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

25.000 Αντίτυπα

214 θέσεις εργασίας στην Εστίαση σελ. 16-17, 30-31

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Θεσσαλονίκη Job Festival 
Διημερίδα για την εργασία  
& την επιχειρηματικότητα

σελ. 4

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, 
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 6

Λογιστές,  
Προγραμματιστές

σελ. 8

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση,  
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι

σελ. 10

Στελέχη Πωλήσεων, 
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 12-13

Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
Διανομείς, Τουρισμός

σελ. 14

Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.059
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Οι άνθρωποι που αναζητούν εργασία 
συχνά κάνουν ένα διάλειμμα κατά την 
περίοδο των εορτών και αυτός ακριβώς 

είναι ο λόγος, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, 
που κάνει τις περιόδους των διακοπών ιδανικές 
για την εύρεση μιας θέσης εργασίας.

Έτσι, επειδή πολλοί εγκαταλείπουν προσω-
ρινά την αναζήτηση εργασίας, η περίοδος των 
Χριστουγέννων είναι η κατάλληλη στιγμή για 
να διπλασιάσετε τις προσπάθειες σας, ακολου-
θώντας τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές:

1 Ενημερώστε το βιογραφικό σας. Ξανα-
γράψτε το βιογραφικό σας προσαρμόζοντάς 

το σύμφωνα με τις εκάστοτε αιτήσεις εργασίας. 
Έχετε πάντα στο μυαλό σας τι πληροφορίες θα 
θέλει να μάθει ο εργοδότης και παρέχετε ότι 
κρίνεται απαραίτητο από νωρίς. Οι περισσότεροι 
εργοδότες κοιτάζουν τα βιογραφικά σημειώματα, 
ξοδεύοντας λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα 
στην πρώτη σελίδα, έτσι προσπαθήστε να επι-
σημάνετε τα σημαντικά στοιχεία στην αρχή. 

Είναι σημαντικό να μάθετε πώς να συντάσσετε 
ένα επαγγελματικό βιογραφικό σημείωμα για αυτό 
είναι καλό να απευθυνθείτε σε μια εταιρεία παρο-
χής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην Αναζήτηση Εργασίας, προκειμένου να σας 
βοηθήσει με τη συγγραφή του βιογραφικού σας.

2 Οργανώστε την αναζήτηση. Συγκρίνετε τι 
θέλετε να κάνετε με αυτό για το οποίο έχετε 

τα κατάλληλα προσόντα. Οι θέσεις εργασίας που 
σχετίζονται με την ειδικότητα σας μπορούν να 
σας βοηθήσουν να αποφασίσετε πώς μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το πτυχίο σας καλύτερα. 

Σημαντική βοήθεια παρέχουν οι Μηχανές 
Αναζήτησης Αγγελιών Εργασίας, μέσω των 
οποίων μπορεί κανείς να ενημερωθεί για όλες 
τις αγγελίες που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο 
(ιστοσελίδες αγγελιών εργασίας), χωρίς να 
χρειάζεται να σπαταλήσετε επιπλέον χρόνο 
μπαίνοντας σε κάθε ένα site ξεχωριστά. Μια 
Μηχανή Αναζήτησης Αγγελιών Εργασίας σας 

δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε την ειδικότητα 
σας ή τη θέση εργασίας την οποία αναζητάτε, 
διευκολύνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο 
την καθημερινή αναζήτηση. 

Παράλληλα φροντίστε να ενημερώνεστε 
για τις εξελίξεις πάνω σε εργασιακά θέματα 
(νόμους, διατάξεις, voucher, εκθέσεις για την 
εργασία/ανεργία κλπ) ανατρέχοντας σε ενη-
μερωτικά άρθρα. 

3 Κοινωνική δικτύωση. Αν δεν έχετε αρχί-
σει να αναζητάτε εργασία στο Twitter, το 

LinkedIn και το Facebook, τώρα είναι η κατάλ-
ληλη εποχή για να το κάνετε. Πάρα πολλές 
επιχειρήσεις δημοσιοποιούν διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας μόνο στο internet και πολλές από 
αυτές προσλαμβάνουν μέσω των social media. 

4 Δημιουργήστε επαφές. Κουβεντιάζοντας 
με μελλοντικούς εργοδότες ανεπίσημα και 

μένοντας ενημερωμένοι για τις εταιρείες τους 
είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε για 
θέσεις εργασίας πριν από οποιονδήποτε άλλον. 

5 Διατηρήστε ένα επαγγελματικό προφίλ. 
Όλο και περισσότεροι εργοδότες αναζητούν 

την on line παρουσία των μελλοντικών εργαζο-
μένων τους, κάνοντας αναζήτηση στη Google 
το όνομα τους. Γι’αυτό το λόγο βεβαιωθείτε ότι 
προβάλετε ένα καθαρά επαγγελματικό προφίλ, 
κρατώντας κρυφές τις ιδιωτικές σας στιγμές 
(π.χ. φωτογραφίες).

6«Διαφημίστε» τις ικανότητες σας. Γιατί να 
μην έχετε το δικό σας site προβάλλοντας 

τις δυνατότητές σας; Προσαρμόστε το project 
σας στο εργασιακό σας ενδιαφέρον, π.χ. ένας 
δημοσιογράφος θα πρέπει να προβάλει τη 
δουλειά του με καλογραμμένα άρθρα. 

7 Κάντε έρευνα. Έχετε βρει μια δουλειά που σας 
ενδιαφέρει. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει καλή 

έρευνά, κοιτάζοντας για στοιχεία της εταιρείας 
και διαβάζοντας άρθρα σχετικά με τον τομέα 
που δραστηριοποιείται. Για να είστε ένα βήμα 
μπροστά μπείτε στη διαδικασία να σκεφτείτε τι 
θα κάνετε για να βελτιώσετε την επιχείρηση.

8 Να είστε ευέλικτοι. Είναι εύκολο να απογοη-
τευτείτε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, 

αν η αναζήτηση εργασίας σας δεν πηγαίνει καλά. 
Μην πάρετε την απόρριψη προσωπικά και να 
θυμάστε ότι οι ανάγκες ενός εργοδότη αλλάζουν.

9 Ανανεώστε την γκαρνταρόμπα σας. Τα 
Χριστούγεννα είναι η τέλεια στιγμή για να το 

κάνετε. Βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι για μια πιθανή 
συνέντευξη, επιλέγοντας τα κατάλληλα ρούχα.

 10 Διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Πιθανώς 
ήδη ψάχνετε για θέσεις εργασίας στη 

Ελλάδα, αλλά έχετε σκεφτεί να εργαστείτε στο 
εξωτερικό; Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ παραμένουν 
πάντα δημοφιλείς επιλογές.

Χρήστος Τσούνης 
Founder of jobnews.gr

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:
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Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

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

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

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

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

• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

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

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

• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Μοσχάτο, SAE Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν  

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

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

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ταύρος, Κοινωνική Υπηρεσί
• Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη - Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη - Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα

• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θερμαϊκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή  

Πρωτεύουσα Νεολαίας
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός οργανισμός  

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κως, Anko Academy
• Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
•   Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Νάξος, Δημαρχείο
• Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος,  

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησης ΕΑΠ
• Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

➤  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο 
Θηβαίων. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 
(ΚΔΒΜ) του Δήμου Θηβαίων,  
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας  
& Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας & Θρησκευμάτων  
και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου 
Μάθησης υλοποιεί δωρεάν Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων. Το Έργο χρηματοδοτείται  
από Εθνικούς Πόρους. Η συμπλήρωση 
σχετικής αίτησης διατίθεται στο Κ.Δ.Β.Μ.  
και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
http://kentrodiaviouthivas.blogspot.gr 
και www.thiva.gr. Για πληροφορίες  
& εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ 
Δήμου Θηβαίων Διεύθυνση: Κύπρου  
3 Θήβα.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2262350662, Fax: 2262080025,  
E-mail: kdvm902@gmail.com

➤  Δωρεάν σεμινάριο με θέμα «Διπλή 
Σταδιοδρομία Αθλητών - Αθλητριών». 
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  
σε συνεργασία με το Εθνικό  
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή 
υλοποιεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
“Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών -  
Αθλητριών” το οποίο περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές 
δράσεις και απευθύνεται σε εν ενεργεία 
και παλαιούς αθλητές θέλοντας  
να τους βοηθήσει στην επαγγελματική 
τους ζωή. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί 
με την συγχρηματοδότηση  
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους.  
Τα μαθήματα είναι δωρεάν. Η επιτυχής 
παρακολούθηση του Προγράμματος 
οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού 
Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Πληροφορίες 
σχετικά με το Πρόγραμμα και την υποβολή 
αιτήσεων στο: www.dualathletescareer.gr.  
Το σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής 
αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 
και τις 31-01-2015 και ώρα 17:00.

➤  Χριστουγεννιάτικη συναυλία νέων 
καλλιτεχνών. Το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία  
με το Ρώσικο Κέντρο Θεσσαλονίκης 
διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του 
Γενικού Προξενείου της Ρωσίας, 
συναυλία νέων καλλιτεχνών με έργα 
των: Bach, Handel, Vivaldi, Mozart, 
Wieniawski, Verdi, Chaikovsky.
Διεύθυνση: Μ. Ανδρόνικου 6.  
Τηλέφωνο: 2313310201, e-mail:  
info.amth@culture.gr. Σάββατο  
20 Δεκεμβρίου 2014, ώρα: 19:30

➤  «Χριστούγεννα στην Πόλη μου». 
Θεατρικό παιχνίδι, συναυλίες, 
ταχυδακτυλουργούς, διαγωνισμούς 
τραγουδιού και χορού, κατασκευές 
χριστουγεννιάτικων στολιδιών  
και πολλές εκπλήξεις περιλαμβάνει  
το Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα  
του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη  
για τα παιδιά. Με τίτλο «Χριστούγεννα 
στην Πόλη μου» η Διεύθυνση Πολιτισμού 
του Δήμου διοργανώνει ένα διήμερο 
εκδηλώσεων στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 
στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Μάνος 
Λοϊζος» (Θηβών 245) με ελεύθερη 
είσοδο.

➤  Η Ελληνική Εταιρία Γυναικών 
Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.), 
προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη  
σε φοιτήτριες (προπτυχιακές, 
μεταπτυχιακές, υπ. διδάκτορες),  
χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.  
Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν  
είτε μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, είτε σε ατομικές  
η ομαδικές συναντήσεις  
με την ψυχολόγο. Για περισσότερες 
πληροφορίες δειτε την ιστοσελιδα  
http://student.elegyp.gr/  
και επικοινωνήστε στο evi@elegyp.gr

Η τελευταία έκδοση πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων στις 16/12.  
Θα είμαστε ξανά κοντά σας στις 13/01.

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:
• Μετρό - Ελληνικό
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού - Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

10 ΣΥΝΤΟΜΑ TIPS 
Η αναζήτηση εργασίας μέσα στα Χριστούγεννα

«Θέλω να κάνω κάτι δικό μου 
αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμη κάτι 
τόσο έξυπνο». «Ό,τι και να σκεφτώ, 
κάποιος άλλος το έχει ήδη κάνει». 
«Πρέπει να βρω την τέλεια ιδέα!» 
Πόσοι από εμάς δεν έχουν κάνει 
αυτήν τη σκέψη ή έστω ακούσει 
κάποιο κοντινό τους πρόσωπο 
να την εκφράζει με παράπονο; Η 
παραπλανητική αυτή σκέψη γεν-
νιέται συχνά γιατί «πρέπει κάπως 
να ξεχωρίσουμε από τους άλλους» 
αλλά έχει εξαρχής λάθος βάση. 
Ποια είναι αυτή; Ότι πρέπει η ιδέα 
μας υποχρεωτικά να είναι αυτή η 
μοναδική, η ρηξικέλευθη, η «τέ-
λεια ιδέα». Όχι, δε χρειάζεστε την 
τέλεια ιδέα. 

Χρειάζεστε την κατάλληλη ιδέα. 
Χρειάζεστε την κατάλληλη ιδέα 

και σωστή εκτέλεση.
Πολύς κόσμος αυτοευνουχίζε-

ται γιατί θεωρεί ότι η ιδέα που έχει 
στο μυαλό του δεν είναι αρκετά 
διαφορετική για να ξεχωρίσει και 
είτε την πετάει στα σκουπίδια είτε 
ξεκινάει μια ατέρμονα προσπάθεια 
εύρεσής της που δεν οδηγεί συ-
νήθως πουθενά. Αυτή η εμμονή 
λοιπόν με την (κατ)αναγκαστική 
διαφορετικότητα εμποδίζει πολύ 
κόσμο από το να εξελίξει περαιτέρω 
ή αναθεωρήσει πλευρές της ιδέας 
του και πιθανόν να κάνει δειλά τα 
πρώτα βήματα για την υλοποίησή 
της. Αν η ιδέα σας υπάρχει ήδη στην 
αγορά δε σημαίνει ότι αυτόματα 
πρέπει να την βάλετε στο αρχείο. 
Η αγορά αυτή είναι κορεσμένη; Τα 
υπάρχοντα προϊόντα είναι πραγ-
ματικές λύσεις για τις ανάγκες που 
(υποτίθεται ότι) ικανοποιούν; Αυτό 
που υπόσχονται ότι κάνουν, το κά-

νουν καλά; Μπορείτε να βελτιώσετε 
μια υπάρχουσα υπηρεσία/προϊόν; 
Υπάρχουν επιμέρους αγορές στόχοι; 
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτή-
ματα δεν απαιτούν απαραίτητα ένα 
νέο προϊόν, βελτιστοποιημένες 
προτάσεις μπορούν κάλλιστα να 
δώσουν κάτι που να έχει ανάγκη 
ο κόσμος. Και η ικανοποίηση μιας 
ανάγκης είναι το bottom line και όχι 
η προσφορά μιας (ακόμη) ιδέας. 
Γιατί η αξία μιας ιδέας από μόνη 
της -όσο καλή και να είναι - είναι 
ίση με μηδέν.

Και αυτό μας φέρνει στο δεύτε-
ρο λόγο που ο μύθος της τέλειας 
ιδέας εξακολουθεί να ευημερεί. 
Έχουμε - λανθασμένα - ταυτίσει την 

έννοια της ιδέας με όλα όσα περι-
λαμβάνει ένα πετυχημένο concept. 
Γιατί, μπορεί στο μυαλό μας αυτό 
που μας κάνει να αναφωνούμε για 
το επίτευγμα κάποιου «Wow!» να 
είναι η ιδέα, αλλά ουσιαστικά είναι 
η σύλληψη της ιδέας, η εξέλιξή 
της και η δουλειά για να αποκτή-
σει υπόσταση, πελατειακή βάση, 
κέρδη και εν τέλει επιτυχία και 
αναγνώριση. Αυτό δεν είναι μία 
ιδέα, είναι ένα σύνολο από ιδέες 
που η καθεμία θέλει ξεχωριστή 
αντιμετώπιση και συμβάλλει ατομι-
κά στην επίτευξη ενός γενικότερου 
σκοπού (αυτού που μας κάνει να 
λέμε «Wow!»). Και όλες αυτές οι 
επιμέρους ιδέες απαιτούν το δικό 

τους σετ από πληροφορίες, ειδικές 
ικανότητες και διορατική σκέψη για 
να γίνουν το λιθαράκι για το οικο-
δόμημα. Η διορατικότητα, η λήψη 
feedback από την αγορά για τις 
σωστές βελτιώσεις, η σωστή εκτέ-
λεση για την αντιληπτή προσφορά 
αξίας στον πελάτη είναι οι κρυφοί 
πρωταγωνιστές για να διαπεράσει 
το μήνυμά μας το «θόρυβο» και 
να βρει ευήκοα ώτα.

Το πως δημιουργούμε αξία, 
πως τη διανέμουμε και πως δρέ-
πουμε τους καρπούς της - το επι-
χειρηματικό μοντέλο δηλαδή - θα 
θέσει τις βάσεις για το πόσο καλή 
μπορεί να θεωρηθεί η ιδέα αφού 
αποτελεί τη «ραχοκοκκαλιά» στην 
οποία θα στηριχτεί για την ανάπτυ-
ξή της. Η άψογη εκτέλεση είναι ο 
συνδετικός ιστός που θα εξασφα-
λίσει την επιτυχία της. Εφόσον 
καταφέρουμε να προσφέρουμε 
αξία και μπορέσουμε να έχουμε 
κέρδος από την προσφορά της 
τότε μπορούμε να πούμε ότι εί-
χαμε μια πραγματικά καλή ιδέα. 

Οι περιπτώσεις όπου «σπουδαί-
ες ιδέες» ήταν ουσιαστικά παρα-
προϊόντα/υπηρεσίες άλλων ιδεών 
υπάρχουν πολλές. Και αυτές ήρθαν 
μετά από πειραματισμό και συνεχή 
εξέλιξη υπάρχοντων προτάσεων. 
Μη χάνετε λοιπόν χρόνο άσκοπα 
κυνηγώντας αυτήν την ιδέα που 
θα αλλάξει το ρου της ιστορίας. 
Μια καλή ιδέα άψογα εκτελεσμένη 
είναι αυτό που χρειάζεστε και όχι 
μια τέλεια ιδέα που δε θα έρθει 
ποτέ από μόνη της. 

Δημήτρης Κοντάκης 
Co-Founder της Cognitive Space

Ο μύθος της τέλειας ιδέας
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Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου πραγματοποιή-
θηκε το Thessaloniki ob Festival 204 
στη Θεσσαλονίκη από το Skywalker.

gr και τη Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα 
Νεολαίας 2014 στο Δημαρχείο Θεσσα-
λονίκης. Ήταν δύο μέρες αφιερωμένες 
στην εργασία και την επιχειρηματικότητα. 
Θα συναντούσατε workshops, πάνελ με 
επίκαιρα θέματα από αξιόλογους ειση-
γητές, εκπροσώπους εταιριών, καθώς 
και θεατρικές παρεμβάσεις.

Στα workshop θα μαθαίνατε τα πάντα 
για τη σύνταξη ενός καλού βιογραφικού, 
την επιτυχημένη συνέντευξη, πώς τα 
social media βοηθούν στο να βρούμε 
εργασία και πώς αναπτύσσουμε τις ικα-
νότητες μας (soft skills). Οι παρουσιάσεις 
έγιναν από καταξιωμένους εισηγητές με 
μεγάλη εμπειρία σε θέματα σχετικά με 
την αναζήτηση εργασίας. Στόχος ήταν 
να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους, 
ώστε οι υποψήφιοι να ακολουθήσουν 
σωστά και μεθοδευμένα βήματα μέχρι 
να κατακτήσουν τα επαγγελματικά τους 
όνειρα. Για την καλύτερη διοργάνωση, 
οι υποψήφιοι έπρεπε να δηλώσουν συμ-
μετοχή στα βιωματικά εργαστήρια μέσω 
της ιστοσελίδας jobfestival.gr. Παρόλα 
αυτά, τα εργαστήρια παρακολούθησαν 
και όσοι δεν είχαν κάνει εγγραφή με 
αποτέλεσμα να γεμίσει η αίθουσα και 
με το παραπάνω! Πραγματοποιούνταν 
ανά μία ώρα και μπορούσαν όλοι να τα 
παρακολουθήσουν. Κάποιοι από τους 
εισηγητές, είπαν ότι η αίσθηση τους ήταν 
ότι, έστω και λίγο, πρόσφεραν ένα λι-
θαράκι στην επαγγελματική πορεία των 
ατόμων που παρακολούθησαν. Μας 
εξομολογήθηκαν ότι έβλεπαν το κοινό 
τους να θέλει να μάθει και να σημειώνει 
κάθε λέξη που ακουγόταν στο χώρο. 
Από την άλλη πλευρά, υποψήφιοι που 
παρακολούθησαν αυτά τα εργαστήρια, 
μας είπαν ότι είναι κάτι πολύ διαφορε-
τικό για εκείνους, αφού ήταν για πρώτη 
φορά που διεξήχθη κάτι τέτοιο στην πόλη 
τους. Μας τόνισαν ότι ήταν σημαντικά 
εργαλεία για εκείνους όσα άκουσαν 
και νιώθουν πιο εφοδιασμένοι για την 
επόμενη αποστολή βιογραφικού τους.

Πέρα από τα βιωματικά εργαστήρια, 
υπήρχαν τα πάνελ και debate μεταξύ 
δημοσιογράφων, εισηγητών και κοινού. 
Αν ήσασταν μέσα στην αίθουσα Δη-
μοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, 
θα ακούγατε απόψεις να διίστανται, 
καινοτόμες ιδέες, ανησυχίες, μαρτυρί-
ες ατόμων από τα επαγγελματικά τους 
βιώματα και σε ορισμένες στιγμές λό-
για και ατάκες από τις θεατρικές μας 
παρεμβάσεις. Παρουσιάστηκαν θέματα 
όπως η μετανάστευση, «Να μείνω ή να 
φύγω;», ένα φλέγον θέμα που προκά-
λεσε αρκετές αντιπαραθέσεις αρκετά. 
Μία μίνι έρευνα που έγινε επί τόπου 
στο κοινό του πάνελ έδειξε ότι πλέον 
τα επιχειρήματα για να μείνουν ή να 
φύγουν έχουν γίνει πιο συνειδητοποι-
ημένα και οι λόγοι πιο συγκεκριμένοι. 
Επίσης, εκπληκτικό ήταν, ότι παρόλη 
την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 
μας, όσοι δήλωσαν να μείνουν τόνισαν 

ότι παρά τις δυσκολίες δε θέλουν να 
αφήσουν τη χώρα τους κι ότι θέλουν 
να παλέψουν για τον τόπο που ανή-
κουν. Ακόμα, έγιναν συζητήσεις πάνω 
στο πώς μπορούν να αξιοποιήσουν οι 
νέοι ευκαιρίες στο κόσμο της επιχειρη-
ματικότητας, ακούστηκαν συμβουλές 
σταδιοδρομίας και θέματα εξέλιξης των 
ανθρώπων καθώς και των επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα. Σαφώς, υπήρχαν και από-
ψεις που να μη συμφωνούσαν αλλά για 
αυτό το λόγο αυτή η θεματική λεγόταν 
Λόγος και Αντίλογος! 

Ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι σε 
αυτό το Job Festival ήταν τα Μονοπάτια 
Επιχειρηματικότητας. Όσοι θέλουν να 
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, 
παρευρέθηκαν και αποκόμισαν συμ-
βουλές από έμπειρους εισηγητές για το 
πώς να στήσουν την εταιρία τους! Καλύ-
φθηκαν θέματα από νομικής πλευράς 
μέχρι και στρατηγικές Μάρκετινγκ και 

Διοίκησης μίας επιχείρησης. Να τονιστεί 
ότι τα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας 
είναι η συνέχεια ενεργειών που είχε ήδη 
ξεκινήσει στην Αττική και είχε βρει με-
γάλη ανταπόκριση. Μπορείτε να βρείτε 
το γκρουπ που έχει δημιουργηθεί στο 
Facebook με πρωτοβουλία των ίδιων 
συμμετεχόντων από το 2ο Μονοπάτι 
Επιχειρηματικότητας.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, λόγω 
πορειών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
και πολιτικών παρεμβάσεων στο Δη-
μαρχείο, το Job Festival Thessaloniki 
έλαβε τέλος το βράδυ της Κυριακής 7 
Δεκεμβρίου.

Μία εμπειρία, δύο διοργανωτές, 
αποτελεσματικά workshop, meeting 
points, εφοδιαστικά εργαλεία για την 
εργασία, επιτυχία, ο Δήμαρχος κύριος 
Μπουτάρης και πολιτικές παρεμβάσεις 
είναι οι λέξεις κλειδιά για αυτό το Job 
Festival!

TheSSalonIkI Job FeSTIval 2014

Ένα διαφορετικό σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος Γραφείου  

(Καταχωρήσεις)

Περιοχή απασχόλησης: 
•Κέντρο Αθήνας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Οργανωτικότητα 
•Καλές διαπροσωπικές & επικοινωνιακές  
ικανότητες 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν  
Παρέχονται:  
•Μισθός και ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδι-
κό θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@
hotmail.com ή στο fax 210 8829413. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 215 5516288 & 215 5158845.

Regulatory Officer 

Our client, an international company of well-established 
OTC products, wants to hire a regulatory officer.

Requirements 
•University degree in health sciences. 
•About 3-5 years experience in the regulatory 
function at a pharmaceutical and/or OTC company. 
•Excellent knowledge of the procedures for 
preparing and submitting the files to the 
competent authorities for approval. 
•Excellent command of the English language.  
•Computer literate.

The incumbent should have capabilities in establishing 
and maintaining excellent and constructive relationships 
with the competent authorities as well as with internal 
and external stake holders.

The company offers attractive remuneration  
and pleasant work-environment.

Interested candidates may forward their CV, 
quoting ref. Code: OM/RO/DK to the following 
e-mail: athens@amrop.gr

Νεαρός Data Entry - Αθήνα

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά ιατρικά είδη. Η ανο-
δική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό και στη δέσμευση της στον 
ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Απόφοιτος ανωτέρας σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού PC και γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση 
•Έμφαση στην καταχώρηση δεδομένων  
σε λογισμικά συστήματα  
•Οργανωτική προσωπικότητα  
•Συστάσεις απαραίτητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 8:30 έως 17:00 στη Νέα 
Κηφισιά

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

Μεγάλη εξαγωγική εταιρεία στα Οινόφυτα αναζητά 
εργαζόμενο για κάλυψη θέσης εργασίας στο τμήμα:

Διαχείρισης Παραγγελιών 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Τόπος εργασίας:  
•Οινόφυτα Βοιωτίας  
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Άριστη γνώση γραφής και ομιλίας αγγλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Οργανωτικότητα 
•Αντίληψη/κατανόηση 
•Εργατικότητα  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Υποψήφιοι που έχουν ζήσει και εξασκήσει  
τα αγγλικά τους στο εξωτερικό 
•Κάτοχοι μεταφορικού μέσου

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
d.fotinos@buffalo.gr

Υπάλληλος Γραφείου  
για Γραμματειακή και Διοικητική Υποστήριξη

Η Inox Style - Kyriakou, δραστηριοποιείται στο χώρο 
των ανοξείδωτων κατασκευών από το 1978, συνεργά-
ζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη βιομηχανία 
Φαρμάκων / Καλλυντικών / Χημικών / Γάλακτος / 
Τροφίμων & Ποτών.

Η Inox Style - Kyriakou, αναζητά για το εργοστάσιο 
της, στην περιοχή του Ασπροπύργου, Υπάλληλο Γρα-
φείου για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη.

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης  
αλληλογραφίας. 
•Εξυπηρέτηση πελατών. 
•Παραγγελίες υλικών. 
•Τιμολόγηση. 
•Προγραμματισμός και συντονισμός συναντήσεων 
διεύθυνσης. 
•Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εντύπων / εγγράφων.  
Επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτη λυκείου κατά προτίμηση θετικής /  
τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
•Επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο πτυχίο BSc, Τ.Ε.Ι. 
ή Α.Ε.Ι., τεχνολογικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας 
(σε γραπτό και προφορικό λόγο). 
•Άριστη χρήση Η/Υ (Word, Excel, Email, Internet). 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση 
επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. 
•Ευγενική και δυναμική προσωπικότητα. 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες. 
•Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η επαγγελματική 
εμπειρία στην γραμματειακή και διοικητική  
υποστήριξη βιομηχανίας ή μεγάλης εμπορικής 
εταιρείας. 
•Απαραίτητη η κατοχή μεταφορικού μέσου  
για την μετάβαση στο χώρο εργασίας.  
Προσφέρουμε 
•Πλήρης απασχόληση (8ωρο). 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός αναλόγων προσόντων 
και ασφάλεια ΙΚΑ.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@inoxstyle.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματέας Διοίκησης 

(Ref.SYM 25)

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: 
•Σπουδές κατά προτίμηση στον τομέα διοίκησης 
επιχειρήσεων ή σχολής γραμματέων διοίκησης 
•Σπουδές ή εμπειρία στον τομέα marketing  
θα ληφθούν υπόψη 
•Πολύ Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, internet) 
•Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης  
(ελληνικά/αγγλικά) 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Γραμματειακή υποστήριξη (τηλεφωνικό κέντρο, 
αλληλογραφία, γραμματειακή υποστήριξη διοίκησης) 
•Υποστήριξη πωλήσεων (σύνταξη - καταχώρηση 
προσφορών)  
Η εταιρία παρέχει: 
•Σύμβαση εργασίας ενός (1) έτους 
•Σταθερό μισθό 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άνετο και φιλικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: cv2@skywalker.
grαναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Η ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στον Ασπρόπυργο ζητάει:
Γραμματέα

Κυρία ηλικίας μέχρι 30 ετών για πλήρη απασχόληση 
για το τηλεφωνικό κέντρο και τις συναφείς υπηρεσίες 
γραμματειακής υποστήριξης.
Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα 
•με ευχέρεια λόγου, οργάνωση και τάξη 
•πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•τουλάχιστον 5ετή πραγματική προϋπηρεσία με 
συστάσεις 
•άριστη γνώση αγγλικών 
•μία επιπλέον ξένη γλώσσα κατά προτίμηση γαλλικά 
ή ισπανικά 
•άριστη χρήση Η/Υ (MS Office, Ιnternet)
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με θέμα  
«Γραμματέας» στο e-mail: career@kontoveros.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Business Development  

Manager for Digital Agency

We are a fast-growing digital marketing agency seeking 
a positive, hard-working, self-motivated, creative and 
resourceful business development specialist.

Being in this position, you’ll have the unique opportunity 
to tackle new challenges and help shape our sales 
team and processes. The ideal candidate should 
have a proven track record of success in finding new 
opportunities that result in immediate revenue and 
profits for the company. You’ll be responsible for being 
the first point of contact for our company, showcasing 
to potential customers the capabilities of the agency.

Working with us means keeping at least one finger 
on the pulse of everything that is hot and happening! 
We want people who can solve challenging problems, 
make a real impact, and possess the drive to build 
something big. Our team has the ability to handle 
projects of any scale encompassing the full spectrum 
of digital, so you’ll need to have a broad understanding 
of the benefits a forward thinking agency can bring 
to a client.

Responsibilities: 
•Identify potential business opportunities in 
digital media according to the company’s strategy, 
and handle the database of leads & contacts 
diligently tracking and recording relevant activity. 
•Use sales scripts, identify clients’ needs, and 
cultivate effective sales strategies via phone  
or in person. 
•Conduct outbound sales calls, with the goal  
of scheduling a demonstration for the company’s 
suite of digital services. 
•Deliver online and/or face-to-face presentations 
to sell according to needs. 
•Forecast sales targets and help close deals  
to meet these targets. 
•Spot and actively pursue cross-selling or 
upselling opportunities that relate to existing 
clients. 
•Present to and consult management on business 
trends with a view to developing new products  
and services. 
•Attend industry events, such as seminars,  
and provide feedback and information  
on the latest market trends.  
Requirements / qualifications: 
•3+ years of results-oriented work experience 
in sales and/or digital media, including any 
experience in a similar/comparable position. 
•Passion for working in a fast changing 
environment 
•Excellent project management skills 
•Existing track record of prospecting and cold 
calling, closing sales over the phone 
•A strategic approach to sales process 
•Strong understanding of creative, digital  
and marketing industries 
•The ability to work autonomously and make key 
business decisions 
•Impeccable attention to detail 
•Great interpersonal skills  
What we offer: 
•Fixed salary plus bonus 
•Flexible hours - autonomy to telecommute 
•Continuous education 
•Mobile phone  
E-mail for CVs: info@addodigital.co

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

Hotel Managers

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

•The successful candidates should be able to 
work in a challenging and demanding environment 
within a team.  
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.  
Please forward all CVs to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

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

Υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής & γερμανικής γλώσσας, 
καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθούν 
ιδιαίτερα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή

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

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

Hotel Manager  
(Code HM)

Responsible to provide customer focused service to the 
guests, responsible for the day-to-day management of 
the hotel and its staff, managing budgets and financial 
plans, recruiting, training and monitoring staff.

Qualifications 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•Previous work experience in similar position,  
of at least 5 years in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Well presented with a professional manner. 
•Strong sense of responsibility. 
•Excellent planning and problem solving skills. 
•Computer literate.  
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

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

Marketing Experts

Successful in marketing and want to move your 
career upwards? We are international investment 
group with substantial new offices in Glyfada, dealing 
with innovation projects. In view of the organisation’s 
growth, we are expanding our team and are now looking 
for talented Marketing experts with a 10 years of 
experience.

•Self-motivation, creativity, planning capabilities 
and outstanding communication skills in English, are 
principally required in addition to an enthusiastic 
personality.

We offer an excellent remuneration package and 
a very ambitious career.  
To apply for an immediate interview send 
your English CV to the following e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com

Marketing Distribution Officer  
Κωδικός Θέσης: MrkDstOfficer 14/11/2014

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

Απαριθμούμε 42 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση. 

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

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

ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΛΟΥΤΡΟ
Στανισλάβ Στρατίεβ

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟ
Ακαδήμου 13 Αθήνα, Ελλάδα

+30 21 0523 1131

παράταση έως 30 Δεκεμβρίου
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Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα 
μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε. 

Περιγραφή ρόλου / marketing distribution officer: 
Έχει την ευθύνη της αποτελεσματικής προβολής και 
προώθησης των καταστημάτων της εταιρείας, καθώς 
και της διαχείρισης όλων των POS υλικών. Αναπτύσσει 
τις καμπάνιες του marketing που προβάλλουν τα προ-
ϊόντα, το brand name και την ανάπτυξη της εταιρείας. 
Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, με 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα. 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την παραγωγή POS υλικού  
στο δίκτυο (αφίσες φυλλάδια κατάλογοι κ.λ.π) 
•Οργανώνει διαφημίσεις για το δίκτυο  
(ραδιόφωνο, ένθετο σε τοπικές εφημερίδες,  
in store promotions, events κ.λ.π) 
•Συνεργάζεται με merchandiser για σήμανση,  
προβολή και τοποθέτηση προϊόντων, αλλά  
και κεντρική διαχείριση των οπτικοαουστικού  
υλικού εντός των καταστημάτων  
•Συμμετέχει στην διοργάνωση εκδηλώσεων  
(εντός και εκτός εταιρείας) 
•Συμμετέχει σε projects για την καταγραφή  
του ανταγωνισμού (market value) 
•Συνεργάζεται με products managers για ενέργειες 
marketing, καμπάνιες, νέες συνεργασίες και promos 
•Συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις που  
αναλαμβάνει να διοργανώσει το τμήμα marketing  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων  
κατεύθυνσης marketing 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση  
επιχειρήσεων ή στο marketing 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση  
του marketing plan 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης προωθητικών ενεργειών 
marketing 
•Γνώση της αγοράς και περιβάλλοντος της εταιρείας

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας Απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. 
Μαίρη Αλεξανδροπούλου.

Διεύθυνση Προμηθειών

Μεγάλη κατασκευαστική εταιρία στη Β. Ελλάδα, 
αναζητά άτομο για τη διεύθυνση προμηθειών το 
οποίο θα είναι αρμόδιο για:

•Διαχείριση προμηθευτώ 
•Διαχείριση αποθηκών 
•Διαχείριση μεταφορικών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστα αγγλικά 
•Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkhr@doppler.gr

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Atrium Hotels (www.
atriumhotels.gr), ιδιοκτήτρια τριών πολυτελών ξε-
νοδοχείων στη Ρόδο, επιθυμεί να προσλάβει για το 
ξενοδοχείο Atrium Prestige: 

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής. 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5* της Ελλάδος ή του εξωτερικού, 
με υψηλή βαθμολογική αξιολόγηση από τους πελάτες. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής  
γλώσσας. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών. 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
atriumhotels@yahoo.gr

AMD Telecom is among best companies worldwide in 
the Telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and 
Athens), Spain, France and India.
The company specializes in SMS Marketing Campaigns 
and our clients are well known Corporations from 
around the world. (For example Banks, Airlines, 
Multi-stores, e-shops).
We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we 
are looking to recruit for our offices in Thessaloniki: 

Procurement Officer  
(Based in Liti Thessaloniki)

Job description: 
•Operate as a link between company and global 
suppliers; 
•Establishment and maintenance of supplier  
and partner agreements and relationships, 
supporting key projects and business initiatives; 
•Maintain complete updated purchasing records/
data and pricing in the system; 
•Analyze current agreements and propose ways 
for cost savings and Quality Assurance; 
•Identify potential new provider’s opportunities 
and negotiate in terms of price, terms and 
cooperation; 
•Troubleshoot and huddling provider’s tickets  
and requests raised by sales or customers;  
Required skills: 
•At least 3 years’ experience of working  
in a procurement department in service 
provision company(ideally for Telecom company 
or IT environment); 
•Proven ability to establish contracts matching 
best the various needs and requirements 
(technical, commercial, legal, strategy); 
•Strong debugging and troubleshooting 
experience and skills; 
•An excellent level of written and spoken English; 
•Very good knowledge of at least one more 
European language; 
•Experience in cooperation in international 
environment; 
•Ability to work in a fast paced, flexible team 
environment; 
•PC literal (MS Office, CRM Software’s);  
•Able to manage multiple, competing demands 
communication, active listening and learning, 
judgment and decision making skills, organization 
skills, time management, writing, service 
orientation, negotiation 
•Engineering degree in telecommunications  
and/or IT technology will be a strong asset;  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications; 
•Friendly and challenging working environment; 
•Opportunities for further growth and 
development.

If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete curriculum vitae to the 
following e-mail: hr@amdtelecom.net. Notice: Only 
the candidates who comply with the job profile will 
be contact for a personal interview. 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Accountant & Assistant Accountant 

For Immediate Employment

The ideal candidate should meet the following: 
•Experience in using ERP software preferably  
in “Atlantis” 
•Computer literate and excellent knowledge  
of MS office. 
•Previous experience in accounting position  
(4-5 years). 
•Fluency in English. 
•Dynamic and energetic personality with strong 
inter-communicational skills. 
•Age up to 30 -35 years old.

If you feel that you meet the above profile, and you want 
to be part of a local flexible team, and simultaneously 
working in a true international company, please send 
your CV in the following address: info@e-ias.gr, marked 
“Accountant & Assistant Accountant”. All sent 
information will be treated with strict confidence.

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
Τόπος: Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών  
εγγραφών στην γενική και αναλυτική λογιστική, 
συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, 
αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση 
λογαριασμών 
•Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση  
και συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων 
και δηλώσεων της εταιρίας σύμφωνα  
με την ελληνική φορολογική (ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, κλπ.), 
ασφαλιστική, εργατική και εταιρική νομοθεσία, 
•Σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας προσωπικού 
•Σύνταξη του ισολογισμού της εταιρίας 
•Παρακολούθηση φορολογικής νομοθεσίας  
και διαχείριση φορολογικών θεμάτων 
•Διοίκηση και διαχείριση της ομάδας  
του λογιστηρίου για την επίτευξη των εταιρικών 
στόχων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•7ετής προϋπηρεσία ως προϊστάμενος/υπεύθυνος 
λογιστηρίου με επιθυμητή προϋπηρεσία  

σε επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, φορολογίας  
εισοδήματος, ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,  
με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση 
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός 
•Γνώση λογισμικού ‘ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5’ 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP-CRM 
•Άριστη γνώση Word, Excel, Power Point 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικών: mkatsarou@melitours

Μέσω εταιρείας διάθεσης προσωπικού για τη Dow 
Ελλάς ζητείται:

Λογιστής  
με Σύμβαση Εργασίας ενός Χρόνου

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι: 
•Απόφοιτος οικονομικού πανεπιστημίου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών με ευχέρεια σε γραπτό 
και προφορικό λόγο (Proficiency or Lower diploma) 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ - Εμπειρία σε  
περιβάλλον SAP και πιστοποίηση στα προγράμματα 
του Microsoft office είναι επιθυμητά  
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνων

Η εταιρεία εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, προτιμη-
τέοι οι διαμένοντες στην ευρύτερη περιοχή.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hkaramalis@dow.com

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

Linux System 
Administrator

We are looking for a full-time motivated system 
administrator to be part of our senior Infinity team.  
Requirements: 
•Bachelor or master’s degree in computer science, 
computer/electrical engineering or equivalent 
•Extensive knowledge of Linux operating system 
(at least 3 year working experience) 
•Experience in programming with C, python and perl 
•Shell scripting (bash, awk, sed …) 
•Experience with relational databases, preferable 
PostgreSQL 
•Very good understanding of TCP/IP networking 
& firewalls 
•Experience in virtualization and cluster 
technology 
•Fluent in English 
•Fulfilled military obligations  
Great to have: 
•Experience with VOIP and asterisk 
•Acquainted with open source tools and open 
source philosophy  
The company offers an attractive financial 
package and excellent working conditions.   
Please send your CV to the following e-mail: 
careers@navarino.gr, with code INFCI.

Mid to Senior Web Developer

Listing info:The company itrust.gr is a fast progressing 
360º boutique digital agency that has been active in 
Greece and abroad (in particular Germany) for the past 
8 years. itrust.gr aims at handling its clients’ digital 
strategy, including web development, the creation 
of custom applications and the whole array of digital 
marketing for its clients.

We offer a casual working environment where the 
goal is to achieve a high quality end-result, whilst 
constantly evolving. Team-spirit is a given and initiative 
is welcomed and endorsed. 

The job opening: 
•High caliber professionals are invited to apply for 
the web developer position. 
•This role could be open for a middle or a senior 

web developer depending on the background and 
experience of the person selected. 
Requirements: The candidate we are looking to hire 
has a minimum working experience of 1-2 years. He 
is comfortable with turning a PSD into HTML/ CSS/ 
JS, but can also efficiently code any functionality 
needed on the back-end (PHP-Mysql).
•His orientation in regards to back-end 
programing should be object oriented, whenever 
necessary.  
•His front-end code should be clean, structured 
and W3C valid.  
Required skills (excellent): 
•HTML, CSS, Javascript 
•WordPress Codex 
•Bootstrap 3+ 
•PHP, Mysql 
•Jquery 
•Ajax 
•Json arrays 
•Git (Source Control)  
Preferred skills: 
•Related database design 
•Woocommerce experience  
Preferred: 
•Less 
•Sass 
•Linux Server administration & configuration 
•Python
Send your CV to the following e-mail: as@itrust.gr

Junior Web Developer

Η DigitalUp είναι μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
εταιρεία στο χώρο του Digital Marketing και επιθυμεί 
να προσλάβει άμεσα δύο (2) συνεργάτες, για τη θέση 
Junior Web Developer με στόχο την κατασκευή site, 
e-shop.
Αν λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά, δημιουργικό 
πνεύμα και τα παρακάτω: 
•Άριστη γνώση PHP & MySQL 
•Άριστη γνώση τεχνολογιών WEB (HTML5, CSS3, 
jQuery/JavaScript, Ajax, XML, responsive design) 
•Απόφοιτος σχολής πληροφορικής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικίας μέχρι 30 ετών 
•Αγγλικά  
Με επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία ανάπτυξης websites & 
εφαρμογών σε PHP με χρήση CMS και frameworks

Τότε στείλε μας το βιογραφικό σου στο e-mail: 
hr@digitalup.gr με κωδικό θέσης JWD-14 και μπες 
στην ομάδα της DigitalUp!

Η εταιρία παρέχει εκτός από ικανοποιητικές απο-
δοχές και bonus, συνεχή εκπαίδευση, ομαδικό και 
ευχάριστο περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης! Url: 
www.digitalup.gr

Software Developer 
(SD-12.14)

The successful candidate will be providing his/her 
services within the field of software development 
supporting the management and configuration of 
company’s back office & software applications. He/
She will be part of intelligent and electromechanical 
systems department and will report directly to the 
back office system (BOS) project manager. 

Main responsibilities: 
•Support the management and configuration  
of company’s back office systems. 
•Participate in the development of the back office 
system’s new requirements. 
•Provide preventive maintenance  
and troubleshooting to company’s systems  
and databases 
•Develop supporting tools for company’s 
operating systems. 
•Provide technical services to support the 
operation and maintenance of company’s ticketing 
system. 
•Manage and maintain company’s customized web 
applications and web services 
•Provide application support to company’s users  
Professional attributes: 
•University degree in computer science  
or information technology. 
•Master degree in the relevant field is considered 
an asset 
•2-4 years of experience in a professional 
programming environment:  
-developing in Java, JSP, J2EE languages 
-designing and implementing databases interfaces 
•Strong knowledge and use of development 
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methodologies, standards and procedures. 
•Excellent command of english language 
•Previous experience in web pages development 
(C, C#, Perl, PHP) is preferred 
•Previous experience in IT Support activities 
(Linux, Scripting Tools, MySQL & Oracle 
databases)   
Essential attributes: 
•Able to set own goals, take over responsibility 
for and challenge self to do better 
•Loyal to what management sees as important 
•Can maintain clear communication, communicate 
openly and effectively, monitor customer 
satisfaction and distribute helpful information 
•Genuinely values others’ input and expertise, 
respects others’ opinions and is keen to learn from 
others 
•Speaks with self confidence, tailors language, 
tone, style and format to match the audience 
•Is open and transparent in sharing  
information

Interested candidates should send their curriculum 
vitae by email to: hr@neaodos.gr or by fax to 210 
6178011 quoting the code (SD_1214).

Η εταιρεία Protocol Digital Marketing, με έδρα το 
Μαρούσι Αττικής, αναζητά:

Προγραμματιστή (Επίπεδο Junior) 
για τη Στελέχωση Αντίστοιχης Θέσης

Απαραίτητες γνώσεις σε C++ ή Java και PHP.   
Προσφέρονται:  
•άριστες συνθήκες εργασίας 
•ενδιαφέρουσες προοπτικές εξέλιξης 
•τεκμήρια προϋπηρεσίας  
Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση:  
jobs@protocol.gr

The company GREEK YELLOW PAGES, the strategic 
partner of thousands of professionals throughout 
Greece, with 40 years of experience and expertise 
in the market seeks to hire: 

Senior Web Developer

Position: The successful candidate will have experience 
in the .NET framework and will help develop and 
maintain web applications and services, meeting the 
requirements of the product management. The main 
responsibilities will include:

Building, deploying and maintaining scalable, 
highly available web applications and services 
Producing documentation and test frameworks

Required qualifications: 
•BSc or MSc in computer science or related field 
•3+ years’ experience in web development 
•Experience with Service Oriented Architectures 
•C#, ASP.NET MVC, SOAP & REST Services 
• JavaScript, jQuery, HTML / CSS, XSLT 
•SQL / SQL Server  
Bonus qualifications: 
•Experience with content management systems 
such as Orchard, Umbraco or Netvolution 
•Experience with the Google Analytics API 
•Test driven development 
•Attention to detail 
•Willingness and ability to adapt to new 
technologies  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Dynamic & creative working environment 
vOpportunities for career development

Candidates who are interested for the position can 
send their CV to the HR Department quoting the 
job title to the following e-mail: hr@yellowpages.gr

DREAMTECH Software Ltd is a software development 
company specializing in solutions for the global 
maritime sector with offices in Athens. DREAMTECH, 
founded in 1999, is currently in the stage of global 
expansion. With its state-of-the-art unified messaging 
and shipping applications, it has already entered into 
major maritime centers worldwide in Europe, USA and 
the Far East and is currently looking for top-rated 
people to join our team.

Junior Software Developer  
Internship  

(DEV/1214 - Ολιγόμηνη Πρακτική Άσκηση)

The junior software developer will be working closely 
with the team that develops and supports cutting-edge 
messaging and shipping applications. Furthermore 
he/she will participate in installing, setting up and 
providing support and troubleshooting assistance 
(helpdesk) to our clients worldwide.

What we seek 
•A true passion for software development (i.e., 
university assignments will count as much as your 
own personal or experimental projects) 
•Eagerness to learn, an eye for detail 
•Some experience with object oriented 
programming (.NET, Delphi or Java) 
•Familiarity with SQL Server and T-SQL 
•Knowledge of Web development and HTML/CSS 
will be considered a plus 
•Ability to work as part of a team.  
Other highly desired qualifications 
•University or college degree in information 
technology or a relevant field of study 
•Fluent English 
•Strong work ethics

DREAMTECH offers a unique learning environment, 
vast experience in software development, truly global 
exposure and a friendly working environment. Good 
prospects for career development for outstanding 
performance.

Please send your CV hr@dreamtech.gr and any 
other information you deem useful to help us 
better appreciate your talent.

Platform Developers 
Reference Number: GR_PD2014_3

As an integral part of our European expansion strategy, 
we are happy to announce that we recently opened 
an XM representative office in Athens, Greece and 
we are seeking to recruit high caliber, ambitious and 
energetic professionals to join the IT team!

The key responsibilities of the role include: 
•Developing software programs and utilities 
used in the company and ensuring that the latest 
software applications for trading related systems 
run properly 
•Recommending software upgrades for existing 
systems 
•Reviewing current systems and presenting 
ideas for system improvements, including cost 
proposals 
•Producing detailed specifications and 
implementing the program codes 
•Testing the product in controlled situations and 
rectifying any problems before going live 
•Using versioning control systems 
•Assisting in the preparation of training manuals 
for users 
•Responsible for the maintenance of the systems 
once they are up and running  
You must meet the following criteria: 
•BSc/MSc in computer science, engineering or any 
other relevant degree 
•Very good knowledge of C/C++, C# or Java.  
Event driven programming skills, databases, 
versioning control systems and software testing 
techniques at virtually all levels: unit, integration, 
system and acceptance is considered an 
advantage 
•Experience in a similar position and in design 
patterns will be considered an advantage 
•Proactive, sharp and efficient 
•Ability to work autonomously 
•Problem solving and critical thinking skills  
Remuneration: An attractive remuneration 
package will be offered to the successful 
candidates  
Type of employment: Full time 
Location: Athens, Greece

Please forward us your CV to the following e-mail: 
careers@trading-point.com quoting the above job 
reference number. All applications will be treated 
with strict confidentiality!

Μεγάλη εταιρία IT περιφερειακών και υπηρεσιών 
αναζητά για την περιοχή του Νομού Αττικής:

Software Engineer 
για την Υποστήριξη Εταιρικών Πελατών  

(κωδ. SE105) 

Απαραίτητα προσόντα, γνώσεις και προγενέστερη 
εμπειρία:  
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. σε electrical engineering / computer 
engineering 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση IT 
Technical Support 
•Γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows 
Server, Unix, MacOS 
•Γνώσεις troubleshooting, παραμετροποίησης  
και επισκευής ΙΤ hardware και software 
•Γνώσεις δικτύων και ηλεκτρονικής συνδεσμολογίας 
και καλωδίωσης 

•Γνώσεις ηλεκτρονικών και επισκευής  
μηχανολογικών διατάξεων 
•Ευχέρεια στη χρήση οργάνων ελέγχου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά  
και προφορικά) 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας  
και εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον  
Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: Υπό-
ψιν τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού, e-mail: 
hrdepartment099@gmail.com. σημειώνοντας  
τον κωδικό της θέσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η B4U εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης πε-
λατολογίου και προώθησης πωλήσεων, από τις πιο 
δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο ζητά:

Φοιτητές / Φοιτήτριες 
για Τηλεφωνικές Πωλήσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία  
•Φοιτητές ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
Παροχές: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•4ωρη απασχόληση πρωινή ή απογευματινή 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr ή στο 
τηλέφωνο: 210 6713111. Κωδικός αγγελίας: ΦΤ.

Φοιτητές-φοιτήτριες

Ζητούνται με ευχέρεια λόγου για προώθηση κάρτας 
υγείας.  
•5ήμερη ημιαπασχόληση πρωινή ή απογευματινή 
κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ.  
•ΙΚΑ - bonus- διαρκής εκπαίδευση - άψογο  
περιβάλλον   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
boutosd@hellasphone.gr. Πειραιάς σταθμός,  
211 8000085- 6937875761

Η TFB είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων. Η 
TFB επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της εργαζόμε-
νους, οι οποίοι:

Θα Απασχοληθούν σε Τηλεφωνικό Κέντρο  
Εξερχόμενων Κλήσεων  

ή θα Επισκέπτονται  
Πελατολόγιο της Εταιρείας Μέσω  

Προκαθορισμένων Ραντεβού

Πρόκειται για 5νθήμερη εργασία (ΔΕΥ-ΠΑΡ)  
ωράριο 9-3 (πρωινό).  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θεωρείται  
επιπρόσθετο προσόν  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική  
κάλυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
(όχι ποσοστά) 
•Σταθερά μηνιαία bonus επίτευξης στόχων 
•Πρόσθετα εβδομαδιαία bonus απόδοσης 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Βήμα - βήμα εκπαίδευση στην τηλεφωνική  
επικοινωνία 
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα από το μετρό  
(στάση Άγιος Ιωάννης)  
Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 211 7151500. 
Στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: 
ckoffice@gmail.com

H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψη-
φίους στο τηλεφωνικό κέντρο για:

Τηλεφωνικές Πωλήσεις 
Τηλεφωνία-Internet-Συνδρομητική Τηλεόραση

Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά εξερχόμενες 
κλήσεις με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση των 
προϊόντων της εταιρίας, σε 4ωρη ή 6ωρη απασχόλη-
ση σε βάρδιες, πενθήμερης απασχόλησης, στα Νότια 
Προάστια της Αθήνας.

Προσόντα: 
•Επιθυμητή η εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας-ικανότητα  
για πωλήσεις 
•Άνεση στην επικοινωνία με διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 
•Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows MS-Office  
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας (επιπλέον  
του παρεχόμενου μισθού) 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
ACT-STLS-1014. ACTION LINE ΕΠΕ. Για αποστολή 
βιογραφικού e-mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 
3637544.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η Fullah Sugah του Ομίλου Skondras Fashion & 
Accessories S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστηρι-
ότητα και ηγετική θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί 
να προσλάβει άμεσα:

Merchandiser

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος για τη βέλτιστη παρουσίαση  
και τοποθέτηση των εμπορευμάτων στα καταστήματα 
του δικτύου Fullah Sugah 
•Υπεύθυνος για την διαμόρφωση της βιτρίνας  
του καταστήματος 
•Υπεύθυνος την διαμόρφωση του showroom  
της εταιρίας 
•Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του περιπτέρου 
της εταιρίας στις εκθέσεις 
•Υπεύθυνος για  την διατήρηση των merchandising 
standards ανά προϊοντική κατηγορία 
•Υπεύθυνος για την  εμφάνιση και τη γενική εικόνα 
του καταστήματος 
•Σε συνεργασία με το τμήμα marketing  
είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση  
των προωθητικών ενεργειών μέσα στο κατάστημα  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία ως merchandiser  
στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης & αξεσουάρ 
•Δυνατότητα ταξιδιών (εντός και εκτός Ελλάδος) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα,  
ομαδικό πνεύμα 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Ηλικίας έως 30 ετών

Η εταιρία προσφέρει: Σημαντικές ευκαιρίες επαγ-
γελματικής ανέλιξης στα πλαίσια μίας οργανωμένης 
και δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας σε Ελλάδα και 
Εξωτερικό, με ανταγωνιστικές αποδοχές και παροχές 
ανάλογες της απόδοσης.

Αποστολή βιογραφικού μαζί με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: commercial@skondras.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία BEAT ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ-εστίασης. Από την ίδρυση του πρώτου 
καταστήματος της η σχέση της, με το φαγητό και τον 
καφέ είναι μια συνεχή προσπάθεια ώστε, να μπορεί 
να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιώντας 
τις γευστικές απαιτήσεις των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο.

Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης 
αναζητά εσένα που σου αρέσει ο χώρος της εστία-
σης, η ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις 
δημιουργικά:
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•Identifying and detects purchasing opportunities 
for goods and services overseas 
•Representing your organization at trade 
exhibitions, events and demonstrations  
Skills and experience: 
The candidate would have: 
•2-3 years experience in similar position  
in an international company. 
•A proven track record of results delivered 
against targets and forecasts 
•Ability to develop longer-term strategic sales 
and implement tactics to support those strategies 
•Excellent knowledge of German or/and Spanish 
or/and French or/and Italian 
•A team player’s spirit and enhanced with positive 
attitude and flexibility 
•Knowledge of apparel will be considered  
as a very strong asset 
•Capability of frequent travelling abroad 
•Fluent knowledge of MS Office

Company description: GEPAWORLD is a vertically 
integrated design, production and distribution 
apparel company. From design and production right 
through marketing and distribution, these activities 
are consolidated under one umbrella. This gives us 
the flexibility to improve our products fast, always 
maintaining high quality standards. Based always 
on our corporate ethical values, we are committed 
to build long term business relationships.

Apply for this job by contacting us:  
info@gepaworld.co

Εξασφαλίστε τώρα την καριέρα σας κατοχυρώνοντας 
μία θέση εργασίας στα ακόλουθα τμήματα:

Πωλητής Β2Β, 
κωδ. 1008

Απολαβές / παροχές: Ασφάλεια, μισθός αναλόγως 
προσόντων και θέσης εργασίας, καθώς και πριμ πα-
ραγωγικότητας, με άμεση προοπτική εξέλιξης.

Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση. Δυνατότητα εξέλιξης 
σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη δυναμική.

Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: commerce@eyclub.gr σημειώνοντας τον 
κωδικό της αντίστοιχης θέσης ενδιαφέροντος.Website: 
www.eyclub.gr

Randstad Hellas on behalf of ARKAS Hellas S.A, 
is looking for a:

Sales Specialist

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Be able to sell ocean and air freight solutions 
with a consultative approach. 
•Have a stable work history  
•Hold a passion to expand their career  
in a forward thinking company 
•Deliver annual sales plans by following up  
& maintaining and expanding existing customers’ 
sales and penetrating prospect customers. 
•Daily visits within prospect clients  
Προσόντα/requirements 
•Technical /commercial diploma, at minimum 
university level  
•4 years minimum experience in sales 
(Forwarding/Cargo) 
•Fluent in english good speaking level  
(any additional language a plus) 
•Open personality with good people skills. Able  
to establish and maintain professional and personal 
relationships with decision makers in customers 
companies Able to communicate at different levels 
in the organization. 
•Self-starter, pro-active, able to work under pressure 
with a minimum of supervision and at the same 
time able to work as part of a team. 
•Team Spirit personality 
•Communicate /build relationships 
•Manage complexity/pressure 
•Result oriented  
Προσφορά/offer 
•Competitive monthly package  
•Bonus 
•Car  
•Travel expenses 
•Laptop

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.  
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: www.
randstad.gr. Send your CV to the following link: http://
www.randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4149

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η C&P Medicals δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών ειδών με ταχύτατη ανοδική πορεία που 
οφείλεται στην δυναμικότητα και στην εξειδίκευση 
των στελεχών της.
 Περιοχές: 
•Ν. Αττικής 
•Ν. Μεσσηνίας  
Απαιτούνται: 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ικανότητες επικοινωνίας. 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Microsoft office/Windows)  
και αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Εμπειρία σε πωλήσεις και σπουδές στο χώρο  
της υγείας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσφέρονται: 
•Μισθός και bonus παραγωγικότητας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, tablet 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail:  
info.cpmed@gmail.com, πληροφορίες:

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατροί

Η Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε., που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο της υγείας στη χερσόνησο Ηρακλείου 
Κρήτης ζητάει Ιατρούς άνευ ειδικότητας ή γενικούς ιατρούς 
& παθολόγους για την περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο του 
2015 με προοπτική μόνιμης συνεργασίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (η γνώση 
γερμανικής ή/και ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί 
προσόν), 
•Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ιατρών, 
•Κάτοχοι PHTLS (θα θεωρηθεί προσόν), 
•Υπευθυνότητα, εργατικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας, 
•Άριστες εγκαταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό 
σημείωμα με πλήρη έκθεση της επαγγελματικής τους 
εμπειρίας στο e-mail: pr@cretanmedicare.gr ή στο 
φαξ: 28970-24064. Επίσης για επιπλέον πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.: 6973 313818 
με την Ιατρό Γιασμίνα Μπράγιοβιτς. Ελ. Βενιζέλου 19, 
Τ.Κ. 700 14, Λιμένας Χερσονήσου, Κρήτη, Ελλάδα. 
Τηλ.: +30 28970 29400 - φάξ: +30 28970 24064, 
website: www.cretanmedicare.gr

Ιατρός

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

•Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
figuragr@gmail.com, τηλ: 210 3232325.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχουν εδώ και 20 χρόνια, ιατρικές 
υπηρεσίεςσε ασθενείς κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο 
και αναζητούν:

Παθολόγους

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
και η προϋπηρεσία.

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 εταιρία δια-
χειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρεία μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Facebook και 
να μας ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα www.olivenews.gr 
επιθυμεί να προσλάβει:

Αρχισυντάκτη 
Αγροτικής Ύλης 

Η θέση αφορά στην αναζήτηση, συγκέντρωση, αξιολό-

γηση, σύνταξη και ανάρτηση αγροτικής κυρίως ύλης 
για την ελληνική και αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας. 

Απαραίτητα τυπικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση δημοσιογραφίας / 
γεωπονικής / οικονομικής σχολής 
•Εμπειρία στη σύνταξη κειμένων, ρεπορτάζ  
αγροτικό ή/και οικονομικό ή/και επιχειρηματικό  
ή/και περιφερειακό 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών 
•Kαλή γνώση ιταλικών 
•Επιθυμητή γνώση ισπανικών ή άλλων γλωσσών 
•Πολύ καλή γνώση MS office  
•C.M.S. & social media manager  
Απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα: 
•Παιδεία, σωστή χρήση ελληνικών 
•Επαγγελματική συνέπεια και προσωπικό ήθος 
•Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη στο αγροτικό  
ρεπορτάζ

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@olivenews.gr ή στο φαξ 210 3221133.

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά:

Συνεργάτες - Καθηγητές  
για Υποστήριξη Εργασιών του και Μαθήματα

Ειδικότητα: 
Καθηγητές πληροφορικής (κωδ. θέσης 5102)   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στα παρακάτω θεματικά πεδία:             
- Java 
- C++ 
- Μεταγλωττιστές 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο  
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line  
ζωντανών μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της  
on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@arnos.co.gr. 
Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρεται ο κω-
δικός θέσης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικούς Πωλήσεων  

για τις Αγορές, Ref (SMP 25)

•Πληροφορική-Information Technology 
•Φωτοβολταϊκά 
•Super Market 
•Τράπεζες 
•Βιομηχανία 
•Ξενοδοχεία   
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:  
•Σπουδές ΑΕΙ - ΤΕΙ ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής  
ή αυτοματισμού 
•Σχετική προϋπηρεσία απαραίτητη σε UPS,  
ηλεκτρονικά ισχύος, φωτοβολταϊκά, εξοικονόμηση 
ενέργειας 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower) 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης σύντομων  
ταξιδιών   
Κύριες αρμοδιότητες:  
•Ανάπτυξη πωλήσεων 
•Παρουσίαση προϊόντων και λύσεων που διαθέτει 
η εταιρεία 
•Διαχείριση και υποστήριξη πελατολογίου   
Η εταιρία παρέχει: 
•Μισθός και bonus επίτευξης στόχων 
•Έξοδα κίνησης και κινητό τηλέφωνο της εταιρίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής και οικονομικής 
εξέλιξης 
•Άνετο και φιλικό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 

βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: cv2@skywalker.
gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

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

Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο 
με Εμπειρία στους Αυτοματισμούς

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτοι αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση (on the job training) 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 
ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Ηλεκτρολόγο και Υδραυλικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή μονάδα 
•Ομαδικό πνεύμα

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

Το πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική ζητεί να 
προσλάβει:

Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Συντηρητή   
για το Τμήμα Συντήρησης   

(κωδικός θέσης ΗΣ)

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.

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

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

Ηλεκτρολόγους Συντηρητές 
με Απαραίτητη Προϋπηρεσία

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Χρωστική Α.Ε., με έδρα το Κορωπί και με αντικείμενο 
εργασιών την παραγωγή και εμπορία χημικών προϊό-
ντων για τη βιομηχανία πλαστικών και εκτυπώσεων, 
η οποία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, 
σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην ερ-
γασία πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS 
18001 και ΕΛΟΤ 1801 και σύστημα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης επαληθευμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ευρωπαϊκού κανονισμού EMAS, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Προϊστάμενο Παραγωγής  
και Συντήρησης (REF: P-11-14-12)

Η θέση αναφέρεται στο γενικό διευθυντή.  
Βασικά καθήκοντα: 
•Η οργάνωση και διοίκηση των τμημάτων  
παραγωγής και συντήρησης, σύμφωνα  
με τον κανονισμό εργασίας και τις διαδικασίες  
& οδηγίες των συστημάτων διαχείρισης  
της εταιρίας. 
•Η αναθεώρηση και η συμπλήρωση των συστημάτων 
διαχείρισης στα πεδία ευθύνης του. 
•Ο έλεγχος της παραγωγής. Η επίβλεψη  
της τήρησης των οδηγιών παραγωγής  

Διευθυντές /Διευθύντριες Καταστημάτων 
Store Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Καθοδήγηση άριστης εξυπηρέτησης πελατών 
•Εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων 
•Έλεγχος απόδοσης των εργαζομένων 
•Καθορισμένες λειτουργικές επιθεωρήσεις 
•Συνεχής παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
•Ανάπτυξη υποδιευθυντών / υπευθύνων βάρδιας 
•Συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
•Προγράμματα και έλεγχος εργατικού κόστους 
•Παρακολούθηση cost  
Τα προσόντα σου: 
•Απαραίτητα 3 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα 
της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
διευθυντή καταστήματος - store manager,  
σε δομημένο ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον 
έχοντας υπό την ευθύνη σου την επίτευξη στόχων. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε καταστήματα  
καφέ-εστίασης είναι απαραίτητη. 
•Αποδεδειγμένη διοίκηση ομάδας.  
•Δυνατότητα στρατηγικής σκέψης και εστίαση  
στη λεπτομέρεια. 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας, αξιολόγησης  
και εκπαίδευσης αυτής. 
•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας 
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες 
και στόχους βάσει των αναγκών του καταστήματος 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες  
των πελατών. 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών 
και τη συστηματική παρακολούθηση  
των αποτελεσμάτων. 
•Καλή γνώση MS Office. 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας. 
•Πάθος για διάκριση.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Δυνατότητα ανάπτυξης

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

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

Πωλητές/Πωλήτριες

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

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

H ACTION LINEγια λογαριασμό πελάτη της αναζητά:

Πωλητές / Πωλήτριες  
Ανδρικής Ένδυσης

Golden Hall-The Mall Athens-Attica City Link, 
Athens Metro Mall -Mc Arthur Glenn.

Αν έχετε: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρείες ένδυσης brand  
name-luxury products, 
•Εμφάνιση, προσωπικότητα και ταλέντο  
στην πώληση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ενδιαφέρον για την μόδα και το styling 
•Ηλικία από 25-35 ετών  
Και ενδιαφέρεστε: 
•Να εξελιχθείτε επαγγελματικά 
•Να εργαστείτε σε ένα ευχάριστο, σύγχρονο  
και νεανικό περιβάλλον 
•Να έχετε δημιουργική καριέρα 
•Να έχετε μισθό αναλόγως προσόντων, ασφάλιση 
και 8ωρη απασχόληση  
Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα  
με την φωτογραφία σας έως 15/01/2014: 
•Κωδ:ACT_ MALL_1214  
•E - mail: jobs@actionline.gr 
•Fax: 210 - 3637544 

Πωλητές / Πωλήτριες 
για τα Καταστήματα Παγκρατίου 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις περιοχές: 
Παγκράτι, Βύρωνα, Καισαριανή, Ηλιούπολη, Δάφνη

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

Πωλητής -τρια / Ταμίας 
 (ημιαπασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση) 

στην Καλαμάτα

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 εργασί-
ες 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 εμπο-
ρευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και 
την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες. 

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι 
σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα 
και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πε-
λάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι. 
Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη 
εργασία με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες πα-
ροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε 
ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον. Μέσα από 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 4 περί-
που εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη 
φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε 
σχετική εμπειρία. 

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην 
online φόρμα, μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/
cps/rde/xchg/SID-B5257F69-8D18E0C7/lidl_gr/
hs.xsl/4193_39707.htm. Θα σας απαντήσουμε σύντομα 
για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

Η εταιρεία EVOUS Ε.Π.Ε. ζητεί για το κατάστημα 
της στο Χαλάνδρι:

Πωλήτριες Λιανικής 
για Μερική Απασχόληση 

Τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Γνώση αγγλικών & βασικών εφαρμογών 
microsoft office 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου 
& επικοινωνίας 
•Ηλικία έως 25 ετών 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης & υπόδησης 
απαραίτητη  
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός με προοπτικές βελτίωσης βάσει 
επίτευξης στόχων 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
με δυνατότητες περαιτέρω εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών υπόψη κας Μαρίας Καπνιά, 
e-mail: evous@otenet.gr. Φαξ: 210 6741011.

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

Εξωτερικές Πωλήτριες-ες  
σε Βόρεια και Νοτιά Ελλάδα

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

Προσόντα υποψηφίου: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου, με σκοπό 
την επιτυχημένη πώληση 
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις  
καλλυντικών 
•Εμπειρία στο χώρο των καλλυντικών 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία,  
όρεξη για δουλειά 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση της ελληνικής  
& αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office & internet 
•Εμφανίσιμη-ος και απαραίτητη συνημμένη  
φωτογραφία 
•Συνεχής δυνατότητα ταξιδίων 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού 
δραστηριοτήτων  
Προσφέρονται: 
•Η εταιρία παρέχει υποχρεωτική εκπαιδευτική υπο-
στήριξη, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής  
ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο 
βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις. Υπεύθυνος επικοινωνίας Κιόσης Γιώργος 
6947 949366. Βιογραφικά στο e-mail: cosmetics@
makemeup.gr

Εξωτερικοί Πωλητές (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) 
για Προώθηση Προϊόντων Εναλλακτικού   

Πάροχου Ηλεκτρικής Ενεργείας 
(κωδ. θέσης: EXTHES - ENERG)

Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε προώθηση προϊόντων εναλλακτικού παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@hotmail.
com. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6948 118392.

Η Χρωστική Α.Ε., με έδρα το Κορωπί και με αντικεί-
μενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία χημικών 
προϊόντων για τη βιομηχανία πλαστικών και εκτυπώ-
σεων, η οποία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποι-
ότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2008, σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα 
OHSAS 18001:2007 και ΕΛΟΤ 1801:2008 και σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης επαληθευμένο σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού EMAS, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Εκπρόσωπο Πωλήσεων 
(REF: M-32-14-12)

Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων.  
Βασικά καθήκοντα: 
•Η επίτευξη των στόχων πωλήσεων. 
•Η οργάνωση και η αναφορά των επαφών  
με τους πελάτες. 
•Η παρακολούθηση των αιτημάτων των πελατών 
για την έγκαιρη διεκπεραίωση τους. 
•Η συγκέντρωση πληροφοριών για τις εξελίξεις 
στην αγορά. 
•Η ενημέρωση του αρχείου των πελατών.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανική πώληση 
(Β2Β). 
•Καλή γνώση του MS-Office. 
•Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές  
ικανότητες. 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια. 
•Δίπλωμα οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως τον 
κωδικό της θέσης στη διεύθυνση Ζήνωνος 15 - 17, 
19400 Κορωπί ή με φαξ στο 210-6623873 ή e-mail: 
personnel@chrostiki.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την εταιρία μας επικοινωνήστε τηλεφωνικά 
στον αριθμό 210 6624692 ή επισκεφθείτε το site μας: 
www.chrostiki.gr

Στελέχη Πωλήσεων

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

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

Στους συνεργάτες διατίθεται: 
•Το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως Real Estate  
με 93.000 συμβούλους σε 97 χώρες (internet -  
συνεργάτες). 
•Συνεχής εκπαίδευση στον τομέα του marketing 
του real estate και της κατασκευής. 
•Γραμματειακή υποστήριξη. 
•Συνεχής υποστήριξη από τα πρώτα βήματα  
του συνεργάτη και στον μεσιτικό  
και στον κατασκευαστικό τομέα.  
Προϋποθέσεις: 
•Πολύ διάθεση για δουλεία και επιτυχία. 
•Φιλοδοξία για γρήγορη οικονομική εξέλιξη  
και επιτυχία. 
•Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες. 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και επαγγελματισμός. 

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

Τρόποι επικοινωνίας: 
•Τηλέφωνο/φαξ: 231 600 3600. 
•Κινητό τηλέφωνο: 6944 657000. 
•E-mail: info@remax-rise.gr 
•Υπεύθυνος: κος Κιόσης Φάνης.

Part-Time Sales Expert

Location: Athens, Attiki, Greece 
Category: Retail, Sales and Marketing 
Type: Part-time

Company: Joycard Concept is an international 
concept store which aim to stay on top of the latest 
trends in order to provide our customers with the best 
that the fashion world has to offer. Here at Joycard 
Concept we pride ourselves on delivering key catwalk 
looks and celebrity inspired women’s fashion to our 
customers. Our team is expanding because of the 
current international market’s obligations. We are 
looking for an ambitious, detail oriented professional 
to assist us with the new ventures.

Description: 
We are looking for a passionate Sales Expert 
 to develop our store sales. 
Are you confident with your communication skills? 
Do you love the international fashion industry? 
Have you managed a fashion store successfully? 
Do you know how to develop a fashion business? 
Do you use your social media extensively? 
Have you ever managed a fashion blog?  
We are keen to hearing from you!

The role is based on our Concept Store in Sina 
38, Kolonaki, Athens. Send us your CV now at: 
info@joycard.gr

Gepaworld is seeking for a self-motivated and 
multilingual:

Export Sales Manager

Job description: 
•Seeking out new customers and sales 
opportunities. 
•Supporting the existing distribution network  
& developing it abroad 
•Permanent market monitoring 
•Identifying potential customers through research, 
networking, trade shows, etc. 
•Providing pre & after sales care 
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και των οδηγιών ασφαλούς εργασίας  
και προστασίας του περιβάλλοντος  
από τους εργαζόμενους στα τμήματα παραγωγής. 
•Η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του προσωπικού 
των τμημάτων ευθύνης του. 
•Η οργάνωση και επίβλεψη της διαχείρισης  
των υλικών και εργαλείων στους χώρους  
παραγωγής και συντήρησης. 
•Ο προγραμματισμός και η επίβλεψη της συντήρησης 
του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. 
•Η εκπόνηση και η επίβλεψη της εκτέλεσης μελετών 
για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ή /  
και βελτιώσεις του υφιστάμενου. 
•Η υπευθυνότητα απέναντι στις αρχές, σύμφωνα  
με την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τη μελέτη, 
εγκατάσταση και συντήρηση  
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
•Είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των συστημάτων 
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία  
και περιβαλλοντικής διαχείρισης 
•Είναι ο τεχνικός ασφαλείας της εταιρίας.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. μηχανολόγου μηχανικού, μέλος 
Τ.Ε.Ε., επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε διοικητική θέση  
σε βιομηχανία, κατά προτίμηση χημικών  
ή πλαστικών 
•Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διοίκησης, οργάνωσης  
και επικοινωνίας. 
•Κατά προτίμηση κάτοικος ανατολικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα, αναφέροντας απαραιτήτως τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: personnel@chrostiki.
gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εται-
ρία μας επικοινωνήστε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 
6624692 ή επισκεφθείτε το site μας: www.chrostiki.gr

Auto Marin A.E. αναζητά:

Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τεχνική εκπαίδευση 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

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

Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών  
για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Δεκέμβριος 2014 
- Ιανουάριος 2015

Περιγραφή θέσης: Ο πελάτης μας, κορυφαίος πάροχος 
ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, προσλαμβάνει άμεσα Μηχανικούς 
Τηλεπικοινωνιών οι οποίοι θα εργαστούν σε ένα έργο 
σχεδιασμένο να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες προς 
τους πελάτες τους σε όλη τη χώρα.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει ποίκιλλες εργασίες που 
πρέπει να εκτελεστούν και απαιτεί ομάδες των τριών 
ατόμων, εκ των οποίων το ένα πρέπει να έχει άδεια 
οδήγησης Β και Ε.

Αρμοδιότητες: 
•Έλεγχος της κατάστασης του υπόγειου αγωγού, 
δηλαδή την ύπαρξη εμποδίων στην διαδρομή  
του καλωδίου 
•Εγκατάσταση καλωδίων με τη χρήση συστήματος 
πεπιεσμένου αέρα  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία σε υπόγειες καλωδιώσεις 
•Ικανότητα ανάγνωσης και ερμηνείας δικτυακών 
σχεδίων και διαγραμμάτων 
•Εμπειρία σε μέθοδο εγκατάστασης καλωδίου  
με πεπιεσμένο αέρα (Blown fiber) 
•Δυνατότητα εργασίας σε κλειστούς χώρους  
και δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
•Άδεια οδήγησης 

•Θα πρέπει να έχει τη δική του ειδική προστατευτική 
στολή 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ισχυρό εργασιακό ήθος 
•Αυτοπαρακινούμενος, με ισχυρά εσωτερικά κίνητρα 
και να είναι σε θέση να εργάζεται ανεξάρτητα 
•Αίσθηση ομαδικότητας  
Παροχές: 
•Εισαγωγική εκπαίδευση 
•Εκπαίδευση σε βασικές ενότητες κατάρτισης για 
την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας σε δίκτυο. 
•Με την εκπαίδευση αυτή μπορεί να αποκτηθεί 
άδεια εργασίας στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο  
του Ηνωμένου Βασίλειου 
•Παροχή οχήματος και κάρτας καυσίμων 
•Παροχή απαιτούμενων εργαλείων 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές: έως £3000 / μήνα

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

Εμπορική και βιομηχανική εταιρεία στο 68ον χιλ. 
Αθηνών - Λαμίας επιθυμεί να προσλάβει:

Συντηρητή 
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρείας στελεχώνοντας το τμήμα 
συντήρησης.  
Αρμοδιότητες: 
•Προληπτική συντήρηση και διόρθωση βλαβών  
του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού  
εξοπλισμού εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές  
και διαδικασίες των μηχανημάτων 
•Επιθεωρεί τις γραμμές παραγωγής και συνεργάζεται 
στενά με τον υπεύθυνο ώστε να εξασφαλίζεται  
η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία  
των γραμμών 
•Αξιολογεί την κρισιμότητα εκδήλωσης βλαβών 
και μεριμνά για την ύπαρξη των βασικών  
ανταλλακτικών 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου-μηχανικού ή μηχανολόγου 
(ΙΕΚ ή ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε συντήρηση  
βιομηχανοστασίου, εμπειρία σε ηλεκτροκολλήσεις, 
κυκλώματα αέρα, γνώση χειρισμού τόρνου. 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Κατοικία κοντά στο εργοστάσιο θα προτιμηθεί  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Tηλ. επικοινωνίας 210 2828603, fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr, (Υπ΄όψιν κου Τσουρέ). Ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης ΣΜΕ/3i.

Τεχνικός 
Ηλεκτρονικός Συσκευασίας

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τη σωστή 
λειτουργία της συσκευασίας διασφαλίζοντας την σωστή 
διαχείριση των υλικών συσκευασίας. Παρακολουθεί 
και αναλαμβάνει δράση για τους κύριους δείκτες από-
δοσης σχετικά με την λειτουργία των μηχανών, υλι-
κών συσκευασίας, την τήρηση του προγράμματος και 
τα παράπονα πελατών. Παρέχει λύσεις και μεθόδους 
στους χειριστές γραμμών παραγωγής για την αποτε-
λεσματικότερη λειτουργία της παραγωγής.

•Κάτοχος πτυχίου τεχνολογικού εκπαιδευτικού 
ιδρύματος τμήματος αυτοματισμού ή ηλεκτρολόγων 
•Εμπειρία 2-3 χρόνια σε παρόμοια θέση και κατά 
προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων. 
•Τεχνικές γνώσεις σε θέματα υλικών συσκευασίας. 
•Γνώση των προτύπων ποιοτικού ελέγχου 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
στην επικοινωνία. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Excel, Word).  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/ot9r7as

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

Επαγγελματίες Οδηγούς (HGV Class 1)  
για Απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο

(Περιοχές εργασίας: Enfield, Doncaster, Gatwick, 
Barking, Newark).

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ και Ε  
τουλάχιστον 2 ετών 
•Διεθνής εμπειρία σε βαρέου τύπου οχήματα 
•Καλό επίπεδο συνεννόησης στην αγγλική γλώσσα 
•Πολύ καλή γνώση των βρετανικών κανόνων 
οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μηνιαίες αποδοχές: Κατά μέσο όρο 3.600 ευρώ 
•Αυτό-απασχόληση που σας επιτρέπει  
να μην επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα 
•Εκπαίδευση (από 1 έως 5 ημέρες) 
•Ώρες εργασίας: Περίπου 45 ώρες/εβδομάδα

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Το πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική ζητεί να 
προσλάβει:

Αποθηκάριο

•Πρότερη εμπειρία στα ξενοδοχεία θα εκτιμηθεί.

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

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions, ζητά άμε-
σα 15 άτομα με μηχανάκι για διανομή καταλόγων & 
φακέλων σε όλη την Αττική:

Courier  
(Κωδ. C1)

Περιγραφή θέσης: Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υπεύθυνοι 
για τη διανομή καταλόγων & φακέλων σε επιλεγμένες 
περιοχές εντός του νομού Αττικής.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος μηχανής (μικρού κυβισμού). 
•Απαραίτητος ο αποθηκευτικός χώρος  
(βαλίτσα - κουτί). 
•Προϋπηρεσία ως courier ή ταχυδρόμος  
θα θεωρηθεί προσόν.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Καθημερινή ή part-time απασχόληση. 
•Δυνατότητα άμεσης απασχόλησης. 
•Υψηλές αποδοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: 
hr@greenpromotions.gr

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

Ναυαγοσώστες

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου είτε 
αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας του 
ξενοδοχείου.

Bιoγραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μία πρόσφατη φωτογραφία.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην Κέρ-
κυρα, υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Housekeeping / Καθαριότητα  
(C/Η/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Executive housekeeper 
•Ass. executive housekeeper 
•Housekeeper 
•Linen keeper 

•Cleaners  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/H/15) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση 
e-mail: hr@aquisresorts.com

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

Front Office Agents

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

Essential qualifications 
•2 years previous experience in similar  
position. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language. 
•Second foreign language, preferably German,  
will be consider an asset. 
•Computer literate and experienced with PMS, 
channel management System and OTA extranets. 
•Excellent organization and communication skills 
•Multitasking skills  
Key responsibilities & attributes  
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s 
duties. 
•Adhere to company check-in and check-out 
procedures, rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales 
turnover with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with 
guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company standards 
including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a “service” attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects 
the guest experience  
-Take appropriate action to resolve guest 
dissatisfaction  
Send your CV to the following e-mail:  
info@honeymoonpetra.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά 
για ξενοδοχείο της αλυσίδας: Kassandra Bay Resort 
& Spa in Skiathos, is seeking for season 2015:

Guest Relations 
Agent

Being part of our guest relations team you will: 
•Ensure that all our loyal members are personally 
welcomed and recognized 
•Review the daily arrival report and make sure  
the welcome amenities and guest preferences  
or other requests are in place; 
•Check the rooms prior to arrival and escort 
guests to their rooms when they arrive; 
•Make personal contact with the guests at least 
once a day during their stay or depending  
on the guest needs;  
•Resolve any problem or concern regarding 
guest’s accommodation or service as they arise; 
following up constantly with related departments; 
•Prepare -review and update guest profiles and 
share them with the rest of the team and other 
relevant departments; 
•Find possible opportunities to delight our guests 
and create personalize memorable experiences; 
•Be present to all public areas during their pick 
time to ensure all guests needs are met; 
•Be in constant co-operation with other 
departments. 
•Provide assistant to the events department  
in weddings coordination  
Required qualification: 
•Hospitality graduate 
•At least two years experience in hospitality  

συνέχεια στη σελ. 18
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

Chef

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχιούχος σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση chef  
ή sous chef, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης, ποιοτικού ελέγχου, 
ελέγχου αγορών και διαδικασίας απογραφών 
•Άριστη γνώση δημιουργίας ετήσιου/μηνιαίου 
προϋπολογισμού για την υποστήριξη του F&B 
Director 
•Άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής  
και ασφάλειας, HACCP 
•Άριστη γνώση της λειτουργίας κουζίνας για all 
Inclusive εστιατόρια, σίτισης άνω των 1000  
ατόμων καθημερινά 
•Εμπειρία στη δημιουργία μενού για all Inclusive 
εστιατόρια 
•Εμπειρία στη διοίκηση και εκπαίδευση μεγάλης 
ομάδας υφισταμένων: μαγείρων και άλλων  
ειδικοτήτων που σχετίζονται με την προετοιμασία, 
παρασκευή και παρουσίαση των πιάτων  
που περιλαμβάνονται στα μενού των εστιατορίων 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικά 
και γραπτά) 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά με 
δυναμική παρουσία στο χώρο της κουζίνας και 
των εστιατορίων 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα με πελάτες, 
συνεργάτες και προσωπικό 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα για απόδοση 
κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

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

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

Restaurant Managers

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

•The successful candidates should be able to work 
in a challenging and demanding environment 
within a team.  
•An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

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

Το ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa 
στον Πλατανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2015:

Food & Beverage 
Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Απαραίτητη γνώση σε θέματα: reporting,  
κοστολόγηση, F&B marketing 
•Supervising στη λειτουργία και το προσωπικό 
των επισιτιστικών τμημάτων 
•Ικανότητα στην επίτευξη στόχων στα τμήματα F& B.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
secretariat@minoapalace.gr

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

F&B Manager

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσία  
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 30 έως 45 ετών 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Θα θεωρηθεί έξτρα προσόν γνώση ρωσικής  
ή γερμανικής γλώσσας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογρα-
φικό τους σημείωμα με φωτογραφία: manager-
chal@aegeanstar.com, τηλ.: 23740 20820, φαξ: 
23740 20544.

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park 
Holiday Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Μάγειρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση 
•Τουριστική εκπαίδευση 
•Ομαδικό πνεύμα

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

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

Σερβιτόρους-ες Α’

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής & γερμανικής γλώσσας, 
καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, ευχάριστη  
& δυναμική προσωπικότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή

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

Το ξενοδοχείο Domotel Agios Nikolaos Suites 
Resort 4**** στα Σύβοτα Θεσπρωτίας επιθυμεί να 
προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015:

Chef

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης ελληνικής ή ξένης  
σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείων 5* και 4* 
•Γνώσεις catering, κρύας και ζεστής κουζίνας  
και γλυκών 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ όσον αφορά Microsoft Office  
και Internet skills 
•Γνώση προδιαγραφών HACCP  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ευκαιρίες εξέλιξης  
Βιογραφικά και πληροφορίες στο e-mail:  
tha@domotel.gr

 Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Petrino Suites” 
& “White Suites Resort” στην Άφυτο, Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, ζητούν να προσλάβουν:

Barman ή Barwoman

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
•Πιστοποίηση ΕΦΕΤ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5*  
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση (on the job training) 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την 
αίτηση τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της 
ιστοσελίδας του ξενοδοχείου: info@petrino-hotel.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από μία πρόσφατη φωτογραφία. 

Σερβιτόροι-ες Α’ 
για όλα τα Ξενοδοχεία του Ομίλου

Η θέση των σερβιτόρων-ες Α’ θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την εποικο-
δομητική 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

Η Lamway Hotel Management Group αναζητά:

Σερβιτόρους/Σερβιτόρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή αντίστοιχης. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας.  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, συστημάτων ασύρματης 
παραγγελιοληψίας.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: marketing@lamway.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών 
•Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

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

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

F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 ετών 
•Άριστη γνώση αγγλικής και/ή γερμανικής 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Καινοτόμες ιδέες 
•Διαχείριση παραπόνων 

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

Sous Chef (Code SC)

Location: Greek Islands
Position summary: The ideal candidate should be 
responsible for the food and beverage control. An 
experienced sous chef with bags of passion for the 
industry. The candidate should motivate and inspire his 
colleagues. He/she will have to apply the company’s 
standards, control and check the incoming supplies, 
apply the health and safety measures according to 
the health & safety and food hygiene standards, 
be responsible for the menu preparations and the 
quality of the food provided.
Position requirements: 
•At least 2 years’ experience at chef or sous chef 
level in a luxurious boutique hotel 
•Age up to 35 
•Good command of the English and Greek 
language 
•Ability to work under intense pressure 
•Being able to work as part of a team is essential 
•Have an ability to develop and evolve new 
dishes in line with the menu style 
•Have an ability to take instruction as well  
as give instruction
Should you wish to be a member of our team, 
please send us your CV at: hr@synergyspirit.net. 
All applications will be treated in the strictest 
confidence.

Captain / Α Σερβιτόρος/α  
για 5στέρο Boutique Ξενοδοχείο  

στην Κω

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Αρίστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση κρασιών 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Περίοδος εργασίας από 1η Απριλίου μέχρι 1η 
Νοεμβρίου

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία 
ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
manager@aquabluhotel.gr

Η ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε., ξενοδοχείο ST. NICOLAS 
BAY RESORT HOTEL & VILLAS μέλος του Small 
Luxury Hotels, επιθυμεί να προσλάβει:

Α’ Μάγειρα / Chef De Partie

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση ελληνικής και ευρωπαϊκής  
κουζίνας a la carte 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 - 5 ετών σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο 4 - 5 *, ή εστιατόριο ανάλογης 
κατηγορίας και ποιοτικής κουζίνας 
•Ικανότητα για πλήρη ικανοποίηση πελατείας 
υψηλών απαιτήσεων 
•Επαγγελματική νοοτροπία και υπευθυνότητα  
στην εκτέλεση  
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, απασχόληση 6 μηνών και άριστες  
συνθήκες εργασίας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν 
βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από μια πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail secretarial@stnicolasbay.gr. 
Aποστολή φαξ στο: 210 3392239.

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

Executive Chef
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση μεσογειακής και διεθνής κουζίνας 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Μάγειρες Α, Β 
 Αρτοπαρασκευαστές

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη 2 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* η εστιατόριο πολυτελείας. 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Aποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@canaves.com

We are launching a new restaurant in the heart of 
Doha’s Qatar business district. We are looking to 
find a seasoned:

Chef

With extensive experience in Mediterranean cuisine.

Those who apply should have experience in managing 
a kitchen size of 100m2, designing menus, managing 
and training staff, interacting with customers, 
managing procurement of kitchen goods and supplies, 
developing and implementing policies and procedure 
and other related functions.

We would be interested to see applicants with chef 
hotel experience, lead catering events, good command 
of verbal and written English, startup knowledge, 
+7 years chef experience.

•Considered a plus is having knowledge 
regarding Arabic cuisine/language and have 
worked overseas.

Interested candidates should send there CVs 
in English to the following e-mail: amatianis@
yahoo.com

Unique opportunity for a Job as Chef de Cuisine 
in Singapore. Mangiatutto Group of Restaurants 
(www.mangiatutto.com.sg), which manages two Italian 
restaurants and one Spanish Taberna & Tapas Bar, 
has also opened a new Greek traditional Tavern, 
Mykonos on the Bay, and seeks vibrant & dynamic 
chefs de Partie with proven experience and outmost 
dedication to the job. We are currently looking for:

Greek Chef de Cuisine

Responsibilities: 
•Manage and supervise the kitchen-team; 
•Make sure all menu lines are prepared 
according to specification; 
•Keep stock up-to-date, fresh and duly stored; 
•Manage all food suppliers; 
•Be accountable for the perfect cleanliness  
and order of the kitchen, 
•All other duties as assigned by executive chef 
and by the current resident Greek chef  
Requirements: 
•Proven track record of experience in high 
standard preparations of main Greek food cuisine 
•Hard working attitude 
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays 
•Diploma or professional course in culinary 
schools, preferable 
•It is very important to let us have in advance 
a sample of a menu that the candidate has 
executed in the past and some pictures of his / 
her dishes  
We offer: 
•Attractive wage 
•Food and accommodation 
•5 days work week 
•21 days of paid leave per year 
•Start: As soon as possible

Submissions: It is essential that you send your CV, 
sample menu, and pictures of your dishes in order 
to receive a formal offer with more details. Mr. Gerri. 
Tel: +65 91907773. E-mail: gerri.cugini@gmail.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην 
Κέρκυρα, υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Kitchen / Κουζίνα  
(C/Κ/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Chef 
•Sous chef 
•Cook A 
•Cook B 
•Cook C 
•Stewart 
•Pastry 
•Runner  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/Κ/15) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση 
e-mail: hr@aquisresorts.com

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

Waiter - Waitress  
for F&B Departments

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συστημάτων 
ασύρματης παραγγελιοληψίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

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

Maitre d’ Hotel

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

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία: hrlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007. 
Τηλ: 22440 32001 - 6945 306949 (10.00 - 14.00).

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

Προσωπικό  
Εστιατορίου & Μπαρ

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης ειδι-
κότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου 
είτε αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελί-
δας του ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
bluelagoonprincess.gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει 
να συνοδεύονται από μία πρόσφατη φωτογραφία.

Μάγειρας - Μαγείρισσα

Για εστιατόριο στη Σαντορίνη για όλο το χρόνο.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: chrisapostolou3@
yahoo.gr ή anasantorini@hotmail.com

F&B Manager 
Manager Post

Description: Cantina del Mar is situated right on 
the main beach overlooking the bay of Mylopotas the 
most famous and crowded beach on Ios. Cantina Del 
Mar brings a new concept to Ios Island, a beach bar 
that does real sandwiches, fresh wraps, Veg-Fruit 
Smoothies &the famous Cantina’s Breakfast. The 
Beach bar is open from early in the morning until 
late for Finger food and Cocktails.

At Cantina del Mar, delivering goodness is a way 
of life. We provide our guests with fresh and tasty 
Iight cuisine in an environment that embraces Greek 
hospitality and we do this by valuing our people, their 
hard work and their work-life balance immensely. 
Our people are smart, dedicated and enthusiastic. 
They’re empowered to anticipate and respond to 
customer needs, they’re encouraged to set goals 
and seize opportunities for professional growth. La 
Cantina offers a fun and friendly atmosphere and a 
challenging work environment.

Role overview: As Cantina’s manager, you’ll manage 
both the front and back of house operations and 
therefore, prior kitchen experience is a huge plus. 
You’ll build on your skills and discover new ones. 
You’ll hire, train and develop your staff. You’ll work 
with budgets, inventory, labor management, and 
P&Ls. You will use the tools and training provided 
by La Cantina to grow sales and increase profits 
while you grow and develop both personally and 
professionally.

The F&B Manager is responsible for the business 
performance of the business , ensuring that the Cantina 
operates efficiently and profitably, while maintaining 
high standards of food quality, service, health and 
safety. Ensures standards are maintained relating 
to food quality, ambiance, cleanliness and service.

Manages front of house operations, training 
staff working in: 
•Prepares work schedules and makes work 
assignments to ensure the cantina is properly 
staffed and that all related activities (i.e. table 
assignments, cashiering, beverage station) are 
staffed withappropriate personnel. 
•Assists with shift assignments 
Works collaboratively with the chef in estimating 
and placing orders for food and beverages, 
size of servings, and inspecting quality of food 
delivered. 
•Responsible for orderingand maintaining 
inventory for both food and non-food 
•Responsible on analyzing food and labor costs 
and assigning menu prices. 
•Communicates and coordinates work efforts 
with the chef on issues of menu items, planned 
menu changes, menu prices, and quality of food 
items. 
•Receives customer feedback and comments, 
resolve customer complaints about food or 
service, addresses negative feedback with staff, 
and implements corrective actions. 
•Critiques and evaluates staff performance and 
provides suggestions for improved performance. 
•Supervises staff in the clean-up and closing of 
the Cantina, ensuring kitchen and dining areasare 
properly cleaned and sanitized and meet 
sanitation standards. 
•Oversees the daily closing out and accounting  
of cash receiptsand the depositing of monies. 
•Creatively plans, organizes and controls the 
production of all menus, ensuring exciting 
menu content, design and profitable but market 
sensitive price structure. 
•Totals receipts and balances against sales, 
prepares deposit paperwork for receipts and 
preparesdaily revenue reports and expense 
reports for food and labor. Prepares reports  
for management on profitability of the Cantina. 
•Control weekly payroll to the monthly budget 
and take appropriate action to obtain the best 
results. 
•Maintains health and safety records 
•Maintains on-site presence during business 
hours, assisting staff, greeting guests and 
ensuring the overall efficient running of the 
Cantina. 

Qualifications: 
•Bachelor’s degree preferred 
•Three years of work experience as a supervisor/
manager in the food service industry. 
•A combination of education and experience 
may be taken intoconsideration based on the 
applicant’s credentials. 
•Basic computer proficiency 
•Availability to work a flexible schedule 
•Ability to lead, multi-task and make sound 
decisions in fast-paced environment. 
•Good command of the English and Greek 
language. 
•Excellent communication and interpersonal 
skills.  
We will: 
•Offer a market competitive salary. 
•Grow and develop you. 
•Reward you for high performance. 
•Encourage you to express yourself and your 
ideas.
If you are a management professional who is looking 
to take on a fun and rewarding new challenge, 
join our team at La Cantina Del Mar!

But first we will need this… 
•Up to date CV, along with two references 
•A covering letter. This is your opportunity to tell 
us a little bit about yourself, what drives you and 
what are you passionate about.

Send your CV to the following e-mail: 
akisbooz@gmail.com

To εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ στο λιμάνι της Κέας- Τζιας 
ζητεί για τις παρακάτω θέσεις εργασίας για τη σεζόν 
του 2015 Μάρτιο-Σεπτέμβριο:

A’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες 
Β’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπουφέ 
και a la carte, σερβιρισμά- άνοιγμα ψαριού και αστα-
κού. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθαριότητα 
του χώρου ευθύνης σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
απαιτούνται. Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής υπη-
ρεσιών στους πελάτες, εξυπηρετούν με χαμόγελο, 
ευγένεια και ταχύτητα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε ταβέρνα  
ή εστιατόριο 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Συστάσεις απαραίτητες 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: restaurantkea@
hotmail.com, website: http://www.kearestaurant.gr/

Σερβιτόρος Α΄& Β΄/ Bartender

•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής. 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε a la carte εστιατόρια /
Bar ή σε ανάλογη θέση σε boutique luxury  
ξενοδοχείο. 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα. 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας.  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό  
περιβάλλον εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@laresidencemykonos.com

Ζητάμε για το ξενοδοχείο Doryssa Seaside 
Resort 5* που βρίσκεται στο Πυθαγόρειο Σάμου:

Captain

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής  
•Άριστη γνώση ελληνικά, Αγγλικά 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: manager@doryssa.gr
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FO experience in a 5 star hotel preferred; 
•Perfect knowledge of English; knowledge  
of a second foreign language will be considered  
an added value 
•Comput hospitality er skills 
•Perfect ability in communication and personal 
relationships 
•Professional integrity, appearance and behavior, 
team spirit 
•Be able to act proactively and constantly  
find creative solutions in every guest  
encounters 
Kassandra Bay Resort offers: 
•Accommodation and meals 
•Dynamic and pleasant working environment 
•Work from May to end September
Please send your cv with recent photograph via 
e-mail: kassandrabay@gmail.com. CVs without 
recent photograph will not be taken into account.

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

Front Office Manager 
Guest Relations

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

Front Office Manager 
για 5στέρο Boutique Ξενοδοχείο στην Κω

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
Προσφέρονται: 
•7μηνη απασχόληση (Απρίλιος - Νοέμβριος) 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής πρό-
σφατη φωτογραφία, στο e-mail: manager@aquabluhotel.gr

Η αλυσίδα Aegean Star Hotels, επιθυμεί να προσλάβει:
Υπάλληλο 

Τμήματος Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αυτή την θέση  
σε εποχιακό ξενοδοχείο 4* ή 5*, 300 κλινών και άνω. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (επιθυμητή η γνώση  
του τουριστικού προγράμματος Protel) 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων
Τα βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: 
manager-chal@aegeanstar.com, ή στο φαξ 23740 
/ 20544. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να 
καλείτε στο τηλέφωνο 23740 / 20861 καθημερινά 
εκτός Κυριακής από τις 09:00 έως τις 17:00.

Το πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική ζητεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
•Γνώσεις γερμανικών και αγγλικών.

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

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα “Petrino Suites” στην 
Άφυτο, Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ζητεί να προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων) 
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 

•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Οργανωτικότητα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών (ρώσικα,  
γερμανικά, γαλλικά ή ισπανικά)  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την 
αίτηση τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της 
ιστοσελίδας του ξενοδοχείου: info@petrino-hotel.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από μία πρόσφατη φωτογραφία.

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Προϊσταμένη Ορόφων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουριστική εκπαίδευση 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr. Επικοινωνία 
θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

Hotel Operations Manager
Qualification & skills 
•Degree in hospitality/ hotel management/ 
tourism studies 
•3 to 5 years’ experience in a similar position 
•Fluency in both English and Greek, additional 
language will be a plus 
•Knowledge of hotel computer systems preferably 
Micros Fidelio 
•Excellent knowledge of Microsoft Office  
and Internet Browsers 
•Excellent knowledge of OTA extranets. 
•Excellent decision making skills 
•Young, dynamic and self-motivated  
Duties & responsibilities includes among other 
•Planning and organizing accommodation and events 
•Recruiting, training and monitoring staff 
•Monitoring work schedules for individuals  
and teams 
•Addressing problems and troubleshooting 
•Dealing with suppliers
Please send your CV with photo info@acroterrarosa.
gr, Akrotiri 84 700, Santorini Island, Greece. Tel: +30 
22860 85342. Fax: +30 22860 85341, website: www.
acroterrarosa.gr. Winter contact: T: +30 2130293285. 
F: +30 2130293286.

Rooms Division Manager
Διάρκεια: Εποχική (Full-time)  
(Μάρτιος-Οκτώβριος 2014)  
Οργανική θέση: Στο front desk του ξενοδοχείου/ 
back office του front desk  
Βασικές ευθύνες: 
•Υπεύθυνος για το προσωπικό του front desk 
και του housekeeping. (σε συνεργασία με την 
assistant front office manager, και την executive 
housekeeper του ξενοδοχείου) 
•Υπεύθυνος για το rooms allocation των πελατών 
του ξενοδοχείου. 
•Υπεύθυνος για λογαριασμούς, open account  
πελατών, το ταμείο της reception. 
•Υπεύθυνος για την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στο τμήμα του front desk (καλωσόρισμα 
πελατών, αντιμετώπιση αναγκών πελατών) 
•Αντιμετώπιση, καταγραφή παραπόνων στο τμήμα 
του front desk. (σε συνεργασία με την guest 
relations manager) 
•Έλεγχος τήρησης του budget στα τμήματα  
της ευθύνης του 
•Έλεγχος επίτευξης στόχων front desk (upselling) 
•Έλεγχος εμφάνισης και συμπεριφοράς προσωπικού 
σύμφωνα με τα standards και στα δύο τμήματα. 
•Έλεγχος δωματίων και δημοσίων χώρων  
για τήρηση standards (σε συνεργασία με το τμήμα 
housekeeping) 

•Συνεργασία με το τμήμα maintenance 
για αντιμετώπιση βλαβών του ξενοδοχείου 
•Έλεγχος, αξιολόγηση και εκπαίδευση  
του προσωπικού του τμήματος 
•Yπεύθυνος προγράμματος εργασίας  
για τα παραπάνω τμήματα.  
Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής Ελλάδος  
ή/ και εξωτερικού 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε θέση front 
desk σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και τουλάχιστον 
2 ως προϊστάμενος (front office manager/ rooms 
division manager) 
•Εξαιρετική χρήση Microsoft office 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά 
•Μanagement skills (ομαδικό πνεύμα, ηγετικό πνεύμα) 
•Χρήση ξενοδοχειακού προγράμματος  
Χρήσιμες δεξιότητες: 
•Γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Fidelio
Απαραίτητη φωτογραφία, αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: fb@eaglespalace.gr

Η εταιρία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ με δύο ξενο-
δοχειακές μονάδες στη Θάσο αναζητά:

Public Relations Manager 
για Ξενοδοχειακή Μονάδα 4*

Περιγραφή θέσης: 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Επικοινωνία με media (συντάσσει, στέλνει 
και αποδελτιώνει δελτία τύπου) 
•Δημιουργία customer database 
•Σύνταξη κειμένων, slogan και παρουσιάσεων 
πελατών 
•Συνεχής ενημέρωση περιεχομένου του website  
& των social media 
•Υπεύθυνος/η για το επικοινωνιακό profile του 
ξενοδοχείου (εταιρική καταχώρηση, site κ.λπ.) 
•Αντιμετώπιση κρίσεων & παραπόνων πελάτη 
•Υπεύθυνος/η για την οργάνωση μεγάλων  
ή ιδιαίτερων εκδηλώσεων  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών marketing  
ή Οικονομικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση  
στο marketing ή στις δημόσιες σχέσεις. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής  
γλώσσας. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση χειρισμού H/Y και προγραμμάτων 
Excel-Word-Access-Powerpoint 
•Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια  
Παροχές εταιρίας:  
•Εργασία πλήρους απασχόληση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικού: thess@kebe-sa.gr

 
Tο ξενοδοχείο 5* Diamond Deluxe Hotel Wellness & 
Business στο Κέντρο της Κω επιθυμεί να προσλάβει 
για τη σεζόν 2015:

Γερμανόφωνη Υπάλληλος  
Δημοσίων Σχέσεων /Guest Relations Agent

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Ηλικία 30- 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα - επικοινωνία 
- οργανωτικότητα 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών υπηρεσιών  
με στόχο τη συνεχή βελτίωση των βαθμολογήσεων 
προσφερομένων υπηρεσιών  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•Άριστη γνώση υπολογιστών και social media  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•7μηνη εργασία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
x_tsaousis@diamondhotel.gr

Tο ξενοδοχείο Daios Luxury Living στη Θεσσαλονίκη 
επιθυμεί να προσλάβει:

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 2-3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 

σε ξενοδοχειακές μονάδες πόλης - 5 αστέρων  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
και συγκεκριμένα PROTEL  
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο 
με μία πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύ-
θυνση: v.karalioliou@daioshotels.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini. For the season of 2015, we are 
looking for associates who are willing to learn and 
build up a successful career in hospitality.

Spa Therapist
Job description: 
•Provide consistent professional spa massage and 
body treatments compliant with spa protocols and 
accepted documentation practices 
•Handle guests’ queries and concerns efficiently 
and politely 
•Uphold the standards of hygiene and sterilization 
as directed by law and the spa’s policies and 
procedures 
•Possess the aptitude to work with no direct 
supervision 
•Maintain a constructive attitude and add toward 
a quality work environment 
•Help in all areas of spa operation as requested  
by organization 
•Perform prep work, correctly clean and restock 
room as necessary 
•Actively support the spa, treatments, services 
and retail, in addition to programs obtainable 
•Efficiently inform and teach guests concerning 
specific wellness concerns  
Required skills: 
•Minimum experience of 2 years in a similar 
position in a luxury hotel is necessary 
•Outstanding communication and listening skills, 
in addition to basic computer knowledge 
•Team player 
•Have an enthusiasm and possess superb 
customer service skills 
•Take pleasure in working with people and have  
a welcoming and outgoing personality  
Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary

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

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

Υπεύθυνη Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΙΕΚ spa ή αντίστοιχος τίτλος 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Γνώση ρωσικών ή γαλλικών θα θεωρηθεί επι-
πλέον προσόν 
•Ικανότητες προώθησης πωλήσεων 
•Ηλικίες έως 35 ετών

Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία: hrlr@lindoshotels.com. Fax: 22440 32007. Τηλ: 
22440 32001.

Εσωτερικοί  
Φροντιστές Ηλικιωμένων για Αγγλία

Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβαρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσω-
πικού στο νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα εσωτερικούς φροντιστές ηλικιωμένων.

Προσφέρεται άμεσα εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Απαιτείται 
•Ικανοποιητικές γνώσεις αγγλικών 
•Εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων.  
Παρέχεται 
•Μισθός 1600 λίρες Αγγλίας μηνιαίως (2000 ευρώ περίπου). 
•Παρέχεται δωρεάν διατροφή, διαμονή και αεροπορικά εισητήρια. 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση στη μετεγκατάσταση στην Αγγλία

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης 
βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε βιογρα-
φικό στο e-mail: contact@jobsallover.eu να σας ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέρεια και ξεκινήστε την 
καριέρα σας στην Αγγλία μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 032690. Υπόψιν Κου Ζώζη Βασίλη. Οι υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας παρέχεται δωρεάν προς τους υποψηφίους εργαζομένους. 
Website: www.jobsallover.eu

Στέλεχος Τμήματος Marketing  
(Ref. MRG 07)

Η PRAXIS Κτηματομεσιτική αναζητά να προσλάβει στέλεχος ως:

Σύμβουλο Επαγγελματικών Ακινήτων
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων 
•Αναζήτηση και αυτοψία ακινήτων 
•Χαρτογράφηση αγορών ακινήτων 
•Μελέτες αγοράς ανά επαγγελματικό κλάδο  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον κλάδο 
των επαγγελματικών ακινήτων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

με μεγάλη ευχέρεια επικοινωνίας και γραπτού 
λόγου 
•Εξαιρετική γνώση MS Office 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής κατά  
προτίμηση οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνση 
•Πακέτο αποδοχών 
•Ευέλικτο πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
tperdikis@praxiskt.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 position:

Sales Executive  
for Health Insurance  

Software - 005
Profiles: Candidates will identify new sales leads, by contact with prospective customers. Will qualify 
existing sales leads and determine the most effective sales approaches for different products and 
market segments. They will be responsible for bid process, including the development of sales proposals 
and presentations of information systems and services. Candidates will further develop and enhance 
customer relationships and post sales proposals to sustain interest. They will also be responsible for 
the resolution of concerns and the agreement, if necessary, on both commercial and technical issues.

Qualifications: 
•Master’s university level degree (or higher education institute) in business administration, 
marketing, computer science, information technology or relevant field of study. 
•Minimum 5 years of experience in sales or presales, selling information systems and services with 
a long sales cycle. 
•Experience in business software market and health Insurance or insurance software. 
•Strong presentation and product demonstarion skills are required. 
•Extrovert, passionate, persistent, positive thinker and energetic personality. 
•Very good oral and written communication skills. 
•Very good command of English language and/or any other languages. 
•Ability to travel abroad.  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology  
Send your CV to the following e-mail: recruitment@mni.gr

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων: 
•Σπουδές στον τομέα του marketing 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office,internet) 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικών  
ενεργειών της εταιρίας. 
•Οργάνωση - διαχείριση διαφημιστικών  
καταχωρήσεων και διαφημιστικού προγράμματος 
•Ενημέρωση και διαχείριση του δικτυακού τόπου 
της εταιρίας 

•Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού  
διαφημιστικού και προωθητικού υλικού 
•Διοργάνωση εταιρικών παρουσιάσεων 
•Δημιουργία και διαχείριση των εταιρικών 
newsletter 
•Έρευνα αγοράς, προσέγγιση πελατολογίου  
Η εταιρία παρέχει: 
•Σταθερό μισθό 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άνετο και φιλικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στεί-
λουν βιογραφικά σημειώματα στο e-mail: cv2@
skywalker.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Η εταιρία ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, η κορυφαία εταιρία παραγωγής και εμπορίας κρασιών (ΜΠΟΥΤΑΡΗ, 
ΚΑΜΠΑΣ), ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στελέχους με έδρα το νομό Χανίων ή Ρεθύμνου:

Πωλητής/ τρια
Κύρια καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για την επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων της περιοχής ευθύνης 
•Υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης  
της εταιρίας σε όλα τα κανάλια διανομής  
(χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, επιτόπια  
κατανάλωση) 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση & ανάπτυξη υφιστάμενου  
πελατολογίου 
•Εισήγηση ενεργειών και σχεδίων  
για τη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής  
ανάπτυξης της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 2 χρόνων σε ανάλογη θέση  
πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Τίτλος σπουδών (με εξειδίκευση στη διοίκηση 

επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν) 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης  
& συντονισμού δραστηριοτήτων 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας και προσαρμογής 
σε δυναμικό περιβάλλον 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οινολογικά 
θέματα θα θεωρεί ως επιπλέον  
προσόν 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Η εταιρία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες 
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: amalia.basiou@boutari.gr 
(υπόψιν δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού). Όλες οι 
υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

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

Systems Engineer 
Κωδ. Θέσης: SE/14

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

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά).  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:  
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση 
ή εμπειρία όσον αφορά την (υποδομή, δίκτυα, 
λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων,  
προγραμματισμός. 
•Καλή γνώση IP Routing, TCP/IP Networking. 
•Kαλή γνώση LAN,WAN, δικτύων. 
•Kαλή γνώση λειτουργικών συστημάτων  
(Unix, Windows) 
•Χρήση και λειτουργία τεχνολογιών Firewalls. 

•Xρήση και λειτουργία τεχνολογιών VPN, NAT. 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα  
ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, στην επίλυση 
προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής  
και εκμάθησης νέων τεχνολογιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας   
Αποστολή βιογραφικών στο παρακάτω link: 
http://tinyurl.com/m8adjeg
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ /ιδα ζητείται για σοβαρή συνεργασία 
στην ανάπτυξη και διεύθυνση κέντρου ξένων 
γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: language_
schools7@yahoo.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλατεία Μαβίλη επε-
κτείνει τις δραστηριότητες της και ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση του δυναμικού 
της σε διάφορα τμήματα. Άμεση συνεργασία. 
Τηλ: 6943 950447.

ΤΟ 5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στo Hρά-
κλειο ζητεί Βοηθό Διευθυντού. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, fax: 2810 305400.

ΟΜΑΔΑ marketing ζητά Συνεργάτες υπεύθυ-
νους, με ηγετικές ικανότητες για Επόπτες δικτύ-
ου ανθρώπων. Άμεσο συνεχώς αναπτυσσόμενο 
εισόδημα. Τηλ: 6987 712232.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης για την κάλυψη 
της θέσης του Διευθυντή σε γνωστή εταιρία στη 
Μακεδονία. Απαραίτητα προσόντα, διοικητική 
εμπειρία, καλά Αγγλικά, δυναμική προσωπικότητα, 
συστάσεις. Υπάρχει πλήρης εχεμύθεια. Ε-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία και Υπεύθυνη /ος Εσω-
τερικών Διαδικασιών. Έμπειρη /ος σε οργάνω-
ση-διοίκηση εσωτερικών διαδικασιών τεχνικής 
εταιρίας, στη Μύκονο. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ, 
Αγγλικά και μεταφορικό μέσο. Σοβαρότατο πακέτο 
αποδοχών, ΙΚΑ. E-mail: kostas.andron@gmail.
com, τηλ: 6980 506000.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομο με διοικητικές 
ικανότητες. Μισθός 1.200€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com.

Η OPTICAL Papadiamantopoulos αναζητά Διευ-
θυντή Υποκαταστήματος corner γυαλιών ηλίου στο 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση 
εμπειρία στη λιανική. Άριστη γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων και Διοίκησης ζητούνται 
από όμιλο εταιριών με ηγετική θέση στον κλά-
δο. Απαραίτητη γνώση H/Y, Αγγλικών. Εμπειρία 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Παρέχεται 
ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, ασφάλιση 
και προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 211 9964013.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Health and Safety Managers με 5ετή-
10ετή εμπειρία για έργα στο εξωτερικό. Κατοχή 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σε θέματα ασφά-
λειας και υγείας (NEBOSH, IOSH κλπ) θεωρείται 
επιπλέον προσόν. E-mail: info@atzovaras.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά πτυχιούχο ΑΕΙ Διοίκησης και 
Οικονομίας ως Υπεύθυνο Εμπορίας, με καθή-
κοντα την παρακολούθηση - διαχείριση και τη 
διακίνηση παραγωγής και εμπορευμάτων. Άτομο 
εμπιστοσύνης με επικοινωνιακή επάρκεια, Η/Υ, 
Αγγλικά. E-mail: serpa@otenet.gr, κωδ: ΓΕ05.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ αντιπρόσωπος SingularLogic, προσφέ-
ρει θέση εργασίας σε Σύμβουλο ERP, με εμπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. Παρέχεται 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ntsgroup.gr.

ΕΜΠΕΙΡΗ σε οργάνωση και διοίκηση τμήματος 
επικοινωνίας, ζητείται. Ειδική εργασία (όχι κατανα-
λωτικό προϊόν). Σοβαρότατο πακέτο αποδοχών - ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άριστη γνώση Αγγλικών και 
λογιστικών για γραμματειακή υποστήριξη σε 
γραφείο ευρέσεως εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@jobtrust.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται έμπειρος /η, οδηγός Ι.Χ. 
ανεξαρτήτου ηλικίας, μη καπνιστής /τρια και με 
οικολογική συνείδηση. Υποχρεωτική διαμονή στον 
Ωρωπό. Συνδυασμός εργασίας και κοινωνικής 
προσφοράς. Τηλ: 2295038300, 6972 873974.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διαφόρων Ειδικοτήτων για υποδοχή, 
νομικό, διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών 
ζητούνται από εταιρία ιατρικών παρόχων. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 9964013.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εισαγωγική εταιρία για τα 
νέα της τμήματα σε: γραμματεία, μηχανογράφηση, 
reception. Τηλ:211 05554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας νέα για part time εργασία σε 
εταιρία Insurance Broker. Απαραιτήτως να γνωρίζει 
άριστα ECDL, Αγγλικά και προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2ετή σε ασφαλιστικό γραφείο ή σε ασφαλιστική 
εταιρία. E-mail: ergasia2011@hotmail.com.

ΝΕΑ ζητείται για γραμματειακή υποστήριξη, 
υποδοχή, διαχείριση σε ΑΕ με άριστη γνώση 
Η/Υ, άπταιστα Αγγλικά για πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary14.cv.interview@
gmail.com.

ΝΕΟΣ -α, ζητείται ως Γραμματέας με άριστη 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών. Οργανωτικός /ή, για 
την κάλυψη τηλεφωνικού κέντρου/τμήματος 
καταχωρίσεων, πλήρες ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretary14.cv.interview@gmail.com.

ΝΕΕΣ ζητούνται από μεγάλη διαφημιστική στο 
κέντρο της Αθήνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, δυναμι-
κές, επικοινωνιακές. Μόνιμη εσωτερική εργασία. 
Πενθήμερο ΙΚΑ, υψηλός μισθός, εκπαίδευση, 
καριέρα. Βιογραφικά στο e-mail: cv4twin@gmail.
com, τηλ: 211 5001807.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
ζητεί Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανερ-
γίας και πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ. Παρέχεται βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.
ofp@gmail.com.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εισαγωγική εταιρία για 
τα νέα της τμήματα σε: γραμματεία, fax, reception 
και μηχανογράφηση. Ευέλικτο ωράριο, σταθερός 
μισθός. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554156.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στα Άνω Λιόσια, ζητείται νέος για 
Υπάλληλος Γραφείου, για 8ωρη 5θήμερη εργασία. 
Απαραίτητα Αγγλικά και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.kipourou@mmvapors.com, τηλ: 210 2400670.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομα για εσωτερι-
κή θέση γραφείου σε νεοσύστατο τμήμα. Άμεση 
πρόσληψη. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554156.

ΑΤΟΜΑ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητούνται 
από εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής για 
στελέχωση νέων θέσεων γραφείου. Υψηλές 
αποδοχές. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 5554965.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ζητείται άτομο για Υπάλληλος 
Γραφείου, με πολυετή εμπειρία μόνο για το τμήμα 
εμπορικής διαχείρισης, με γνώσεις τιμολόγησης 
και άπταιστων Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimis2010@windowslive.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ζητούνται για το εμπορικό τμήμα 
ομίλου συμπληρωμάτων διατροφής. Απαραίτητη 
γνώση H/Y και ευχέρεια λόγου. Σταθερός μισθός. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554883.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για ιατρείο, στα Βόρεια 
Προάστια. Ευπαρουσίαστη, επικοινωνιακή, με 
γνώσεις H/Y. Δεν απαιτούνται γνώσεις ιατρικής. 
Προτιμούνται κάτοικοι γύρω περιοχών. Πλή-
ρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6944 
648640, 6973 207593.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ξένων 
γλωσσών, ζητά άτομα για τη θέση της γραμματεί-
ας, με Voucher. Περιοχή Νέα Ιωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: stellachatzigiannaki@gmail.com.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των ιατρικών παροχών, προσλαμβάνει 
νέους -ες για τη reception και το τηλεφωνικό 
κέντρο. Τηλ: 211 5554968.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί νέα για 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και H/Y. Τηλ: 211 5554883.

ΣΤΕΛΕΧΗ διάφορων ειδικοτήτων ζητούνται για 
υποδοχή, διαχείριση και ρεσεψιόν, από όμιλο 
ιατρικών παροχών. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964013.

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
για το υποκατάστημά της στο Μενίδι, για πλήρη 
εξαήμερη απασχόληση. (Τιμολόγηση - παραγγελίες 
- βοηθητικές λογιστικές εργασίες). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@marxyl.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου νέος, με δικό του μετα-
φορικό μέσο, με γνώσεις ξένων γλωσσών, H/Y, 
ευχέρεια λόγου, ζητείται. Τηλ: 210 3301468, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Άνω Γλυφάδα ζητεί άτομο με 
εμπειρία στον τομέα των αθλητικών ειδών, ως 
Πωλητή και Υπάλληλο Γραφείου. Καλή γνώση 
H/Y και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
sportit@otenet.gr, τηλ: 210 9644079.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με 3 εμπορικά υποκαταστήματα για 
το εμπορικό τμήμα της ζητά 5 άτομα με γνώσεις 
και εμπειρία στη γραμματεία και στο λογιστήριο. 
Σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη, ασφάλιση. 
Τηλ: 211 5554805.

ΓΡAΜΜΑΤΕΑΣ εταιρίας συμβούλων στην Αθή-
να, ζητείται με εμπειρία δύο ετών σε αντίστοιχη 
θέση, πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης, 
άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικής, Γερμανικής γλώσ-
σας. Bιογραφικά στο e-mail: info@pkcgroup.gr, 
υπόψιν κου Παπαδόπουλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων στο τμήμα των ανταλλακτικών στην 
Πάτρα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: korakianitim@oceansec.gr, 
τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη 
κάτοχος Voucher με πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Bιογραφικά στο e-mail: kmetal@otenet.gr.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ ζητείται για κομμωτήριο στο 
Κερατσίνι. Τηλ: 210 4940434. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο Γραφείου, 
με γνώσεις διαχείρισης e-shop, βασικές γνώ-
σεις photoshop, microsoft office, άριστη γνώση 
Αγγλικών, γραπτώς και προφορικώς. Τηλ: 210 
3232068, κος Μανώλης, ώρες επικοινωνίας 
09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμπληρωμάτων διατροφής, ζητεί 
Γραμματέα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
H/Y. Τηλ: 211 9964006.

ZHTEITAI Γραμματέας για μερική απογευματινή 
απασχόληση σε εκπαιδευτήρια στη Νεα Κηφισιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: evakalergi@gmail.com.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ Κομμωτηρίου, ζητείται με προ-
ϋπηρεσία ή χωρίς, επικοινωνιακός, με γνώση 
Η/Υ, για part time ή πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
6932 245100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με πάρα πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών και Γαλλικών και παιδεία πανεπιστημιακού 
επιπέδου για θέση στη Γενική Γραμματεία της 
κεντρικής διοίκησης γνωστού ναυτιλιακού ομίλου. 
E-mail: evanthia@otenet.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά Γραμματέα, απόφοιτο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, με επικοινωνιακές-οργανωτικές δεξι-
ότητες, άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ και προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών. Συνεκτιμάται 
η γνώση Ισπανικών και SAP. Βιογραφικά στο 
e-mail: gehellas@gamesacorp.com.

ΝΕΕΣ Υπάλληλοι Γραφείου, ζητούνται από εται-
ρία πληροφορικής για ψηφιοποίηση εγγράφων 
και καταχώρηση δεδομένων. Πλήρης και μερική 
απασχόληση. Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΝΕΑ ως Υπάλληλος Γραφείου, με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών, ζητείται από εταιρία στα Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: healthway@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός για καρδιολογικό ιατρείο 
στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, κάτοχος κάρ-
τας ανεργίας. Απαραίτητα προσόντα η άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Επιθυμητή 
η σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
elstafyla@yahoo.gr, τηλ: 2310 407200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για θέση σε ιατρική τηλε-
γραμματεία. Απαραίτητη η καλή γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Ωράριο κυλιόμενο, πενθήμερο, μισθός 
βασικός. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ιατρείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: professionaclinicsecretary@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστή-
ριξη και Καθηγητές όλων των ειδών χορού. 
Επιθυμητή η εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dancewaveschool@gmail.com, τηλ: 23151 13000, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό από εταιρία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, για το τμήμα υποδοχής, 
μηχανογράφησης, αρχείου και λογιστηρίου. Τηλ: 
211 5554805.

LAW firm is seeking for a part-time Receptionist/
Admin Assistant responsible for overall front 
office activities. Requirements: excellent 
Greek and English, reliability, punctuality, 
ability to juggle multiple priorities,pleasant-
personality,MS-Word&Outlook,organizational-
skills, 2 year experience, preferably in a law 
firm. CVs: lfhrass@gmail.com.

 

Marketing - Δημόσιες  
Σχέσεις - Διαφήμιση
MARKETING / Business Development Director 
ζητούνται από γνωστό, πολυσχιδές τεχνικό γρα-
φείο, για ανάπτυξη και διεύρυνση εργασιών. 
Απαιτείται Μεταπτυχιακό, ανάλογη εμπειρία, 
Proficiency, Η/Υ. Υψηλά ποσοστά και bonus. 
Ευγενικό περιβάλλον. Τηλ: 6932 050080.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στο κέντρο της Αθήνας για μόνιμη εσωτερική 
σταθερή εργασία. Υψηλός μισθός - ΙΚΑ - εκ-
παίδευση, μεγάλη εξέλιξη, bonus αποδόσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvtwin@gmail.com, τηλ: 
211 5001808.

COMPANY in the exhibition and events industry, 
seeks Sales and Marketing Representative. 
Requirements: College-University education, 
excellence in English speaking and writing, very 
customer service orientated, excellent Microsoft 
office and PC skills. CV: info@prokaki.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Νηπιαγωγό, για θέση 
marketing, με μηχανή ή Ι.Χ. Τηλ: 210 6401954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Διαφήμισης με μπλοκ 
παροχής υπηρεσιών για το Athens go magazino. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά πτυχιούχες /χους 
marketing- management ΑΕΙ-ΤΕΙ, με ικανοποι-
ητική εργασιακή εμπειρία, για να στελεχώσουν 
θέσεις marketing-management. Βιογραφικά στο 
e-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για στελέχωση γραφεί-
ων συνεταιρισμού, στους τομείς marketing και 
προώθησης, πρωτοποριακών και καινοτόμων 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Κεραμεικό ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης - marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο το φαρμακευτικό 
marketing ζητά Πωλήτριες, ευπαρουσίαστες με 
2ετή προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου, 
δίπλωμα ΙΧ, γνώση Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει 
μισθό, bonus, αυτοκίνητο. E-mail, με φωτογραφία: 
biografikacvpatra@yahoo.com.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ομάδα marketing που επεκτείνεται 
ζητούνται 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με καλές γνώσεις H/Y και internet. Προμήθεια 
μέχρι και 90%. Τηλ: 23410 70332.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ζητά Πωλητές Διαφήμισης. Μι-
σθός και ποσοστά. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: SALES1214.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης καλλιστείων ζητεί έμπειρα 
στελέχη από το χώρο της διαφήμισης για ανεύ-
ρεση χορηγιών για τα καλλιστεία Μακεδονίας. 
Bιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhinio.gr, 
κωδ: ΕΧ ΚΑΛ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ εταιρία καλλιστείων, ζητεί 
έμπειρα στελέχη, με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στη διοργάνωση καλλιστείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: e-mailpr@paraskhnio.gr, κωδ: ΣΤ ΚΑΛ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, 
ανεξαρτήτου ηλικίας από διαφημιστική εταιρία. 
Απαραίτητες βασικές γνώσεις internet. Τηλ: 
6951 485160.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση google adwords 
και analytics, youtube διαφημίσεων, facebook ads 
και insights, e-mail marketing, webmaster tools με 
εμπειρία στη σύνταξη εξατομικευμένων αναφορών. 
Βιογραφικά στο e-mail: keramitsis@mms-adv.gr.

H ALEXANDER Moore SA εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών οργάνωσης επιχειρήσεων επιθυμεί να 
προσλάβει άτομα για τη στελέχωση τμήματος 
Direct Marketing. Μερική απασχόληση, σταθερές 
ικανοποιητικές αποδοχές. Δυνατότητα εργασίας 
από απόσταση. E-mail: hr@alexandermoore.com, 
κωδ: DM/11/14.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να έχουν ασχοληθεί με 
το δικτυακό marketing για το πρόγραμμα DSP. 
Άμεσες τεράστιες εβδομαδιαίες προμήθειες έως 
150% του προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakisgj@gmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ Διαφημιστές και Πωλητές ζη-
τούνται, με άνεση στις δημόσιες σχέσεις, για 
πώληση διαφημιστικού χρόνου τηλεοπτικών 
εκπομπών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: cnpmediapro@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing ζητάει άτομο για 
προώθηση εργαλείων διαφήμισης. Προμήθεια 
μέχρι και 90%, επιθυμητή η γνώση internet. Ευέ-
λικτο ωράριο εργασίας, άμεσο ξεκίνημα, πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 23410 70332.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ απασχόληση στο χώρο 
της διαφήμισης. Πρόταση συνεργασίας. Ιδέα 
που ξεκίνησε από την Ελλάδα και προσφέρει 
δυνατότητα συμπληρωματικού εισοδήματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: p.ververidis@gmail.
com, τηλ: 6977 481925.

ΟΜΑΔΑ marketing ζητά Συνεργάτες, υπεύθυ-
νους, με ηγετικές ικανότητες για Επόπτες δικτύου 
ανθρώπων. Άμεσο, συνεχώς αναπτυσσόμενο ει-
σόδημα άνω 500€ μηνιαίως. Βιογραφικά στο 
e-mail: riaaris25@yahoo.com.

ZHTEITAI άτομο υποδοχής δημοσίων σχέσεων 
για εστιατόριο πολυτελείας. Περιοχή Σύνταγμα. 
Εμφανίσιμη, Αγγλικά, χειρισμός Η/Υ, επικοινω-
νιακή, για πλήρη ή μερική απασχόληση με ασφά-
λιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
ergasthri@gmail.com.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο τομέα του μάρκετινγκ, 
υψηλές αποδοχές και ευέλικτο ωράριο με δυνα-
τότητα καριέρας. Τηλ: 6986 1509611.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από διεθνή εταιρία μάρκετινγκ 
για εργασία από το χώρο τους. Προμήθεια 90% 
στο καλύτερο προϊόν της αγοράς. Εκπαίδευση 
δωρεάν. Βιογραφικά στο e-mail: elena-scarlet@
hotmail.com, τηλ: 6980 056676.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
στο Κέντρο της Αθήνας. Μόνιμη σταθερή εσωτε-
ρική εργασία. Υψηλός μισθός, ΙΚΑ, εκπαίδευση, 
μεγάλη εξέλιξη, bonus αποδόσεως. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@twin.gr, τηλ: 211 5001804.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Social Media Expert. Απα-
ραίτητα: πτυχίο Πληροφορικής/Marketing, άριστη 
χρήση social media, γνώση Αγγλικής, ομαδικό 

πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: sme.

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

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για στελέ-
χωση ομάδας marketing, για καταχώρηση δι-
αφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό αναζήτησης. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@firmagroup.gr.

ΝΕΑ και φιλόδοξα άτομα με επικοινωνιακές 
ικανότητες ζητούνται ως Αντιπρόσωποι - Συ-
νεργάτες, για συνεργασία με παραγωγική εταιρία, 
στον τομέα μάρκετινγκ, δυνατότητα απεριορίστου 
εξέλιξης. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση, άμεσο 
ξεκίνημα. Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλ. Καλογήρων ζητεί 
νέους Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους 
τομείς: διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυ-
πηρέτησης πελατών, διαφήμισης - marketing, 
οργάνωσης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρό-
γραμμα συνεργασίας. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία και σπουδές στο 
κομμάτι του marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
christos.soulis@datarecall.gr, τηλ: 6972 169656.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζητείται 
Δικαιούχος Voucher 18-29 για την ενημέρωση των 
προϊόντων, συγγραφή άρθρων και social media. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: career@ladopano.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για συνεργασία με πολυεθνική 
εταιρία marketing. Θα προτιμηθούν: φιλόδοξοι-
εργατικοί- επικοινωνιακοί, με γνώσεις Η/Υ. Παρέ-
χονται: εκπαίδευση-ευέλικτο ωράριο-δυνατότητα 
εργασίας από το χώρο σας, προμήθεια 80%. E-mail: 
elena-scarlet@hotmail.com, τηλ: 6980 056676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η για τη στελέχωση του 
διαφημιστικού τμήματος περιοδικών εκδόσεων. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: dyros.magazines@otenet.gr.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εισαγωγική εταιρία για τα 
νέα της τμήματα σε: γραμματεία, μηχανογράφηση, 
reception. Τηλ:211 05554883.

ΟΜΙΛΟΣ αναζητά Προϊστάμενο Λογιστηρίου με 
Οικονομικές Σπουδές Α΄ τάξης. Προϋπηρεσία σε 
οργανωμένο λογιστήριο. Καλή γνώση Αγγλικών, 
εξοικείωση με Η/Υ και ERP συστήματα. Ικανότητες 
οργανωτικές/επικοινωνιακές/διαπραγματευτικές/
διοικητικές. Βιογραφικά στο e-mail: recruitment@
stassinopoulosgroup.gr, κωδ:ΠΛ2014.

ZHTEITAI Λογίστρια με 10ετή προϋπηρεσία και 
μεταφορικό μέσο. Μόνιμη συνεργασία με λογι-
στικό γραφείο στον Πειραιά. Πολύ καλή γνώση 
σε διπλογραφικά βιβλία ΑΕ, ΕΠΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: vana@daidis.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Λογίστρια με 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Απασχόλη-
ση εσωτερική, πλήρης. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxco@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Βοηθό Λογιστού, 
με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
και γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας και 
εργασιακών σχέσεων. Κάτοχος μηχανής διπλώ-
ματος μηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu, fax: 210 4225642.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
άμεσα Λογιστή Α’ τάξης, με γνώσεις Φοροτεχνι-
κού και οργάνωσης-διοίκησης λογιστηρίου για 
εσωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αιολικός ΑΕΒΕΤ στην Αγία Παρα-
σκευή Λέσβου, ζητά Βοηθό Λογιστή, απόφοιτο 
αντίστοιχου ΤΕΙ με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
eolikosaevet@otenet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται για εργασία σε ανώνυμη 
εταιρία. Τηλ: 6976 127444, 6944 552221.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Λογιστές -τριες για νησί 
των Κυκλάδων, απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ. Γνώσεις 
βασικών αρχών λογιστικής-Αγγλικά-εργατικό-
τητα-πρωτοβουλία-δίψα για μάθηση και τυχών 
άλλα πρόσθετα προσόντα θα εκτιμηθούν. Τηλ: 
6940 401003, κος Νίκος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητεί Λογιστή 
για βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας προϋπηρεσία σε 
λογιστικό γραφείο θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: raniap@hol.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ Λογιστών-Φορολογικών Συμβού-
λων ζητείται Βοηθός Λογιστή με τουλάχιστον 
τριετή προϋπηρεσία και εμπειρία σε απλογραφικά 
και διπλογραφικά βιβλία. Διαδικασίες ΓΕΜΗ, ΦΠΑ, 
φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών 
προσώπων. E-mail: hrdep.ants@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 22

Από τoν όμιλο Figura ζητούνται:
Ιατροί Δερματολόγοι 
ή Πλαστικοί Χειρουργοί 

Για τα καταστήματα Αθήνας για πλήρη ή μερική απασχόληση με άριστες συνθήκες εργασίας και προο-
πτικές εξέλιξης.

Η ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στον Ασπρόπυργο ζητάει:

Γραμματέα

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

Sales and Operations 
Associate Position

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

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

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

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

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

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•με ευχέρεια λόγου, οργάνωση και τάξη 
•πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•τουλάχιστον 5ετή πραγματική προϋπηρεσία  
με συστάσεις 
•άριστη γνώση αγγλικών 

•μία επιπλέον ξένη γλώσσα κατά προτίμηση 
γαλλικά ή ισπανικά 
•άριστη χρήση Η/Υ (MS Office, Ιnternet)  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
με θέμα «Γραμματέας» στο e-mail:  
career@kontoveros.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•αντίστοιχος τίτλος  
ειδικότητας 
•άνεση στην επικοινωνία 

•γνώσεις και ενδιαφέρον  
για την ιατρική αισθητική 
•εμπειρία σε ανάλογη θέση  
θα εκτιμηθεί. 

Βιογραφικά στο e-mail: 
figuragr@gmail.com.  
Τηλ. κεντρικής διοίκησης: 
2310 242429.

Η εταιρεία Glonatech ΑΕ (μέλος του ομίλου ΟΝΕΧ S.A.) για τη στελέχωση εργοστασιακής μονά-
δας (Λαμία) ζητά:

Βοηθό Παραγωγής
Προσόντα υποψηφίου: 
•Ηλικία: έως 35 ετών. 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΤΕΙ 
•Προαιρετικά: μεταπτυχιακό σε τεχνολογία 
υλικών στον τομέα της νανοτεχνολογίας ή της 
ανάπτυξης υλικών 
•Επιθυμητή εμπειρία σε μεθόδους ανάπτυξης 
υλικών με ιδιαίτερη έμφαση στην απόθεση  
με χημικούς ατμούς (CVD) 
•Επιθυμητή εμπειρία στο χειρισμό, συντήρηση 
και σχεδιασμό αντιδραστήρων με στόχο  
τη βελτίωση και βελτιστοποίησή τους. 
•Προαιρετική εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης 
και χαρακτηρισμού υλικών και ιδιαίτερα  
στον τομέα της νανοτεχνολογίας. 
•Άριστη γνώση της αγγλικών. 
•Εντοπιότητα θα συνεκτιμηθεί. 

Περιγραφή θέσης: 
Ο υποψήφιος θα αναλάβει: 
•Ανάπτυξη υλικών με έμφαση στην απόθεση  
με χημικούς ατμούς (CVD). 
•Χαρακτηρισμό νανοσωλήνων άνθρακα  
και ερμηνεία μετρήσεων με μεθόδους  
για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων τους  
όπως Raman, SEM, TGAκα. 
•Χαρακτηρισμό νέων υλικών και ανάπτυξη νέων 
προϊόντων  
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr@onexcompany.com 
ή στο fax: 210 4310875.

“My work is a game, a very SERIOUS game!” Σε αυτή την αγγελία υπάρχουν πολλά λάθη.

Σνφμύωα με μαι έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ, δεν πζαίει ρλόο με τι σρειά είναι τοθοπεμέτενα τα γτάμαμρα 
μσέα σε μία λξλέη, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις 
εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά τη λξηέ σαν σνύλοο.

Αν θςε να αήκνεις κι εσύ στο σνύολο μαις οδαάμς που δεν πείαζι ρλόο αν εαίσιμιρόκς ή μεγοάλς, αν 
έεχις εμρίπιεα ή δεν έχιες, θες να δουλιεύς πολέλς ή λεγίς ώερς, τότε στίελε μας το βιγραοκιφό σου. 
Το μόνο που χρζάειεσαι είναι θηέλση, εποινικωνικαές δετηόξιτες και όξρεη για δλουειά...κι εμείς θα 
σου δουξείμε τον τόρπο να τα καφτέαρεις.

“My work is a game, a very SERIOUS game!” 
M. C. Escher

Αποστολή βιογραφικού για τη θέση: Εκπρόσωπος τηλεφωνικών πωλήσεων [με την ένδειξη ΚΩΔ: 02] 
στο e-mail: hr@mediatel.gr,fax: 214 214 80 90. Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 
24 Αμπελόκηποι Αθήνα (3’ από στάση μετρό Πανόρμου). Για περισσότερες πληροφορίες καλέσέ μας στο 
214 214 8000 (Επιλογή 1), διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

H εταιρία Foodlink Α.Ε. του ομίλου FDL, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία logistics και η μόνη εται-
ρία του κλάδου εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΝ.Α), αναζητεί ένα άτομο για την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης στο κέντρο διανομής Ασπροπύργου Αττικής:

Δρομολογητής 
(κωδ: RT1214)

Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός  
και ομαδοποίηση δρομολογίων 
και παραδόσεων βάσει  
καθορισμένων κριτηρίων  
δρομολόγησης, μέσω ERP  
συστήματος. 
•Διαχείριση ομάδας οδηγών  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία μεγαλύτερη  
του ενός (1) έτους στην ίδια 
θέση απαραίτητη, κατά  
προτίμηση σε 3PL εταιρία 
•Εμπειρία σε χρήση ERP  

θεωρείται απαραίτητο προσόν 
•Άριστη χρήση MS Excel 
•Καλή χρήση της αγγλικής 
γλώσσας 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας 
•Ικανότητα αναλυτικής σκέψης 
και επίλυσης προβλημάτων 
•Εμπειρία στην διαχείριση  
ανθρώπων 
•Ικανότητα προσαρμογής  
σε δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας που περιλαμβάνει 
επεξεργασία μεγάλου όγκου 

πληροφορίων.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια  
δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία

Παρακαλούμε για την αποστολή 
του βιογραφικού σας σημειώμα-
τος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@fdlgroup.gr,σημειώνοντας τον 
κωδικό: RT1214. Όλες οι αιτή-
σεις θεωρούνται εμπιστευτικές.

Υπεύθυνος 
Τεχνικής Υποστήριξης

Η εταιρεία Provil που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής προϊόντων για τη γαστρονομία, ζητά 
Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης για την ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη των πελατών της στο 
χώρο της βιομηχανίας τροφίμων.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια  
τουλάχιστον σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας  
εκπαίδευσης στον χώρο  
των τροφίμων 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση H/Y 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ηλικία 30-40 ετών 
•Αναλυτική σκέψη 

•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις   
Κύρια καθήκοντα: 
•Τεχνική υποστήριξη 
•Ανάπτυξη προϊόντων 
•Αξιολόγηση της αγοράς  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη 
•Ευχάριστο περιβάλλον  

εργασίας 
•Δυνατότητες προσωπικής  
και επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών (μισθός, bonus,  
ιδιωτική ασφάλιση, μέσα  
υποστήριξης εργασίας)   
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  
να αποστείλουν βιογραφικό:  
•Fax: 2310 795 732  
•E-mail: hr@provil.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 δωμα-
τίων στην Πιερία, με σπουδές λογιστικής, άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και H/Y. Βιογραφικά 
στο e-mail: platamon.gm@cronwell.gr.

ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ Payroll λογιστικής εταιρίας ζητείται 
Υπάλληλος Μισθοδοσίας με προϋπηρεσία 3 ετών, 
γνώσεις προγραμμάτων epsilon και διαδικασιών 
συστήματος Εργάνη. Βιογραφικά στο e-mail: cvs.
accoun1@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Λογιστή - Φοροτεχνικό 
με 5ετή προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Λογιστήριο - Τιμολόγηση, 
από εταιρία ανακύκλωσης με κύρια καθήκοντα: 
τιμολόγηση, παρακολούθηση αποθήκης, διακίνηση. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Η/Υ, ERP. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετή σε θέση τιμολό-
γησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@eco-trans.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ διάφορων ειδικοτήτων, ζητούνται 
για υποδοχή, νομικό, διαχείριση και μηχανο-
γράφηση. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 5554823.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής καλλυντικών προϊόντων 
ζητεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή -τρια. Προϋ-
πηρεσία δεκτή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@delkamgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις μισθοδο-
σίας και βιβλίων Β’ κατηγορίας. Περιοχή Θριάσιο 
Πεδίο. Τηλ: 6972 273309

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό από εταιρία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής, για το τμήμα υποδοχής, 
μηχανογράφησης, αρχείου και λογιστηρίου. Τηλ: 
211 5554805.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γρα-
φείο στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: 
τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε βιβλία 
Γ΄κατηγορίας, εγγραφές, ΦΠΑ. Άριστη γνώση 
δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. 
Γνώση προγραμμάτων: Κεφάλαιο και Epsilon 
net. E-mail: forotexnikos.thess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστού με γνώσεις και 
άπταιστα αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxofficce@gmail.com.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητείται 
Λογίστρια με άπταιστα Αγγλικά και γνώσεις μι-
σθοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για λογιστική-συμβουλευτική 
εταιρία με γνώσεις τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγο-
ρίας, ΚΦΑΣ, φορολογίας εισοδήματος, με 5ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία και ανάλογο μισθό. 
θα τηρηθεί εχεμύθεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
vant13@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με απαραίτητη 3ετή προϋ-
πηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία για λογιστική 
εταιρία. Γνώσεις μισθοδοσίας θα εκτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Προσόντα: 2ετής 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, εγγραφές, 
ΦΠΑ, δηλώσεις φυσικών-νομικών προσώπων. 
Προγράμματα: Κεφάλαιο-Epsilon NET. Θα τηρη-
θούν αυστηρά τα κριτήρια. Μισθός αναλόγως των 
προσόντων. Ε-mail: accoffice2222@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με απαραίτητη 3ετή 
προϋπηρεσία για λογιστική εταιρία. Γνώσεις 
μισθοδοσίας θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistiki.etaireia@gmail.com

ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Προσωπικό για τα τμήματα 
μηχανογράφησης και διαχείρισης πελατολογίου. 
Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 211 
5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με απαραίτητη 3ετή 
προϋπηρεσία για λογιστική εταιρία. Γνώσεις 
μισθοδοσίας θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistiki.etaireia@sroussos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γραφείο 
στη Θεσσαλονίκη Κέντρο. Τηλ: 6985 667888.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πράσινου καφέ για 
νομικό, λογιστήριο, γραμματεία. Σταθερός μισθός, 
ευέλικτο ωράριο. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554925.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
προϊσταμένου λογιστηρίου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθή-
νας. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με προϋπηρεσία, απαραίτητες 
γνώσεις Eurofasma, θεωρημένη αποθήκη, Ε.Γ.Λ.Σ., 
ζητείται από βιομηχανία παραγωγής εξοπλισμού 
καταστημάτων στο Χαϊδάρι. Τηλ: 210 5817140, 
fax: 210 5813363.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, απόφοιτη Λυκείου, ζητείται από 
λογιστικό γραφείο στο Ίλιον, για άμεση πρόσληψη 
με Voucher. Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι κοντινών 
περιοχών. Τηλ: 6974 379394, 210 2615101.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από όμιλο εταιριών, 
για άμεση πρόσληψη, με γνώσεις του κυκλώ-
ματος μισθοδοσίας και γνώσεις ενημέρωσης 
βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας. Επιθυμητή γνώση 
του singular accountant. Βιογραφικά στο e-mail: 
admin@aesthesis.gr.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ αντιπρόσωπος SingularLogic, προσφέ-
ρει θέση εργασίας σε Σύμβουλο ERP, με εμπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. Παρέχεται 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ntsgroup.gr.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητούνται ενδιαφερόμενοι 
που πρέπει να είναι μέσω προγράμματος Voucher. 
Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα λογιστηρίου, για 
καταχώρηση τιμολογίων κτλ. Τηλ: 210 4257007.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
άμεσα Λογιστή Α’ τάξης, με γνώσεις Φοροτεχνι-
κού και οργάνωσης-διοίκησης λογιστηρίου για 
εσωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Λογιστή - Φοροτεχνικό 
με 5ετή προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Εργατολόγο με γνώση 
του προγράμματος μισθοδοσίας της EPSILONET. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 
δυναμικά άτομα, με ικανή και υπεύθυνη εργα-
σιακή εμπειρία, ζητά όμιλος εταιριών για άμεση 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: karam192@yahoo.gr, κα Καρρά.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
προϊσταμένου λογιστηρίου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία παροχής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθή-
νας. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Δ. Μπακαλάρος Α.Ε. ζητά Στέλεχος 
Οικονομικής Διεύθυνσης. Απαραίτητα, πτυχίο 
ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης, προφίλ προ-
σωπικότητας με δυναμισμό, και ακεραιότητα, 
εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων, καλή 
γνώση MS Office. E-mail: info@bakalaros.gr, 
τηλ: 6946 124009.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΕΤΑΙΡΙΑ με κτηματομεσιτική δραστηριότητα 
‘Maryland Properties’ ζητεί έμμισθους Συμβούλους 
Ακινήτων για εργασία στο Κέντρο και Νότια Προ-
άστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη, bonus. Παρέχεται 
εκπαίδευση, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: 
info@marylandproperties.gr, fax: 211 8001339.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ασφαλιστικό γραφείο ζητείται για 
εργασία Ασφαλιστικός Σύμβουλος επικοινωνια-
κός, με άριστη γνώση του αντικειμένου, εργατική 
και δυναμική προσωπικότητα. Αμειβόμενος σε 
ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. Ε-mail: 
anaptigma@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Insurance Broker. Απαραιτήτως να 
γνωρίζει άριστα ECDL, Αγγλικά και προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2ετή σε ασφαλιστικό γραφείο ή σε 
ασφαλιστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergasia2011@hotmail.com.

ΝΟΜΙΜΟΙ Μεσίτες Real Estate ζητούνται από 
γνωστό πολυσχιδές τεχνικό γραφείο, για ανά-
πτυξη και διεύρυνση εργασιών. Απαιτείται Με-
ταπτυχιακό, ανάλογη εμπειρία, Proficiency, Η/Υ. 
Υψηλά ποσοστά και bonus. Ευγενικό, δημιουργικό 
περιβάλλον. Τηλ: 6932 050080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επιτυχημένοι Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας. για διαχείριση μεγάλου έτοιμου χαρτο-
φυλάκιου και πελατολογίου. E-mail: geospigos@
gmail.com, τηλ: 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΘΕΣΗ εργασίας σε μεσιτικό γραφείο στο Κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Προϋποθέσεις: Ρώσικα. Μισθός 
600€ και άνω. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.
gr, θέμα: ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ συμβουλευτικής εταιρίας στην Αθήνα, 
ζητείται με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό Νόμο/ΕΣΠΑ, 
πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής Σχολής, 
άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας, καλή 
επικοινωνιακή ικανότητα, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: 
info@pkcgroup.gr, υπόψιν κου Παπαδόπουλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρόσληψη άτομο στο χρηματο-
οικονομικό τομέα, με ικανό και επικοινωνιακό 
χαρακτήρα. Παρέχονται αμοιβές, bonus, εκπαί-
δευση και προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: alxasf2005@gmail.com.

ZHTOYNTAI Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, με ή 
χωρίς εμπειρία, για στελέχωση γραφείων συ-
νεταιρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστής με εμπειρία για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: anaptigma@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Ασφα-
λιστές, Πωλητές, Στελέχη Telemarketing, με ή 
χωρίς εμπειρία, για στελέχωση γραφείων και 
δημιουργία ομάδας πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com. 

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ μεσιτικό γραφείο των Αθηνών 
αναζητούνται Μεσίτες/Συνεργάτες για όλες τις 
περιοχές της Αττικής. Εξαιρετικό περιβάλλον, 
υποστήριξη και τεχνογνωσία. Η προϋπηρεσία 
δεν είναι απαραίτητη. Αμοιβή με τα καλύτερα 
ποσοστά της αγοράς. Τηλ: 210 8001999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ασφαλιστές για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.
com, τηλ: 6980 857584.

MEDUSA is a leading insurance and legal support 
team. If you’re looking for a challenging career 
as an Insurance Agent please forward your CV. 
CVs: meddusaservice@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει 3 Υπεύθυνους 
Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ακινήτων σε Νότια 
προάστια, 2 σε Βόρεια και 2 σε Κέντρο. E-mail: 
danatzopoulos@novarealestate.gr, fax: 21821 
89808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, Ασφαλιστές, άτομα για 
πωλήσεις πακέτων ευεξίας. (Κατά προτίμηση 
Θεσσαλονίκη). Ποσοστά και bonus 800€ - 1000€. 
Bιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξειδικευμένη στη διαχείριση ακινήτων, 
θα προσλάβει 3 Υπεύθυνους Διαχείρισης Χαρ-
τοφυλακίου Ακινήτων για Πειραιά και όμορες 
περιοχές. Εξασφαλισμένο πελατολόγιο ζητήσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: danatzopoulos@
novarealestate.gr, fax: 218 2189808.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Λογισμικού με γνώσεις 
και έργο προς παρουσίαση σε html/css/js/jQuery/
Ajax για δημιουργία web development start up 
επιχείρησης στην Αθήνα. E-mail: panosagg@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, ζητά Τεχνικό για επι-
σκευές laptop, κινητών και tablet, με εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και διετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@smartnet.gr, τηλ: 210 9951585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος πλήρους απασχόλησης για 
την τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού. 
Απαραίτητες οι σπουδές στον κλάδο της Πλη-
ροφορικής και η άριστη γραπτή και προφορική 
επικοινωνία στη Ρουμανική. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@geobanking.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά 
Εναερίτες Εγκαταστάτες. Mόνιμη εργασία στα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελλάδα. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, προϋπηρεσία σε κεραίες τηλεπικοινωνίας, 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@mihaniki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων για πρωινή 
ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
proshop.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός-Τεχνικός Η/Υ, με πολύ 
καλή εμπειρία και γνώσεις πάνω στις κολλήσεις 
πυκνωτών για ημιαπασχόληση. Η ακρίβεια, η 
ταχύτητα και η επιτυχία θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ κινητών τηλεφώνου για smart phones 
- tablet, ζητείται για μεγάλη τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 6947 770743.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά συνεργασία με Μηχανικό Πληρο-
φορικής με εμπειρία σε AS400, σε ένα από τους 
τομείς sysadmin - development - enterprise apps. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@7linternational.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Υπολογιστών - 
Ηλεκτρονικός, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση για κατάστημα στο κέντρο της Αθηνάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: stavro.36@hotmail.gr, 
τηλ: 211 4061868, 6949 597111, κος Σταυρός.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεπικοινωνιών και Δορυφο-
ρικών Συστημάτων για εξωτερικός Συνεργάτης για 
μικτινομήσεις-βλάβες παρόχου και εγκαταστάσεις 
δορυφορικών συστημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίου παροχής υπηρεσιών, 
προϋπηρεσία. E-mail: mspinfo101@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός με 3ετη εμπει-
ρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών πακέτων pcd. 
Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@simatodotisi.gr.

 

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
IOS DEVELOPER ζητείται για πλήρης απασχόλη-
ση με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία και γνώσεις 
Objective C xcode C JSON SQL. Βιογραφικά με 
portfolio στο e-mail: office@3ds.gr.

ZHTEITAI Senior Web Developer. 3ετή εμπειρία 
ανάπτυξης ASP.Net Web εφαρμογών σε C#, HTML/
CSS/jQuery/XML. Γνώση Json Web Services, 
ADO.NET σχεσιακών βάσεων δεδομένων - SQL 
Server. Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: segreteria@edilingua.it

ZHTEITAI Προγραμματιστής ή Web Developer, 
με καλή γνώση σε drupal ως Εξωτερικός Συ-
νεργάτης. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@zarzonisimages.com. 

Η HELLO Business ζητά να προσλάβει Web 
Developer. Απαραίτητο να συμπεριληφθεί μαζί 
με το CV και ο λογαριασμός GitHub. Βιογραφικά, 
με απαραίτητη την ένδειξη Web Developer, στο 
e-mail: hello@hebu.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Web Developer με πολύ καλή 
γνώση C#, acp.net framework 4 - 4.5, sql server, 
ado.net, javascript, jquery, json, RESTfull web 
services. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it, fax: 210 5758903.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ζητείται από εταιρία πληρο-
φορικής, με γνώσεις software, στρατιωτικές 
υποχρεώσεις εκπληρωμένες. 8ωρη, 5θήμερη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: account@ics.
gr, τηλ: 210 5778260.

ΘΕΣΕΙΣ εργασίας IT - Technology (Προγραμμα-
τιστές, Web Designers, κτλ) στη Γερμανία, Δανία, 
Σουηδία. Βιογραφικά στα Αγγλικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ZHTOYNTAI IT Technologists (Προγραμματιστές, 
Web-Designers, κτλ) στη Γερμανία. Ετήσιος μι-
σθός 40.000-140.000€. Βιογραφικά, στα Αγγλικά 
και με φωτογραφία, στο e-mail: cv@jobtrust.gr, 
θέμα: IT TECHNOLOGY - ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο Πληροφο-
ρικής με γνώσεις διαχείρισης e-shop, βασικές 
γνώσεις photoshop, microsoft office, άριστη 
γνώση Αγγλικών, γραπτώς και προφορικώς. 
Τηλ: 210 3232068, κος Μανώλης, ώρες επι-
κοινωνίας 09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Προγραμματιστή. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών, δυνατό-
τητα ταξιδίων στο εξωτερικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@cruise-manager.com.

ZHTEITAI νέος -α Χειριστής H/Y, για πρόγραμμα 
Voucher σε εισαγωγική εταιρία με γνώσεις Η/Υ, 
σελίδας internet και σχεδιαστικών προγραμμά-
των. Βιογραφικά στο e-mail: info@topfrost.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ H/Y και site με εμπειρία, 
ζητείται για μεγάλη τεχνική εταιρία. Τηλ: 6947 
770743.

ZHTEITAI Web Content Manager με άριστες γνώ-
σεις σε wordpress, joomla, html, css, photoshop, 
illustrator, indesign, javascript. Βιογραφικά στο 
e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: wcm.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web στη Θεσσαλονίκη ζητεί: έμπειρο 
Προγραμματιστή Web Developer με άριστη γνώση 
php, html, jquery, javascript, css, mysql, ajax. 
Επιθυμητές γνώσεις linux, webserver. Βιογρα-
φικά και portfolio, στο e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφο-
ρικής, με γνώσεις my sql, joomla, java, δικτύων 
και βασικές γνώσεις προγραμματισμού. Διετή 
προϋπηρεσία σε διαχείριση ιστοσελίδων, διαχεί-
ριση βάσεων δεδομένων και συστημάτων ERP 
και CRM. E-mail: katartisi.apasxolisi@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στα Ιωάννινα, 
ζητείται Web Designer. Τηλ: 6951 936933.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά συνεργασία με Μηχανικό Πληρο-
φορικής με εμπειρία σε AS400, σε ένα από τους 
τομείς sysadmin - development - enterprise apps. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@7linternational.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, για κατασκευή 
ιστοσελίδων και για διάφορες άλλες εργασίες 
για ανάπτυξη διαφημιστικής εταιρίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.com, τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματίστρια με γνώσεις, για 
απογευματινή 4ωρη απασχόληση. Τηλ: 6945 
039520, κος Μιχάλης.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, ζητά Σύμβουλο Software για entersoft και 
singularLogic. Βιογραφικά στο e-mail: stefanidis.
net@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με γνώσεις adobe 
creative suite (photoshop, illustrator και indesign). 
Βιογραφικά στο e-mail: hello@flipnewmedia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής PHP/Java Servlets/
databases για διαδικτυακό έργο. Διάρκεια περίπου 
3 μήνες, αμοιβή ανταγωνιστική. Βιογραφικά, με 
δείγμα εργασίας, στο e-mail: dvidnsts@gmx.de.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές για διαφημιστι-
κή εταιρία, για κατασκευή ιστοσελίδων, σέρβις, 
δίκτυο πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: info@b-
alexopoulos.com, τηλ: 6980 857584.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ για διαχείριση e-shop, 
ζητείται. Τηλ: 6932 180290.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από τεχνική εται-
ρία για την ανάπτυξη λογισμικού και υποστήριξη 
χρήσης. Απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία 
σε MSSQL server, Php, Javascript. Εμπειρία 
σε system/ network administration επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναλυτής Web με πολύ καλή γνώση 
Google analytics, SEO, και social media promotion. 
Γνώση πλατφόρμας Drupal. Βιογραφικά στο 
e-mail: pontikas.v@orancon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Developer με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
και εξαιρετική γνώση Visual Studio, SQL Server, 

VB.Net ή/και C#.Net. Θα εκτιμηθούν γνώσεις 
MVC. Βιογραφικά στο e-mail: hr@geobanking.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έμπειρο Προγραμματιστή 
Web Developer με άριστη γνώση php, html, jquery, 
javascript, css mysql ajax. Επιθυμητές γνώσεις 
linux webserver. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι για ανάπτυξη ιστοσε-
λίδων, για την εκτέλεση της πρακτικής τους σε 
περιβάλλον έμπειρο, σύγχρονο άνετο με κλίμα 
ομαδικής συνεργασίας. Πανελλήνιος σύλλογος 
πληροφορικής δημοσίου. Τηλ: 6932 455999, 
2130 360555.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζη-
τείται Προγραμματιστής Δικαιούχος Voucher 
18-29, για ανάπτυξη εφαρμογών. Απαιτείται 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε PHP/MySQL και η 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@ladopano.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία ArtAbout, Graphic 
Designer. Απαραίτητη γνώση Adobe Creative Suite. 
Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε web design. Μερική ή 
πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά και portfolio 
υποχρεωτικά στο e-mail: info@artabout.gr.

ΑΝΘΟΔΕΤΗΣ -τρια έμπειρος -η ζητείται για 
συνεργασία από επιχείρηση Γάμου - Βάπτισης. 
Τηλ: 6971 915210.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ψηφιακών εκτυπώσεων-δημιουρ-
γικών ζητά έμπειρο Γραφίστα/τρια στο σχεδιασμό 
και τη σύνθεση για πλήρη απασχόληση. Άριστη 
γνώση corel, illustrator, photoshop. Βιογραφικά 
στο e-mail: alex-oe@otenet.gr.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στα Ιωάννινα, 
ζητείται Web Designer. Τηλ: 6951 936933.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ζητείται για εταιρία παραγωγής 
μηχανογραφικών εντύπων. Δεκτή και μερική 
απασχόληση. Τηλ: 210 5751675.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για χρι-
στουγεννιάτικο πρόγραμμα που θα υποδύονται 
τον Άγιο Βασίλη, κατά την περίοδο των Χριστου-
γέννων. Παρέχονται ημερομίσθιο και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9525311.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητεί άτομο για τη ραφή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 
210 2286000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδών χορού. 
Επιθυμητή η εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dancewaveschool@gmail.com, τηλ: 23151 13000, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
των ειδών πολυτελείας, θυγατρική της Aquila 
Hotels and Resorts, ζητά Γραφίστα/Σχεδιαστή. 
Βιογραφικά στο e-mail: sg@aquilahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με γνώσεις adobe 
creative suite (photoshop, illustrator και indesign). 
Βιογραφικά στο e-mail: hello@flipnewmedia.com.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΕΣ νέες, εμφανίσιμες, όχι απα-
ραίτητα επαγγελματίες, ζητούνται για δημιουργία 
μουσικού ρεπερτορίου για συνεργασία, σε μουσικό 
στέκι ή εκμάθηση μουσικής (θεωρία - μουσικά 
όργανα). Τιμές χαμηλές. Τηλ: 210 6777048, 
6932 600975.

ΝΕΟΣ -α ζητείται, με άριστες γνώσεις H/Y, σχε-
διαστικών και φωτογραφικών προγραμμάτων. 
Επικοινωνιακός -ή, με ευχέρεια λόγου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@grandpharmacy.gr, τηλ: 
210 6025546.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ζητούνται για συμμετοχή σε ομαδικές 
εκθέσεις σε εκθεσιακό χώρο στην περιοχή Ψυρρή. 
Τηλ: 6941 522553, 6998 187749.

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ - Ηθοποιοί ζητούνται σε εκπαι-
δευτικά διαδραστικά προγράμματα για παιδιά 
σε κέντρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 
Ν. Προάστια. Τηλ: 6908 646061.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
Cameraman με άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας και επεξεργασίας βίντεο με ή 
χωρίς εξοπλισμό για μόνιμη εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, τηλ: 210 
3634330, κωδ: p. cam.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες-τριες ως Εξωτερικοί 
Συνεργάτες με άριστη εμπειρία adobe photoshop, 
corel draw και χρόνο για καθημερινή. Βιογραφικά 
και οπωσδήποτε δείγματα δουλειάς, στο e-mail: 
osynergatissas@gmail.com, κωδ: GFXJUL14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για φωτογράφιση προϊ-
όντων, ξεγύρισμα φωτογραφιών, καταλόγους, 
φυλλάδια, κάρτες, επεξεργασία φωτογραφιών, για 
εσωτερική απασχόληση 2 απογευματινά πεντάωρα 
την εβδομάδα. Αμοιβή 5€ την ώρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: escepia@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εκτυπωτική ζητάει Γραφίστα με 
γνώσεις indesign, photoshop, illustrator, 
coreldraw για ημιαπασχόληση με προοπτικές 
πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ektypotiki.gr, τηλ: 2510 316738, κα Σταυ-
ρούλα Σιώκη.

συνέχεια στη σελ. 24

Η BluGlobal είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που συνερ-
γάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εξωτερικοί Φροντιστές 
Περίθαλψης Ενηλίκων για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(Περιοχές εργασίας: London, Birmingham, Shropshire και σε άλλες περιοχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο)

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Δεκέμβριος & Ιανουάριος

Περιγραφή θέσης: Παροχή φροντίδας και υποστήριξης σε ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία. Ο/H υπο-
ψήφιος/φια θα πρέπει να παρέχει βοήθεια σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής των ατόμων, όπως η 
καθαριότητα, η προσωπική φροντίδα, η προετοιμασία του φαγητού και η υπενθύμιση της φαρμακευτικής 
αγωγής.

 SingularLogic ERP Consultant

Java Software Developers  
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη)

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής 
για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αναζητά Software Developers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA εφαρ-
μογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική  
ή σε συναφές αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/
XML) 
•Άριστη γνώση PL/SQL και περιβάλλον Oracle. 
•Καλή γνώση CSS, CSS3, HTML και JavaScript 
•Καλή γνώση Object Oriented Analysis  
& Design patterns  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Eμπειρία σε AngularJS και Less.js 
•Eμπειρία σε Oracle, MySQL, SQLite 

•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  
και συνεργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης πα-
ροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο email: hr@sigmasoft.
gr με κωδικό: DevThess για τη Θεσσαλονίκη και 
DevAth για την Αθήνα.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλο-
ποίηση πληροφοριακών έργων για τις εφαρμογές 
της SingularLogic (Galaxy & Omega)

Βασικά καθήκοντα: 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών  
των πληροφοριακών συστημάτων 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση  
επιχειρηματικών διαδικασιών 
•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων   
Προσόντα: 
•4 έτης κατ’ελάχιστο προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση 
•Πτυχίο ανώτατης /ανώτερης σχολής  
πληροφορικής ή σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής - οικονομικής 

διαχείρισης εταιρειών 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο  
και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας   
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εμπειρία σε προγράμματα της Singular Logic 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους ως τις 26/12/2014 στο e-mail: 
info@upgrade.net.gr

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

Senior Software Engineers, C+ 
 for Automotive

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

In case: 
•you are a talented software engineer, passionate about C++, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical-, problem solving- and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and challenging technical and business related environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working company,  
And you cover the following set of skills:  
•University Degree in Computer Science, Electrical-/ Electronics Engineering or relevant discipline 
•Excellent  
-programming skills in C++ 
-knowledge of OO- programming and developing principles 
•Proven working experience of 4 years, as a minimum, as a professional software developer, 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 candidate will be part of a team of highly qualified professionals, established in Greece 
(Athens), being involved in the full software development lifecycle for one of our international customers, 
who is one of the key players of the German automotive market.

They will have an enabling in market- and product- specifics in Germany.  
Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 4 - 6 weeks, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team and make a difference, please send your detailed CV 
in English, quoting reference ref: AU-S/12/14, to the following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 15.01.2015. Starting date of the cooperation: asap. All applications will be treated as 
confidential. For information regarding our company, please consult our web site: www.softcom-int.com

Τα καθήκοντά σας μπορεί να περιλαμβάνουν: 
•Ακριβής παρακολούθηση προγράμματος  
περίθαλψης 
•Προσωπική φροντίδα 
•Βασικά καθήκοντα του νοικοκυριού 
•Βοήθεια των ατόμων και προετοιμασία  
των γευμάτων τους 
•Παροχή φροντίδας υψηλού επιπέδου  
Η εταιρεία σας παρέχει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές: £6.5-£10 ανά ώρα 
(8 - 12 ευρώ) 
•Ώρες εργασίας: Περίπου 40-50 ώρες/εβδομάδα 
•Δυνατότητα μεταφορικού μέσου 
•Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας 
•Εκπαίδευση 

•Βοήθεια και συνεχής υποστήριξη  
στην εγκατάστασή σας στο Ηνωμένο Βασίλειο  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση 
•Καλό επίπεδο συνεννόησης στην Αγγλική 
γλώσσα 
•Άδεια οδήγησης - θα θεωρηθεί σαν επιπλέον 
προσόν

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

Web Frontend Developer
Requirements 
You must have: 
•At least 1 years of work experience 
•Strong knowledge of Javascript and jQuery. 
•Web design coding skills (e.g. HTML/CSS)  
Bonus points if you have: 
•Experience with Node.JS and ecosystem 
•You are using Typescript, CSS Preprocessors 
(SASS, Less) 
•Familiarity with Web Analytics and/or A/B 
testing 
•Experience with Javascript MVVM frameworks 

(KnockoutJS, AngularJS, etc) 
•Photoshop skills

Benefits: Do you want to be a part of a fast-growing 
and profitable company where everyone gets 
challenged to become better every day?

On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development  
Send your CV to the following e-mail: 
secretary@mouzenidis.gr

Η εταιρία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ με δύο ξενοδοχειακές μονάδες στη Θάσο αναζητά:

Receptionist 
για Ξενοδοχειακή Μονάδα 4* & 5* 

Περιγραφή θέσης: 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας  
•Ικανότητες πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 

χρόνια 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και γερμανικής 
γλώσσας. Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
Παροχές εταιρίας:  
•Εργασία πλήρους απασχόλησης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλου  
Αποστολή βιογραφικού: thess@kebe-sa.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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H FORUM AE ζητά για 4ωρη απασχόληση: Γρα-
φίστα /τρια, με άριστη γνώση σουίτας Adobe CS5 
σε περιβάλλον Mac Os. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2ετή στον περιοδικό τύπο. Βιογραφικά 
στο e-mail: magazines@forumsa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές /τριες, Διακο-
σμητές /τριες, για μεγάλη έκθεση επίπλων στη 
Θεσσαλονίκη. Άμεση και μόνιμη εργασία. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: biografika.
dpt@gmail.com.

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΟΙ έμπειροι με άριστη γνώση 
indesign ζητούνται από εκδοτική εταιρία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη διαθέτουσα τιγκέλι, ζητείται 
ως Εξωτερική Συνεργάτης σε εργαστήριο περιοχής 
Γλυφάδας. Αποκλείεται φασόν. Τηλ: 210 8948444.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψηφιακών εκτυπώσεων στο Περιστέρι 
ζητεί Χειριστή εκτυπωτικών μηχανημάτων (large 
format). Βιογραφικά στο e-mail: info@maxprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ψηφιακό τυπογραφείο με 
προϋποθέσεις: Γνώσεις γραφιστικής και ευχέ-
ρεια στον γραπτό λόγο. Η θέση περιλαμβάνει 
και αρμοδιότητες Χειριστού εκτυπωτικών και 
βιβλιοδετικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bookstars.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας/τρια από μεγάλη βιομηχα-
νία τροφίμων με έδρα στο Πολύκαστρο-Κιλκις. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετη, με πολύ καλή 
γνώση προγραμμάτων Photoshop, Illustrator, 
InDesign σε περιβάλλον Mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kolios.gr, fax: 23411 38743.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πυροτεχνημάτων ζητείται Γραφί-
στρια για το δημιουργικό τμήμα της επιχείρησης, 
με εμπειρία στο χώρο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrm@alphastar.gr.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΝΕΑ ανεξαρτήτου εμπειρίας ζητείται από εταιρία 
εισαγωγών και εξαγωγών για εξυπηρέτησης 
πελατών. Άμεση πρόσληψη, ασφάλιση, μισθός. 
Τηλ: 211 5554883.

ΑΤΟΜΑ από εταιρία ιατρικών παρόχων ζητού-
νται για άμεση κάλυψη τμήματος καταγραφής 
και εξυπηρέτησης πελατών. Τηλ: 211 9964006.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ανεξαρτήτου εμπειρίας ζητού-
νται για άμεση κάλυψη τμήματος καταγραφής 
και εξυπηρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 9964008.

ΑΤΟΜΑ (3) σοβαρά για μερική ή πλήρης απα-
σχόληση, μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

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

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερικές 
εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, 
γνώσεις ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη 
δεκτές, μισθός 700€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο ζητεί για άμεση πρόσληψη 
10 άτομα, για προώθηση πακέτων σταθερής τη-
λεφωνίας, προσφέρεται σταθερός μισθός, (χωρίς 
ποσοστά πωλήσεων), ασφάλιση, bonus. Αμοιβή 
370€, πρωινό - απογευματινό. Τηλ: 6980 930769.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για contact center, με άνεση 
στην επικοινωνία. Πληρωμή δυο φορές το μήνα, 
bonus παραγωγικότητας. Ωράριο 4ωρο ή 6ωρο. 
Περιοχή Παλλήνης, πλησίον μετρό. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hics.gr, τηλ: 215 5002393.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπρόσωποι Πωλήσεων 4ωρης - 
5ωρης - 6ωρης απασχόλησης με εμπειρία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις και άνεση στην επικοι-
νωνία. Παρέχονται σταθερές μηνιαίες απολαβές, 
ασφάλιση και υψηλά bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ZHTEITAI Sales Team Leader για προώθηση 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, με προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση και ικανότητες διαχείρισης και 
καθοθήγησης των τηλεφωνικών εκπροσώπων. 
Προσφέρονται ανταγωνιστικός μισθός, πλήρη 
ασφάλιση και bonus παραγωγικότητας. E-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Call Center, με άνεση 
στην επικοινωνία. Μισθός, ασφάλιση, bonus. 
Ωράριο 4ωρο ή 8ωρο. Περιοχή Ελληνικού. Βι-
ογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.gr, τηλ: 
210 9618313, ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

ATOMA ζητούνται για εργασία από το χώρο τους, 
δημόσιες σχέσεις, internet. Ευέλικτο ωράριο, 
καλές αποδοχές. Όχι ντίλερ ή Πωλητές. Τηλ: 
6978 166830.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από όμιλο υγείας για το τμήμα 
καταχώρησης και εξυπηρέτησης πελατολογίου. 
Απαραίτητη γνώση H/Y και Αγγλικών. Ευχάριστο 
περιβάλλον. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 5554156.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των ιατρικών παροχών, προσλαμβάνει 
νέους -ες για το τηλεφωνικό κέντρο. Τηλ: 211 
5554968.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ζητείται για 4ωρη εργασία στο 
σπίτι. Τηλ: 6955 834888.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας ζητά άμεσα 
Πωλητές με ειδίκευση στις τηλεφωνικές πω-
λήσεις υπηρεσιών. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση 
και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ZHTEITAI φοιτήτρια με ευχέρεια λόγου, για 4ωρη 
απασχόληση στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέ-
τησης πελατών. Τηλ: 6955 834888.

ΑΠΟ ΤΟ FRANCHISE Χρυσός Οδηγός Κεντρικής 
Μακεδονίας, ζητείται άτομο με εμπειρία για τη-
λεφωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
ctsifopoulou@yellowpages.gr, fax: 2310 904426.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Πελατών για τα Δυτικά Προάστια. 
Καλύπτονται έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: fragos@novarealestate.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Δια-
χείρισης Πελατών για Κέντρο Αθήνας. Εξασφα-
λισμένο πελατολόγιο ζητήσεων. Καλύπτονται 
έξοδα κίνησης και υψηλές αμοιβές πωλήσεων. 
E-mail: .fragos@novarealestate.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Πελατών για τα Βόρεια Προάστια. 
Καλύπτονται έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: fragos@novarealestate.gr.

Η MED on line 24η ιατρική βοήθεια, προσφέ-
ρει 5 θέσεις εργασίας σε Τηλεφωντές/τριες για 
προώθηση κάρτας υγείας. Προσφέρει μισθό, 
ασφάλιση ΙΚΑ, ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα 
bonus επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvmed@medonline.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Collector Agent από δικηγο-
ρικό γραφείο για τηλεφωνικές επικοινωνίες 
με οφειλέτες, για ρύθμιση των οφειλών τους. 
Σταθερή αμοιβή και extra bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: akcvnew@gmail.com.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στο Μαρούσι ζητά Υπαλλή-
λους Γραφείου, έμπειρες /ους Αgents με σκοπό 
την προώθηση προϊόντων. Προσφέρεται σταθε-
ρός μισθός ασφάλεια, bonus επίτευξης στόχου. 
Χώρος ευχάριστος εύκολα προσβάσιμος. Τηλ: 
6987 712232.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Galaxynet, ζητούνται 2 άτομα 
με προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο για κα-
θημερινή 5θήμερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία με φίλτρα νερού 
ζητά άτομα για ημιαπασχόληση, με εμπειρία για το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός 
και bonus. Τηλ: 210 8020550.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομα με εμπειρία στο 
τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εισερχόμενων 
εξερχόμενων κλήσεων. Παρέχεται εκπαίδευση 
και σταθερός μισθός. Τηλ: 6987 712232.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ εταιρία ζητά έμπειρες 
Telemarketers. Παρέχονται μισθός, ασφάλι-
ση, bonus. Τηλ: 210 2288390, 6949 099477.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά άτομα για το τμήμα κα-
ταγραφής και εξυπηρέτησης πελατών. Τηλ: 211 
9964006.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Τιμή 1200€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ εισοδήματος, η Nova Real-Estate, 
ψάχνει Συνεργάτες για εξυπηρέτηση πελατών, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες της στην Αθήνα. Εκπαίδευση-άριστες 
αμοιβές-σύγχρονο σύστημα εργασίας-ευχάριστο 
περιβάλλον-μεγάλο πελατολόγιο. E-mail: spigos@
novarealestate.gr, 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης στην 
Αθήνα ζητά άμεσα Πωλητές με προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Απαραίτητα καλή γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ και αναπτυσσόμενη πολυεθνική, 
ζητά Συνεργάτιδα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα και θετική παρουσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: careernow@in.gr, κωδ: ΤΕ1.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική απασχόληση, δυ-
νατότητα εργασίας και μέσω internet και από 
το χώρο τους. Τηλ: 6986 150911.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διαφόρων Ειδικοτήτων ζητούνται για 
υποδοχή, νομικό, διαχείριση και εξυπηρέτηση 
πελατών. Άμεση πρόσληψη, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 211 5554805.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ιδιωτική εταιρία για 
τα τμήματα εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελα-
τολογίου. Ευέλικτο ωράριο, άμεση πρόσληψη, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 211 5554883.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για μερική ή πλήρης απα-
σχόληση, δυνατότητα εργασίας από το internet. 
Ευέλικτο ωράριο, συνεχής εκπαίδευση. Μεγάλο 
εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: kat.tsigri@
gmail.com, τηλ: 6945 300616, κα Κατερίνα.

ΟΜΙΛΟΣ Συμπληρωμάτων διατροφής προσλαμ-
βάνει Προσωπικό για το τμήμα εξυπηρέτησης 
και καταγραφής πελατών. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Τηλ: 211 5554925.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις, 
ζητούνται για προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών. Σταθερός μισθός, ασφάλεια, ημερήσια 
bonus. Πλησίον ΗΣΑΠ Πειραιά. Τιμή 400€. Τηλ: 
213 0396500.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική ενημέρωση, 
διαφήμισης και προβολής σε έντυπα εφημερίδων, 
με εμπειρία στη διαφήμιση, ευχέρεια λόγου και 
επαγγελματισμό. 4ωρη, 6ωρη, 8ωρη απασχό-
ληση. Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία. 
Τηλ: 210 8696309.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
από πολυδύναμο κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8940403.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο διαχείρισης πελατών 
υαλορανικού οξέος ζητεί άτομα ανεξαρτήτου 
ηλικίας για εξυπηρέτηση πελατών. Ευέλικτα 
ωράρια πρωινά - απογευματινά, μισθός στα-
θερός. Τηλ: 211 2122087.

CALL CENTER εξυπηρέτησης νέων πελατών 
σταθερής τηλεφωνίας στον Πειραιά ζητά να προ-
σλάβει άτομα. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση, μισθός 300 ευρώ. 
Τηλ: 213 0396500.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης ζητεί άτομα για στελέχωση 
τμήματος και ανάπτυξη του πελατολογίου της. 
Εκπαίδευση, σταθερός μισθός - bonus - ασφά-
λιση, άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 211 
7053600, 211 7053642.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων παραφαρμακευτικών 
προϊόντων ζητεί άτομα για τις θέσεις Τηλεφω-
νητών, παραγγελιοληψίας. Άμεση πρόσληψη, 
απογευματινή 4ωρη ή 6ωρη εργασία. Τηλ: 211 
2122087.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας, εμπειρίας για 
πωλήσεις καλλυντικών αλόης, συμπληρωμά-
των διατροφής, κοσμημάτων με 40% και άνω 
ποσοστό κέρδους ή προώθηση σε καταστήματα, 
για συμπληρωματικό ή κύριο εισόδημα. Άμεσο 
ξεκίνημα, δωρεάν εκπαίδευση/υποστήριξη. Τηλ: 
6945 915312.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής παγωτού ζητείται Οδη-
γός-Πωλητής Παγωτού για περιοχές της Αττικής. 
Δεκτά μόνο βιογραφικά με προϋπηρεσία στο αντι-
κείμενο της ex-van πώλησης. Προσόντα: τιμιό-
τητα, προϋπηρεσία, εργατικότητα, συνεργασία, 
γνώση τιμολόγησης επί αυτοκινήτου. E-mail: 
info@threpsis.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για προώθηση εκπτω-
τικού club επιχειρήσεων στο internet. Εργασία 
part time ή full time. Υψηλά κέρδη. Βιογραφικά, 
με τηλέφωνο επικοινωνίας, στο e-mail: sarra.
galani@gmail.com, sms στο τηλ: 6947 045700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, από τη Smart Solutions 
& pocket-guide, για ανάπτυξη έκτος Αθηνών. 
Παρέχει εκπαίδευση-δομές ώστε να επιτευχθεί 
το μεγαλύτερο δυνατό εισόδημα γι’ αυτούς και το 
εταιρικό σύστημα. E-mail: info@smartsolutions.
gr, τηλ: 210 9830680.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές και Πωλήτριες με κάποια 
γνώση H/Y για προώθηση προϊόντων υγείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: baggelis.dxn@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξα άτομα απ’ όλη την Ελλάδα 
ως Aνεξάρτητοι Συνεργάτες, για προϊόντα υγείας 
και ομορφιάς. Τηλ: 6973 756094.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υποψήφιοι από νεοσύστατη εταιρία 
διαφήμισης και marketing για κάλυψη 5 θέσεων 
σε τμήματα προώθησης υπηρεσιών και πωλήσεων. 
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: goodsmrk@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2-3 άτομα δραστήρια και φιλόδοξα 
για προώθηση εκπτωτικού club. Πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφι-
κά, με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, στο e-mail: 
amaliaexamil@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Αισθητικούς για 
προώθηση των προϊόντων της εντός καταστη-
μάτων καλλυντικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@gavrilisgroup.eu, fax: 2104225642.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Συνεργάτης, Πωλητής -τρια ζητείται 
άμεσα από κατάστημα φωτογραφικών ειδών, 
για την προώθηση νέου προϊόντος με μεγάλη 
χρηματική απόδοση!! Bιογραφικά στο e-mail: 
info@golden-photos.gr, τηλ: 23140 17661, 
6976 937412.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
για full time με αντικείμενο την προώθηση εκ-
παιδευτικών βιβλίων για τους νομούς Έβρου, 
Ξάνθης και Ροδόπης, με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 
Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος ΙΧ αυτο-
κινήτου, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή 
διδακτική εμπειρία. E-mail: thillside@hol.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία με μεγάλο εξελισσόμενο 
δίκτυο προώθησης προϊόντων υγείας, ζητά συ-
νεργασία κατόπιν αυστηρής επιλογής, με άτομα 
που διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
δυναμικής προσωπικότητας. Παρέχεται άρτια και 
συνεχή εκπαίδευση-καριέρα-αξιόλογο σύστημα 
αμοιβών. Τηλ: 6987 931533.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για στελέχωση γραφεί-
ων συνεταιρισμού, στους τομείς marketing και 
προώθησης, πρωτοποριακών και καινοτόμων 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση/πωλήσεις 
καλλυντικών προϊόντων αλόης, διατροφικών 
προϊόντων, κοσμημάτων, χονδρική-λιανική, 40% 
κέρδος σε πωλήσεις λιανικής συν ποσοστά επί 
συνολικού μηνιαίου τζίρου χονδρικής/λιανικής. 
Δυνατότητες εισοδήματος άνω του βασικού. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων 
στο κέντρο. Τηλ: 6974 107979, κος Δημήτρης.

ZHTEITAI Promoter Καπνικών Προϊόντων. 
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή εμφάνιση 
και επικοινωνία, κάτοικος Ξάνθης/Κομοτηνής, 
κάτοχος διπλώματος ΙΧ. Προσφέρονται: μόνιμη 
3ήμερη/οχτάωρη απασχόληση, μισθός, ασφά-
λιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@upgr.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα με καλό 
παρουσιαστικό, 3 φορές την εβδομάδα για εσω-
τερικές-εξωτερικές δουλειές και ραντεβού με 
πελάτες. Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή moto 
χαμηλού κυβισμού. E-mail: info@firmagroup.
gr, τηλ: 210 6454406.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Αντιπρόσωπος για πώληση 
ολοκληρωμένης σειράς καλλυντικών προϊόντων 
με βάση το ελαιόλαδο, για περιοχές Ν. Αττικής, 
Πελοπόννησο, Κυκλάδες. Επιθυμητό προσόν η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχο υπεύθυνο πόστο. 
Τηλ: 6970 418434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για promotion. Οι ενδιαφε-
ρόμενες μπορούν να περάσουν από τα γραφεία 
καθημερινές 10:00-15:00. New Think Promotion. 
Εύκολη πρόσβαση με το αστικό Ν. 6 (Στάση Α. 
Παπανδρέου). Α. Παπανδρέου 58 - Καλαμαριά 
Άγιος Ιωάννης.

ΑΓΓΛΙΚΗ εκπαιδευτική εταιρία ζητεί άτομο για 
part time απασχόληση. Ευχέρεια ταξιδιών εντός 
Ελλάδος. Απαραίτητη εμπειρία σε διδασκαλία 
Αγγλικών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: info@aheadbooks.com.

ΑΓΓΛΙΚΗ εκπαιδευτική εταιρία ζητεί άτομο για 
full time απασχόληση. Ευχέρεια ταξιδιών εντός 
Ελλάδος. Απαραίτητη εμπειρία σε διδασκαλία 
Αγγλικών, επιθυμητή σε πωλήσεις. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: info@aheadbooks.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ πλατφόρμα αναζητά κάτοχο 
voucher για το τμήμα ανάπτυξης πελατολογίου - 
προώθησης. Τηλ: 211 8000650, κα Κουσκούση.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για δημιουργία δικτύου προ-
ώθησης ιστοσελίδων-διαφημίσεων και εργασία 
μέσω internet. Εργασία από το σπίτι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: make_your_own_business@
yahoo.com.

ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται εμφανίσιμες 
και περιποιημένες, με εμπειρία στο χώρο, για 
πενθήμερη απασχόληση σε καταστήματα καλ-
λυντικών. Τηλ: 210 9351024, 210 9351074, 
210 2715503.

ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέοι και 
νέες, εμφανίσιμοι για ειδικές ενέργειες σε ποτά-
τσιγάρα. Παρέχονται αμοιβή και ασφάλιση. Τηλ: 
210 9351024, 210 9351074, 210 2715503.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον τομέα των 
εισαγωγών επιθυμεί: 1 Πωλητή για προώθηση 
νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και 1 Πωλητή 
για πρoώθηση πρώτων υλών ζαχαρόπλαστικής. 
Προμήθειες επί των πωλήσεων. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία. E-mail: office1.balkan@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έξυπνα, δραστήρια, εκπαιδεύσιμα 
άτομα για προώθηση βιολογικών προϊόντων από 
πολυεθνική στο χώρο της υγείας και ευεξίας. 
Εργασία μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος 
με ευέλικτο ωράριο. E-mail: marioikonomou@
gmail.com, τηλ: 6936 344260.

H ΕΤΑΙΡΙΑ promoton Kick αναζητά εμφανίσιμες 
Promoters για ημιαπασχόληση, με διαθεσιμότητα για 
καθημερινή full time απασχόληση σε προωθητικές 
ενέργειες της Nespresso σε καταστήματα ηλεκτρο-
νικών ειδών. Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός /ή για ηλεκτρονική προώθηση 
τουριστικών δραστηριοτήτων στη Μύκονο μέσω 
website, social media, etc, και την παρακολούθηση 
κρατήσεων. Μερική απασχόληση και ποσοστά από 
το χώρο σας. E-mail: mykonianspiti@orancon.
gr, τηλ: 6936 521085.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες (6) δυναμικοί ευχάριστοι 
επικοινωνιακοί, για προώθηση προϊόντος πολυ-
εθνικής εταιρίας (όχι τηλεφωνικές πωλήσεις, 
όχι καλλυντικά), χωρίς κεφάλαιο και με ποσοστό 
κέρδους 93%. Προοπτικές εξέλιξης. Αχαρνές. Τηλ.: 
6945 702884

ΑΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται εμφανίσιμες 
και περιποιημένες, για προώθηση, με εμπειρία 
στο χώρο, για διήμερη/τριήμερη απασχόληση σε 
super market. Τηλ: 210 9351024, 210 9351074, 
210 2715503.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για το το-
μέα εκπαίδευσης, ευεξίας, διατροφής, εποπτείας, 
με υψηλές αποδοχές, δυνατότητα προσωπικής 
ανάπτυξης, ταξίδια, καριέρα, όχι πλασιέ ή ντίλερ. 
Τηλ: 69861 509611.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για promotion σε εταιρία στην 
περιοχή Πικερμίου. Τηλ: 6989 895730.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος (άνδρας ή γυναί-
κα), ζητείται από εταιρία επίπλων, με δικό του 
μεταφορικό μέσο, για προώθηση προϊόντων σε 
Αττική και περιφέρεια. Απαραίτητη σχετική προ-
ϋπηρεσία, μισθός και extra. Τηλ: 210 9916626, 
6984 477008, ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για προώθηση προϊόντων 
καθαριστικών για H/Y και κινητά Apple IPhone 
και Samsung. Τηλ: 6977 197445.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης προϊόντων προσλαμβάνει 
νέες -ους για προώθηση προϊόντων. Επικοινω-
νιακή -ος με προσεγμένη εμφάνιση. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: glamourpromoting@
gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι ζη-
τούνται Αισθητικοί με ικανότητα πωλήσεων για 
προώθηση των προϊόντων μας σε προκαθορι-
σμένο ραντεβού. Παρέχονται έξοδα μετακίνη-
σης, bonus, ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzinadimopoulou@gmail.com, τηλ: 210 7247308.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ με εμπειρία στις πωλήσεις ζητείται 
για την προώθηση επιχειρηματικής πρότασης 
σε ξενοδοχεία με δυνατότητα συχνών ταξιδί-
ων. Μισθός συν ποσοστά. E-mail: aegeanreic@
hcthinktank.gr, τηλ: 6940 837343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες, κύριοι για να εργαστούν ως 
Πωλητές Καλλυντικών μεγάλης πολυεθνικής 
εταιρίας από κατάλογο, με μεγάλα ποσοστά και 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: zoivoliraki@
yahoo.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ διαφημιστικής εταιρίας ζητούνται 
άμεσα 3 νέοι-νέες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός-Πωλητής από επιχείρηση 
διανομής τροφίμων, ζαχαρωδών, με έδρα τη 
Ν.Μουδανιά, Χαλκιδικής. Πλήρης απασχόληση. 
Θα πρέπει να έχει δίπλωμα(ερασιτεχνικό), προ-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις, γνώσεις Η/Υ. E-mail: 
info@politou.gr, τηλ: 6978 448464, κος Γιάννης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full time, για προώθηση εκπαιδευτικών βιβλίων 
στην περιοχή της Καβάλας, με δίπλωμα οδήγη-
σης Ι.Χ, γνώση Αγγλικών (πολύ καλό επίπεδο), 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία, ιδιοκτησία Ι.Χ. 
E-mail: thillside@hol.gr.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΠΩΛΗΤΗΣ με προϋπηρεσία στον τομέα αυτοκι-
νούμενων οχημάτων ζητείται από αντιπροσω-
πεία μοτοσυκλετών. Βιογραφικά στο e-mail: 
motomatakos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για part time σε κατάστημα στα 
Βριλήσσια με γυναικεία ρούχα. Τηλ. 210 6096729.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα δερμάτινων 
στο Κολωνάκι. Επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία ως Πωλήτρια, βασική 
γνώση Αγγλικών ή Ρώσικων, απλή χρήση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: christosmylonas@hotmail.
com, τηλ: 6977 801037.

ΑΠΟ ΤΗΝ αλυσίδα καταστημάτων παγωμένου για-
ουρτιού My Yoghurt ζητείται Πωλητής καταστήματος 
για το κατάστημα Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ποδηλάτων ζητείται Πωλητής 
με εμπειρία στο χώρο των ποδηλάτων (συμβα-
τικών και ηλεκτρικών). Βιογραφικά στο e-mail: 
helma@helma.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από ζαχαροπλαστείο 
στον Άγιο Δημήτριο - Μπραχάμι και στον Πει-
ραιά. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@melistalakto.gr, 
τηλ: 210 4810091.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με σε παιδικά είδη, ζητείται για πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: andriani@
bebejou.gr, τηλ: 210 6016570, ώρες επικοινω-
νίας 14:00-17:00.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για εποχική εργασία, για κατά-
στημα παιχνιδιών - βιβλιοπωλείο, για πώληση 
- αποθήκη - ταμείο - αμπαλάζ. Περιοχή Γλυφάδα. 
Θα προτιμηθούν γνώστες του αντικειμένου και 
κάτοικοι γύρω περιοχών. Τηλ: 210 8944915, 
210 8940444.

συνέχεια στη σελ. 26

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

Γραφίστα  
(Κωδ. Graphics 1214)

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

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML (up to 5)/CSS (up to 3), JavaScript/JQuery 
•Άριστες γνώσεις σε Adobe Illustrator, In Design, Photoshop & Corel Draw 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ γραφιστικής 
•Ηλικία από 18 έως 30 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων (Dreamweaver, Flash κλπ.) 
•Facebook Applications 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους συναδέλφους 
•Γνώση των νέων trends & τεχνικών στο graphic design

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύνολο 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 αναπτυσσό-
μενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

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

Η αλυσίδα καταστημάτων PET CITY ζητά για τα καταστήματά της εντός Αττικής: 

Ιχθυολόγους 
•Πτυχιούχους πανεπιστημίου 
ή Τ.Ε.Ι.  

•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
προαιρετική.  

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

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά να 
συνεργαστεί με γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα (κατά προτεραιότητα δερματολογίας ή πλαστικής 
χειρουργικής), με επιθυμητό χρόνο αναμονής τουλάχιστον 4 χρόνια.

Η συνεργασία θα είναι για Ελλάδα και εξωτερικό με διαθεσιμότητα από τον γιατρό 15 - 20 ημερών το μήνα 
με Δ.Π.Υ. Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com

•Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.

Το Naturist Angel Club Hotel στη Ρόδο ζητεί κοπέλα έως 28 ετών ευπαρουσίαστη
•Άριστα Αγγλικά - μέτρια Γαλλικά ή Γερμανικά 
•Άριστη χρήση PC & διαδικτύου  
6μηνη 10ωρη απασχόληση στη Ρόδο  
(15/4-15/10/15) 
6μηνη 4ωρη απασχόληση στην Αθήνα  

(16/10/15-14/4/16)  
•Μισθός αναλόγως προσόντων / εμπειρίας. 
•Ασφάλιση, διαμονή και διατροφή.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
naturistangelgr@gmail.com

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 συ-
νεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Υπεύθυνο Εισαγωγών 
Κωδικός Θέσης: (ΥΕΙ)

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α πρέπει να έχει απαραιτήτως τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, ή εμπορικής /οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα, 
•Υποχρεωτική 5 έτη εμπειρία στο χώρο των εισαγωγών, 
•Υποχρεωτική εμπειρία στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ, 
•Άριστη αγγλικής γλώσσας, 
•Άριστη χρήση Η/Υ,  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευχάριστη και 
δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση ,ορθότητα 
και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας, 
•Ηλικία έως 40 ετών.

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

Paspartu, the leading Greek translation company with a task force of 25 employees and a network of 
over 500 local and foreign collaborators, is actively seeking to hire two new members for our dynamic 
Business Development team.

Main requirements: 
•excellent knowledge of Greek and English languages 
•German language - at least at Intermediate level- (for the medical department) 
•studies and/or experience in marketing/sales 
•experience in B2B sales 
•enthusiasm, eagerness to learn a new field, reliability, well-organise 
•availability for international travel in order to attend and represent the company at foreign 
exhibitions in the medical/ gaming •field, and not only 
•excellent communication abilities- in writing, over the phone, face-to-face 
•basic marketing strategies awareness 
•Position 1, medical department: a background in Life Sciences would be a plus 
•Position 2, gaming department: gaming enthusiast  
We offer: 
•integration into a young, dynamic team of translation and business professionals 
•motivating salary package 
•pleasant work environment 
•the possibility to grow with a company welcoming initiative and creative ideas 

If you think you are the right candidate for any of the above mentioned positions, please send your CV 
to jobs@paspartu.gr by indicating the code BD (position 1 or 2) in the subject line.

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

Πωλήτριες Χονδρικής
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο  
(απαραίτητη σε αντίστοιχη 
θέση ) 
•γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ 

•Ηλικία έως 35 ετών  
Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας 
•Σταθερότητα 

•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους στο 
e-mail: info@attrattivo.grή στο 
fax: 210 2853141 με την ανάλογη 
ένδειξη «Πωλήτριες χονδρικής».

Η εταιρία Juliette Armand κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής και  εμπορίας προϊόντων 
κοσμητικής αισθητικής. Με επενδύσεις σε έρευνα, νέα προϊόντα, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, 
έχει αναπτύξει  σημαντική εγχώρια, αλλά και διεθνή δραστηριότητα (εξάγει ήδη σε 28 χώρες) και έχει 
αναγνωριστεί για το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων της. Στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης 
των πωλήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, η εταιρία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή Εξαγωγών 
 με έδρα την Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις σε οργανωμένο 
τμήμα εξαγωγών 3 χρόνια τουλάχιστον 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(απαραίτητη πιστοποίηση), γνώση δεύτερης  
ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Ελλάδας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης  
πολλαπλών projects κάτω από πίεση χρόνου 

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και υποστήριξη των υφιστάμενων 
αντιπροσωπειών του εξωτερικού 
•Εξεύρεση νέου πελατολογίου σε χώρες - στόχους 
•Συνολική διαχείριση της εξαγωγικής διαδικασίας 
•Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό, ασφάλιση, bonus 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενοι (-ες) παρακαλούνται  
να στείλουν βιογραφικό τους σημείωμα  
στη διεύθυνση: dimi@juliettearmand.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΝΕΑ εμφανίσιμη ζητείται ως Παραγγελιολήπτρια 
σε αναψυκτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 6942 480799.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές -τριες ή Διακο-
σμητές -τριες από μεγάλη έκθεση επίπλων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Κεραμεικό ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης - marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής από κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στη Νέα Μάκρη. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών - προϊόντων, εξυπηρέτηση 
συνδρομητών. Ωράριο καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales2sequence.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για αρτοζαχαροπλαστείο, ζητείται. 
Πλήρης απασχόληση, κατά προτίμηση με προ-
ϋπηρεσία. Τηλ: 6946 165545.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων, ζητεί Πωλητή -τρια με 
προϋπηρεσία στην πώληση βιβλίου, για κατά-
στημα στην περιοχή της Νίκαιας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr. Τηλ: 210 5147588.

ΑΤΟΜΑ δραστήρια ζητούνται για ανάπτυξη πε-
λατολογίου χονδρικής/λιανικής και αναζήτηση 
ανθρώπινου δυναμικού για σοβαρή διεθνή εται-
ρία. Απολαβές βάσει μηνιαίου συνολικού τζίρου. 
Άμεσο ξεκίνημα. Σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία αρτο-ζαχαροπλαστικής 
ζητά για το υποκατάστημα Αθηνών Προϊστάμε-
νο Πωλήσεων. Τουλάχιστον 4ετή προϋπηρεσία 
στο χώρο των τροφίμων. Γνώσεις στη διοίκηση 
πωλήσεων. Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
Χρήση αυτοκινήτου. E-mail: entresooo@gmail.
com, τηλ: 210 4283510.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Kick ζητά άμεσα Πωλήτριες με δι-
αθεσιμότητα για καθημερινή απασχόληση σε 
καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Τηλ: 210 
2852911, 210 2852913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα εποχιακών 
ειδών για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, κατά 
προτίμηση κάτοικος Βριλησσίων ή κοντινών 
περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: a.koukou@
hotmail.com.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της Max Mara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών ή Ρώσικων και 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@dil.gr, κωδ: REA14.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ σε ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα 
ζητείται. Απαραίτητες δεξιότητες: η άνεση στην 
επικοινωνία, εστίαση στην εξυπηρέτηση, προϋπη-
ρεσία στην εστίαση ή σε ζαχαροπλαστείο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία από 
κατάστημα μοντέρνου ρουχισμού στη Ρόδο. Βι-
ογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: acro@
oporo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, χωρίς στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, με δίπλωμα οδήγησης ως Πωλητής σε 
κατάστημα δομικών στο Μοσχάτο. Βιογραφικά 
στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής από κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών - προϊόντων, εξυπηρέτηση 
συνδρομητών. Ωράριο καταστημάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πρατήριο υγρών 
καυσίμων στα Νότια Προάστια, με προϋπηρεσία 
σε εταιρικά πρατήρια. Τηλ: 6977 271138, ώρες 
επκοινωνίας 12:00-20:00 καθημερινά.

Η OPTICAL Papadiamantopoulos αναζητά Διευ-
θυντή Υποκαταστήματος corner γυαλιών ηλίου στο 
Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση 
εμπειρία στη λιανική. Άριστή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

Ο ΜΕΛΙΑΡΤΟΣ στο Μοναστηράκι ζητεί Πωλητές, 
Σέρβις, ευχάριστα, επικοινωνιακά άτομα με όρεξη 
για εργασία. Απαραίτητη σχετική εμπειρία στο 
τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dina.lilipali@gmail.com τηλ: 
6972 257735.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις cafe, με εμπειρία 
από αρτοποιείο. Περιοχή Αμπελόκηποι Αθηνών. 
Τηλ: 6975 829429, 211 1848868.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία σε πωλήσεις φο μπιζού, 
ζητείται από εταιρία για στελέχωση καταστήματος. 
Τηλ: 210 3215932.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Χασάπηδες με εμπειρία 1 χρό-
νο, Αγγλική γλώσσα, για εργασία στην Αγγλία, 
£6.50/ώρα. Διαμονή δωρεάν, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από γνωστή αλυσίδα κα-
ταστημάτων υποδημάτων, για πλήρης απασχόληση 
στην Κηφισιά, Αθήνα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος με κάρτα ανερ-
γίας για θέση πλήρους εργασίας σε πλυντήριο 
αυτοκινήτων. Απαραίτητα προσόντα: όρεξη για 
δουλειά, ευχάριστη παρουσία, πνεύμα συνερ-
γασίας. Έδρα Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6986 685929.

ΑΤΟΜΟ με voucher από Καλαμαριά ζητείται ως 
Πωλήτρια για εργασία στο αρτοζαχαροπλαστείο 
Καλή Μέρα στον Αγ.Ιωάννη, Καλαμαριάς. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tsatsosalex@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια -ής με προϋπηρεσία στην 
επώνυμη γυναικεία ένδυση για κατάστημα λια-
νικής στα Β. Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
dnkben@gmail.com.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται για ημιαπασχόληση από 
κρεοπωλείο στις Αχαρνές. Τηλ: 2407247.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για υποδοχή πελατών και πώληση 
ρούχων, ζητείται. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας, 
γνώση χειρισμού των Social Media. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: gymperisteri@gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής Απορρυπαντικών 
από αποθήκη χονδρικού εμπορίου στο Ωραιό-
καστρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@geoclean.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για την ανάπτυξη εται-
ρίας με εμπορική δραστηριότητα, υψηλό εισό-
δημα, μισθός 1100€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

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

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

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ σωστά το χρόνο σας μέσα από το 
χώρο σας σε μια εργασία με μέλλον και προο-
πτική. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης, ελεύθερο 
ωράριο, μισθός 850€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α για απασχόληση. Δεκτές 
γνώσεις internet, μισθός 850€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία ως Επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο, μισθός 900€. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία, μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων, με 2 χρόνια 
προϋπηρεσία στην ίδια θέση, άριστη γνώση του 
ξενοδοχειακού συστήματος Hart και IDSs, για 
όμιλο ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Δυνατότη-
τα συνεργασίας σε ετήσια βάση. E-mail: gm@
andromeda-santorini.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων ζητούνται από γνωστό 
πολυσχιδές τεχνικό γραφείο, για ανάπτυξη και 
διεύρυνση εργασιών. Απαιτείται Μεταπτυχια-
κό, ανάλογη εμπειρία, Proficiency, Η/Υ. Υψηλά 
ποσοστά και bonus. Ευγενικό και δημιουργικό 
περιβάλλον. Τηλ: 6932 050080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων ως Επικεφαλής 
Δικτύου Πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία, 
πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: career_opportunity@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για επιχείρηση από το 
σπίτι, διαφήμιση, ίντερνετ μάρκετινγκ. Άμεσο 
ξεκίνημα, πλήρης ή μερικής απασχόλησης, πλήρης 
εκπαίδευση, υψηλά εισοδήματα. Βιογραφικά στο 
e-mail: nelly.pap@hotmail.com, τηλ: 6938 191845.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Αντιπρόσωποι για 
μερική ή πλήρης απασχόληση για ανεξάρτητη 
συνεργασία. Δημιούργησε μια καριέρα υψηλών 
αποδοχών και ένα σίγουρο έξτρα εισόδημα το 
μήνα, με ποσοστό κέρδους 90% συν μπόνους. 
Τηλ:6940 820011.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων 5ωρης απα-
σχόλησης για τη δημιουργία τμήματος για λογα-
ριασμό μεγάλης εταιρίας τηλεφωνίας. Παρέχετε 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πλήρης 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
icomm-plus.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά άτομο, Πτυχιούχο, με 
προϋπηρεσία στην πώληση και στη διαχείριση 
ομάδας. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, 
εργατικότητα, συνεργασία, γνώση χειρισμού 
Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threpsis.com.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για έξτρα εισόδημα 
στα τμήματα οργάνωσης, marketing, internet. 
Eλεύθερο ωράριο. Όχι πλασιέ ή ντίλερ. Τηλ: 
6978 166830.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία. 
Ελεύθερο ωράριο, υψηλές αποδοχές, δυνατότητα 
καριέρας. Τηλ: 6978 166830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα επικοινωνιακά, δραστήρια, 
από τη Νο1 εταιρία καλλιεργητή και παραγωγό 
των προϊόντων της, για προώθηση και δικτύωση 
μέσω ανεξάρτητης συνεργασίας (όχι μισθωτοί). 
Δυνατότητα ελαστικού ωραρίου. Προσφέρεται 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης. E-mail: 
gotsi.forever@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων από μεγάλο 
όμιλο digital media. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις διαφήμισης ή media shop. Απαραίτητη 
η γνώση της αγοράς digital media. Βιογραφικά 
στο e-mail: kostasc@balleto.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ διαφημιστικού χώρου ιστοσελίδων 
με απαραίτητη προϋπηρεσία και πελατολόγιο. 
Μισθός, παροχές και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: kostasc@balleto.gr.

COMPANY in the exhibition and events industry, 
seeks Sales and Marketing Representative. 
Requirements: College-University education, 
excellence in English speaking and writing, very 
customer service orientated, excellent Microsoft 
office and PC skills. CV: info@prokaki.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια Εξωτερικός τροφίμων. 
Τηλ: 210 9731842.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Άνω Γλυφάδα ζητεί άτομο με 
εμπειρία στον τομέα των αθλητικών ειδών, ως 
Πωλητή και Υπάλληλο Γραφείου. Καλή γνώση 
H/Y και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: 
sportit@otenet.gr, τηλ: 210 9644079.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για προώθηση ιστοσε-
λίδων επιχειρήσεων, επαγγελματιών ή ιδιωτών. 
Δίνονται πολύ ικανοποιητικά ποσοστά κατόπιν 
συνεννοήσεως. Τηλ: 210 4014436, 6972 172090, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00 καθημερινά.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ανεξάρτητοι, ζητούνται από μεγάλη 
Ελληνική εταιρία. Τηλ: 6931 844341.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Στελέχη Οργάνωσης 
δικτύου πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: career_opportunity@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
με πολυεθνική εταιρία. Δυνατότητα πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
career_opportunity@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για την περιοχή της Αττικής. 
Τηλ: 24210 95345.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση, από εμπορική εταιρία. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές ελαίων και 
ειδών διατροφής. Ποσοστά επί των πωλήσεων. 
Επιθυμητό δίπλωμα μηχανάκι. Βιογραφικά στο 
e-mail: irini@cresta.gr, fax: 210 5573994.

3 ATOMA σοβαρά, υπεύθυνα, με ηγετικές ικα-
νότητες και δυνατές προσωπικότητες, ζητούνται 
για στηριζόμενη συνεργασία, από έμπειρους Συ-
νεργάτες και Επόπτες δικτύου ανθρώπων για 
ένα άμεσο εισόδημα, συνεχώς εξελίξιμο άνω 
των 500€ μηνιαίως. Τηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων με 3ετή εμπειρία 
στις πωλήσεις, για την περιοχή της Αθήνας, με 
πρόσληψη μέσω επιδοτούμενου προγράμματος 
από 30 ετών και άνω. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από όμιλο συμπληρωμάτων 
διατροφής για τα τμήματα διαχείρισης και κα-
ταχώρησης πελατολογίου. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και H/Y. Τηλ: 211 5554968.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
διαφήμισης αναζητά νέους Συνεργάτες, για στε-
λέχωση διάφορων θέσεων που παρέχει. Τηλ: 
6980 915383.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με επαγγελματισμό και συ-
νέπεια, για ανεξάρτητη συνεργασία με σοβαρή 
διεθνή εταιρία. Παρέχεται εκπαίδευση/υποστήρι-
ξη, ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, αμοιβές/
εξέλιξη ανάλογα με τα προσόντα και την επίτευξη 
στόχων. E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ματαλών-Ε.Τζάφου ΑΕ με είδη 
χαρτοπωλείου, ζητά πεπειραμένο περιοδεύων 
Πωλητή, για τη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mariachronaki@amatalon.gr, κωδ: 
ΠΒΕ-12/14.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
διατροφική επιχείρηση. Άμεσο ξεκίνημα. Ωρά-
ριο ευέλικτο, δυνατότητα εργασίας και από το 
χώρο σας. Βασικές γνώσεις Η/Υ επιθυμητές. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Κεραμεικό ζητεί νέους 
Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης - marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή με εμπειρία στο χώρο 
καταστημάτων μαζικής εστίασης που κάνουν κατ’ 
οίκον παράδοση / delivery (πίτσα, σουβλάκι κτλ). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@delivery1.gr. 

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών internet, με δε-
καετή παρουσία στο χώρο, αναζητά άτομα, να 
στελεχώσουν το τμήμα πωλήσεων. Εύρεση/
διαχείριση νέου πελατολογίου. Προαπαιτού-
μενα: εμπειρία στις πωλήσεις διαδικτυακών 
υπηρεσιών, εξαιρετικές ικανότητες σε επικοι-
νωνία-διαπραγμάτευση-επαγγελματική εμφάνιση. 
CE-mail: office@sigmaweb.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Πωλήσεων ζητούνται άμεσα, για 
συνεργασία με εμπορική εταιρία, για στελέχωση 
εμπορικού τμήματος. Συνεχής εκπαίδευση, υψηλές 
αποδοχές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Εισοδήματα 
από 500€ μηνιαίως. Τηλ: 6943 950447.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Στελέχη Πωλήσεων, 
για επάνδρωση τμήματος πωλήσεων. Παρέχεται 
εκπαίδευση, διαπιστεύσεις, δυνατότητα εξέλιξης 
καριέρας. Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ, Η/Υ, Αγγλικά. 
Φιλόδοξοι, επικοινωνιακοί. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων. Επιθυμητή 
γνώση Η/Y. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ελαστικών και ζαντών 
ζητείται Πωλητής ως Επιθεωρητής Πωλήσεων 
στην Αττική, με δυνατότητα να ταξιδεύει περιοδι-
κά. Η προϋπηρεσία στον κλάδο του αυτοκινήτου 
θα ληφθεί υπόψιν. E-mail: info@autostrata.gr, 
τηλ: 2310 700286.

ΑΤΟΜΑ Υπεύθυνα ζητούνται, με πραγματική 
θέληση για δουλειά, συνεπή σε στόχους και 
φιλόδοξα, για συνεργασία στο τομέα των πω-
λήσεων, χονδρικής/λιανικής, σοβαρής διεθνούς 
εταιρίας. Παρέχεται υποστήριξη/εκπαίδευση, 
ικανοποιητικά εισοδήματα άνω του βασικού. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες-Πωλητές. 
Για ραντεβού καλέστε. Τηλ: 6944 623430, ώρες 
επικοινωνίας 9:00-12:00, κα Κουρούκλη Χαρά.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προ-
ϊόντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋ-
πηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά. Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: Δ116.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από 
το χώρο τους, για το χώρο της διατροφής. Άμε-
ση ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη 
εκπαίδευση. Αποδοχές 600€ - 1.000€. Τηλ: 
6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αντικείμενο το φαρμακευτικό 
marketing ζητά Πωλήτριες, ευπαρουσίαστες με 
2ετή προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου, 
δίπλωμα ΙΧ, γνώση Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει 
μισθό, bonus, αυτοκίνητο. E-mail, με φωτογραφία: 
biografikacvirakleio@yahoo.com.

Η MED on line 24η ιατρική βοήθεια, ζητά 3 Συ-
νεργάτες για εξωτερικές πωλήσεις. Προσφέρει 
μισθό, ασφάλιση ΙΚΑ, ιδιωτική ασφάλιση και 
πρόσθετα bonus επίτευξης στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvmed@medonline.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμπληρωμάτων διατροφής, προσλαμ-
βάνει άτομα για τα νέα της τμήματα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και H/Y. Τηλ: 211 9964010.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής καλλυντικών προϊόντων 
ζητεί να προσλάβει Πωλητές -τριες για πωλήσεις 
στο χώρο του φαρμακείου. Προϋπηρεσία δεκτή. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@delkamgroup.gr.

Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία Pethealth ΕΠΕ εν-
διαφέρεται να προσλάβει Συνεργάτη για ενημέ-
ρωση κτηνιατρείων και φαρμακείων, με έδρα 
το Ηράκλειο Κρήτης, με τουλάχιστον 2-3 χρόνια 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: hr@pethealth.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι, ζητούνται 
Νοσηλευτές-τριες για προϊόντα υγείας στο τμή-
μα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. Εσωτερική 
θέση, σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Τηλ: 6987 712232.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Διατροφολόγος, έμπει-
ρος Πωλητής Συμπληρωμάτων Διατροφής 
Βιοκαλλυντικών, στο κέντρο Αθήνας, ζητείται. 
Μη καπνιστής, οικολογική συνείδηση. Μόνιμη 
εργασία, άμεση πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
22950 38300.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel Ιατρικά, ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Ιατρικό Επισκέπτη ως Πωλητή-τρια, με δικό 
του μεταφορικό μέσο (κατά προτίμηση μηχανή-
μηχανάκι). E-mail: info@manel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες από εταιρία 
διατροφής ως Πωλητές με προϋπηρεσία σε 
ειδικότητες Οικολόγων, Γενικών Χειρούργων, 
Ακτινοθεραπευτών και Γαστρεντερολόγων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@nutriendi.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Farco, που δραστηριοποιείται στο 
χώρο διαφημιστικής υποστήριξης φαρμακείου, 
ζητάει Πωλητές για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρε-
σία στο χώρο του φαρμακείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: farcolog@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δέκα χρόνια παρουσίας στον ιατρικό 
χώρο, προσλαμβάνει Αrea Sales Manager, με 
τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία σε διαχειρι-
στικές θέσεις σε χώρο επιθεμάτων. Ανταγωνι-
στικό πακέτο αποδοχών με προμήθεια επί των 
πωλήσεων-αυτοκίνητο-κινητό. E-mail: info@
orthosurgical.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δέκα χρόνια παρουσίας στον ιατρικό 
χώρο, προσλαμβάνει Πωλητή με τουλάχιστον 
δύο χρόνια εμπειρία στο χώρο των επιθεμάτων. 
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
με προμήθεια επί των πωλήσεων, αυτοκίνητο, 
κινητό. E-mail: info@orthosurgical.gr.

ΑΤΟΜΟ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητείται από εταιρία 
ιατρικών παροχών. Άμεση πρόσληψη, ευέλικτο 
ωράριο, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964013.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα (όχι 
μισθωτούς), για την προώθηση προϊόντων σε 
φαρμακεία και λοιπούς πελάτες λιανικής. Εμπειρία 
σε πωλήσεις επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
giouvanoudiss@gmail.com.

 

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΠΑΙΔΟΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από δι-
αγνωστικό κέντρο Βορείων Προαστίων. Τηλ: 
6945 294358.

ΒΟΗΘΟΣ Φαρμακείου ζητείται από φαρμακείο 
στο Μενίδι. Ωράριο συνεχές. Τηλ: 210 2448377, 
6932 219464.

ΘΕΣΕΙΣ εργασίας στον τομέα της νοσηλευτικής 
σε Αγγλία - Γερμανία. Βιογραφικά στα Αγγλικά 
με φωτογραφία στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές σε Αγγλία, Ουαλία, Ιρ-
λανδία. Βιογραφικά, στα Αγγλικά με φωτογραφία, 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ για μερική απασχόληση 
(6ωρη) ζητείται από φαρμακείο του Δήμου Ιλί-
ου. Ευέλικτο ωράριο και προοπτική πλήρους 
απασχόλησης. Γνώση προγράμματος φαρμακείου 
και ηλεκτρονικών συνταγών. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitrios.a.galanis@gmail.com.

ZHTEITAI Υπάλληλος Υποστηρικτικής για τη 
Mihomecare, μία ηγέτιδα εταιρία που προσφέ-
ρει κατ’ οίκον βοήθεια στο Λονδίνο, να βοηθάει 
ανθρώπους. Τηλ: 6948 775548.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /τρια ζητείται για πλήρη απασχόλη-
ση από εταιρία νοσηλείας κατ’ οίκον. Απαραίτητο 
δίπλωμα οδήγησης μηχανής. Προσφέρονται μι-
σθός, ασφάλιση, μηχανάκι, εταιρικό κινητό και ο 
απαραίτητος εξοπλισμός. E-mail: gvasimvosis@
gmail.com, τηλ: 2313 041364, 6973 405575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Nοσηλευτής/τρια για απασχόληση σε 
εταιρία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία στην 
περιοχή των Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@process.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa, σε ξε-
νοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρουμε διαμο-
νή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
email@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΙΑΤΡΟΣ ειδικευμένος στη Γενική Ιατρική, ζητείται 
για συνεργασία με μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 
στον Πειραιά. Τηλ: 210 4250543, 6944 545283.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Μαρούσι, ζητούνται 
Νοσηλευτές-τριες για προϊόντα υγείας στο τμή-
μα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. Εσωτερική 
θέση, σταθερός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Τηλ: 6987 712232.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για πλήρη απασχό-
ληση σε φαρμακείο της Καλλιθέας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pharmacysta@yahoo.gr, τηλ: 6943 
163965.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - Διαιτολόγος ζητείται για 
συνεργασία με εταιρία υγιεινής διατροφής. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια (Μasser) σε spa 
σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@b-alexopoulos.gr, τηλ: 6980 857584.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ φαρμακείο των κοινωνικών 
δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας στο 
Δήμο Ιλίου, ζητά Φαρμακοποιό για το πρόγραμμα 
Ίλιον-Στήριξη. Τηλ: 210 2610798.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ Διατροφολόγοι ζητούνται, για 
εργασία στο τομέα της υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα εξέλιξης. 
Τηλ: 6986 150911.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ες ζητούνται, για άμεση πρό-
σληψη σε κλινικές της Αγγλίας. Υψηλός μηνιαίος 
βασικός μισθός, γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στην Αγγλική γλώσσα 
στο e-mail: mediconnect1@web.de.

συνέχεια στη σελ. 28

PEOPLECERT global leader in certification of persons and professionals in internationally recognized 
brands is seeking an exceptional and talented professional to join our team as:

Senior Accountant 
Location: Athens 
Ref. Code: (SEAS)

The Role: You will join the Finance & Accounting Department team which is responsible for the provision 
of the Group’s overall accounting services for Greece, Cyprus & Turkey. As a Senior Accountant you will 
apply accepted accounting principles and procedures, gather & analyze financial information, prepare 
accurate and timely accounting reports / statements and ensure accounting control procedures are 
followed.

Main responsibilities: 
•Compile and analyze accounting information to prepare financial statements and to recommend  
or develop efficient use of resources and procedures. 
•Monitor the smooth operation of accounting procedures and coordinate the communication within 
the team to ensure that all information is accessible. 
•Ensure accurate and timely monthly, quarterly and year end close processes. 
•Ensure all accounting and fiscal reporting deadlines are met. 
•Monitor and support taxation requirements. 
•Resolve accounting discrepancies and irregularities. 
•Participate in financial audit, prepare all information needed and oversee the whole process. 
•Εstablish and monitor the implementation and maintenance of accounting control procedures.  
Candidate profile: 
•Bachelor degree in accounting and finance (A’ class signature holder). 
•Master’s degree in accounting and/or ACCA Professional Certification will be preferred.  
•Minimum 5 years’ experience in a relevant role with GAAP and/or IFRS accounting standards 
requirements preferably in multinational business environment. 
•Excellent knowledge of generally accepted practices and principles, economic and audit principles. 
•Proven working experience in ERP Systems. Working knowledge of SoftOne ERP will be considered 
as an asset. 
•Excellent command of the Greek and English language (C2 level). 
•You must be able to demonstrate attention to details, accuracy and a problem - solving approach. 
•Ability to gather, plan and organize information to make the right decision, meeting strict 
deadlines.  
•Excellent working knowledge in Excel (ECDL Core/Expert certification will be considered an asset).

If you meet the above requirements and have a strong interest to work in a dynamic multinational 
environment we would like to hear from you! Please send your CV via e-mail: hr@peoplecert.org 
mentioning the reference code (SEAS).

About PEOPLECERT: With millions of exams delivered in over 135 countries across the globe, PEOPLECERT 
offers globally recognised certifications (such as ITIL®, PRINCE2®, various ISO qualifications and others) 
as well as customized assessment tools and validation services for government & private-sector 
certification and licensure programmes around the world.

Through flexible & secure exam management systems, PEOPLECERT offers a suite of services for simple, 
flexible and secure exams, including online exam booking, multilingual online proctoring, e-certificates 
and online certificate verification.

As an equal opportunity employer, we recognize that our strength lies in our people. Our culture is 
young, ambitious and challenging and we actively promote training, team spirit and knowledge sharing. 
For more information, please visit the corporate website www.peoplecert.org or Greek product specific 
websites www.ecdl.gr and www.cityandguilds.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά 
στη Θεσσαλονίκη:

Consultant Εμπορικών Εφαρμογών 
(κωδ.: THESS.CONSTECH14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο  
Πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον έτη σε θέση  
τεχνικού συμβούλου 
•Άριστη γνώση εμπορικής διαχείρισης 
•Εμπειρία σε λογιστικές εφαρμογές  
και στην παραμετροποίηση / χρήση συστημάτων 
ERP / εμπορικών εφαρμογών 
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην γραπτή επικοινωνία, στην παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, άριστη  
προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα  
εργασίας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βάσεις δεδομένων SQL, βασικές γνώσεις  
προγραμματισμού (scripting) 
•Προηγούμενη εργασία σε εταιρεία πληροφορική.  
Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση τεχνικών θεμάτων hardware  
(εκτυπωτών, φορολογικών μηχανισμών,  

εξοπλισμού retail συστημάτων)  
και λειτουργικών συστημάτων 
•Εμπειρία στην καταγραφή και ανάλυση  
απαιτήσεων του πελάτη, στην υλοποίηση  
συστημάτων ERP και στην παροχή  
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
•Ικανότητες διαχείρισης πολλαπλών εργασιών 
(projects) και τήρηση αυστηρών  
χρονοδιαγραμμάτων  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: 
cv@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 
981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά 
σημειώματα που δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό 
θέσης δε θα λαμβάνονται υπόψη.

INTERNATIONAL COSMETIC COMPANY
International cosmetic company is looking for a:

Product Developer 
Fluency in English is a Must

Product development duties 
•Participate in regular product development 
meetings with the directors and the creative 
team. 
•Work with executive members of the team  
in choosing colors, products, etc. on new 
product releases. 
•Test and evaluate product samples and 
provide detailed feedback to management  
and suppliers. 
•Extensive internal and external follow up 
on packaging, product samples, pricing, PO’s, 
artwork, delivery deadlines, etc., for new  
and existing products. 
•Work closely with product development team 
in communicating product specification requests 
to suppliers and organizing product samples  
to/from various locations. 
•Work to stay apprised of industry trends  
and competitor products for pricing comparison, 
packaging, formulas, etc. 
•Ability to communicate through email 
and telephone with foreign suppliers in an 
effective way to ensure project changes and 
requirements are being met. 
•Proofread all artwork for unit cartons  
and components for all projects  
(new and re-orders), including spellchecking  
the cosmetic ingredients, checking the bar code 
and completing the Artwork Checklist. 
•Organize and maintain the current and new 
inventory for all components and cosmetic 
samples from various suppliers. 
•Organize and stay current on the supplier files, 
including paperwork from various conferences 
and cosmetic shows. 
•Maintain potential projects, including sending 
samples to be matched, request pricing and 
keep samples on hand for future meetings. 
•Develop timelines for specific projects and 
ensure that suppliers stay on the designated 
timeline. 

•Ensure that the product development office  
is kept organized, clean and samples are readily 
available. 
•Communicate with suppliers during 
development process and follow up regarding 
logistics.  
Organization values and personal qualities  
to be demonstrated 
•A passion for the organization  
and its employees 
•Integrity 
•Ethics 
•Approachability 
•Empathy and understanding 
•Motivation and drive to achieve the highest 
professional standards and results 
•Professional communication skills both written 
and verbal 
•High level of confidentiality at all times  
Core competencies 
•Fluency in English is a must 
•Flexibility 
•Innovation 
•Leadership 
•Managing capability 
•Managing change 
•Managing customers 
•Organizational sensitivity 
•Planning and achieving management 
•Punctuality 
•Preferable, previous experience in cosmetics 
industry

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:  
napopd@gmail.com

ZEINCRO is a leading contract services organisation which operates providing full range, high quality 
services to the pharmaceutical industry. Currently we are looking to recruit:

Study Site Coordinator 
(Ref. SC)

Main responsibilities: 
•Assists in CRF completion at trial site. 
•Is responsible for the resolution  
of discrepancies. 
•Requests medication and performs 
investigators’ calls, if applicable. 
•Performs drug accountability and completes 
the relevant forms.  
Preferred qualifications: 
•BA/BS/BSc in the life sciences or RN 
•Clinical trial process experience 
•Work involving data entry into systems/

databases and/or business support role 
•Basic knowledge of ICH-GCP guidelines  
and applicable SOPs.  
The company offers: 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Private medical insurance

Please send your full cv in the following address: Zeincro 
Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα 
Fax: 210-6134695, e-mail: smaltezou@zeincro.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί με ειδικότητα ή συναφών 
επαγγελμάτων για στέγαση ή συστέγαση σε 
πολυιατρείο στο Περιστέρι. Τηλ: 6944 381841, 
ώρες επικοινωνίας 07:00-24:00. 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ και Διατροφολόγος, έμπει-
ρος Πωλητής Συμπληρωμάτων Διατροφής 
Βιοκαλλυντικών, στο κέντρο Αθήνας, ζητείται. 
Μη καπνιστής, οικολογική συνείδηση. Μόνιμη 
εργασία, άμεση πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
22950 38300.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ φύσης, Μαρκόπουλο Ωρωπού, 
ζητεί Γιατρό και Νοσηλευτή. Έμπειρους, πρόληψης 
και φυσικής φαρμάκου θεραπείας ασθενειών. 
Μη καπνιστές. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ ζητείται για ωράριο 08:00-18:00, 
καθημερινά, κατά προτίμηση κάτοικος Παλαιού 
Φαλήρου και πλησίον. Τηλ: 6936 728167.

ΙΑΤΡΟΣ Ρευματολόγος, Παθολόγος ή γενικής 
ιατρικής ζητούνται για συνεργασία σε ιατρείο 
περιοχής Λεωφ. Αλεξάνδρας - Γκύζη, με ευνοϊ-
κούς όρους. Δυνατότητα παραχώρησης γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και Εργοθεραπευτής ζη-
τούνται για νεοσύστατο θεραπευτήριο για τη νέα 
χρονιά, στην Αίγινα. Βιογραφικά στο e-mail: 
logosekfrasipraksi@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΙ Νοσηλευτών στην Αγγλία ζητούνται 
άμεσα, για νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο 
Νοσηλευτικής, εμπειρία 1έτους σε μονάδες 
εντατικής νοσηλείας,επείγοντα, παιδιατρική, 
θαλάμους, γνώση Αγγλικών, £16,271-£19,268. 
E-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 
6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες στην Αγγλία ζητούνται, 
για νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο Νοσηλευ-
τικής, εμπειρία 1έτους σε μονάδες εντατικής 
νοσηλείας, επείγοντα, παιδιατρική, θαλάμους, 
γνώση Αγγλικών, £21,388-£27,901. E-mail: 
allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 
6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ές γηροκομείου με 3 χρόνια 
προϋπηρεσία, ζητούνται για δουλειά στη Νότια 
Γερμανία με βασικές γνώσεις Γερμανικών Α2. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dialogos.net.gr.

 

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες - 
Διαχείριση Χρεών
ΣΤΕΛΕΧΗ Διαφόρων Ειδικοτήτων για υποδοχή, 
νομικό, διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών 
ζητούνται από εταιρία ιατρικών παρόχων. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 9964013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος για 4ωρη απογευματινή 
συνεργασία. Τηλ 6955 834888.

ΣΤΕΛΕΧΗ διάφορων ειδικοτήτων ζητούνται για 
νομικό, από όμιλο ιατρικών παροχών. Άμεση 
πρόσληψη. Σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 211 
9964013.

ΣΤΕΛΕΧΗ διάφορων ειδικοτήτων για τμήματα 
υποδοχής, ρεσεψιόν, νομικό, ζητούνται από εταιρία 
ιατρικών παροχών. Ευέλικτο ωράριο. Σταθερός 
μισθός. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554883.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών ζητά Δικηγόρο με τουλάχιστον 
10ετή εμπειρία σε δικόγραφα και ακροατήρια 
για εσωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ διάφορων ειδικοτήτων, ζητούνται 
για υποδοχή, νομικό, διαχείριση και μηχανο-
γράφηση. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση, ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 5554823.

Η TALIS S.A, για λογαριασμό πελάτη, εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών, ζητά Υπεύθυνο νομικού 
τμήματος, για απογευματινή ημιαπασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία 3ετή, πτυχίο 
Νομικής, άριστη γνώση Microsoft Office, άρι-
στα Αγγλικά. E-mail: cv@talis.gr, κωδ: Legal 
Department.

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

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία: α) 
με Δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, 
κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. β) 
με Δικηγόρο με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με 5ετή εμπειρία σε δικό-
γραφα και παραστάσεις. Αμοιβή τα γραμμάτια με 
την κατάθεση των δικογράφων, ή και παράσταση. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, 
κωδ: LAW-R-sk.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ κίνημα ζητά Δικηγόρο με οικολο-
γική κοινωνική συνείδηση, 20ετή εμπειρία σε 
αστικό, εμπορικό, διοικητικό δίκαιο, δεκτοί και 
συνταξιούχοι. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ή Δικηγόρος, ζητείται για 
συστέγαση σε γραφείο έναντι για δικαστηρίων 
τέως Σχολής Ευελπίδων. Τηλ: 210 8251635, 
6944 501041.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Δευτέρα-Παρασκευή 17:00-
21:00 και Σάββατο 10:00-14:00. Σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@gmail.
com, κωδ: «PCOL_SK».

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ζητάει έμπειρη 
Δημοσιογράφο/Παρουσιάστρια, με πτυχίο ΑΕΙ 
οικονομικής κατεύθυνσης, άριστη γνώση αγγλι-
κών και χρήση υπολογιστών, για παρουσίαση 
οικονομικής εκπομπής. Απαραίτητη εμπειρία 
στην τηλεόραση. Βιογραφικά και φωτογραφία 
στο e-mail: sbctv@sbctv.gr.

ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ Συντάκτες, με γνώσεις σε θέματα 
ήχου και εικόνας για τεχνολογικό περιοδικό και 
ιστοσελίδα. Όσοι έχετε γνώσεις, διάθεση αλλά 
και συγγραφικό ταλέντο. Βιογραφικά στο e-mail: 
techtopress@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτικοί 
από τον ΕΟΠΠΕΠ για το City Unity Κ.Δ.Β.Μ.2 
στις παρακάτω ειδικότητες: Οικονομολόγοι 
(κωδ: 2721), Νομικοί (κωδ: 2610), Επιθεωρη-
τές ασφάλειας, υγείας και ποιοτικού ελέγχου 
(κωδ: 3182) και Πληροφορική (κωδ: 2131,2139). 
E-mail: training@cityu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια για ιδιαίτερα Γερμα-
νικά μαθήματα στην Κόρινθο. Τηλ: 210 6033150, 
210 6032805.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής για συνεργασία με 
κέντρο λογοθεραπείας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 
με προϋπηρεσία και μπλοκ αποδείξεων. Τηλ: 
6976 512489.

ΑΕΒΕ στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής, 
ζητεί να προσλάβει Χημικό ή Χημικό Μηχανικό, 
με επιθυμητή εμπειρία στο χώρο παραγωγής 
μετάλλων και επιμεταλλώσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: admin@nikolisgroup.com, fax: 
210 2829019.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ σταθμός ζητάει έμπειρη Δημοσιο-
γράφο/Παρουσιάστρια, με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής 
κατεύθυνσης, άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση 
H/Y, για παρουσίαση οικονομικής εκπομπής. Απα-
ραίτητη εμπειρία στην τηλεόραση. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: sbctv@sbctv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής με γνώσεις στην ηλεκτρο-
νική / μουσική ορολογία για μετάφραση κειμένων 
από τα Αγγλικά στα Ελληνικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: techtopress@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός προσχολικής αγωγής 
από παιδικό σταθμό, με μουσική παιδεία, στην 
Πεντέλη. Τηλ-fax: 210 8044406.

ENGLISH Teachers required (preferably native 
speakers) for English language school in Kifissia. 
CVs: myystudies@ymail.com.

ΕΙΔΙΚΟΙ Θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων, 
ζητούνται για εισήγηση σεμιναρίων σε κέντρο 
ψυχοθεραπείας. Απαραίτητα μπλοκ παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: liliankarra@
hotmail.com, τηλ: 210 8068212.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων με 
γνώσεις και εμπειρία στις μεθοδολογίες παραγω-
γής φαγητού cook and chill/cook and freeze για 
εργασία σε μονάδα Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnologos2014@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Νηπιαγωγό, για θέση 
marketing, με μηχανή ή Ι.Χ. Τηλ: 210 6401954.

ΕΤΑΙΡΙΑ έρευνας και ανάπτυξης καλλυντικών 
προϊόντων ενδιαφέρεται να προσλάβει Χημικό ή 
Χημικό Μηχανικό για θέση χημείου. Θα συνεκτι-
μηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και κάρτα 
ανεργίας. E-mail: info@beautylab.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στην Αθήνα, 
αναζητά για άμεση συνεργασία Φιλολόγους με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

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

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές, μόνο πτυχιούχοι φιλολο-
γιών ζητούνται για άμεση πρόσληψη από κέντρο 
ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη Αττικής. Μόνο 
έμπειροι και επικοινωνιακοί! Βιογραφικά στο 
e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ENGLISH Teachers required for English Language 
School in Nea Kifissia. CVs: evakalergi@gmail.
com.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ εργαστήριο ζητά Βιολόγο (διάρκεια 
έργου 10 μήνες) με εμπειρία σε βασικές τεχνικές 
(nucleic acid isolation-PCR-Cell cultures). Τυχόν 
εμπειρία στο αντικείμενο της βιοπληροφορικής 
θα εκτιμηθεί. E-mail συμπεριλαμβανομένων των 
εργαστηριακών τεχνικών: info@allergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας 
με εμπειρία στη νομική ορολογία (legal English) 
για μαθήματα σε Στελέχη Επιχειρήσεων στα Β. 
Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@executive-
communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χη-
μικός Μηχανικός από τεχνική εταιρία για τμήμα 
εκπόνησης μελετών έργων ΔΕΗ. Προϋπηρεσία 
σε παρόμοια θέση μελετητική ή εργοταξιακή 
word, excel, autocad. Βιογραφικά στο e-mail: 
oikolo@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Γερμανικών 
μητρικής γλώσσας με τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία, για εντατικά μαθήματα Γερμανι-
κών από Α1-Β1 επίπεδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dialogos.net.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς απόφοιτους ψυχολογίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Μηχανολογίας με διδακτική 
εμπειρία στα αντίστοιχα μαθήματα των ΕΠΑΛ, 
από φροντιστήρια Μ.Ε στις περιοχές Ν.Σμύρνης 
και Π.Φαλήρου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
fasmaedu.net.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για πρακτική, με προοπτικές 
πρόσληψης και καριέρας. Μικροέξοδα πληρωμένα 
έως 150€. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση 
ζητά Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόλη-
ση (κείμενο, σύνταξη, internet, social media). 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.
com, κωδ: dim.

ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέο, κοινωνικό, με γνώσεις 
και διάθεση, για να ασχοληθεί με τον τομέα εκ-
παιδευτικής ρομποτικής για παιδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: jina@why.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδών χορού. 
Επιθυμητή η εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dancewaveschool@gmail.com, τηλ: 23151 13000, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών μητρικής 
γλώσσας με τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρε-
σία, για εντατικά μαθήματα Γερμανικών από 
Α1-Β1 επίπεδο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dialogos.net.gr.

ΤO EKΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ So easy Αγίου Δημητρίου, 
ζητά Καθηγήτρια Αγγλικών, native speaker, για 
διδασκαλία σε μεγάλα επίπεδα. Προετοιμασία 
πτυχίων και business προγράμματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: agdimitrios@soeasy.gr, τηλ: 210 
9825760.

ΚΕΝΤΡΟ Αγγλικό δημιουργικής απασχόλησης 
στην Άνοιξη ζητεί Καθηγήτρια Αγγλικών (απόφοιτη 
Αγγλικής Φιλολογίας ή πτυχιούχος Νηπιαγωγός 
κάτοχος Proficiency), κάτοικος γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kourtidoumargarita@
gmail.com, τηλ: 6980 029050.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητεί Συγγραφείς καλογραμμέ-
νων έργων προς έκδοση παιδικών, λογοτεχνικών, 
ιστορικών, λεξικών και άλλων. Διανέμονται σε 
βιβλιοπωλεία της Αθήνας, επαρχίας και εξωτε-
ρικού. E-mail: info@siderisbooks.gr, τηλ: 210 
3301161.

Η OTEACADEMY ζητάει Kαθηγητές-τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής, για εκ-
παίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χίος, 
Λέσβος, Σάμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

 

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός Αυτοκινήτων για εργασία 
σε φανοποιείο. Περιοχή Νεα Χαλκηδόνα. Τηλ: 
210 2585555, 210 2581161, κα Εβίτα Παπαδάκη.

Η HOLISTIC sustainability επιθυμεί να προσλάβει 
στην Αθήνα: Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ). Προσόντα: εμπειρία σχεδιασμού και 
μετρήσεων Η/Μ συστημάτων, εμπειρία σε smart 
and micro grids. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας, 
πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ. Ε-mail: holistic.sus@
gmail.com.

Η HOLISTIC sustainability επιθυμεί να προσλάβει 
στην Αθήνα: Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ). Προσόντα: εμπειρία κτιριακών μελε-
τών Η/Μ, γνώση ΚΕΝΑΚ, AutoCad, 4Μ-ADAPT. 
Απαραίτητη κάρτα ανεργίας, πρόσληψη μέσω 
ΟΑΕΔ. E-mail: holistic.sus@gmail.com.

ΑΠΟ TEXNIKH εταιρία στην Παιανία ζητείται 
Ηλεκτρολόγος, απόφοιτος ΤΕΙ. Απαραίτητες 
γνώσεις τερματισμού οπτικών ινών. Βασικός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@flexnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος του Τ.Ε.Ι (επιθυμητή 
γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου και τόρνου), 
από βιομηχανία πλαστικών στο Μενίδι, για μό-
νιμη οκτάωρη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ex.plusaeve@gmail.gr, fax: 210 2460001, τηλ: 
210 2465430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μπογιατζήδες έμπειροι Τεχνίτες 
και να γνωρίζουν καλά τη χρήση πιστολιού. 
Βιογραφικά στο e-mail: tasos@a-grapsas.gr, 
τηλ: 6942 289647. 

AEBE στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής, 
ζητεί να προσλάβει Τεχνίτη με γνώση και εμπει-
ρία σε χυτήρια μετάλλου και επιμεταλλωτήριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: admin@nikolisgroup.
com, fax: 210 2829019.

ΑΕΒΕ στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής, 
ζητεί να προσλάβει Χημικό ή Χημικό Μηχανικό, 
με επιθυμητή εμπειρία στο χώρο παραγωγής 
μετάλλων και επιμεταλλώσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: admin@nikolisgroup.com, fax: 
210 2829019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Project Manager με 
γνώση AUTOCAD, 3D, Αγγλικά, με εμπειρία 
στην κοστολόγηση και εργοδήγηση έργων και 
γνώσεις marketing και προώθησης πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tasos@a-grapsas.gr, 
τηλ: 6944 533652.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ επίπλων ζητεί Επιπλοποιό με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 
210 2440020, 6947 525487.

ZHTEITAI Εργατικό δυναμικό για στήσιμο κα-
ταστημάτων υπεραγοράς τροφίμων. Ωράριο 
μη σταθερό. Δυνατότητα μετακίνησης σε όλη 
Ελλάδα. Δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: sarigiannidouc@synepia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί από όλη την Ελλάδα για 
γυψοσανίδες, δάπεδα, σοβατζήδες για άμεση 
συνεργασία λόγω αυξημένου πελατολογίου. 
Επιθυμητές βασικές γνώσεις Η/Υ. Δευτέρα-
Παρασκευή 09:30-17:30. Τηλ: 210 3009323.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων με 
γνώσεις και εμπειρία στις μεθοδολογίες παραγω-
γής φαγητού cook and chill/cook and freeze για 
εργασία σε μονάδα Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnologos2014@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ελαστικών (βουλκανιζατέρ) ενδιαφέρεται 
για Τεχνίτη Οχημάτων - Μηχανικό. Προτιμούνται: 
απόφοιτοι Τ.Ε.Ι οχημάτων ή αντίστοιχης σχολής. 
Γνώση ελαστικών, ευθυγράμμισης, Αγγλικής και 
Η/Υ. Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής. E-mail: 
info@elve.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων για εργασία 
σε συνεργείο. Υπεύθυνο άτομο, με εργασιακή 
εμπειρία. Επιθυμητές οι εξειδικευμένες γνώ-
σεις σε Hyundai, KIA αυτοκίνητα, περιοχή Νέα 
Χαλκηδόνα. Τηλ: 210 2585555, 210 2581161, 
κα Εβίτα Παπαδάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων για εργασία 
σε συνεργείο. Υπεύθυνο άτομο, με εργασιακή 
εμπειρία, επιθυμητές οι εξειδικευμένες γνώ-
σεις σε Hyundai, KIA αυτοκίνητα, περιοχή Νέα 
Χαλκηδόνα. Τηλ: 210 2585555, 210 2581161, 
Κα Εβίτα Παπαδάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρόσληψη ως Τεχνίτης /
τρια σε ψευδοκοσμήματα. Απαραίτητα προσόντα 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση - καλή γνώση του 
αντικειμένου. Απόφοιτος σχολής αργυροχρυσο-
χοΐας ή άλλης καλλιτεχνικής σχολής. Βιογραφικά 
στο e-mail: 7pmjewel@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για δορυφορικές εγκατα-
στάσεις, βλάβες παρόχου, από εταιρία τηλεπι-
κοινωνιών στο Γέρακα. Απαραίτητη προϋπόθεση 
κάτοχος δελτίου παροχής υπηρεσιών, κάτοχος 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
sequence.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ έρευνας και ανάπτυξης καλλυντικών 
προϊόντων ενδιαφέρεται να προσλάβει Χημικό ή 
Χημικό Μηχανικό για θέση χημείου. Θα συνεκτι-
μηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και κάρτα 
ανεργίας. E-mail: info@beautylab.gr.

ΒΑΦΕΑΣ Τεχνίτης οχημάτων με προϋπηρεσία και 
γνώσεις προεργασίας, ζητείται από φανοβαφείο 
στην Κόρινθο. Τιμή 10€, συζητήσιμη. Βιογραφικά 
στο e-mail: karamanosg@msn.com, τηλ: 6977 
420121, ώρες επικοινωνίας 17:00-22:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ επιθυμεί να προ-
σλάβει Μηχανικό γεωργικών ελκυστήρων. Απα-
ραίτητα προσόντα: 5ετής εμπειρία στον τομέα των 
γεωργικών. Βιογραφικά στο e-mail: georgiadis@
agripan.gr, τηλ: 2310 755540.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΑΕΒΕ επιθυμεί να προ-
σλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για τον τομέα των 
γεωργικών ελκυστήρων. (Επιθυμητή η εμπειρία 
στο χώρο). Βιογραφικά στο e-mail: georgiadis@
agripan.gr, τηλ: 2310 755540.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ για τη συντήρηση ζητούνται έμπει-
ροι Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Εργατοτεχνίτες, 
Ηλεκτρονικοί, Ξυλουργός, Ελαιοχρωματιστής, 
από το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort 
& Spa 5*, 200 δωματίων στην Πιερία, με προ-
ϋπηρεσία, μισθός, ασφάλιση. E-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

ZHTEITAI Μηχανικός-Χημικός-Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός από τεχνική εταιρία για να ενταχθεί σε 
τμήμα εκπόνησης μελετών έργων ΔΕΗ. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση μελετητική ή 
εργοταξιακή. Word, excel, autocad επιθυμητά. 
Βιογραφικά στο e-mail: oikolo@hol.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χημικός 
Μηχανικός από τεχνική εταιρία για τμήμα εκπόνησης 
μελετών έργων ΔΕΗ. Προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση μελετητική ή εργοταξιακή word, excel, autocad. 
Βιογραφικά στο e-mail: oikolo@hol.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Μηχανικός από εταιρία 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της εξοικο-
νόμησης ενέργειας. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@green.com.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για χειροκίνητη βαριά μη-
χανική, Τορναδόρος, με εμπειρία 1 χρόνο. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα, μισθός από 10 λίρες/
ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο CNC Mηχανουργός, με 
εμπειρία 1 χρόνο, καλά Αγγλικά, για εργασία 
σε εταιρία στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, μισθός 
από 11.50³/ώρα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Φανοποιοί με εμπειρία, βασικά 
Αγγλικά, για εργασία σε εταιρίες στην Αγγλία. 
Μισθός από 10.50 λίρες/ώρα ανάλογα την εμπει-
ρία. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σωληνουργός - Μονταδόρος για 
εργασία σε τεχνική εταιρία με προϋπηρεσία σε 
εγκαταστάσεις ψύξης με αμμωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@engterra.gr.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ ζητείται από εργοστάσιο επίπλων 
γραφείου. Τηλ: 2310 722963.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία διακοσμητικών 
φωτιστικών ζητά Εργατοτεχνίτη - Αποθηκάριο 
με ειδίκευση στις κοπές. Έμπειρο σε εργασίες 
κυτιοποιίας, βιβλιοδεσίας ή επεξεργασίας χάρτου. 
Γενικώς με δίπλωμα οδήγησης. E-mail: serpa@
otenet.gr, κωδ: ερ28.

ΕΡΓΑΤΗΣ νέος, ζητείται από γραφείο μεταφο-
ρών, με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και 
γνώση κλαρκ. Περιοχή Ρουφ - Βοτανικός, με 
προϋπηρεσία, κατά προτίμηση κάτοχος γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 3456722, 210 3422970.

ΒΟΗΘΟΣ Βαφέα αυτοκινήτων, ζητείται για προ-
εργασία. Περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bmw-service-takoris.gr, τηλ: 
210 8991100.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για βουλκανιζατέρ με ανάλο-
γες γνώσεις. Περιοχή Αργυρούπολη. Τηλ: 210 
9942771.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αυτοκινήτων παντός τύπου, ζητείται 
με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Τηλ: 6936 
538090, ώρες επικοινωνίας 09:00-19:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ αυτοκινήτων, με πείρα, ζητείται 
από γενικό συνεργείο στην Παλλήνη, με εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος. Μισθός 750€. Τηλ: 
210 6666146, 6937 168524.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός AEI με 
απαραίτητη πενταετή εμπειρία σε ηλεκτρομη-
χανολογικές εγκαταστάσεις και δίκτυα χαμηλής/
μέσης/υψηλής τάσης. Απαιτούνται συνεχή ταξίδια, 
άριστη γνώση Αγγλικής, δεύτερη ξένη γλώσσα 
θα συνεκτιμηθεί. E-mail: mechanic@europe.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στην ΒΙ.ΠΕ. 
Θέρμης ζητείται Τεχνίτης-Χειριστής Puching CNC. 
Γνώστες puching CNC boschert-gizelis θα προτι-
μηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: info@kalliotis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΑΕ ιατρικών μηχανημάτων, Τε-
χνικός με εξειδίκευση στην επισκευή πλακέτας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dormed.gr.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ξυλουργικών μηχανημάτων (CNC 
τεμαχιστικής - συγκολλητικής μηχανής περιθω-
ρίων) ζητείται. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
χρήση H/Y. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφι-
κά και συστατικές επιστολές, στο e-mail: info@
steropal.gr, fax: 23940 33033.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων ζητεί Μηχανικό με 
εξειδίκευση σε Mercedes και Smart για άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deligiannisgroup.gr, fax: 210 6770943.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων ζητεί Διαγνώστη - 
Ηλεκτρολόγο για Mercedes - Smart, για άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deligiannisgroup.gr, fax; 210 6770943.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία μονώσεων ζητεί Τεχνίτη με 
σχετική εμπειρία σε εφαρμογές μεμβρανών 
(ασφαλτικές, PVC κλπ) για άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@geochem.gr, 
fax: 210 6628801.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έμπειρος Μάστορας σε ηλεκτρο-
κίνητα και βενζινοκίνητα μοτέρ, ζητείται για 
μόνιμη εργασία σε καταστήματα στα Μέγαρα. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6948 849282.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με εμπειρία στην πιστο-
ποίηση αειφόρων κτιρίων LEED στην περιοχή 
της Αττικής. Κατοχή διαπίστευσης LEED AP θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@atzovaras.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

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: 

Data Warehouse Consultants 
Athens, Greece - Ref: DWH

The position: 
Requires frequent travelling (1 week per month in northern Europe) 
•Information needs analysis; Understand the customer’s business processes 
•Translate business information needs into technical requirements 
•Data process flow design & development (ETL) 
•Defining and implementing Data Capture processes from various sources and formats. 
•Design of data integration solutions:  
-Develop an in-depth understanding of the source systems and data models 
-data profiling 
-end-to-end design of the production process to extract, transform and load the data 
-be involved in requirements gathering 
-collaborating with front end team 
-constructing, unit testing and automating the extract, transformation and loading process 
•Support development of the logical data model 
•Physical data model design, development & implementation 
•Provision of clear & concise technical documentation 
 
The candidate:  
The ideal candidate will be expected to possess the following: 
•At least 6 years of proven experience and solid knowledge in the area of DWH Analysis;  
•Great knowledge of SCRUM s/w development methodology; 
•Ability to organize and prioritize tasks as well as plan and delegate responsibilities; 
•Excellent communicational and organizational skills as well as sound judgement and the ability  
to discern key issues and deal with them effectively; 
•Excellent command of English both written and spoken; 
•Flexibility for frequent travel and able to work in an international and multi-cultural environment;

The majority of the core systems in the project are implemented using Oracle products (Databases  
& ETL), therefore practical and proven experience in the design of Oracle solutions is necessary.

•Practical experience of gathering information requirements and business process analysis 
•Hands on experience of designing, developing & implementing ETL processes using industry-
standard ETL tools 
•Building/tuning procedures with PL/SQL 
•Practical knowledge and experience of Data Analysis and Data Profiling. 
•Practical experience of Data Modelling (logical and physical) 
•Experience of implementing solutions in Enterprise level Data Warehousing projects

The company offers: The company offers a competitive remuneration and benefits package, opportunities to 
work abroad, outstanding career development within a prominent and dynamic multinational organization, 
as well as the conditions to express and develop both your expertise and your business development 
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding work environment.

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

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

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

Regional Service Manager
Overview: Regional service manager’s responsibilities are to provide customers with a single point 
of contact within PCCW for all service related issues. The RSM is responsible and accountable at an 
operational level for all services delivered. The RSM will work in close cooperation with the account 
manager by providing a service oriented, customer advocate element of support to the account team 
structure.

The desired candidate will have a telecom background with previous experience working with multinational 
and international companies in a service management role.

Responsibilities: 
•Develop and maintain a positive, productive long term working relationships with the customer. 
Serve as a reliable, accessible and effective escalation point for the customer on any operational 
issue -including after hours support via mobile. 
•Conduct service review by meeting with customer to review service performance and any 
operational service issues. Proactively ensure services meet or exceed customer’s expectations. 
•Awareness of daily operational problems and proactively drive them to resolution. 
•Work closely with the PCCW Global services operations center (NOC) to drive any service related 
issues through to resolution. 
•Escalate to regional supplier in order to facilitate timely resolution to service disruptions. This may 
include setting up regular service review meetings with the in-country supplier in order to drive for 
service improvement. 
•Follow up with customer after service outage to ensure that service is fully operational and back 
to normal. Facilitate and create a service improvement plan with a preventative action plan for the 
customer. 
•Maintain an up to date change management and customer communication work flow in order  
to ensure information is up to date within the PCCW operations team and customer’s organization. 
•Contribute to the bid process by assisting in providing detailed information on service management 
processes. 
•Participate in meetings with potential new customers to present on PCCW Global Service 
•Management support and overall operational support structure.  
Required qualifications: 
•Must possess excellent communication skills and ability to positively interact with individuals  
at all levels of an organization. 
•3-5 years of Telecom experience, with a strong customer service background. Must be able to 
assess problems and situations independently and respond decisively/appropriately. 
•Established communication channels with in-country & local vendors/suppliers. Must be well-
organized, self-motivated and a team player. 
•Manage customer relationships and individual engagements with a strong focus on excellence. 
•Able to travel for face-to-face meetings with customers and suppliers.  
Skills & experience: 
•Understanding of data networking including VSAT, Internet/IP, IPVPN and managed CPE. 
•Knowledge of the provisioning process, as well as an understanding of the test and turn up process. 
•Experience in troubleshooting service related issues.  
Desired qualifications: 
•Proven track record successfully supporting multinational and international customer base. 
•Vendor management experience preferred 
•Multi-lingual & Previous telecom experience as a customer service manager is a plus  
Candidate’s CVs should be sent: fgerama@pccwglobal.gr

Η Fullah Sugah του ομίλου Skondras Fashion & Accessories S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστη-
ριότητα και ηγετική θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Φωτογράφο 
Ζητείται φωτογράφος για in-house φωτογράφηση ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ για το ηλε-
κτρονικό κατάστημα της Fullah Sugah.

Ο φωτογράφος θα εργάζεται στο κεντρικό studio της εταιρείας στην κεντρική διοίκηση σε καθη-
μερινή βάση και όχι ως freelancer και θα συνεργάζεται άμεσα με το τμήμα marketing.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άριστη γνώση Adobe 
Photoshop (Γνώση άλλων  
προγραμμάτων Adobe επιθυμητή) 
•Επεξεργασία προϊοντικών 
φωτογραφιών (retouch/ 
ξεγύρισμα) 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε still 
life, αλλά και σε φωτογραφίσεις  

μοντέλων στον κλάδο  
της ένδυσης/υπόδησης/αξεσουάρ 
•Τήρηση των αυστηρών 
deadlines για παράδοση  
του υλικού 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 28 ετών  
Προσφορά/offer: 

•Μόνιμη απασχόληση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Άριστο και ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής 
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: commercial@skondras.gr

Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου 
αναζητά συνεργάτη για το τμήμα της:

Διοίκησης Παραγωγής 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Χημικός ή χημικός μηχανικός ΑΕΙ 
•5ετή εμπειρία στην διοίκηση παραγωγής 
•Γνώση Αγγλικών. Η γνώση της Γερμανικής είναι πρόσθετο προσόν  
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Ικανότητα διοίκησης & οργάνωσης τμημάτων παραγωγής 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και project managing 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα, Κιλκίς ΤΚ 61100. 
Υπόψη κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

Η PK CONSULTING GROUP ζητεί για τα νέα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος  
(Κωδ. 00Α1)

Για σύνταξη και υποβολή προτά-
σεων υπαγωγής στον επενδυτικό 
νόμο και σε προγράμματα του 
ΕΣΠΑ. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής  

ή πολυτεχνικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών στη σύνταξη, υποβολή  
και διαχείριση επενδυτικών 
προγραμμάτων 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση  

της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή 
ικανότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: info@pkcgroup.gr
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ZHTOYNTAI άτομα για εργασία σε εστιατόριο 
ξενοδοχείου 5* Grand Forest Metsovo, 12μηνης 
λειτουργίας στο Μέτσοβο. Θέσεις προς κάλυψη 
Μaitre, Α’ Σερβιτόροι, Βοηθοί. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@grand-forest.gr, fax: 26560 
29110.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ με εμπειρία, ζητούνται για καφέ-
παιδότοπο στα Γλυκά Νερά. Απαραίτητα προ-
σόντα, ευχάριστη προσωπικότητα-ευγένεια-με 
αγάπη για τα παιδιά. Γνώσεις σε μπουφέ, κου-
ζίνα, παιδαγωγικές γνώσεις ή σχετικά πτυχία 
θεωρούνται προσόν. E-mail με φωτογραφία: 
fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι ως Βοηθοί Κουζίνας στη Γερ-
μανία. Παρέχεται διαμονή. Μισθός 900€ και ΙΚΑ. 
Ώρες εργασίας 15:00-22:00. Τηλ: 6973 797346.

ΣΤΟ MIA Feta Feta bar ζητάμε άτομο απόφοιτο 
σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ΤΕΙ ή ΙΕΚ 
για service. Βιογραφικά στο e-mail: fetabar@
miafetafetabar.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά για 
τα ξενοδοχεία της για την επόμενη σεζόν Barman 
- Barwoman. Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4-5 
αστέρων επιθυμητή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: mgr@ok-rethymno.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά για 
τα ξενοδοχεία της για την επόμενη σεζόν Α’ και 
Β’ Σερβιτόρους -ες. Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
4-5 αστέρων επιθυμητή. Βιογραφικά, με φω-
τογραφία, στο e-mail: mgr@ok-rethymno.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά για 
τα ξενοδοχεία της για την ερχόμενη σεζόν Α’ και 
Β’ Μάγειρες. Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4-5 
αστέρων επιθυμητή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: mgr@ok-rethymno.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά για 
τα ξενοδοχεία της Chef. Προϋπηρεσία σε ξενο-
δοχεία 4-5 αστέρων επιθυμητή. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: mgr@ok-rethymno.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra ζητά άτομο για service. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο ή εστια-
τόριο. Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / F&B Controller, από 
το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 
5*, 200 δωματίων στην Πιερία, με σπουδές, 
άριστη γνώση Αγγλικής, γνώστης ERP Protel 
ή άλλων προγραμμάτων. E-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

ZHTEITAI Ψήστης για all day cafe snack bar, για 
την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@avmap.gr, τίτλος θέσης: Cook.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική Κρή-
τη Maitre d’hotel και Front Office - Reservation 
Manager για τη season 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: hotelstaff2015@gmail.com, τηλ: 6985 
951580.

BARTENDERS ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, απόφοιτοι σχολών, 
με προϋπηρεσία, γλώσσες, ευπαρουσίαστοι με 
όρεξη για δουλειά. Μισθός, ασφάλιση. E-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

WAITERS A’, B’ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, απόφοιτοι σχολών με 
προϋπηρεσία, γλώσσες, ευπαρουσίαστοι με 
όρεξη για δουλειά. Μισθός, ασφάλιση. E-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

CAPTAIN/Sous Maitre D’ Hotel, ζητείται από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 
5*, 200 δωματίων στην Πιερία, απόφοιτος σχο-
λής, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, γλώσσες, 
ευπαρουσίαστος, συνεργάσιμος με όρεξη για 
δουλειά. E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

PASTRY CHEF / Ζαχαροπλάστης έμπειρος, ζη-
τείται από το ξενοδοχείο Cronwell Platamon 
Resort 5*, 200 δωματίων στην Πιερία, με σπουδές 
και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ευφάνταστος 
με όρεξη για δουλειά. E-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Τrapezaria ζητεί Βοηθό Σερβι-
τόρου με σχετική προϋπηρεσία. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trapezaria.gr.

ZHTOYNTAI Cooks A’, B’, C’, από το ξενοδο-
χείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, απόφοιτοι σχολών 
μαγειρικής, με προϋπηρεσία, με όρεξη για 
δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Executive Chef, ζητείται από το ξε-
νοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 
5*, 200 δωματίων στην Πιερία, με ανάλογες 
σπουδές. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, γνώ-
στης Ελληνικής-διεθνούς κουζίνας, ευφάντα-
στος, συνεργάσιμος. E-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων, ζητεί Α΄,Β΄,Γ΄ Mάγειρες 
και Πιτσαδόρο για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων (εποχική 
απασχόληση) για ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική 
Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: hotelstaff2015@
gmail.com, τηλ: 6985 951580 (what’s up).

H ΑΛΥΣΙΔΑ Internet Cafe Battlenet, για τη 
στελέχωση των καταστημάτων της στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης αναζητά: Barista, Customer 
Service, Κουζίνα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@battlenet.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels ζητεί Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσεων εργασίας: Μπάρμαν, 
Σερβιτόρος /α για a la Carte, Βοηθοί Σερβιτόρων. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@lavrishotels.
com, τηλ: 28970 41101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για να εργαστεί σε καφέ ζαχα-
ροπλαστείο στην Πάτρα. Απαραίτητη η γνώση 
επαγγελματικής μηχανής καφέ. Βιογραφικά 
με θέμα Ζαχαροπλαστείο Πάτρα στο e-mail: 
andrianopouloum@oceansec.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος για εστιατό-
ριο πολυτελείας, περιοχή Σύνταγμα, ανάλογη 
προϋπηρεσία και γνώσεις για κρασιά κτλ θα 
εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Αποδοχές, επιπλέον tips. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergasthri@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barwoman να εργαστούν σε cafe 
club στη Κρήτη - Χανιά. Αποδοχές 1200€/μήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: manolisskoudris@yahoo.
gr, τηλ: 6981 716091.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2015 ζητούνται από το Dion 
palace beauty & spa resort, Barman, Σερβιτόροι 
bar και εστιατορίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
Αγγλικά, Ρώσικα, Γερμανικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για μεζεδοπωλείο-εστια-
τόριο στο Βέλγιο. Σχετικά καλή εμπειρία. Χωρίς 
τατουάζ σε εμφανή σημεία. Μόνιμο συμβόλαιο-
ασφάλιση. Διαμονή-διατροφή καλυμμένη. Μι-
σθός: 1200€ καθαρά. Ώρες εργασίας 15:00-22:00. 
Μια μέρα ρεπό. E-mail, με φωτογραφία: silver.
lining37@yahoo.com, κωδ: Β1.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται από ξενοδοχείο 
4 αστέρων στη Γλυφάδα, με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών (επιπλέον ξένες γλώσσες 
επιθυμητές). Εμφανίσιμα άτομα, πτυχίο σχολής 
επιθυμητό. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Κέρκυρα αναζητεί 
Σερβιτόρους, αποφοίτους τουριστικής σχολής, 
με εμπειρία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* και γνώση της 
Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cfu.secretary@chandris.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται από ξενοδοχείο 4 
αστέρων στη Γλυφάδα με προϋπηρεσία, γνώ-
ση Αγγλικών (επιπλέον ξένες γλώσσες επι-
θυμητές). Εμφανίσιμα άτομα, πτυχίο σχολής 
επιθυμητό. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Waiter. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Barman. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Chef. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ στην Καλλιθέα, ζητείται άτομο, 
Βοηθός Μάγειρα, με εμπειρία σε ζεστή και κρύα 
κουζίνα, για πενθήμερη εργασία και πλήρες 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: kaminakianos@
yahoo.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Αρτοποιού ζητείται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946, 
6945 421156.

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

 

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y και Αγγλικών, από μεγάλη 
εταιρία ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου, 
Θεσσαλονίκης. Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.
com, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, fax: 2310 
710006, ώρες επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευ-
τέρα-Παρασκευή.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης εγκαταστάσεων στα Νότια 
Προάστια ζητεί Γεωπόνο, για άμεση πρόσλη-
ψη με εμπειρία στην κηπουρική καθώς και στις 
απολυμάνσεις - απεντομώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannanastou@cowa.gr.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - Τεχνολόγος Γεωπόνος με κάρτα 
ανεργίας, ζητείται για εφαρμογές παρασιτοκτο-
νίας από εταιρία απολυμάνσεων στο Π. Φάληρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: zpczachos@gmail.com, 
τηλ: 6974 832027.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε φάρμα ιπποειδών 
στη Λέσβο. Τηλ: 6937 422203.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ζητούνται για προσωπικοί σύμβου-
λοι ευεξίας και αθλητικής διατροφής. Ευέλικτο 
ωράριο, καλές αποδοχές. Τηλ: 6978 166830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία General Masaz 
Dubai, Αισθητικοί χωρίς υποχρεώσεις, έξυπνες, 
δραστήριες και φιλόδοξες, για πολυτελή ξενο-
δοχεία σε Αραβικές χώρες. Τηλ: 6983 691086, 
κα Βαλάτση.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια, δικαιούχος του προγράμ-
ματος Voucher, για απασχόληση σε κομμωτήριο 
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Ευχάριστο περιβάλλον 
με προοπτική συνεργασίας. Τηλ: 210 2758658, 
κος Δερτουσιάδης.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ μοντέρνο με νεανική πελατεία 
ζητεί έμπειρες Κομμώτριες. Τηλ: 2310 315382.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων ζητεί Μasser Αισθητικό και 
άτομο για την υποδοχή του spa, για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Ε-mail: info@pilot-beach.gr.

ΕΜΠΕΙΡΟ Προσωπικό ζητείται ως Βοηθός Κομ-
μώτριας, για πλήρη ή μερική απασχόληση, από 
κομμωτήριο στη Ν. Σμύρνη, με βασικές γνώσεις 
Αγγλικής γλώσσας. Τηλ: 6948 590523.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμώτριας ζητείται από κομμωτήριο 
στη Δροσιά. Τηλ: 210 8135726.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτηρίου με προϋπηρεσία και γνώση 
μανικιούρ - πεντικιούρ ζητείται. Περιοχή Άνω 
Πατήσια. Τηλ: 210 2233597.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ -τριες, Βοηθοί, Μανικιούρ - Πε-
ντικιούρ, ζητούνται από κομμωτήριο. Περιοχή 
Πετρούπολη. Ικανοποιητικός μισθός συν ασφάλεια. 
Τηλ: 211 4065598, 6992 819500.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ εξειδικευμένη στην ιατρική αι-
σθητική laser, πτυχιούχος, ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση. Β. Προάστια. Τηλ: 6983 384279.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Spa Therapist. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτο-
γραφία, στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για άμεση πρόσληψη για 
αποτρίχωση, μακιγιάζ, μανικιούρ - πεντικιούρ 
και επιπλέον γνώσεις σε τεχνητά νύχια, από 
στούντιο αισθητικής στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 6985 066391.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - Διαιτολόγος ζητείται για 
συνεργασία με εταιρία υγιεινής διατροφής. Τηλ: 
6943 950447.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρη Βοηθό για μόνιμη 
εργασία στο κέντρο του Περιστερίου, δίπλα από 
το μετρό. Τηλ: 210 5747464.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητεί Αισθητικό με 
γνώσεις μασάζ - θεραπείες προσώπου και σώ-
ματος. Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliersort.
gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτρια (Μasser) σε spa 
σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@b-alexopoulos.gr, τηλ: 6980 857584.

ΝΕΑ Μασέρ, κατά προτίμηση Φυσιοθεραπεύτρια, 
με γνώσεις διαφόρων ειδικοτήτων, μάλαξης, ζητεί-
ται από μεγάλο γυμναστήριο στα Νότια Προάστια. 
Τηλ: 210 9408140, καθημερινά 09:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με γνώσεις στα θερα-
πευτικά πεντικιούρ, τεχνητά και αποτρίχωση 
με επαγγελματική συμπεριφορά από studio 
oμορφιάς, στην περιοχή της Κυψέλης, για μό-
νιμη απασχόληση. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 
210 8827738 6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μανικιούρ - πεντικιούρ και 
γνώσεις αποτρίχωσης από studio oμορφιάς στην 
περιοχή της Κυψέλης για μόνιμη απασχόληση. 
Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 210 8827738, 
6948 006062.

ΠΑΙΔΙΚΟ εφηβικό κομμωτήριο ζητεί νέα για 
Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Περιοχή 
Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9316872, 6973 972038.

ΒΟΗΘΟΙ Κομμωτές ζητούνται από κομμωτήριο 
στο Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4940434.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρους Τεχνίτες Βα-
φείου, για περιοχές Πετρούπολη και Ίλιον. Τηλ: 
210 5062903.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Βοηθό πεπειραμένο με 
προϋπηρεσία, για πλήρης απασχόληση. Περι-
οχή Ελληνορώσων πλησίον μετρό Κατεχάκη. 
Τηλ: 210 6775516, 6937 113077.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Τέλης Κικέρης, ζητούν έμπειρους 
Τεχνίτες για βαφείο, στο κατάστημα Χαλανδρίου. 
Τηλ: 210 9572800.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ στον Νέο και Παλαιό Φάληρο 
ζητούν Κομμώτριες, με γνώσεις στο πιστολάκι, 
πεπειραμένους Βοηθούς και νέες για μανικιούρ-
πεντικιούρ. Τηλ: 210 4823290, 210 9844892.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό, ζητεί Κομμώ-
τρια -η, με εμπειρία, στο κούρεμα, χτένισμα. Τηλ: 
6985 570552.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γνωστής αλυσίδας κομμωτηρίων 
στο Ν. Ψυχικό, ζητεί Κομμωτή -τρια, με γνώ-
σεις κομμωτικής, για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
6976 274588.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ νυχιών πεπειραμένη, ζητείται από 
κομμωτήριο στον Άγιο Δημήτριο. Απαραίτητη 
γνώση τοποθέτησης τεχνιτών νυχιών. Τηλ: 211 
1848508, 6973 413004.

ΝΕΑ ζητείται από κομμωτήριο στον Κορυδαλ-
λό με προϋπηρεσία, ως Βοηθός Κομμωτηρίου, 
για σαλόνι, με γνώσεις στο πιστολάκι. Πλήρης 
απασχόληση με ΙΚΑ. Τηλ: 6951 224587, 210 
4971611.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - Τεχνίτρια, έμπειρη, ζητείται 
από στούντιο ονυχοπλαστικής για μανικιούρ - 
πεντικιούρ, τεχνητά νύχια και αποτρίχωση. Υψηλές 
αποδοχές συν bonus για πλήρη απασχόληση. 
Περιοχή Άνοιξη. Τηλ: 6974 709958.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ με 15ετή προϋπηρεσία ζητείται. 
Τηλ: 210 2610662.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητεί πεπειραμένη 
Μανικιουρίστα. Τηλ: 210 8223369.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ δημοσίου ή ιδιωτικού ΙΕΚ ή ΤΕΙ 
αισθητικής, ζητείται για πρακτική άσκηση σε κέντρο 
αισθητικής. Τηλ: 210 6627878, 210 6627235, 
κα Σιδηροπούλου Μαρία.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Κομμωτηρίου για 
σαλόνι - βαφείο, πεπειραμένους, επίσης Βοηθούς 
με θέληση για εκπαίδευση, Μανικιουρίστα να 
γνωρίζει τεχνητά νύχια - αποτρίχωση. Παρέχεται 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 
6823382, Χαλάνδρι, 210 3609004, Κολωνάκι.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας Ζωγράφου - Ιλί-
σια ζητεί Κομμωτές, Κομμώτριες με εμπειρία σε 
κούρεμα, χτένισμα σε ένα ιδανικό περιβάλλον 
και συνθήκες εργασίας. Υψηλές αποδοχές και 
συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 6942 827971.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτηρίου νέος-α μοντέρνος-
α ζητείται από κομμωτήριο στο Ψυχικό. Τηλ: 
210 7219200.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στην Αθήνα ζητεί Κομ-
μωτές -τριες να γνωρίζουν κούρεμα - βαφείο 
- χτένισμα. Πλήρης ή part time απασχόληση, 
μισθός, ασφάλιση, μπόνους, προοπτική εξέλιξης, 
σεμινάρια. Τηλ: 210 2013139.

 

Καθαριότητα - Φύλαξη - 
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΦΥΛΑΚΕΣ Security ζητούνται με άδεια, να επαν-
δρώσουν θέσεις στα Βόρεια Προάστια. Γνώση 
Αγγλικών απαραίτητη. Τηλ: 210 6018770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κούριερ με μηχανάκι για 
διανομή μικροδεμάτων. Τηλ 6985 534888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός-Πωλητής από επιχείρηση 
διανομής τροφίμων, ζαχαρωδών, με έδρα τη 
Ν.Μουδανιά, Χαλκιδικής. Πλήρης απασχόληση. 
Θα πρέπει να έχει δίπλωμα(ερασιτεχνικό), προ-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις, γνώσεις Η/Υ. E-mail: 
info@politou.gr, τηλ: 6978 448464, κος Γιάννης.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες με άδεια security 
σε ισχύ. Χαλκίδα, Θήβα και γύρω περιοχές. Άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από καφέ - bakery, με 
δικό του όχημα. Περιοχή Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bio@focaccino.gr, τηλ: 210 9843310.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ με δικό του μηχανάκι, ζητείται για 
εργασία σε εστιατόριο στη Γλυφάδα. Αμοιβή ανά 
ώρα 3.10€. Τηλ: 210 9607000.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ζητά άτομο για Εξωτερική Καθαρί-
στρια - Μαγείρισσα. Ωράριο 08:00-16:00. E-mail: 
info@gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4819167, fax: 
210 4225642.

ΠΛΥΝΤΡΙΑ ζητείται από ψυχιατρική κλινική στο 
Χαλάνδρι. Πρωινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: infokliniki@yahoo.gr. Τηλ: 210 6812368.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ ζητείται από εστιατόριο στο Χο-
λαργό. Τηλ: 6945 800978.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ ζητείται από ταβέρνα στην Άνω 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 9607562.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός 
σε οικογένεια (πατέρας και κόρη), Κυριακή ρεπό. 
Περιοχή Περιστέρι και Πόρτο Ράφτη. Τηλ: 2299 
074259, 6987 305093.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 24ωρη φύλαξη 
κυρίας 79 ετών με αρχές άνοιας, στην Αγία Πα-
ρασκευή, Κιλκίς. Παροχές: διαμονή (ξεχωριστό 
δωμάτιο με τηλεόραση)-διατροφή-μισθός 550€ 
και άνω. Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, 
θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΩΜΕΝΗΣ.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ - Delivery με δικό του μηχανάκι, 
ζητείται για εργασία σε εστιατόριο στη Νέα Σμύρνη. 
Βιογραφικά στο e-mail info@meathouse.gr. Τηλ: 
6945 248289 μετά της 16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για φύλαξη ηλικιωμένης με 
άνοια, κατάκοιτη, χωρίς παθολογικά προβλήματα, 
για 24ωρη φύλαξη με χαρακτηριστικά: ευγένεια, 
υπομονή και καθαριότητα. Αμοιβή 500€, συζη-

τήσιμη με 2 ρεπό. Τηλ: 6981 501906.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο για εξωτερικές εργασίες 
στην Ανατολική και στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 
Ωράριο ελεύθερο. Τηλ: 2310 558488, ώρες 
επικοινωνίας Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-16:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά για τα 
ξενοδοχεία της Καμαριέρες και Πλύστρες σκευών 
(Λαντζιέρες). Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: mgr@ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισμό τρα-
πεζών σε περιοχές Γλυκά Νερά, Λυκόβρυση, 
Πεντέλη, Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6800060, fax: 
210 6829571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφάλειας από ιδιωτική 
επιχείρηση Ι. Ε.Π.Υ.Α (SECURITY) με άδεια ερ-
γασίας για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: stnicolas@asterionsecurity.gr.

ΠΛΥΝΤΗΣ για πλυντήριο αυτοκινήτων ζητείται, 
με καλή γνώση σε πλύσιμο, βιολογικό καθαρι-
σμό, ξεθάμπωμα φαναριών, πλύσιμο μηχανής 
αυτοκινήτου. Περιοχή Χαϊδάρι, κατά προτίμηση 
κάτοικος Χαϊδαρίου, με άδεια οδήγησης. Τηλ: 
6972 891758.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ / Καθαρίστριες ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort 5*, 200 
δωματίων στην Πιερία, με προϋπηρεσία, γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, ευπαρουσίαστες, σοβαρές 
με όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ με γνώσεις κουζίνας ζητείται για 
εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, για ημιαπα-
σχόληση. Τηλ: 6947 209208.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Audelicieux ζητά άτομα, με δίπλωμα 
μηχανής για την θέση του Delivery για περιοχές 
κοντά στο Golden Hall. Βιογραφικά στο e-mail: 
audelicieuxgh@gmail.com.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra, αναζητά άτομο για τη 
γενική καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων 
του. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο ή 
εστιατόριο. Βιογραφικά στο e-mail: pediaditis@
hytra.gr.

ZHTEITΑΙ άμεσα Προσωπικό για να στελεχώ-
σει θέσεις Προσωπικού Ασφαλείας στην Πάτρα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση υποψηφίων η άδεια 
security. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό για να στελεχώ-
σει θέσεις Προσωπικού Ασφαλείας στην Αθήνα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση υποψηφίων η άδεια 
security. Τηλ: 6980 981773.

ΘΕΣΗ εργασίας σε οικία κυρίας 57 ετών, στη 
Χώρα της Σκοπέλου, Β. Σποράδες. 24ωρη εργα-
σία/7 ημέρες, ως Οικιακή Βοηθός - Μαγείρισσα. 
Παρέχεται διατροφή και διαμονή (ξεχωριστό 
δωμάτιο), μισθός 550€. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@jobtrust.gr, θέμα: ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ-ΜΑ-
ΓΕΙΡΙΣΣΑ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για πρωινή 2ωρη 
απασχόληση ή 2ωρη βραδινή. Μέχρι 3 χρόνια 
προϋπηρεσία. Περιοχή Ν. Προάστια. Τηλ: 210 
9966333, ώρες επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για καθαρισμό. Περιοχή Ζά-
κυνθος. Τηλ: 6944 997666.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συνεργείο καθαριότητας, 
για 4ωρη καθημερινή απασχόληση. Άμεση πρό-
σληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 5988697, κα Τρελοπούλου.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συνεργείο καθαρισμού 
πολυκατοικιών. Πετρούπολη, Ίλιον και γύρω 
περιοχές. Μισθός 600€. Τηλ: 6985 636249.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζωόφιλη, ως Οικιακή Βοηθός Εσωτε-
ρική. Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 6977 159513.

ΝΕΟΣ Φοιτητής ζητείται με μηχανάκι για συ-
νεργασία με εταιρία. Τηλ: 215 5154340.

ΝΕΑ ευπαρουσίαστη, ζητείται με γνώση Αγ-
γλικών, για σερβίρισμα και delivery με δικό 
της μέσον. Τηλ: 6983 416685.

ΝΕΕΣ με δικό τους μηχανάκι και για εξυπη-
ρέτηση σάλας στο Κέντρο, ζητούνται. Αμοιβή 
ικανοποιητική. Τηλ: 6907 683892.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο για εσωτε-
ρική και εξωτερική εργασία. Κάτοχο δικύκλου, 
καλό γνώστη των δρόμων, για 8ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@malapetsas.gr.

ΖHTEITAI άτομο με απαραίτητη άδεια εργασίας 
security και προαιρετικά με δίπλωμα μοτοσυ-
κλέτας απεριόριστων κυβικών, ώστε να εργα-
σθεί ως Προσωπικό Ασφαλείας. Βιογραφικά 
στο e-mail: professecu@gmail.com, τηλ: 2310 
537325, ώρες επικοινωνίας: 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα-Καθαρίστρια για ξενο-
δοχείο στο Διακοπτό. Προσφέρουμε διαμονή-
φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@suites-diakopto.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση της Καθαρίστριας σε 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Γερμανία. Παρέχεται 
δωρεάν σίτιση και διαμονή. Τηλ: 210 5200455.

ΝΕΑ με δικό της μηχανάκι ζητείται για διανομή 
φαγητού και βοήθεια στην κουζίνα. Περιοχή 
Χαλάνδρι. Τηλ: 6976 551325.

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ με εμπειρία ζητείται για περιοχή 
Αρχαία Επίδαυρος Αργολίδας. Τηλ: 6948 571900, 
27530 41517.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ επίπλων, πεπειραμένος Τεχνίτης 
σε κλασική ταπετσαρία, ζητείται από εργαστήριο. 
Προϋπηρεσία σε εργαστήριο, όχι σε μονάδα πα-
ραγωγής. Τηλ: 6946 629264, ώρες επικοινωνίας 
08:00-18:00, 210 6998476.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ έμπειρος επίπλων, ζητείται για 
βιοτεχνία στο Γαλάτσι για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
210 2136203, 6981 608345.

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ με 3ετή εμπειρία, γνώση χειρι-
σμού μηχανημάτων, ζητείται από ξυλουργείο 
στο Κορωπί. Τηλ: 6977 695241, 210 6628217.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία Ελληνική ή ξένη, 
ζητά άτομα για ανέγερση τουριστικής επιχείρησης 
ενοικιαζόμενων δωματίων στον παραδοσιακό 
οικισμό Μεγάλου Χωρίου Θήρας - Σαντορίνης. 
Τηλ: 6938 277818.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής μηχανημάτων για να εργα-
σθεί στο Ν. Αχαΐας. Απαραίτητα τα απαιτούμενα 
διπλώματα και άδειες. Τηλ: 6987 851764.

 

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής επίπλων και ειδικών 
κατασκευών στα Οινόφυτα, ζητείται Μηχανο-
λόγος Μηχανικός Παραγωγής για εφαρμογή 
διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου και διαχείριση 
ISO με εμπειρία στο αντικείμενο. E-mail: cv@
pafos.gr, fax: 22620 56234.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από εμπορική εταιρία 
υφασμάτων με εμπειρία και γνώση στα υφά-
σματα, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: pedesign@otenet.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητεί άτομο για τη ραφή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 
210 2286000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με όρεξη για δουλειά για την 
παραγωγή ψηφιακών εκτυπώσεων plotter, αυ-
τοκόλλητα, μουσαμάδες, σε μεγάλες διαστάσεις. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Απαραίτητες γνώσεις H/Y. 
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ldpssavvas@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητά άτομο για τη θέση 
Υπευθύνου Παραγωγής σε μονάδα έτοιμου 
φαγητού. Γνώση και εμπειρία σε θέματα κο-
στολόγησης συνταγολογίων και μεθοδολογίας 
παραγωγής φαγητού. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika2014monada@gmail.com.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται. Περιοχή Ν. 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9402495, 210 9331650.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από βιοτεχνία σακουλοποιίας. 
Μισθός βασικός. Επιθυμητή προϋπηρεσία στον 
κλάδο (extrude/κοπτικά). Fax: 22620 32109, τηλ: 
22620 32736.

ΒΟΗΘΟΣ εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου σκυ-
ροδέματος, ζητείται. Τηλ: 210 6666063.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη διαθέτουσα τιγκέλι, ζη-
τείται ως Εξωτερική Συνεργάτης σε εργαστήριο 
περιοχής Γλυφάδας. Αποκλείεται φασόν. Τηλ: 
210 8948444.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ και ανειδίκευτη, για βοηθητικές δου-
λειές, ζητείται για εργαστήριο, στη Ν. Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9331650, 210 9402459.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά πτυχιούχο ΑΕΙ Διοίκησης και 
Οικονομίας ως Υπεύθυνο Εμπορίας, με καθή-
κοντα την παρακολούθηση - διαχείριση και τη 
διακίνηση παραγωγής και εμπορευμάτων. Άτομο 
εμπιστοσύνης με επικοινωνιακή επάρκεια, Η/Υ, 
Αγγλικά. E-mail: serpa@otenet.gr, κωδ: ΓΕ05.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

 

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
EXPERIENCED UTM Operator for technical 
company in Piraeus with good knowledge of 
English and computer skills is required. CVs: 
utmpiraeus@outlook.com.

ΖΗΤEIΤΑΙ Καπετάνιος για επαγγελματική θαλα-
μηγό (34μ) με Ελληνική σημαία. Βιογραφικά στο 
e-mail: fioridimareyachts@gmail.com.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία στη Σαντορίνη αναζητεί 
Ναύτη για εργασία σε καταμαράν. Απαραίτητα 
Αγγλικά. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Ανταγωνι-
στικές αποδοχές και στέγη. Τηλ: 22860 72200.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία στη Σαντορίνη αναζητεί 
Skipper για εργασία σε καταμαράν. Απαραίτητα 
Αγγλικά και δίπλωμα daily skipper ή ανώτερο. 
Υψηλές αποδοχές και στέγη. Τηλ: 22860 72200.

GLOBAL Ships Service company requires 
Mechanical Engineer (TEI Diploma) or equivalent 
shipping studies. Strong customer orientation, 
negotiation capabilities, Proficiency level 
English and computer literacy are a must. 
CVs: technicalservicecoordinator@gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής παγωτού ζητείται Οδη-
γός-Πωλητής Παγωτού για περιοχές της Αττι-
κής. Δεκτά μόνο βιογραφικά με προϋπηρεσία 
στο αντικείμενο της x-van πώλησης. Προσόντα: 
τιμιότητα, προϋπηρεσία, εργατικότητα, συνεργασία, 
γνώση τιμολόγησης επί αυτοκινήτου. E-mail: 
info@threpsis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Σχολικού, κάτοικος Καλλιθέ-
ας, μη καπνιστής με προϋπηρεσία, δίπλωμα Δ’ 
κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: dbourlas1@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί βαρέων οχημάτων για μόνιμη 
εργασία στην Αγγλία, από Γ’ και πάνω επαγγελμα-
τικό δίπλωμα, από εταιρίες μεταφορών/διανομών. 
Ικανοποιητικά Αγγλικά-Π.Ε.Ι.-ψηφιακός ταχο-
γράφος. 5 ημέρες/εβδομάδα. Ελάχιστος μισθός 
9-11³/ώρα μικτά. Συμβόλαιο-ασφάλεια-εκπαί-
δευση. E-mail Aγγλικά-με φωτογραφία-skype 
id: silver.lining37@yahoo.com.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για αποθήκη τροφίμων. 
Απαιτούμενα προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ, μόνιμη 5θήμερη εργα-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: info@dimfil.gr, τηλ: 
210 2323141, ώρες επικοινωνίας 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
κάτοχος voucher με ηλικία έως 29 χρονών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kmetal@otenet.gr, 
fax: 210 4312526.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ζητά Προσωπικό Οδηγό. Απαραίτητα: 
επαγγελματικό δίπλωμα, γνώση λεκανοπεδί-
ου Αττικής, εμπειρία σε αυτοκίνητα mercedes, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΟΔΗΓΟΙ με δικό τους Ι.Χ. ζητούνται, για 5θήμερη 
8ωρη απασχόληση για δρομολόγια εντός Αττικής. 
Βενζίνη και έξοδα συντήρησης πληρωμένα. Αμοιβή 
1.500€. Τηλ: 212 1002784, fax: 211 2163615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / F&B Controller, από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 
200 δωματίων στην Πιερία, με σπουδές, άριστη 
γνώση Αγγλικής, γνώστης ERP Protel ή άλλων προ-
γραμμάτων. E-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία διακοσμητικών 
φωτιστικών ζητά Εργατοτεχνίτη - Αποθηκάριο 
με ειδίκευση στις κοπές. Έμπειρο σε εργασίες 
κυτιοποιίας, βιβλιοδεσίας ή επεξεργασίας χάρτου. 
Γενικώς με δίπλωμα οδήγησης. E-mail: serpa@
otenet.gr, κωδ: ερ28.

ΟΔΗΓΟΣ Ταξί επαγγελματίας, ζητείται άμεσα, 
για απογευματινή-βραδινή βάρδια 17:00-06:00, 
Κυριακές. Κάτοχος ειδικής άδειας ταξί, ΙΚΑ, εγ-
γύηση 500€, ενοίκιο 20€/μερα, μόνο σοβαρές 
προτάσεις, Μελίσσια. E-mail: siolosgiorgos@
yahoo.gr, τηλ: 6932 149757, 6972 021744.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Driver. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος με γνώσεις Ιταλικών 
για να εργασθεί σε επιχείρηση αυτοκινήτων στη 
Λαμία για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με δίπλωμα οδήγησης Γ’ 
κατηγορίας. Άμεση πρόσληψη για εταιρία στην 
Αγγλία. Αγγλική γλώσσα, 8³/ώρα, εμπειρία 
τουλάχιστον 1 χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη αναζητεί 
Οδηγό Λεωφορείου για σεζόν Μάιο - Σεπτέμ-
βριο. Απαραίτητα Αγγλικά. Κάτοικος Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα επίπλων 
στη Λ. Μεσογείων - Χαλάνδρι (ημιαπασχόληση) 
για τη θέση Οδηγού, Υπεύθυνου Αποθήκης και 
με γνώση ξυλουργικής εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: earteoutlet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα επίπλων 
(Λ. Μεσογείων-Χαλάνδρι) για τη θέση Οδηγού 
(κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.), Υπεύθυνου Αποθή-
κης και γνώση ξυλουργικής εργασίας. Ωράριο 
10:00-14:00. Μισθός 300€ και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: earteoutlet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνές μεταφορές με ψυγείο, 
στη Δυτική Ευρώπη, ως 2ος Οδηγός, με προοπτική 
εξέλιξης. Τηλ 2682 023225.

 

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
EXECUTIVE Housekeeper ζητείται για τη σεζόν 
2015, από το ξενοδοχείο Cronwell Platamon 
Resort and Spa 5*, 200 δωματίων, Απόφοιτη 
Τουριστικής Σχολής, με αποδεδειγμένη προϋ-
πηρεσία, ξένες γλώσσες, Η/Υ. Ε-mail: platamon.
gm@cronwell.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Boutique στην Αθήνα ζητεί 
Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinacv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager, με 2 χρόνια 
προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, άριστη γνώση 
Αγγλικών, γνώση του ξενοδοχειακού συστή-
ματος Hart και Η/Υ, επαγγελματική εμφάνιση, 
συμπεριφορά, διοικητικά προσόντα, για όμιλο 
ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. E-mail: gm@
andromeda-santorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, με 2 χρόνια 
προϋπηρεσία τουλάχιστον, άριστη γνώση Αγ-
γλικών, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, 
επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση, για 
πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα στο Ημεροβί-
γλι, Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
andromeda-santorini.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ /ος Υποδοχής ζητείται από το 
Kalimera Mare στην Κω (120 κλίνες), μικρή 
προϋπηρεσία, καλή γνώση Γερμανικής ή Ιτα-
λικής γλώσσας. Εποχιακή απασχόληση, μισθός 
ικανοποιητικός. E-mail: kalimeramare@yahoo.
gr, τηλ: 6978 352299.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητεί άτομο με 
γνώσεις reception και service. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητεί Καμαριέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, 
για τη σεζόν 2015, για ξενοδοχείο στη Χερσό-
νησο Κρήτης. Προσόντα: τουριστική συνείδηση, 
υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, 
προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του 
πελάτη. E-mail: info@asteriasvillage.gr.

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace Spa 5* ζητά 
για την τουριστική περίοδο 2015 Προϊστάμενη 
Ορόφων. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: hrm@kassandra-
palace.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Φολέγανδρο, ζητεί 
για την επάνδρωση του τμήματος κρατήσεων των 
ξενοδοχείων της, έμπειρους Υπάλληλους Κρα-
τήσεων με πλήρη γνώση ΕΡΜΗΣ /WINDOWS-on 
line κρατήσεων (Booking.com-Expedia). E-mail, 
με φωτογραφία-συστάσεις: info@choraresort.
com, fax: 210 8940845.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στη Φολέγανδρο, 
ζητεί για τα ξενοδοχεία της Προσωπικό Υπο-
δοχής, με μεγάλη πείρα. Απαραίτητες γνώσεις 
τουλάχιστον άπταιστα μιας ξένης γλώσσας και 
άριστες γνώσεις ΕΡΜΗΣ/WINDOWS. E-mail, με 
φωτογραφία-συστάσεις: info@choraresort.com, 
fax: 210 8940845.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας 
ζητεί Υπάλληλο. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών 
και H/Y, καλή ευχέρεια λόγου και επικοινωνί-
ας. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: adm@hopin.com.

ΞΕΝΩΝΑΣ 10 δωματίων που λειτουργεί όλο το 
χρόνο ζητά Operation-Hotel Manager. Απαραί-
τητα προσόντα γνώση H/Y, IDS και προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. H εντοπιότητα θα εκτιμηθεί 
ως πρόσθετο προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergotourism@gmail.com.

BEACH Service Supervisor is required for a five 
star hotel in Mykonos. Experience in similar post 
is desirable. CVs: hrmykonos@outlook.com.

FRONT Office Manager with experience in luxury 
hotels, is required for a five star hotel in Mykonos. 
CVs: hrmykonos@outlook.com.

ONE of the most stylish five star hotels in Mykonos 
is searching for a Reservations Agent with hotel 
experience. CVs: hrmykonos@outlook.com.

ZHTEITAI Kids Animator για παιδότοπο ξενο-
δοχείου για καλοκαιρινή σεζόν 2015. 6ωρη 
απασχόληση. Απαραίτητα Αγγλικά-Γερμανικά σε 
καλό επίπεδο. Εμπειρία σε παιδοψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. 500€ καθαρά. Πλήρης ασφαλι-
στική κάλυψη. Διαμονή, διατροφή, ρεπό. E-mail, 
φωτογραφία-skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΝΕΟΣ -α ζητείται ως Υπάλληλος Τουριστικού 
Γραφείου στο Αιγάλεω, με γνώση στην έκδοση 
εισιτηρίων μέσω συστήματος Γαλιλαίο και forth 
-crs. Τηλ: 210 5986774.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hotel Manager για μονάδα υψηλών 
προδιαγραφών. Απαραίτητη τουλάχιστον 3ετής 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@coco-mat-hotels.com.

ΖΗΤΕIΤΑΙ νέα για reception γνωστού health club 
στην περιοχή του Συντάγματος για πενθήμερη 
πλήρη απασχόληση. Βασικές γνώσεις Η/Υ, καλό 
επίπεδο Αγγλικών, επικοινωνιακή, ευχάριστη, 
εξωστρεφής. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hpathens@outlook.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται από ξενοδο-
χείο 4 αστέρων στο κέντρο της Αθήνας. Βιογρα-
φικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
cvathenscityhotel@gmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, 
ζητείται. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα 
incoming. Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency). 
Απαραίτητη γνώση ακτοπλοϊκού και αεροπορικού 
εισιτηρίου: Forth - CRS, AMADEUS. Ευχάριστη 
προσωπικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα. 
E-mail: anna@bellair.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tour Leader, για συνοδεία group στις 
Κυκλάδες, για το 2015. Εμπειρία 2ετή. Άριστη 
γνώση Αγγλικών. Διαθεσιμότητα την επόμενη 
καλοκαιρινή σεζόν Απρίλιο - Οκτώβριο 2015. 
Ευχάριστη προσωπικότητα-ευελιξία-ικανότητα 
αντιμετώπισης κρίσεων. E-mail: anna@bellair.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά για τα 
ξενοδοχεία της Καμαριέρες και Πλύστρες σκευών 
(Λαντζιέρες). Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: mgr@ok-rethymno.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά για 
τα ξενοδοχεία της Υπάλληλους Υποδοχής. Προϋ-
πηρεσία σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων επιθυμητή. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: mgr@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, για την τουρι-
στική περίοδο 2015 στο ξενοδοχείο Istion Club 
5*. Γερμανικά απαραίτητα, επιθυμητή η γνώση 
Protel. Προϋπηρεσία 2 ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@istionclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προσωπικού σε ξενοδοχείο 
5* στη Χαλκιδική. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. Μόνιμη απα-
σχόληση και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γε-
ωργιούπολη Χανίων ζητεί Μasser Αισθητικό και 
άτομο για την υποδοχή του spa, για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Ε-mail: info@pilot-beach.gr.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Front Office Manager, ζητείται από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort & Spa 5*, 
200 δωματίων στην Πιερία. Απόφοιτος τουριστικής 
σχολής, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία. Ευπα-
ρουσίαστος, πολύγλωσσος, ικανότητα διαχείρισης 
ομάδας. Ε-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort, ζη-
τείται Υπάλληλος Υποδοχής για τη σεζόν 2015. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση Γαλλικών και η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική Κρήτη 
Maitre d’hotel και Front Office - Reservation 
Manager για τη season 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: hotelstaff2015@gmail.com, τηλ: 6985 
951580.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels, ζητεί Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσης εργασίας: Maitre D΄ Hotel. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@lavrishotels.
com, τηλ: 28970 41101, fax: 28970 41174, κος 
Β. Παναγιώτου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels ζητεί Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσης εργασίας: Υπεύθυνου /ης 
Υποδοχής - Κρατήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@lavrishotels.com, τηλ: 28970 41101, 
fax: 28970 41174, κος Β. Παναγιώτου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lavris Hotels ζητεί Προσωπικό 
για την κάλυψη θέσεων εργασίας: Προϊσταμένη 
Ορόφων - Καμαριέρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@lavrishotels.com, τηλ: 28970 41101.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων (εποχική 
απασχόληση) για ξενοδοχείο 4* στην Ανατολική 
Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: hotelstaff2015@
gmail.com, τηλ: 6985 951580 (what’s up).

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2015 ζητούνται από το Dion palace 
beauty & spa resort, Υπάλληλοι Υποδοχής. Γνώση 
protel, Αγγλικά, Ρώσικα ή Γερμανικά. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Διαμονή - διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@dionpalace.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί Συνεργάτες για το τμήμα 
συνεδρίων. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 
2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@free-spirit.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής ζητείται, με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας, 
πτυχίο σχολής, γνώση ermis win. Βιογραφι-
κά, με φωτογραφία, στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για 
Receptionists. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτο-
γραφία, στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 
για Hotel Operation Manager. Βιογραφικά, 
με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

 

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
MAITRE d’ Hotel ζητείται για τη σεζόν 2015, από 
το ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort and 
Spa 5*, 200 δωματίων, Απόφοιτος Τουριστικής 
Σχολής, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, πολύ-
γλωσσος, γνώση Η/Υ, συνεργάσιμος. E-mail: 
platamon.gm@cronwell.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητεί άτομο με 
γνώσεις reception και service. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία από εστιατόριο 

στα Βόρεια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
harontas2003@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπαρ και σέρβις, εμφανίσιμη 
για εσπρέσσο - μπαρ με εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: gwgw247@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για σέρβις για ημιαπασχόληση σε 
cafe-bar restaurant στο Ν. Ψυχικό. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία 3 χρόνων και γνώσεις barista. 
Τηλ: 6948 292193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista για καφέ στο Κολωνάκι. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
despina.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Αρτοπαρασκευασμάτων ζητά 2 Απόφοι-
τους ΙΕΚ ειδικότητας Μαγείρων - Ζαχαροπλάστες, 
για εργασία στο Λονδίνο. Τηλ: 6973 821577.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία στο Ρέθυμνο, ζητά 
για την επόμενη σεζόν, για τα ξενοδοχεία της, 
Ζαχαροπλάστη. Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4-5 
αστέρων επιθυμητή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: mgr@ok-rethymno.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για 
το καταστήματα λιανικής της kayak boutique 
Γλυφάδας, Ζαχαροπλάστη - Chef με γνώσεις 
μαγειρικής. Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τo 
καταστήματα λιανικής της kayak boutique Γλυ-
φάδας, έμπειρους Σερβιτόρους -ες για μόνιμη 
εργασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην ειδι-
κότητα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κουζίνα - 
bar - service. Διαμονή και διατροφή, δωρεάν. 
Περιοχή Γερμανία - Ολλανδία. Τηλ: 6984 356431, 
κος Κώστας.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ στο Πολυτεχνείο, με ζωντανή 
μουσική, ζητεί Βοηθό Σερβιτόρου νέο -α, με 
γνώσεις Αγγλικών, ευπαρουσίαστα άτομα και 
με ευχέρεια λόγου. Τηλ: 210 2383233, 210 
3807061.

BARWOMAN - Σερβιτόρα ζητείται για καφέ - bar 
στα Σπάτα. Τηλ: 210 6633807, 6973 370212.

ΨΗΣΤΗΣ και Κόφτης έμπειρος, ζητούνται για 
ταβέρνα στη Βαρυμπόμπη. Τηλ: 210 8169647.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για κουζίνα ζητείται από ψητοπω-
λείο. Τηλ: 210 5777422.

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ ανειδίκευτος ζητείται για ηλεκτρικό 
φούρνο από γνωστή αλυσίδα Ιταλικών εστιατο-
ρίων. Αμοιβή 3.1€ την ώρα. Περιοχή Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 9607000.

ΨΗΣΤΗΣ -τρια καθώς και Τυλιχτής -τρια ζητούνται 
από ψητοπωλείο στο Θησείο. Τηλ: 6976 304739.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ιταλικών γνωστή αλυσίδα, ζητεί 
Μάγειρα. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 9607000.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ή Ψήστης ζητείται για νυ-
χτερινό κατάστημα με μουσική, 2 - 3 φορές την 
εβδομάδα. Περιοχή Γκάζι. Τηλ: 210 3230034, 
6977 252590.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ζητά άτομο για Εξωτερική Κα-
θαρίστρια - Μαγείρισσα. Ωράριο 08:00-16:00. 
E-mail: info@gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4819167, 
fax: 210 4225642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσίαστη Μπαρίστρια, με άριστη 
γνώση παρασκευής ροφημάτων για καφέ-ανα-
ψυκτήριο στην Πλατεία Μαβίλη, για σταθερό 
ωράριο, Δευτέρα - Παρασκευή. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Τηλ: 6936 543555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bartender/Barwoman και άτομο 
για σέρβις, για ξενοδοχείο, για καλοκαιρινή 
σεζόν 2015. Προϋπηρεσία. Αγγλικά. Απαραίτητα 
Γερμανικά, σε καλό-μέτριο επίπεδο. Πλήρης 
ασφαλιστική κάλυψη-8ωρο-ρεπό-διαμονή-
διατροφή. 800€ και 700€ αντίστοιχα. E-mail, 
φωτογραφία-skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (2) άτομα για σέρβις από εστιατόριο 
στη Γερμανία. Καλά Γερμανικά. Στην περιοχή 
Schwaebisch Hall της Γερμανίας (κοντά στην 
Στουτγκάρδη). Μόνιμο συμβόλαιο, ασφάλεια, 
ένσημα, διαμονή. 1300€/μήνα καθαρά + tips 
1000-1200€/μήνα. E-mail, φωτογραφία-skype: 
silver.lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας -ισσα με γνώσεις Ελληνικής 
κουζίνας, από μεζεδοπωλείο στην Κέρκυρα, για 
τη θερινή περίοδο 2015. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Τηλ: 6971 789525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α’ και Β’ Μάγειρες με εμπειρία 
στο a la cart. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: vadouan82@yahoo.gr.

ΤΟ SIMPLY BURGERS στον Κορυδαλλό, ζητεί 
Ψήστη για burger, για πλήρη απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sbkory@simplyburgers.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ -ες ζητούνται με εμπειρία από 
κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 
421156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες, Ζαχαροπλάστες (Cake 
Decorators/Artists), Αρτοποιοί στο Μπαχρέιν. 
Βιογραφικά, στα Αγγλικά και με φωτογραφία, 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ/ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 
(Cake Decorators/Artists, Pastry Chefs, Gyro 
Chefs, Bakers) ΜΠΑΧΡΕΙΝ.



Όλοι εμείς, οι άνθρωποι του skywalker.gr αλλά και των υπολοίπων site μας, rejoin.gr, point0.gr, walker.gr, 
mplokaki.gr, supportbusiness.gr, settle.gr σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ένα ευτυχισμένο 2015, με εργασία 
για όλους.

Στις ευχές για τη νέα χρονιά, εμείς βλέπουμε την εργασία.

Το 2015 ας φέρει...

Ευτυχία

 Ρωμαλεότητα

 Γαλήνη

 Αγάπη

 Σ υντροφικότητα

 Ισορροπία

 Αισιοδοξία


