υποτροφίες 2015  
από το κληροδότημα Μαρίας Στάη
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό 
έτος 2013-2014 με επιλογή, από τα έσοδα της κληρονομίας Μαρίας Στάη:
α) τέσσερις υποτροφίες 2015, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό 
β) οκτώ υποτροφίες 2015 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε Κυθήριους πτυχιούχους 
οποιασδήποτε σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι κατά την κρίση της Συγκλήτου, 
θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση ώστε να 
ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν 
στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες.
Πληροφορίες: Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων στο τηλέφωνο 210-3689132-4.

Μία υποτροφία MSc Δ.Π.Μ.Σ. στη Διεθνή Ναυτιλία, 
Χρηματοοικονομική και Διοίκηση
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μέσω των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα των Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
(Επισπεύδον Τμήμα), Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Διεθνών Ευρωπαϊκών και 
Οικονομικών Σπουδών ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Δι-
εθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance 
and Management, ISFM). Δεκτοί θα γίνονται μετά από αξιολόγηση των τίτλων σπουδών και 
συνέντευξη του υποψήφιου, πτυχιούχοι κυρίως Οικονομικών Σχολών, Σχολών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών της ημεδαπής 
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το Πρόγραμμα προσφέρει: 
• Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων
• Τμήμα Μερικής Φοίτησης, διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων
Τόσο το τμήμα μερικής όσο και το τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνα.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 30η Ιουνίου 2015
1. Η αίτηση των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων της EqualSociety. Κατεβάστε την από 
την ιστοσελίδα, spoudazo.equalsociety.gr
2. Η ακαδημαϊκή αίτηση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που σας ενδιαφέρει. Βρείτε την στους 
πίνακες της ιστοσελίδας, δίπλα από το Ίδρυμα που προσφέρει την υποτροφία που σας ενδιαφέρει.
Οι δύο αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ως συνημμένα στο e-mail: equalsocietyscholarships@
gmail.com

12 υποτροφίες για διδακτορική διατριβή  
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση δώδεκα υποτροφιών για 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό από τα έσοδα των Γενικών 
Κληροδοτημάτων υπέρ της εκπαιδεύσεως.
Οι όροι απονομής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:
1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2015-2016, 
και μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, 
εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και 
τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα 
έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως επαρκούν.
2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την 
πραγματοποίηση των σπουδών τους. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτούν οι υπότροφοι, 
καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η 
υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές 
μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα, 
εφόσον πρόκειται για υποτροφία εσωτερικού, και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το 
μήνα, εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν, 
εφόσον πρόκειται για υποτροφία εξωτερικού, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, 
μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσής του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση 
της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.
4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολών/Τμημάτων όπως 
ορίζονται στο άρθρο 5, ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/
Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών 
τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 
την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.
5. Τα επιστημονικά αντικείμενα, οι Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι γίνονται 
δεκτοί, οι θέσεις και τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν γραπτά οι υποψήφιοι ανά επι-
στημονικό αντικείμενο, είναι τα εξής:
-Θετικές Επιστήμες
-Γράμματα και τέχνες 
-Ηθικές και πολιτικές επιστήμες
Οι υποψήφιοι υπότροφοι, οι επιθυμούντες να μεταβούν στο εξωτερικό, θα εξεταστούν επίσης 
υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, 
προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα.
Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υπο-
ψηφίων του εξωτερικού στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.
6. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών 
(δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
7. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2015, ημέρα κατά την οποία 
θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα ως 
ακολούθως:
Η εξέταση των μαθημάτων Συνταγματικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και Αστικό Δίκαιο 
(στα επιστημονικά αντικείμενα των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών) θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13:00 και των μαθημάτων Διοικητικό Δίκαιο, Ποι-
νική Δικονομία και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και 
ώρα 11:00π.μ.
Oι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε περισσότερα από ένα 
επιστημονικά αντικείμενα. 
Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών - Διεύθυνση Περιουσίας (δ/
νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας 
Αθηνών: www.academyofathens.gr
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ψυχαγωγια

Συνεντευξη

Τέσσερις γυναίκες περιπλανώνται μαζί με 
το κοινό στο φαράγγι του Λυκαβηττού 
και προσφέρουν στον κόσμο ένα Διάλειμ-

μα Χαράς. Η παράσταση επικεντρώνεται στον 
σύγχρονο άνθρωπο και στη σχέση που έχει με 
τη φύση. Η Νατάσα Νταϊλιάνη, Κατερίνα Κλει-
τσιώτη, Δέσποινα Χατζηπαυλίδου και Άντζελα 
Δεληχάτσιου δημιούργησαν μια διαδραστική 
θεατρική παράσταση όπου κοινό, ηθοποιοί και 
περιβάλλον γίνονται ένα και όλοι μαζί πρωτα-
γωνιστές. Η Άντζελα Δεληχάτσιου, σκηνοθέτης 
και πρωταγωνίστρια,  μας μιλά για μια ιδιαίτερη 
παράσταση που γίνεται μακρία από το θεατρικό 
σανίδι.

Το έργο που ανεβάζετε έχει ως θέμα τη σχέση 
των ανθρώπων των αστικών κέντρων με τη 
φύση. Υπάρχει τελικά δυνατότητα να βρεθούν 
δίαυλοι επικοινωνίας με τη φύση;
Πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί μια πιο άμεση 

επικοινωνία με τη φύση  και το λέω έχοντας 
προσωπική εμπειρία. Μεγάλωσα σε ένα προά-
στιο της Βοστόνης, και δεν έχει ιδιαίτερη σχέση 
με το περιβάλλον. Η σχέση μου με τη φύση 
ήταν μόνο όταν ερχόμουν μικρή τα καλοκαίρια 
στην Ελλάδα, οπότε εκεί είχα την πρώτη επαφή. 
Τα τελευταία χρόνια άρχισα να ενδιαφέρομαι 
περισσότερο για αυτή την επικοινωνία μεταξύ 
φύσης και ανθρώπου.  

Από εκεί και πέρα, είχα κάνει αρκετές φορές 
training στη φύση με αρκετές θεατρικές ομάδες, 
είτε με ομάδες της Πολωνίας είτε της Αμερικής. 
Όταν ζούσα στην Πολωνία είχαμε κάνει αρκετές 
φορές training στη φύση και πάντα με ενθουσίαζε 
αλλά δεν είχα καταλάβει ακριβώς για ποιο λόγο 
το κάνουμε καθώς στη συνέχεια ανεβάζαμε τις 
παραστάσεις σε εσωτερικούς χώρους. 

 Όταν ήρθα στην Ελλάδα πέρασα μια αρκετά 
έντονη εμπειρία σε ένα θεατρικό εργαστήριο στη 
Νίσυρο. Επιστρέφοντας την Αθήνα δεν μπο-
ρούσα να καταλάβω για ποιο λόγο ζούμε στο 
κέντρο ενώ υπάρχουν τόσο ωραία μέρη στην 
επαρχία. Περισσότερο είναι συμβατικοί λόγοι. 
Έχοντας λοιπόν την εμπειρία από τη Νίσυρο, 
ήθελα να συνεχίσω την επαφή μου με τη φύση. 
Έτσι μεγάλωσε η περιέργεια μου και ξεκίνησα 
αυτό το project για να δω αν μπορεί τελικά να 
υπάρχει μια πιο βαθιά επικοινωνία με τη φύση 
μέσω από μια θεατρική παράσταση, έστω και 
τη φύση της πόλης.

Μεγάλωσες στη Βοστώνη. Μια καθαρά αστι-
κή πόλη και βιομηχανικό κέντρο, κάτι που 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την τωρινή 
σου επιθυμία για τη φύση και με τα βιώματα 
σου. Αυτό πως προέκυψε;
Από την Αμερική είχα διάφορες εμπειρίες. 

Μεγάλωσα στη Βοστώνη και στη συνέχεια με-
τακόμισα στη Νέα Υόρκη για περίπου 7 χρό-
νια, όπου εκεί είναι καθαρά αστικά κέντρο. Στη 
συνέχεια έζησα στο Κολοράντο όπου όλως ο 
κόσμος είναι συνέχεια έξω κάνοντας ποδήλατο, 
ορειβασία, κάνουν βόλτες στα βουνά. Αυτή η 
εμπειρία με επηρέασε πάρα πολύ. Η φύση εκεί 
ήταν πραγματικά υπέροχη όπως επίσης και ο 
κόσμος αλλά δυστυχώς δεν είχε το πολιτιστικό 
κομμάτι που με ενδιαφέρει. Όταν ήρθα στην 
Αθήνα, ενθουσιάστηκα με τις εξαιρετικές νησίδες 
τέχνης, όμως μου λείπει η φύση, και όσο μπορώ 
προσπαθώ να επισκέπτομαι τα κοντινά βουνά 
όπως η Πάρνηθα, η Πεντέλη, ο Υμηττού, και 
τη θάλασσα.  Στη ζωή μου ψάχνω να βρω μια 
ισορροπία ανάμεσα στο θέατρο και στη φύση. 

Η παράσταση είναι μια έρευνα της φύσης. 
Πως προέκυψε το έργο;
Προσωπικά είχα το ενδιαφέρον για τη φύση 

και σκέφτηκα αν θα μπορούσα να κάνω μια 
παράσταση στο φαράγγι του Λυκαβηττού, το 
οποίο είναι ένα ιδιαίτερο σημείο. 

Έχω δει διάφορα πειράματα πάνω στο θέατρο. 

Υπάρχει μια ομάδα στην Αγγλία η Punchdrunk, η 
οποία παίρνει ένα ολόκληρο κτίριο, το μετατρέπει 
σε ενιαίο σκηνικό και οι θεατές  είναι ελεύθεροι 
να κινηθούν σε όλο το κτίριο οποιαδήποτε στιγμή 
χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθούν ανα-
γκαστικά τους ηθοποιούς. Έχουν τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, εκτός 
από το τέλος όπου τους κατευθύνουν προς ένα 
συγκεκριμένο σημείο για την τελική σκηνή. Κάτι 
παρόμοιο είχα στο μυαλό μου. 

Εμείς κατευθύνουμε λίγο παραπάνω τους 
θεατές, όμως πάντα είναι ελεύθεροι εάν δεν 
τους ενδιαφέρουν οι δράσεις των ηθοποιών 
να μείνουν μόνοι τους και να δώσουν προσοχή 
σε κάτι άλλο. Ήθελα να δώσω στον θεατή την 
ελευθερία να δημιουργήσει την δική του δρα-
ματουργία. Να επιλέξει ο ίδιος τι θέλει να δει. 

Για ποιο λόγο επιλέξατε τον Λυκαβηττό;
 Για ένα απόλυτα πρακτικό λόγο. Όταν πρω-

τοήρθα στην Αθήνα έμενα στους Αμπελόκη-
πους. Ψάχνοντας λοιπόν για κοντινά σημεία 
όπου μπορώ να περπατήσω στη φύση βρήκα 
τον Λυκαβηττό και αυτό το όμορφο σημείο 
που γίνεται η παράσταση. Οπότε ήμουν ήδη 
εξοικειωμένη με το χώρο και τις δυνατότητες 
που αυτός παρέχει.

Μπορεί όμως η σχέση που έχουμε με τη φύση 
να αποκατασταθεί μέσω της παράστασης σας 
σε ένα χρονικό διάστημα 2 ωρών;
Όσον αφορά την πλευρά των ηθοποιών μπορώ 

να σου πω ότι πλέον το σώμα μας έχει εξοικειωθεί 
με το χώρο, οπότε σίγουρα για τους ηθοποιούς 
έχει γίνει μια αλλαγή. 

Όσον αφορά το θεατή αυτό το δίωρο της 
παράστασης είναι περισσότερο μια πόρτα που 
ανοίγει και καλείτε να δει άλλες επιλογές στην 
καθημερινότητά του. Τον βάζει σε ένα προβλη-
ματισμό. Μήπως θα μπορούσα να πάω για πικνίκ 
στο Λυκαβηττό με φίλους αντί να βρεθούμε 
για καφέ στο κέντρο; Δεν είναι ότι ξαφνικά θα 
αλλάξει όλη η νοοτροπία και φιλοσοφία του 
θεατή μέσα σε 2 ώρες αλλά θα προβληματιστεί 
για το αν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που 
αντιμετωπίζει τη φύση. Ελπίζω να τον ωθήσει 
να ξεκινήσει να κάνει περιπάτους σε κάποιο 
άλσος ή σε κάποιο πάρκο. Η παράσταση μας 
δείχνει ότι τελικά υπάρχει και μια άλλη επιλογή.

Ποιος είναι ο ρόλος του κοινού σε αυτή την 
παράσταση;
Ο θεατής είναι καλεσμένος να έρθει σε ένα 

ταξίδι μαζί μας. Εμείς από τη μεριά μας έχουμε 
χτίσει μια δομή, το ταξίδι έχει αρχή-μέση-τέλος 

και σε όλη αυτή τη διαδικασία εμείς είμαστε οι 
καθοδηγοί. Ο θεατής όμως, όπως γίνεται σε 
κάθε ταξίδι, μπορεί να έχει τις δικές του σκέ-
ψεις και επιθυμίες οπότε το ταξίδι του καθενός 
είναι διαφορετικό. Αυτό εξαρτάται από τι φέρνει 
ο ίδιος στο χώρο που έρχεται. Στο κανονικό 
θέατρο καθόμαστε στις καρέκλες, κλείνουν τα 
φώτα, μπορεί ακόμα και να βαρεθούμε αν δεν 
μας ενδιαφέρει το έργο. Σε αυτή την παράσταση 
ο θεατής μπορεί να βρει τι του αρέσει και να 
ασχοληθεί μαζί του, να δημιουργήσει το δικό 
του ταξίδι.

Στην παράσταση γίνεται η προσπάθεια να 
έρθουν σε επαφή τρεις κόσμοι. Ο θεατής, 
το κοινό και η φύση. Πως καταφέρνετε και 
τα συνδυάζετε;
Έχουν γίνει παρόμοιες παραστάσεις, όπου 

το κοινό έχει τη δυνατότητα να κινείτε στον 
χώρο. Δεν είναι κάτι τόσο πρωτοποριακό για τα 
ελληνικά δεδομένα. Πιστεύω ότι επειδή έχουμε 
χτίσει κάτι αρκετά δομημένο μπορεί εύκολα 
κάποιος να δει την ιστορία που ξεδιπλώνεται 
μέσα στην παράσταση. 

Γίνεται η προσπάθεια να φέρετε σε επαφή 
δύο ποιητές, τον Γιώργο Σεφέρη και τον 
Ουώλτ Ουίτμαν. Αν και τους ενώνει η αγάπη 
τους για τη φύση, έχουν μια πολύ μεγάλη 
διαφορά. Ο Ουίτμαν είναι από τη φύση του 
αισιόδοξος ενώ στον Σεφέρη διακρίνουμε 
ότι γίνεται σκοτεινός αρκετές φορές. Πως 
καταφέρατε να τους συνενώσετε;
Είναι ένα μεγάλο θέμα της παράστασης. Να 

πω την αλήθεια στην αρχή ξαφνιάστηκα λίγο 
με κάποιες σκοτεινές εικόνες  που βγήκαν από 
την έρευνα των ηθοποιών με τα ποιήματα του 
Σεφέρη. Αυτές οι σκοτεινές εικόνες όμως έχουν 
σχέση με το πως τα βιώνει ο καθένας. Νομίζω 
ότι το σκοτάδι που βγαίνει είναι αντανάκλα-
ση το τι συμβαίνει στην τωρινή κοινωνία στην 
Ελλάδα, αλλά επίσης έχουν σχέση με τη γενι-
κότερη καταστροφή της φύσης. Από την άλλη 
επειδή παίζουμε σε ένα υπαίθριο τοπίο, μέσα 
από την παράσταση βγαίνει η ελπίδα. Εξάλλου 
ο Ουίτμαν είναι αρκετά αισιόδοξος και δίνει 
μια ισορροπία στην παράσταση. Ακόμα και ο 
Σεφέρης που όντως είναι σκοτεινός σε αρκετά 
σημεία, με τις λέξεις που ο ίδιος έχει επιλέξει 
και με τον τρόπο που τις μεταφέρει σε εμάς, μας 
δημιουργεί μια ομορφιά που για μένα είναι η 
παρηγοριά της τέχνης.

Το κοινό πως υποδέχεται το έργο;
Έχουμε κάνει δύο παραστάσεις μέχρι στιγμής οι 

οποίες ήταν πολύ δυνατές. Τους αρέσει το τοπίο 
και οι εικόνες που χτίζουμε με τους ηθοποιούς 
μέσα στη φύση. Είναι πολύ θετικό ότι χάνουν 
την αίσθηση του χρόνου, κάτι το οποίο το επι-
διώκαμε. Τους ξαναφέρνει προσωπικές ιστορίες 
και βιώματα από τη ζωή τους. Νιώθω ότι τους 
δίνουμε το χώρο να εξερευνήσουν βαθύτερες 
ιδέες που έχουν, εσωτερικές σκέψεις. 

Έχετε ελεύθερη είσοδο με προαιρετική συ-
νεισφορά. Για ποιό λόγο;
Υπάρχουν αρκετές παραστάσεις στην Αθήνα 

με προαιρετικό αντίτιμο. Διανύουμε μια οικο-
νομική κρίση και ο καθένας έχει μια οικονομική 
κατάσταση που του δίνει  συγκεκριμένες οικο-
νομικές δυνατότητες. Ο καθένας είναι καλύτερο 
να ερωτηθεί μέσα του τι είναι κατάλληλο για 
τον ίδιο να παρέχει στο τέλος, αν βέβαια του 
άρεσε η εμπειρία και η ενέργεια που έλαβε από 
την παράσταση. 

Άλλωστε το κοινό μέχρι στιγμής έχει δείξει 
ικανοποιημένο, φαίνεται ότι το έργο μας τους 
αγγίζει και ανταποκρίνεται. Η επιθυμία να πάνε 
θέατρο υπάρχει, εμείς απλώς τους διευκολύνουμε.

Αυτό που θέλω είναι οι παραστάσεις αυτές να 
έχουν μια διάρκεια μέσα στο χρόνο. Να γίνουν 
για 3 ή 4 συνεχόμενα χρόνια και κάθε άνοιξη 
να έρχονται καινούρια άτομα, ή να επιστρέφουν 
και οι ίδιοι για δεύτερη φορά. 

Άρα λοιπόν ποιο είναι το κάλεσμα που κάνετε 
στο κοινό για να παρακολουθήσει το έργο σας;
Θα ήθελα να τους πως ότι τους καλούμε να 

εξερευνήσουνε, να αφεθούν στο χώρο, στην 
φαντασία τους και στις μνήμες τους. Νιώθω ότι 
όλες οι ηλικίες μπορούν να πάρουν κάτι ιδιαίτερο 
από την παράσταση και να ξαναδημιουργήσουν 
μια σημαντική σχέση με τη φύση, μια σχέση που 
δυστυχώς έχει εξασθενήσει αρκετά τα τελευταία 
χρόνια αλλά υπάρχει η δυνατότητα να την ξανα-
χτίσουμε με μικρές και μετά μεγαλύτερες κινήσεις.

Λόγω περιορισμένων θέσεων η κράτηση 
είναι απαραίτητη. Για πληροφορίες και κρα-
τήσεις: 6946 102862

Οι επόμενες παραστάσεις: Παρασκευή 19/6 - 
Παρασκευή 26/6 - Σάββατο 27/6 - Κυριακή 28/6.

Οι θεατές παρακαλούνται να βρίσκονται λίγο 
πριν τις 18.30 στο χώρο του parking έξω από 
το θέατρο του Λυκαβηττού, από το οποίο θα 
περπατήσουμε 5-10 λεπτά στο χώρο της παρά-
στασης. Για την καλύτερη δυνατή περιήγηση των 
θεατών συνιστώνται άνετα παπούτσια.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση, skywalker.gr

Ένα Διάλειμμα Χαράς από την πόλη
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Δωρεάν γεύματα & δέματα αγάπης σε Αθήνα, Πειραιά & Θεσσαλονίκη
Αθήνα
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Αικατερίνη,  
οδ. Κειριαδών - Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3458133. 
➤ Δέματα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους,  
Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στους  
Αγ. Ανάργυρους, οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 
163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ακίνδυνους,  
Ν. Πλαστήρα & Αγ. Ακινδύνων, 13561,  
τηλ. 210-2610011. 
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(συνήθως στις 20 του κάθε μήνα) στους Αγ. 
Αποστόλους Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 
Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(τελευταίο Σάββατο του μήνα) στον Αγ. Αρτέμιο,  
οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι,  
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ασωμάτους, οδ. 
Θερμοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ.  
Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα)  
στον Αγ. Βασίλειο, οδ. Αγ. Βασιλείου 52,  
173 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεράσιμο, οδ. Αγ. 
Γερασίμου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ.  
Αγ. Γεωργίου, 113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο,  
οδ. Μπαρμπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9018408.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. 
Ευαγγελιστρίας 22, 17671, Καλλιθέα, 210-9560943
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. 
Πανόρμου 16 11523 Αμπελόκηποι, 210-6464351
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, Οδ. Στρ. 
Κάλλαρη 57, 10445, Κάτω Πατήσια, 210-8315506
➤ Γεύματα Δευτέρα έως Σαββάτο και δέματα 
αγάπης (15-25 κάθε μήνα) στον Αγ. Δημήτριο,  
οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. Δημήτριος,  
τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο,  
οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών,  
τηλ. 210-2281754.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο οδ.  
Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. 
Ζώνης 27, 112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θεράπων,  
οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου,  
τηλ. 210-7706807.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θωμά,  
οδ. Παπαδιαμαντο-πούλου 115, 115 27 
Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη,  
οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, 
τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη 
Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα,  
τηλ. 210-9232940.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 10, Ηλιούπολη, 163 46  
τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός,  
τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο,  
τηλ. 210-4813570.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου,  
104 37 Ομόνοια, τηλ. 210-5225139.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Λουκά, οδ. 
Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα,  
οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210-9711 531.

➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ.  
Αγ. Μαρίνης, 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρκέλλα,  
οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός,  
τηλ. 210-3463061.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, 
οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια,  
τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαύρα και 
Τιμοθέους, οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 42 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μελέτιο, Πλ.  
Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, 104 43, τηλ. 210-5128059.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου Αχαρνών, Κάτω Πατήσια 104 46, 
τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ.  
Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. 
Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Δυοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου,  
τηλ. 210-9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή,  
Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, 
οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί 
Κρήτης 104 38 Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. 
Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. 
Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. 
Κηφισίας 80, 115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. 
Τριάδα, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός,  
τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο,  
οδ. Δραγούμη 7, 115 28 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. 
Εσταυρωμένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  

οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου,  
τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου,  
τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. 
Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου,  
176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία 
Μαρμαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 
Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. 
Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα,  
τηλ. 210-7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Διοπόλεως 2, 111 42 Ριζούπολη Αθήνα,  
τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες  
οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3465878.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 
Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 
Παπάγου, τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη,  
τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες) 
στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι,  
τηλ. 210-6196388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-7236204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-7653461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον  
Αγ. Δημήτριο, Βύρωνας, τηλ. 210-7660943.

➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την 
Ύψωση Τιμίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα 
Κεραμεικού, οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα,  
οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου 
Κυνοσάργους, Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία.  
Πλατεία Αγ. Σοφίας 15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους 
Αττικής, Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, Αγ. 
Νικολάου, 13562, Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, 
Αχαρνών 113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

Πειραιάς
➤ Καθημερινά γεύματα (εκτός Κυριακής)  
στο Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον»,  
Αγία Τριάς, τηλ. 210-4177271 
➤ Δέματα αγάπης στον Αγ. Παντελεήμονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα,  
τηλ. 210-4615704
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 20 του μήνα)  
στον Αγ. Ελευθέριο, πλατεία Αγ. Ελευθερίου,  
τηλ. 210-4178778
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-4178178.

Θεσσαλονίκη
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
Πυλαίας, οδ. Προφήτη Ηλία 109-111,  
τηλ. 2310-300934. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Π. 
Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613060. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Αγ. 
Δημητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611811. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. 
Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213866. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή 
Ξηροκρήνης, οδ. Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολη,  
τηλ. 2310-747303 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ι. Ν. Παναγία Δεξιάς, 
οδ. Καμάρα, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-209753. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου, οδ. Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310-827444. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω 
Τούμπας, οδ. Πολυκλείτου 28, τηλ. 2310-913530. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω 
Τούμπας, οδ. Γρ. Λαμπράκη 106, τηλ. 2310-911212. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Παναγίας 
Λαοδηγήτριας, οδ. Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και 
Ιουλιανού, τηλ. 2310-210159.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αναλήψεως,  
οδ. Αναλήψεως 6, τηλ. 2310-830306.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων,  
οδ. Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310-513977, 2310-510029. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα 
Αμπελοκήπων, οδ. Φιλιππουπόλεως 20,  
τηλ. 2310-738400. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, 
οδ. Αρτάκης 1, τηλ. 2310-912151, 6977-245730. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Χαρίσειο γηροκομείο 
Άνω Τούμπας, οδ. Δ. Χαρίση, τηλ. 2310-913310. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία,  
οδ. Ιέρωνος και Ολυμπιάδος, τηλ. 2310-235398. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού 
Ευόσμου, οδ. Δαβάκη 69, τηλ. 2310-764380. 

Σημειώσεις: Τα τρόφιμα δίνονται στους ενορίτες και 
θα πρέπει να προμηθευτείτε τα κατάλληλα έγγραφα 
προκειμένου να δια-πιστώσουν πως έχετε ανάγκη 
για στήριξη. Η διανομή τροφίμων ξεκινά στις 11.00 
και διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιμα. Θα 
σας συνιστούσαμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί 
τους, για να ενημερωθείτε σχετικά.

*Για να λαμβάνετε γεύματα ή δέματα αγάπης χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Ναού. Εκείνος θα σας υποδείξει αν και ποιες διαδικασίες απαιτούνται.
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➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλ.: 210 2793916 - 210 2777198 - 210 2793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλ.: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλ.: 22990 20173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&c
node=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλ.: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης  
Τηλ.: 210 5064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210 2718952 
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  

Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950, 210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Αμαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
Υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλ.: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 
Τηλ.: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 
Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι - Το σούπερ μάρκετ  

της αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου - Το σούπερ μάρκετ της 
αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπης'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλ.: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλ.: 26413 360300
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλ.: 22413 64414 - 6945399660
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ. Τηλ.: 25104 51367 - 6976105341
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλ.: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
Διεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη απογευματινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

Διεύθυνση: Ραιδεστού 36 
Τηλ.: 23210 85470
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νιγρίτας 
Διεύθυνση: Ι. Μητροπολιτικός Ναός Νιγρίτας 
Αγίου Γεωργίου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Παναγιά η Ελεούσα» - Γιαννιτσά 
Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Χατζηδημητρίου 
Τηλ.: 23820 22714
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Παραμυθιάς (Σούλι) 
Διεύθυνση: ΚΕΓΕ Παραμυθιάς 
Τηλ.: 26663 60100
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέρκυρας 
Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 3-5 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου 
Τηλ.: 22730 87640
 
➤ Πολίτες της Βέροιας 
Διεύθυνση: Πλατάνων και Ακαταμάχητου,  
πίσω από τη δημοτική αγορά 
Τηλ.: 6971912733
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Άμφισσας  
Τηλ.: 22650 22905 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιτέας  
Τηλ.: 2265 351121

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, 
τηλ. 2313 302300-301 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 
ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βότση 15 & Δελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης,  
τηλ. 2310 466555/466610
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε 
ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το δήμο 
Θεσσαλονίκης,  

το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775
 
➤"Μπουτίκ" των φτωχών
Διεύθυνση: Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου.  
Το κατάστημα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-19:00. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας






