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Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  

Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές, 

Οικονομικά Στελέχη, 
Προγραμματιστές

Γραφίστες,  
Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση, 
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Οδηγοί

Αποθηκάριοι,  
Φύλαξη, 

Τουρισμός

Αισθητικοί, Μόδα,  
Καθαριότητα

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

Τρίτη 17 Μαρτίου 20152

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.
Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

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

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

Παντοπωλείο - Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, 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 Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
•  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, Equal Society
•  Αθήνα, Γραμμή Ζωής
•  Αθήνα, Οι Γιατροί του Κόσμου
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αθήνα, Κέντρο Αλληλεγγύης Praskis
• 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
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γαλάτσι, Δημαρχείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο, Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη - Υμμητός, Emfasis
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

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

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

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

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Θεραπεία=Ελπίδα
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• 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

• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Λεωφόρος Συγγρού,  

το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση - Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μεταμόρφωση, ΚΕΚ01  

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

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

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

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

Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο  

Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική ΕΠΕ
• 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
• Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης  

& Τουρισμού
•  Δράμα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business College, 

Ωραιόκαστρο
• Θεσσαλονίκη, City College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
• Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
• Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ.  

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

Κυλικείο Πολυτεχνικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

Κυλικείο Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκης, Αμερικάνικο Κολέγιο 

Θεσσαλονίκης, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο  

Κορδελιού-Ευόσμου
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερμαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό  

Κέντρο Γυναικών, Γενικής γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 
Υποδοχής Αστέγων

•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, ΜΚΟ Μέριμνα
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• 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
•  Κρήτη (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
• 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
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Load Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο, 

Πανεπιστημιούπολη Πάτρας
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
• 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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφη-
μερίδας μας αναδημοσιεύονται από τα 
site μας. 

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Social Media. Δηλαδή; Τα Social Media είναι Διαδικτυακοί 
Τόποι που επιτρέπουν την παραγωγή και δημοσίευση περι-
εχομένου από τους ίδιους τους χρήστες του Διαδικτύου. Στο 
πλαίσιο της λειτουργίας τους, ενθαρρύνουν και επιδιώκουν τη 
συζήτηση, τα σχόλια, την αλληλεπίδραση και το διαμοιρασμό 
οποιασδήποτε πληροφορίας μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες 
κάνουν ψηφιακούς φίλους με τους οποίους και επικοινωνούν, 
ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφιακό περιεχόμενο κάθε μορφής 
(εικόνες, κείμενα, συνδέσμους, video κ.λπ.).

Το ερώτημα ουσιαστικό και πιο επίκαιρο από ποτέ: μπορούν 
τα Social Media να παίξουν ρόλο στην εκπαιδευτική και 
μετέπειτα την επαγγελματική πορεία του ατόμου; 

Η δυναμική των Social Media στην εκπαιδευτική καθημε-
ρινότητα των μαθητών του Λυκείου είναι αδιαμφισβήτητη, 
αφού πλέον τους παρατηρούμε να τα εντάσσουν σε όλες τις 
εκφάνσεις της. Στην πραγματικότητα, η ορθή χρήση των Social 
Media από τους μαθητές μπορεί να κατακτήσει όλα όσα θα 
«ευχόταν» ένας εκπαιδευτικός του 21ου αιώνα: κριτική σκέψη, 
τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, δεξιότητες αναζήτησης και 
αξιολόγησης πληροφοριών καθώς και τεχνικές marketing και 
επικοινωνίας νέων ιδεών με τρόπο δημιουργικό, καινοτόμο, 
εύστοχο. 

Οι μαθητές του «τώρα», αυστηροί και δύσκολοι στο να 
κερδίσεις την προσοχή και την εμπιστοσύνη τους, θέλουν να 
μάθουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι η γενιά μαθητών που βλέπει 
την τεχνολογία και το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και 
πληροφόρησης, παρά απομόνωσης. Προτιμούν να παράγουν 
οι ίδιοι on-line περιεχόμενο, και όχι να «καταναλώνουν» αβί-
αστα ότι κλικάρουν. 

Πρόσφατες ερευνητικές εργασίες δείχνουν πως τα Social Media 
μπορούν να παρακινήσουν και να ενδυναμώσουν το μαθητή 
στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, 
όταν τους ζητηθεί να ανεβάσουν on-line το περιεχόμενο μιας 
εργασίας ή ενός project είναι περισσότερο παραγωγικοί και 
αφοσιωμένοι. 

Τα Social Media αναδεικνύονται, μέρα με τη μέρα, ως μια 
παραγωγική πλατφόρμα εκμάθησης δεξιοτήτων ζωής και 
καριέρας για τους επαγγελματίες που θα δραστηριοποιούνται 
στην αγορά εργασίας του «αύριο».

Ιδού τρία από τα πιο σημαντικά «μαθήματα» που παραδίδουν 
τα Social Media στους μαθητές: 

Web Φιλοσοφία & Παραγωγή Περιεχομένου: 
Στη σύγχρονη πραγματικότητα που η on-line εμπλοκή του 

χρήση στη διαδικτυακή παρουσία μιας επιχείρησης είναι το 
ισχυρότερο όπλο για την ίδια, οι μαθητές γίνονται «ειδικοί» στο 
να αναπτύσσουν σωστό κριτήριο συλλογής και αξιολόγησης 
πληροφοριών. Επιπλέον, κατανοούν τους τρόπους αλληλε-
πίδρασης με άλλους χρήστες και χρησιμοποιούν πολύπλοκες 
εφαρμογές για να πετύχουν συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο 
κάθε φορά! Ανταλλάσσουν οδηγίες, diy - projects, απόψεις, 
φωτογραφίζουν και αρθρογραφούν! Οι ικανότητές τους στο 
αντικείμενο είναι «σκληροπυρηνικές».

«Είμαι μέρος μίας κοινότητας»:
Σε αντίθεση με την κοινή αίσθηση των «μεγάλων» πως η 

ανθρωπιά χάθηκε, τελικά είναι σχεδόν παντού στο διαδίκτυο και 
διαμοιράζεται μέσω των Social Media από μαθητή σε μαθητή. 
Κάθε χρόνο, οι υποψήφιοι των Πανελληνίων γίνονται μια μεγάλη 
κοινότητα και πολεμούν μαζί μέχρι το Μάιο. Συσπειρώνονται 
σε ένα «χάσταγκ» κάθε φορά, φέτος στις #panellinies2015, και 

αποδεικνύουν πως ακόμα κι αν κάτι μοιάζει ακατόρθωτο και 
ψυχοφθόρο, η διαδρομή είναι πιο ευχάριστη και ασφαλής, όταν 
έχεις παρέα με τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια άγχη και τους ίδιους 
προβληματισμούς. Ανταλλάσσουν ιδέες για βοηθήματα, τσεκά-
ρουν αν έχουν ολοκληρώσει σωστή ποσότητα ύλης, μοιράζουν 
και λαμβάνουν κουράγιο και αυτοπεποίθηση κάθε στιγμή. Η 
δυναμική της ομάδας και οι θετικές ομαδικές συμπεριφορές, 
είναι δεξιότητες ζωής και όχι μόνο καριέρας, για το άτομο. 

Social Media και Self Marketing:
 Το διαδίκτυο, η διαφήμιση και τα Social Media δημιούργησαν 

ένα νέο είδος Marketing. Το Marketing Κοινωνικής Δικτύωσης, 
στα ελληνικά, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια 
του ηλεκτρονικού Marketing και αφορά στην προβολή και 
προώθηση μιας μάρκας, προϊόντος, υπηρεσίας ή ενός δημοσίου 
προσώπου μέσω των Social Media. Οι μαθητές προπονούνται, 
ασυνείδητα, στις στρατηγικές αποφάσεις, τις τεχνικές υλοποί-
ησης και τακτικές ενέργειες που απαιτούνται σε αυτό το νέο 
είδος Marketing ενώ παράλληλα μαθαίνουν να δομούν το 
επαγγελματικό τους προφίλ ή προσωπικό διαδικτυακό στίγμα 
«μαρκετάρωντας» τον ίδιο τους τον εαυτό τους. Στην εποχή 
που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό 
μέσω των Social Media, η στρατηγική διαμόρφωση ενός δια-
δικτυακού επαγγελματικού προφίλ, είναι αναγκαία. 

Τα Social Media είναι μια ιστορία για τη σημασία και τη λο-
γική της «κοινότητας» όπως δεν έχει ειπωθεί ποτέ ξανά. Εδώ 
αφηγητές και ακροατές εναλλάσσουν ρόλους, αλληλεπιδρούν 
& αλληλοϋποστηρίζονται χωρίς αντίτιμο. Είναι η ιστορία που 
η μικρή μοναδική ιδέα κάθε ατόμου μπορεί να αναδειχθεί ως 
μεγάλη και όλες μαζί να αλλάξουν τον κόσμο γενικά, αλλά 
και τη σφαίρα της εκπαίδευσης όπως την ξέρουμε σήμερα. Στις 
#panellinies2015 είναι το εργαλείο που ενώνει τις προσπάθειες 
χιλιάδων μαθητών και τις κάνει σημαντικές.

Μάθετε περισσότερα για τη Μαθητική Κοινότητα στα Social 
Media στο Career In Progress - School Edition στο Facebook 
και στο @career_in_progress στο Instagram

Βάσια Γιαννακοπούλου - Σύμβουλος Εκπαίδευσης,  
Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress  

(www.careerinprogrees.gr)

SOCIAL MEDIA

«Παραδίδουν» μαθήματα ζωής και καριέρας στους μαθητές

Η εργασία & τα στάδια εξέλιξης-Ένας κύκλος χωρίς αρχή & τέλος;
Η καριέρα, δεν είναι ένας κύκλος, χωρίς αρχή 

και τέλος. Πρακτικά δεν υπάρχουν άτομα, που 
να ακολούθησαν την ίδια πορεία εξέλιξης, με 
κάποια άλλα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν, κάποια 
ευρείας αποδοχής μοντέλα, τα οποία προκα-
θορίζουν τα στάδια από τα οποία διέρχονται 
τα περισσότερα άτομα, κατά τη διάρκεια της 
καριέρας τους.
Τα στάδια αυτά είναι:
1. Διερεύνηση: Οι περισσότεροι άνδρες, λόγω 
σπουδών και στρατιωτικών υποχρεώσεων, 
εισέρχονται στο στάδιο αυτό στην ηλικία πε-
ρίπου των 24 ετών. Για τις γυναίκες το στάδιο 
αυτό αρχίζει γύρω στα 22. Το στάδιο αυτό 
χαρακτηρίζεται συνήθως από αστάθεια, λόγω 
της διερεύνησης της αγοράς από την πλευρά 
του εργαζόμενου. Συνήθως και ο εργαζόμενος 
στο στάδιο αυτό δε θέλει δεσμεύσεις με μια 
συγκεκριμένη επιχείρηση. Η κινητικότητα του 
ατόμου στο στάδιο αυτό είναι μεγάλη, γιατί 
το άτομο ζητά επαγγελματική ταυτότητα και 
εργασιακή ικανοποίηση. Περίπου το 50% των 
ατόμων, αλλάζει επιχειρήσεις τουλάχιστον μια 
φορά, κατά τη διάρκεια των 5 ετών αυτού του 
σταδίου. Ένα μικρότερο ποσοστό περίπου 10% 
αλλάζει 2-3 επιχειρήσεις. Ο συνήθης χρόνος 
που θα πρέπει οπωσδήποτε να αφιερώσετε 
σε αυτό το στάδιο, είναι τουλάχιστον 3 χρό-
νια. Συχνά τα άτομα στο στάδιο αυτό, αναζη-
τούν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία. Θα 
συμβούλευα στο στάδιο αυτό τουλάχιστον 
3 χρόνια παραμονής στην ίδια επιχείρηση. Η 
απόκτηση εμπειρίας - προϋπηρεσίας, μπορεί 
εύκολα να “πωληθεί’ στον επόμενο εργοδότη. 
Παράλληλα η τριετής προϋπηρεσία στην ίδια 
επιχείρηση, προστατεύει και δεν εκθέτει τον 
εργαζόμενο. Αντιθέτως μια κινητικότητα 3-4 

εργοδοτών μέσα στην πενταετία, μπορεί από 
το δυνητικό εργοδότη να χρεωθεί ως αποτυχία 
του εργαζόμενου. Στο τέλος αυτού του σταδίου, 
φροντίστε να έχετε επιτύχει σταθερότητα ως 
προς την επιχείρηση, τον κλάδο, και τους τομείς 
απασχόλησης που επιθυμείτε να ενταχθείτε. 
Παράλληλα στο στάδιο αυτό, θα πρέπει να 
έχετε αποκτήσει την πρώτη “τεχνική” εμπει-
ρία, που θα πρέπει να την αξιοποιήσετε για τη 
μελλοντική σας ανάπτυξη.
2. Ανάπτυξη: Είναι η επόμενη φάση του κύκλου. 
Στο στάδιο αυτό, μειώνεται η κινητικότητα. Μόνο 
το 10% των εργαζομένων είναι διατεθειμένο 
να αλλάξει εργοδότη. Το άτομο στο στάδιο 
αυτό του κύκλου ζωής της καριέρας του, θα 
πρέπει να προσπαθεί για τη διεύρυνση των 
επαγγελματικών του εμπειριών. Η διεύρυνση 
των επαγγελματικών του εμπειριών, μπορεί να 
επιτευχθεί, μέσα από αναλαμβανόμενες εργασίες 
και συγκεκριμένα καθήκοντα. Η διάρκεια αυτού 
του σταδίου υπολογίζεται από 5-10 χρόνια.
3. Δέσμευση: Εφόσον ο εργαζόμενος απο-
λαμβάνει ικανοποίηση από το εργασιακό του 
περιβάλλον, δεσμεύεται σε μια συγκεκριμένη 
επιχείρηση. Στο στάδιο αυτό η κινητικότητα 
μειώνεται σημαντικά και μόνο ένα 5% των 
ατόμων, είναι διατεθειμένο να αλλάξει εταιρία. 
Συχνά ο εργαζόμενος σε αυτό το στάδιο προε-
τοιμάζει την είσοδό του στη μέση διοίκηση της 
εταιρίας του. Κατά μέσο όρο, η είσοδος στη 
μέση διοίκηση έρχεται μετά από 10 χρόνια 
προϋπηρεσίας. Στο τέλος αυτού του σταδίου 
ο εργαζόμενος έχει ξεπεράσει τα περισσότερα 
εμπόδια. Επίσης ο εργαζόμενος έχει επιδείξει 
πλέον, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Έχει 
αποδείξει σαφώς τια διάφορες λειτουργικές 
και τεχνικές του ικανότητες, έτσι ώστε η εμπι-

στοσύνη της διοίκησης της εταιρία του να είναι 
δεδομένη. Επιπλέον και ο ίδιος εμπιστεύεται 
την εταιρία του και είναι έτοιμος να δεσμευτεί.
4. Διαπίστωση: Το στάδιο αυτό καλείται έτσι 
για δύο λόγους. Συνήθως ο εργαζόμενος προ-
σπαθεί να διαγνώσει και να αναγνωρίσει τα 
περιθώρια μιας θέσης στην ανώτερη διοίκηση. 
Επίσης το στάδιο αυτό είναι μια περίοδος δι-
απίστωσης των διοικητικών του ικανοτήτων. 
Στην αρχή αυτού του σταδίου ο εργαζόμενος 
προσπαθεί να εντοπίσει τις διάφορες ευκαιρίες. 
Συνήθως αποζητά αρμοδιότητες και ευθύνες. 
Η προαγωγή έρχεται συνήθως στην ηλικία των 
38-43 ετών. Ως στέλεχος πια της επιχείρησης 
προσπαθεί να διευρύνει την αποστολή του, 
μέσα από διαφορετικές θέσεις. Στο στάδιο 
αυτό ο εργαζόμενος επιδιώκει σταθερότητα 
και μόνο ένα 3% αλλάζει εταιρία. Αυτό το 
3% αλλάζει εταιρία, όταν διαγνώσει ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης και ανάπτυξης. 
Συνήθως μεταπηδά σε άλλη εταιρία και σε 
ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Στο τέλος αυτού 
του σταδίου, τις περισσότερες φορές ένα 15% 
των εργαζομένων, έχει επιτύχει προαγωγή σε 
μια θέση του ανώτερου επιπέδου. Η διάρκεια 
αυτού του σταδίου είναι συνήθως 5 έτη.
5. Ολοκλήρωση: Έχοντας περάσει το στάδιο 
της διαπίστωσης, ο εργαζόμενος είναι έτοιμος 
να συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση 
του μέλλοντος της εταιρίας του. Η ανάληψη 
συγκεκριμένων καθηκόντων, προέρχεται από 
συγκεκριμένες ανάγκες της εταιρίας για την 
οποία εργάζεται. Ο εργαζόμενος στο στάδιο 
αυτό, θα πρέπει να επιδιώκει την εμπλοκή του 
σε αρμοδιότητες ευρύτερης φύσης. Η εμπλοκή 
του αυτή, θα προετοιμάζει το έδαφος για την 
εξέλιξή του, στο ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο. 

Συνήθως στο τέλος αυτού του σταδίου το 40% 
των εργαζομένων, πετυχαίνει την εξέλιξή του 
στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο.
 6. Ανταμοιβή: Ο εργαζόμενος συνήθως στην 
ηλικία των 48-55 ετών, αποκτά τη θέση του 
ανώτατου στελέχους. Για την εξέλιξη στο στάδιο 
αυτό, απαιτείται σκληρή εργασία, τουλάχιστον 
25 ετών, μέσα σε ένα έντονο ανταγωνιστικό 
κλίμα. Τα παραπάνω στάδια συνθέτουν αυτό 
που καλούμε κύκλο ζωής της καριέρας. Ο ερ-
γαζόμενος σε κάθε στάδιο θα πρέπει να ανα-
γνωρίσει και να αξιολογήσει τις ανταγωνιστικές 
και αναπτυξιακές ευκαιρίες. Τα διάφορα στάδια 
δύναται να αλλάζουν σχετικά από επιχείρηση 
σε επιχείρηση. Το κάθε στάδιο και η διάγνωσή 
του από μόνα τους δεν αρκούν για μια επιτυχη-
μένη καριέρα και την άνοδο στην ιεραρχία της 
επιχείρησης. Εκείνο που καθιστά κρίσιμο κάθε 
στάδιο είναι η διάγνωσή του και η δυναμική 
που δημιουργεί για τον εργαζόμενο. Σημαντικό 
ρόλο επίσης διαδραματίζει ο τρόπος οργάνω-
σης της εταιρίας και τα υπάρχοντα ιεραρχικά 
επίπεδα. Είναι γεγονός ότι όσο ανεβαίνει ο 
εργαζόμενος τα σκαλοπάτια της διοικητικής 
πυραμίδας, τόσο στενεύει το πλάτος του ιεραρ-
χικού επιπέδου και οι προσφερόμενες θέσεις. 
Για το λόγο αυτό πολλά στελέχη μεταπηδούν 
σε μικρότερη εταιρία πολλές φορές αλλά σε 
ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Προς συμφέρον 
του εργαζόμενου είναι πάντα η κατεύθυνση 
της δραστηριότητάς του σε εδραιωμένες επι-
χειρήσεις καλά οργανωμένες, που διοικούνται 
σύμφωνα με τους κανόνες του management.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing Manager/ 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Καθηγητής - Συγγραφέας -  
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων 
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επιχειρηματικοτητα

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 
Με το ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) θεσπίστη-

κε μια νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.). Πρό-

κειται για μια εταιρική μορφή που λειτουργεί 
ως ενδιάμεσος κρίκος των μικρών και μεγάλων 
εταιρειών, παρουσιάζοντας αρκετές ομοιότητες 
με την Ε.Π.Ε., χωρίς όμως να εμπίπτει στις «εταιρι-
κές» οδηγίες της Ε.Ε. Αντιστοιχεί στο διεθνή όρο 
Private Company και παραπέμπει στην Societas 
Private Europaea (Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρεία).

Ειδικό χαρακτηριστικό της Ι.Κ.Ε. και εξήγηση 
της προσαρμοστικότητας, χρηστικότητας και ευε-
λιξίας της είναι όχι τόσο το απαιτούμενο κεφάλαιο 
του (1) ενός ευρώ, όσο η μεγάλη ελευθερία των 
διατάξεων του καταστατικού της. Το καταστατικό, 
μέσα σε νόμιμα πλαίσια, ουσιαστικά διαμορ-
φώνει τους κανόνες λειτουργίας της εταιρείας. 
Βασική πρωτοτυπία της ελευθερίας αυτής εί-
ναι η διεύρυνση των δυνατών εισφορών που 
επιτρέπει πολλούς τρόπους συνδρομής στην 
κοινή προσπάθεια. Όμως και πολλές άλλες κα-
ταστατικές ρήτρες είναι διαθέσιμες, όπως είναι 
η δυνατότητα του διαχειριστή να τροποποιεί το 
καταστατικό (άρθρο 68 § 3), ο διορισμός του 
διαχειριστή - ενδεχομένως και της πλειοψηφίας 
των διαχειριστών - από έναν εταίρο (άρθρο 60), 
η ανάκληση από τους εταίρους του διαχειριστή 
ορισμένου χρόνου μόνο για ορισμένους λόγους 
(άρθρο 59) και πολλά άλλα. 

Συνεπώς ένα από τα προτερήματα της Ι.Κ.Ε. 
είναι η ικανότητά της να διαμορφώνεται σύμ-
φωνα με τις επιθυμίες των εταίρων της και να 
παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές και εκδοχές, 
που μπορούν να την τοποθετήσουν από τη μια 
άκρη του εταιρικού φάσματος, τις προσωπικές 
εταιρίες, μέχρι την άλλη, τις κεφαλαιουχικές. 
Όπως στην Ε.Π.Ε. έτσι και στην Ι.Κ.Ε. η ευθύνη 
των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς 
τους στο κεφάλαιο και δεν επεκτείνεται στην 
ατομική τους περιουσία, ενώ το εταιρικό μερίδιο 
αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή κάθε εταίρου. 
Ωστόσο, σημαντική διαφορά σε σχέση με την 
Ε.Π.Ε. αποτελεί το γεγονός ότι οι εταίροι - μη 
διαχειριστές - δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε 
Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.). 

Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συσταθεί μονοπρόσωπη ή να 
καταστεί στη συνέχεια μονοπρόσωπη, μετά από την 
αποχώρηση εταίρου ή εταίρων. Στην περίπτωση 
της Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε., ο μοναδικός εταίρος, 
υπόκειται σε υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

Βασικά Χαρακτηριστικά
- Είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομικό πρόσωπο.
- Για τη σύστασή της απαιτείται η συμμετοχή ενός 
τουλάχιστον εταίρου με τη λήψη τουλάχιστον 
ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή 
εισφορά αξίας από (1) ένα € και πάνω. 
- Η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων 
μπορεί να γίνει με κεφαλαιακές, με εξωκεφα-
λαιακές και με εγγυητικές εισφορές. Η αξία των 
δύο τελευταίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει 
ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρείας.
- Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορι-
σμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό 
χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για 12 έτη. Ο χρόνος 
αυτός μπορεί να παραταθεί.
- Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η 
εταιρεία – το νομικό πρόσωπο με την περιουσία της.
- Υπάρχει δυνατότητα «Εταιρικοποίησης» των 
εξωεταιρικών συμβάσεων μέσω του καταστα-
τικού της.
- Η δημοσιότητα της εταιρείας πραγματοποιείται 
είτε στην ιστοσελίδα της είτε στο Γ.Ε.ΜΗ.
- Συστήνεται και τροποποιείται με απλό ιδιωτικό 
έγγραφο, δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό.
- Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία.
- Για την ενίσχυση της ευελιξίας της παρέχεται 
από τον νόμο η δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
των εταίρων τόσο εντός όσο και εκτός Γενικής 

Συνέλευσης, η δε Συνέλευση συγκαλείται από 
τον διαχειριστή 8 ημέρες πριν από την πραγμα-
τοποίησή της.
- Απλοποιημένες διαδικασίες προβλέπονται και 
για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών αποτε-
λεσμάτων, την συνεδρίαση των οργάνων της κλπ. 
- Η διανομή κερδών στους εταίρους έπεται της 
δημιουργίας αποθεματικού. Διανομή των ετήσιων 
κερδών γίνεται, αφού πρώτα αφαιρεθεί το 1/20 
αυτών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Καινοτομία
Η βασική καινοτομία της Ι.Κ.Ε. είναι η αποσύν-

δεση της εταιρικής συμμετοχής και των μεριδίων 
από το κεφάλαιο. Ενώ δηλαδή στις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν 
τμήμα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το 
μέγεθος της συμμετοχής καθ’ ενός, ανάλογα με 
τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, στην Ι.Κ.Ε. τα 
πράγματα είναι διαφορετικά. Τα εταιρικά μερίδια 
ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο, ως 
μοναδικό παρονομαστή, αλλά σε έναν ευρύτερο 
παρονομαστή, που αποτελείται από την αξία του 
συνόλου των εισφορών. Γίνεται διαχωρισμός των 
λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση, 
καθώς υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, 
περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται 
με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά 
εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, 
παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, 
εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επι-
στημονικές ικανότητες.

Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος, διευκολύνει 

τη συνεργασία και τη συνύπαρξη μεταξύ των 
εταίρων αυτών, καθιστώντας την, κατάλληλη 
για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για 
επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών.

Πλεονεκτήματα
- Χαμηλό κόστος σύστασης και λειτουργίας
- Γρήγορη σύσταση μέσω της Υπηρεσίας Μίας 
Στάσης
- Δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο 
- Ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, 
καθώς αυτές μπορούν να παρθούν και εκτός της 
Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με όσα ορίζει το 
καταστατικό της
- Προσαρμοστικότητα στις ανάγκες και τις επιδι-
ώξεις των εταίρων με τη δυνατότητα «επισημο-
ποίησης» εξωεταιρικών συμφωνιών μέσω του 
καταστατικού της 
- Έχει νομική προσωπικότητα και ευθύνεται αυτή 
με την περιουσία της για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
- Μόνο ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να 
ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ
- Δέχεται εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές 
(π.χ. ανάληψη ευθύνης έναντι τρίτων)

Μειονεκτήματα
- Έχει αποκλειστικά εμπορική ιδιότητα, ανεξαρ-
τήτως του σκοπού σύστασής της
- Διατηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία 
(Γ’ Κατηγορίας) οπότε αυξάνεται το λογιστικό 
κόστος τήρησης των βιβλίων της.
- Δεν μπορεί να αντλήσει χρήματα από την Κε-
φαλαιαγορά. 

- Δύσκολη μεταβίβαση μεριδίων (γίνεται μόνο 
όπως προβλέπεται από το καταστατικό)
- Ο νόμος απαλλάσσει τον διαχειριστή από κάθε 
ευθύνη για ζημιές που προκάλεσε

Ίδρυση-Σύσταση 
Η σύσταση της Ι.Κ.Ε. γίνεται μέσω της Υπη-

ρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ και δε διαφέρει 
σημαντικά από αυτή της Ο.Ε.. Τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι 
ιδρυτές είναι τα ίδια και περιγράφηκαν παραπάνω. 
Το καταστατικό της εταιρείας καταρτίζεται κατά 
κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η παρουσία συμβολαιογράφου και 
αυτό θα πρέπει να ορίζει τα ακόλουθα: Σύσταση, 
Επωνυμία, Εταίρους, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπό, 
Αρχικό Κεφάλαιο, Μερίδια, Εισφορές, Τρόπο 
διαχείρισης, Ειδικούς όρους και συμφωνίες κα-
θώς και τη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. Σε 
περίπτωση πάντως που βάσει ειδικής διάταξης 
νόμου (π.χ. όταν εισφέρεται εμπράγματο δικαίωμα 
επί ακινήτου) απαιτείται, η σύσταση της Ι.Κ.Ε. να 
γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Οι επιχειρηματίες – ιδρυτές της Ι.Κ.Ε. καλούνται 
αρχικά να πληρώσουν μόνο το Γραμμάτιο Κό-
στους Σύστασης της Εταιρίας και μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών, το τέλος καταχώρησης 
στο Γ.Ε.Μ.Η, το κόστος εγγραφής στο οικείο 
Επιμελητήριο κ.α, όλα καταβάλλονται πριν από 
την καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στο 
κόστος σύστασης δεν περιλαμβάνονται αμοιβές και 
τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. 

Η επωνυμία σχηματίζεται, είτε από το όνομα 
του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το 
αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί. Δεν πρέ-
πει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και πρέπει 
να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως 
οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε 
συντομογραφία Ι.Κ.Ε. Εάν η εταιρεία είναι μονο-
πρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι 
λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Επίσης, η επωνυμία 
μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες 
ή σε ξένη γλώσσα, ενώ το καταστατικό μπορεί 
να είναι και σε άλλη γλώσσα.

Με την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων, 
η Υπηρεσία Μίας Στάσης αφού τα ελέγξει, προ-
βαίνει σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού 
τίτλου της Ι.Κ.Ε., στην χορήγηση ΑΦΜ στους 
εταίρους (νομικά πρόσωπα) / ιδρυτές της Ι.Κ.Ε., 
αν αυτοί δεν διαθέτουν, εισπράττει όλα τα ποσά 
που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους 
Σύστασης, καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας 
στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ., χορηγεί στην 
Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ και βεβαίωση για τη καταχώρηση της 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με 
όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία 
στο Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου. Η Ι.Κ.Ε. 
αποκτά νομική προσωπικότητα μετά την εγγραφή 
της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Φορολόγηση Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. 
Σύμφωνα με τον ν.4172/2013 για τη φορο-

λογία εισοδήματος, από 1/1/2014 οι Ε.Π.Ε. και 
οι Ι.Κ.Ε. φορολογούνται με τον γενικό κανόνα 
που ακολουθεί: 
- Τα συνολικά κέρδη των εταιρειών αυτής της 
μορφής φορολογούνται με συντελεστή 26%, 
ανεξαρτήτως ποσού,
- ενώ για τα διανεμόμενα στους εταίρους κέρδη 
ή μερίσματα ισχύει επιπλέον φορολογική επι-
βάρυνση 10%.
- Η αμοιβή του διαχειριστή φορολογείται ως 
εισόδημα μισθωτής εργασίας.
- Η προκαταβολή φόρου ισούται με το 80% του 
φόρου που προκύπτει από την υποβαλλόμενη 
δήλωση.
- Τέλος επιτηδεύματος. 

Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας - Οικονομολόγος/Νομικός
Ευάγγελος Θ. Σπάτουλας - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
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εθελοντισμοσ

Ποιοι είμαστε;
Ο οργανισμός «Παιδί & Οικογένεια – Kid & Family» είναι ο μόνος οργανι-
σμός ανάμεσα στους 30.000 μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, 
που επικεντρώνεται στην οικογενειακή δυσμένεια παντός τύπου, από 

πολύτεκνες, μονογονεϊκές και αλλοδαπές οικογένειες μέχρι παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες.
Ο Σκοπός μας:
Το «Παιδί & Οικογένεια» αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής για την δημιουργία 
και την εγκαθίδρυση πολιτιστικής και κοινωνικής αντίληψης. Στην ουσία, ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες εύθραυστων οικογενειών. Πιστεύουμε ότι ο θεσμός της οικογένειας σε μία κοινωνία 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα· επομένως, ενθαρρύνουμε 
τους ανθρώπους όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν ενεργά με όλες μας τις δραστηριότητες, 
που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, τις τέχνες και την κοινωνική αναδόμηση. Με άλλα 
λόγια, ο κύριος σκοπός μας είναι ο επαναπροσδιορισμός των κοινωνικών θεσμών με τη βο-
ήθεια της κοινωνίας για να εξασφαλίσουμε την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των ανήλικων 
παιδιών και των οικογενειών τους, εκτελώντας έργα.
Πώς εκπληρώνουμε τον Σκοπό μας:
• Διανομές SOS
• Ψυχολογική υποστήριξη
• Η «Φωλιά» – δύο charity shops
• Δίκτυο ιατρών
• Δωρεάν workshops για μαθητές
• Art festivals
Μελλοντικοί στόχοι:
Μέσα σε 5 χρόνια, το «Παιδί & Οικογένεια» κατάφερε να βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες της 
μεσαίας τάξης παρέχοντάς τους προϊόντα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και workshops. 
Αριθμεί το μεγαλύτερο δίκτυο εθελοντών και μελών.
Αποσκοπούμε στο να επεκτείνουμε τα προνόμια και τις απολαβές των μελών μας και να 
διασφαλίσουμε την διαμονή τους σε εγκαταστάσεις που αρμόζουν στο υψηλό τους επίπεδο. 
Αναζητούμε έναν τόπο διαμονής που θα ενθαρρύνει τους επισκέπτες να νιώσουν ασφάλεια, 
επιβράβευση και σημαντικοί στο Σκοπό μας.
Αγγελίες:
Ζητούνται άμεσα εθελοντές Ψυχολόγοι για υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
δράσεων της Οργάνωσης Παιδί & Οικογένεια (Kid & Family). Αποστολή βιογραφικών στο 
help@kidsfestival.gr.
Ζητούνται άμεσα εθελοντές Παιδοψυχολόγοι για συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση δράσεων της Οργάνωσης Παιδί & Οικογένεια (Kid & Family). Αποστολή βιογραφικών 
στο help@kidsfestival.gr.
Ζητούνται άμεσα εθελοντές Ψυχολόγοι για συμμετοχή στις δραστηριότητες της Οργάνωσης 
Παιδί & Οικογένεια (Kid & Family). Αποστολή βιογραφικών στο help@kidsfestival.gr.

Τα «Καθαρά Χέρια-Clean Hands» (www.cleanhands.gr) είναι μια Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρία η οποία συλλέγει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο 
τρόπο τα υπολείμματα σαπουνιών από τα ξενοδοχεία και έπειτα από την 
-κατάλληλη επεξεργασία- τα μετατρέπει σε ολοκαίνουρια σαπούνια και τα 
προσφέρει σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες καθώς και σε αναπτυσσόμενα 
κράτη προστατεύοντας την υγεία τους. Ταυτόχρονα, εκτός από την ανθρω-
πιστική συμβολή της στη βελτίωση της υγείας και υγιεινής, η δραστηριότητα 

της ΑΜΚΕ «Καθαρά Χέρια – Clean Hands» είναι μια σοβαρότατη ενέργεια περιβαλλοντικής 
προστασίας, διότι μειώνει τον όγκο των αστικών απορριμμάτων και αξιοποιεί 100% ανακυ-
κλώσιμα υλικά όπως τα σαπούνια, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στις χωματερές και 
θα επηρέαζαν μακροχρόνια το υπέδαφος και το οικοσύστημα. H δράση της ξεκίνησε το 2012 
στο νησί της Κω, από μια ομάδα με κοινωνικά «ευαίσθητους» πολίτες, βασιζόμενη στην ιδέα 
ότι σε περίοδο βαθιάς κρίσης και ύφεσης δεν υπάρχει ανάγκη μονάχα για τρόφιμα αλλά και 
για βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
Βοηθώντας τους ανθρώπους να απολαμβάνουν περισσότερο τη ζωή μέσα από ποικίλες δρά-
σεις προωθεί την πρόληψη, την εκπαίδευση, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και 
γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της 
ενέργειας καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε Τοπικό, Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.
Κύριο μέλημά της είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η στήριξη των ευπαθών ομάδων, η 
προστασία της υγείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων και δη της εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων σαπουνιών.
Αγγελία:
Τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ζητούν Εθελοντές στο Τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών στην Αθήνα στo 
τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών, οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν ως εξής:
Εκπαίδευση στην ανακύκλωση σαπουνιών, συμμετοχή στο εργαστήριο ανακύκλωσης σα-
πουνιών, συμμετοχή στη συσκευασία των ανακυκλωμένων σαπουνιών, άλλες οργανωτικές 
εργασίες στο Εργαστήριο
Οι εθελοντές που θα απασχοληθούν στο τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών καλό θα ήταν 
να διαθέτουν κάποια επικοινωνιακά προσόντα, καθώς και να έχουν καλή αντίληψη και να 
μπορούν να εργαστούν σαν μέλη ομάδας. Υπάρχει άμεση ανάγκη για άτομα με συστηματική 
εβδομαδιαία παρουσία, με 1-2 φορές την εβδομάδα από 2-3 ώρες στην Αθήνα (Ίλιον). Για 
πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε είτε διαδικτυακά στο info@cleanhands.gr ή τηλεφω-
νικά στο τηλ. 210 2690148 & 6933 339735.

Ανταλλάσουμε θεραπείες και απόψεις,προσφέρουμε δωρεάν μαθήματα σε 
ανέργους και ΑμεΑ, προσπαθούμε όλοι να γνωρίσουν τις εναλλακτικές θε-
ραπείες μέσα από σεμιναρία και μαθήματα! Τηλέφωνο: 6948 899675. E-mail: 
marekatsika@gmail.com
Αγγελία:

Εθελοντής για την κατασκευή ιστοσελίδας για την ΜΚO Κάλον. Ε-mail: mkokallon@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας 6932 125942.

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

«η Αγκαλιά» παρέχει εντελώς δωρεάν υπηρεσίες και συμπαραστέκεται με ανιδιοτέλεια, αγάπη 
και σεβασμό στις γυναίκες εκείνες έγγαμες ή άγαμες, που διάφοροι λόγοι, κυρίως εγκατά-
λειψης, κακοποίησης, αλλά και κοινωνικοοικονομικοί, τις πιέζουν να οδηγηθούν στην βίαιη 
αφαίρεση της ζωής του εμβρύου - παιδιού τους. Προσφέρει προστασία στο παιδί από την 
κύησή του και μετά τον τοκετό, στη μητέρα του ηθική και υλική στήριξη. Γενικώς στηρίζει το 
θεσμό του γάμου και της οικογένειας και ενθαρρύνει την τεκνογονία.Παράλληλα συμβάλλει 
στην ενημέρωση του κοινού, σε όλη την Ελλάδα, πάνω σε θέ μα τα που αφορούν στην εγκυ-
μοσύνη, στη μητρότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο δημογραφικό, με την οργάνωση 
σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών, ημερίδων και με την εκτύπωση και τη διανομή εντύπων.
Αγγελία:
Εθελόντριες κοινωνικής Πρόνοιας
Μετά από Σεμινάρια, που οργανώνονται από την «Αγκαλιά» και πραγματοποιούνται με την 
επίβλεψη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας αποκτούν την κατάλ-
ληλη επιμόρφωση και εξειδικεύονται σε θέματα στήριξης των προστατευομένων οικογενειών 
μας. Με την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων, αναλαμβάνουν τη στήριξη των οικογενειών που 
χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Οι εθελόντριες αυτές βρίσκονται σε άμεση 
και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία, λόγω του ιδιαίτερα 
ευαίσθητου τομέα της προσφοράς τους.
Θέλετε και σεις να στηρίξετε τα Παιδιά της «Αγκαλιάς»; Ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητά 
σας; Διαθέτοντας λίγο από τον χρόνο σας με αγάπη;
Θα μας δώσετε μεγάλη χαρά, αν επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο,  
στο 210 8828788.

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσμιος χριστιανικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. Ξεκίνησε το 1865 στο Δυτικό Λονδίνο και στην 
Ελλάδα το 2007. Τον Ιανουάριο του 2011 Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα 
αναγνωρίστηκε σαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία.
Υπάρχουν δύο κέντρα του Στρατού της Σωτηρίας ένα στη Θεσσαλονίκη επί της 

οδού Μοναστηρίου 12 και το δεύτερο στην Αθήνα επί της οδού Κοδριγκτώνος 61 στην 
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Τα προγράμματα του Στρατού της Σωτηρίας απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
όπως παιδιά ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα ή οικογένειες που η ζωή τους έχει αρνητικά 
επηρεαστεί από την παρούσα οικονομική κρίση. Πρόσφατα ένα δεύτερος χώρος του Στρα-
τού της Σωτηρίας άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για να βοηθήσει θύματα σωματεμπορείας.
Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εταιρείες και οργανισμούς που έχουν την βάση 
τους στον Ελληνικό χώρο, καθώς και από ιδιώτες.
Ιστοσελίδα: www.salvationarmy.gr
Αγγελία:
Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε δυναμικά προς ένα καλύτερο αύριο για συνανθρώ-
πους μας που το έχουν ανάγκη, λειτουργούμε, στο χώρο μας επί της οδού Κοδριγκτώνος 
61, προγράμματα εύρεσης εργασίας και κοινωνικής φροντίδας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε 
έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να προσφέρει υποστήριξη σε αυτό μας το έργο, είναι 
σημαντική για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Ε-mail: polis@salvationarmy.gr, τηλ. 
επικοινωνίας 6975 728790.

Η ΓΕΦΥΡΑ ζωής η οποία ιδρύθηκε 3 Δεκεμβρίου του 2012 από άτομα 
που είτε έχουν Α.μ.ε.Α. στην οικογένειά τους είτε είναι φίλα προσκεί-
μενοι με περισσεύματα αγάπης για αυτούς τους καθημερινούς μικρούς 
μας ήρωες. Αυτό που μας οδήγησε να ιδρύσουμε την ΓΕΦΥΡΑ ζωής 
ήταν η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής 

φροντίδας για τα παιδιά & τους εφήβους με ειδικές ικανότητες.
Οι στόχοι μας: Βελτίωση της ψυχικής & κοινωνικής φροντίδας των παιδιών & εφήβων με 
ειδικές ικανότητες.
Διεκδικούμε: Ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ψυχικής και 
κοινωνικής φροντίδας των παιδιών & εφήβων με ειδικές ικανότητες
Στις βασικές επιδιώξεις μας περιλαμβάνονται:
• Θεσμικό πλαίσιο για τα παιδιά & τους εφήβους με ειδικές ικανότητες
• Εκπαίδευση με ειδικά τμήματα
• Λειτουργία ιδιόκτητου κέντρου αυτόνομης διαβίωσης για εφήβους με ειδικές ικανότητες
• Φροντίδα εφήβων με ειδικές ικανότητες
• Ψυχολογική στήριξη των οικογενειών τους
• Σαφής, ειλικρινής ενημέρωση
• Κοινωνική φροντίδα
• Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
Αγγελίες:
1) Καθηγητής-τρια Πληροφορικής
Σας περιμένουμε: Πελασγίας 133 - Περιστέρι Τ.κ 121 37. Τηλέφωνα: 211 2143437 - 6973 502088
E-mail: gefyrazohs@yahoo.gr. Ιστοσελίδα: http://www.gezo.gr
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας! Σκεφτείτε πώς μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε την Γέφυρα 
Ζώης ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα και να ενισχύσετε το κοινωνικό έργο της!
2) Κινησιοθεραπευτής
Σας περιμένουμε: Πελασγίας 133 - Περιστέρι Τ.κ 121 37. Τηλέφωνα: 211 2143437 - 6973 502088
E-mail: gefyrazohs@yahoo.gr. Ιστοσελίδα: http://www.gezo.gr
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας! Σκεφτείτε πώς μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε την Γέφυρα 
Ζώης ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα και να ενισχύσετε το κοινωνικό έργο της!
3) Ψυχίατρος
Σας περιμένουμε: Πελασγίας 133 - Περιστέρι Τ.κ 121 37. Τηλέφωνα: 211 2143437 - 6973 502088
E-mail: gefyrazohs@yahoo.gr. Ιστοσελίδα: http://www.gezo.gr
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας! Σκεφτείτε πώς μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε την Γέφυρα 
Ζώης ΑΜΕΑ Δυτικού Τομέα και να ενισχύσετε το κοινωνικό έργο της!
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ΕΡΕΥΝΑ

Εργασία και social media: B’ μέρος της έρευνας
Συνεχίζουμε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας, που πραγματοποίησε το skywalker.gr στο πλαίσιο 
της Διεθνούς Έκθεσης για την Εκπαίδευση.

Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά 
με το πώς χρησιμοποιούν τα social media, όσοι αναζητούν 
εργασία. Τα συμπεράσματα είναι ενδιαφέροντα και δείχνουν 
πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει οριστικά 
τον τρόπο που επικοινωνούμε και που πετυχαίνουμε διά-
φορους σημαντικούς στόχους. 

Οι ερωτηθέντες λοιπόν εξακολουθούν να θεωρούν τις 
ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, όπως είναι το skywalker.
gr, ως το κατεξοχήν μέσο ενημέρωσης νέων θέσεων σε 
ποσοστό 64,3%. Ακολουθούν οι εφημερίδες και τα social 
media σε ποσοστά 54,3% και 52,1% αντίστοιχα (Εικόνα 1). 
Όμως, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η εφημερίδα 
προηγείται οριακά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
είναι θέμα χρόνου τα social media να ακολουθούν κατά 
πόδας τα job boards (Εικόνα 4α).

Αξίζει να προστεθεί ότι ο παράγοντας ηλικία επηρεάζει 
τη χρήση των job boards. Χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες 
αναζήτησης εργασίας ηλικίες 18-44. Η ηλικιακή ομάδα, που 
χρησιμοποιεί περισσότερο τα job boards, είναι οι 25-29. Αυτό 
το εύρημα συμφωνεί με άλλες έρευνες, που δείχνουν ότι 
το βασικό κοινό του ιντερνέτ είναι ηλικίας 24-45. Οι συμ-
μετέχοντες στην έρευνα, σε ποσοστό 55% έχουν στείλει το 
βιογραφικό τους σε αγγελίες, που βρήκαν σε social media 
(Εικόνα 4β). Αυτό ισχύει για εκείνους που έχουν προφίλ 
σε Facebook και LinkedIn.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρά την άνοδο των social 
media, ένα 10% των συμμετεχόντων δε διαθέτει προφίλ σε 
κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εντούτοις, οι χρήστες 
των social media προτιμούν το Facebook και ακολουθεί το 
Google+ με σημαντική διαφορά (ποσοστά 82.9% και 39.3% 
αντίστοιχα). Άλλα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μεταξύ των ερωτηθέντων είναι το LinkedIn (34.3%), το Twitter 
(25.7%) και το Instagram (22.1%) (Εικόνα 2α, 2β). Στις ηλικίες 
18-34, η χρήση του Facebook είναι πολύ διαδεδομένη. Από 
αυτή την ηλικία και πάνω, η χρήση μειώνεται και η μείωση 
αυτή είναι αισθητή μετά τα 45. Το ποσοστό του Google+ 
αποτέλεσε εύρημα – έκπληξη, καθώς δεν είναι ανάμεσα στα 
social media, που έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και 
στη χώρα μας κατατάσσουν στα δημοφιλή. Για τα υπόλοιπα 
όμως μέσα, τα ευρήματά μας συμφωνούν με έρευνες, που 
έχουν διεξαχθεί στη χώρα μας (π.χ. από τη Focus Bari, το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Σύμφωνα με αυτές, το 

Facebook είναι το αγαπημένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
των Ελλήνων και ακολουθούν το Twitter και το LinkedIn, 
αν μιλάμε γενικά για social media. Προηγείται όμως το 
LinkedIn από τα υπόλοιπα, όταν οι έρευνες επικεντρώνονται 
στα social media ως εργαλεία εύρεσης εργασίας.

Αυτή την άποψη συμμερίζονται όμως μόνο όσοι έχουν 
προφίλ σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ίσως κά-
ποιος να χαρακτήριζε το εύρημα αναμενόμενο, αυτό όμως 
δεν είναι απαραίτητο: Μπορεί κάποιος να θεωρεί τα social 
media σημαντικά εργαλεία για να βρει κάποιος δουλειά, 
όμως να θεωρεί ότι δεν έχει τις γνώσεις να ανοίξει λογα-
ριασμό σε ένα από αυτά. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
ανακοινώσει κατά καιρούς σε συνέδρια (π.χ. στο e-skills 
2014, που διοργανώθηκε στην Αθήνα) πως υπάρχουν και 
διάφορες προκαταλήψεις που πηγάζουν από κοινωνικά και 
θρησκευτικά συστήματα και που εμποδίζουν τους αναζη-
τούντες εργασία, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία. 

Ένα ιδιαίτερο θέμα με πολλαπλές διαστάσεις και παρα-
μέτρους είναι το γεγονός ότι οι εργοδότες αναζητούν το 
προφίλ των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
προκειμένου να συμπληρώσουν την εικόνα για το άτομο που 
προτίθενται να προσλάβουν. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου 
κάποιος εργοδότης έχει απορρίψει κάποιο άτομο, παρόλο 
που το βιογραφικό του ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της 
θέσης, αλλά φωτογραφίες που είδε, π.χ. στο Facebook, τον 
οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι δε θα ταίριαζε στη φιλοσοφία 
της εταιρείας. Η πρακτική αυτή, κυρίαρχη πλέον, προξενεί 
συζητήσεις για την ηθική της διάσταση. Κατά πόσο είναι θε-
μιτό, ένας εργοδότης να ψάχνει το προφίλ των υπαλλήλων 
του είτε ήδη εργάζονται είτε πρόκειται να τους προσλάβει; 

Μάλιστα, στις Η.Π.Α. μέχρι πρόσφατα οι οργανισμοί είχαν 
δικαίωμα να ζητούν ακόμη και τους κωδικούς από τους 
εργαζόμενους τους. Κάποιες πολιτείες έχουν ψηφίσει νόμο 
που το απαγορεύουν. 

Θελήσαμε να διερευνήσουμε την άποψη όσων θα πλη-
σίαζαν το περίπτερό μας για αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό 
ζήτημα. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι οι υποψήφιοι, σε 
ποσοστό 67,9%, δεν ενοχλούνται, όταν εργοδότες ψάχνουν 
τα προφίλ τους (Εικόνα 3). Στην έρευνά μας, υπάρχει συ-
σχέτιση με την ηλικία: διαφωνούν με αυτό όσοι είναι κάτω 
των 25, ενώ οι μεγαλύτεροι συμφωνούν με αυτή την τακτική 
των εργοδοτών. Πιθανόν, η νέα γενιά εργαζομένων, που 
μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας, να είναι αντιδραστική 
ως προς τη διερεύνηση του προφίλ τους. Κάτι που είναι 
σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας σε σχέση με αυτό το 
ζήτημα, είναι ότι για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει 
διαφορετικό σκοπό αυτός που το χρησιμοποιεί. Έτσι, οι 
υποψήφιοι δεν ενοχλούνται, όταν ένας εργοδότης ψάχνει 
το προφίλ τους στο LinkedIn. 

Άλλωστε, αυτό ακριβώς είναι ο λόγος, που δημιουργούμε 
προφίλ στο συγκεκριμένο μέσο: να μας βρουν υποψήφιοι 
εργοδότες και να συνδεθούμε με ανθρώπους-κλειδιά του 
κλάδου μας. Η διαφωνία προκύπτει, για τους νεότερους 
σε ηλικία, όταν οι εργοδότες αναζητούν το προφίλ στο 
Facebook, που εκεί ανεβάζουμε φωτογραφίες και σχόλια 
που μας δείχνουν σε χαλαρές στιγμές με φίλους μας. 

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα, που σχετίζεται με το παραπάνω 
θέμα είναι ότι σε ποσοστό 30,7%, οι ερωτηθέντες έχουν δύο 
προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ένα επαγγελματικό 
και ένα προσωπικό. Αυτό το εύρημα, παρουσιάζει υψηλή 
συσχέτιση με την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την προ-
ϋπηρεσία και την επαγγελματική κατάσταση (εργαζόμενοι, 
άνεργοι), κάτι που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ανα-
μενόμενο: όσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική εμπειρία 
κάποιου και πιο υψηλό το μορφωτικό επίπεδο, τόσο είναι 
πιθανότερο να έχει επαγγελματικό προφίλ. Σχετικά με την 
επαγγελματική κατάσταση, υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση 
μεταξύ της δημιουργίας επαγγελματικού προφίλ και της 
ανεργίας: αυτοί που εργάζονται έχουν ένα προσωπικό και 
επαγγελματικό προφίλ. Επίσης, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
που προτιμάται για να αποκτήσει κάποιος επαγγελματικό 
προφίλ είναι το LinkedIn σε ποσοστό 58,33%.

Θυμίζουμε ότι η έρευνα διεξήχθη 6, 7, 8 Μαρτίου στους 
επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης για την Εκπαίδευση στην 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
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Έχετε στείλει το βιογραφικό σας σημείωμα σε αγγελία
που είχατε βρει σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης;
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Υπάλληλος Προμηθειών

Θέση: ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου 
Τόπος: Κρήτη

Απαραίτητα προσόντα: 3ετής προϋπηρεσία σε διακί-
νηση-διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
και γνώση ERP.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία στη 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για την εταιρεία μας 
στο site: www.sychem.gr.

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr 
ή στο fax 210 6084942, με κωδικό PUR2.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η New Health System (NHS) που δραστηριοποιείται 
στο χώρο προγραμμάτων υγείας αναζητά:

Υπάλληλο για  
Γραμματειακή Υποστήριξη - Αθήνα

Ηλικίας 25-35 ετών για έμμισθη θέση εργασίας στην 
εταιρία.

Χαρακτηριστικά υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη γραμματειακή θέση. 
•Άριστη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας. 
•Πολύ καλή χρήση εφαρμογών Η/Υ  
(excel-word-power point-στατιστική). 
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Θα εκτιμηθεί: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ από ασφαλιστική / στατιστική  
(πανεπιστήμιο Πειραιά) ή σχολή υγείας Χαροκόπειου 
πανεπιστημίου. 
•Προϋπηρεσία / εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία, 
ασφαλιστικό γραφείο.

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

Γραμματέας Διεύθυνσης (ADM 0309) 
Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή στο χώρο της, εισαγωγική-εξα-
γωγική εταιρεία επαγγελματικού εξοπλισμού, αναζη-
τά γραμματέα διεύθυνσης για τις ανάγκες εύρυθμης 
λειτουργίας της.

Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος θα ασχο-
ληθεί με την υποστήριξη του διευθύνοντος συμβού-
λου και των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και 
παράλληλα με την αποτελεσματική επικοινωνία και 
διεκπεραίωση εργασιών με συνεργάτες και προμη-
θευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία σε θέση  
γραμματειακής υποστήριξης σε μεγάλη εισαγωγική 
ή εξαγωγική εταιρεία 
•άριστη γνώση Αγγλικών (απαραίτητα κάτοχος 
Proficiency) 
•άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•διευρυμένη αντίληψη, πρόβλεψη αναγκών  
και μεθοδικότητα στην εργασία 
•προοπτικές επαγγελματικής και οικονομικής 
εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 
Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα την Ιωνία Θεσ/νίκη, ζητείται:

Γραμματέας Διεύθυνσης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης  
ή σχολής γραμματέων 
•Άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών  
και μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ πτυχίο (ECDL) 
•Άριστη γνώση διαχείρισης κοινωνικών δικτύων 
•Άριστες γνώσεις μάρκετινγκ, προβολής,  
επικοινωνίας, δημόσιων σχέσεων 
•Πολύ καλή γνώση των διαδικασιών εξωτερικού 
εμπορίου 
•Καλή γνώση προγραμμάτων CRM και ERP  
(κατά προτίμηση SEN) 
•Καλές γνώσεις μεθόδων ηλεκτρονικής  
οργάνωσης γραφείου 
•Ογανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

•3ης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών

Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: ΚΩΔ.ΓΡΑΜ. 
στο e-mail: zekmsp4@gmail.com Οι υποψήφιοι πα-
ρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

 
Γραμματείς - Θεσσαλονίκη

Εταιρία συμβουλευτική - μελετητική - νέων τεχνο-
λογιών ζητά για απασχόληση στη Θεσσαλονίκη, Στε-
λέχη με εμπειρία (ενδεικτικές προηγούμενες θέσεις 
απασχόλησης: γραμματεία, οικονομική διαχείριση, 
λογιστήριο, δημόσιες σχέσεις).

•Οι υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο 
ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της Αγγλικής 
και της Ιταλικής γλώσσας. 

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να αποστείλουν ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: hrscrs-in.fo@outlook.com, 
πλήρες βιογραφικό τους. Οι υποψήφιες που θα επι-
λεγούν, μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών τους, 
θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών  

(Ref: SD/02/15) - Αθήνα

Ο πελάτης: Ο πελάτης μας είναι όμιλος εταιριών, με 
25ετη παρουσία στην αγορά, διεθνή δραστηριότητα 
στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και 
συναφούς εξοπλισμού, με κύκλο εργασιών άνω των 
60εκ€, και απευθύνεται στον χώρο της επαγγελματικής 
εστίασης και τη λιανική. Στα πλαίσια της στρατηγικής 
της, η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης είναι κύρια προτεραιότητα. Με στόχο την 
αναδιοργάνωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της στις 
αγορές που δραστηριοποιείται, ζητά να προσλάβει ένα 
διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών.

Η θέση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον γενικό 
διευθυντή και θα έχει σαν κύρια ευθύνη του να συντονίζει, 
να επιβλέπει, και να ελέγχει το σύνολο του after sales 
service επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού με κύριο 
στόχο την υψηλή ικανοποίηση των αντίστοιχων πελατών. 
Επίσης θα χειρίζεται το συντονισμό, την τυποποίηση και 
αριστοποίηση των σημερινών διαδικασιών service, θα 
οργανώνει προληπτική συντήρηση μηχανημάτων του 
εμπορίου, θα ελέγχει τη ροή και σωστή διαχείριση των 
ανταλλακτικών, θα επιβλέπει και θα διαχειρίζεται το 
ανθρώπινο δυναμικό της διεύθυνσης (12-18 άτομα) 
σε όλες τις χώρες και τους χώρους λειτουργίας τους. 
Επίσης θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ποιότη-
τας, την τήρηση του budget, θα συνεργάζεται με τους 
υπάρχοντες οίκους και εργοστάσια εξοπλισμού και θα 
συμβάλλει στην υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων.
Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή συγγενούς 
αντικειμένου σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και να μιλούν άπταιστα Αγγλικά. Η Ιταλική γλώσσα 
επίσης θα αξιολογηθεί πολύ θετικά.
•Απαραίτητη είναι η εμπειρία 6-10 ετών σε μεγάλη 
άριστα οργανωμένη μεγάλη εταιρεία όπου το after 
sales service με ανάλογη ομάδα είναι σημαντικά. Θα 
πρέπει να έχουν διαχειριστεί αποθήκη ανταλλακτικών 
και πρότυπα ISO, να χειρίζονται άριστα τεχνολογικά 
ζητήματα του τομέα τους, να γνωρίζουν το Ms Office 
και χρήση ERP λογισμικών (ιδανικά SAP) και μεθο-
δολογίες στον τομέα τους.
Αμοιβές και παροχές: Η εταιρία παρέχει ένα αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών, εξαιρετικό εργασιακό 
περιβάλλον και προοπτικές εξέλιξης στα πλαίσια της 
δημιουργίας μία νέας διοικητικής ομάδας, ο κάτοχος 
της οποίας θα είναι μέλος του management team.
Εάν βρίσκετε τη θέση ενδιαφέρουσα, στείλτε μας το 
βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
(SD/02/15) στο: cv@futuretrend.gr

 
Από διεύθυνση H/R ομίλου επιλογής προσωπικού 
και για επιχειρησιακό project’s χρηματοοικονομικού 
ομίλου ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης - Αθήνα

Που θα στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις  
εργασίας:  
•Συντονιστής ομάδας πωλήσεων  
(managers πωλήσεων) 
•Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης  
•Υπεύθυνος εκπαίδευσης - παραγωγής

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Πτυχίο ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προφίλ προσωπικότητας με αντίληψη,  
οξυδέρκεια, δυναμισμό και ωριμότητα. 
•Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων 
•Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης και φιλοδοξία 
για επαγγελματική εξέλιξη 
•Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε τομείς: 
management, marketing, διοίκησης 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών

Παροχές: 
•Σταθερές απολαβές και (εξαιρετικό σύστημα  
προμηθειακών απολαβών και bonus  
παραγωγικότητας βάση στόχων) 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
και ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης  
•Διαρκείς εκπαίδευση-υποστήριξη και παρακίνηση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ανώτατες θέσεις  
χρηματοοικονομικής διοίκησης του ομίλου.

Επικοινωνία: Σοφία Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, αναζητά για 
τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, να καλύψει τη θέση:

Human Resources Officer  
Κωδικός θέσης:’’HRO’’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 1-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Θα εκτιμηθεί η γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel, ppt) 
•Γνώση προσέγγισης και επιλογής προσωπικού 
•Ευελιξία σε ταξίδια και μετακινήσεις εντός  
και εκτός Ελλάδος 
•Ηλικία από 25-35 ετών

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία  
μας προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία δηλώνοντας 
τον κωδικό μέσω του link: http://goo.gl/7c6oUc. Τα 
στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις /τους υποψήφιες /
ους  που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Demand Generation Specialist  

Ref.Code: DGS-01

Location: Marousi, Attiki

Summary of position: As demand generation specialist 
- you are a person that wants to drive, not just manage, 
all demand generation campaigns and programs You’ve 
proven experience buying B2B leads and driving end-
to-end campaign strategy - from writing marketing 
copy, primarily for emails and landing pages, through 
execution. You’ve excelled at, and will be accountable 
for, optimization and conversion metrics and you have 
a deep understanding of lead scoring, nurturing and 
marketing automation platforms. You are metrics-oriented, 
understand buyer personas, the sales funnel, how to 
segment a lead database, and how to write accordingly. 

Key responsibilities: 
•Responsible for goal tracking in social media 
platforms (google, LinkedIn etc).Account handling. 
•Craft targeted messaging in line with buyer 
persona needs & product positioning for nurture 
and other campaigns. 
•Responsible to negotiate and optimize spend  
on all lead sources 
•Own complete marketing funnel and the process 
to create sales qualified leads. 
•Analyze data related to opportunity conversions, 
marketing stages, campaign performance, 
database health, acquisition source and campaign 
effectiveness. 
•Obsessively track, measure and report back 
to the business on key performance indicators, 
including spend, lead qualification rates, 
conversion rates, cost-per-acquisition and 
customer lifetime value of multiple lead sources. 
•Develop, execute, analyze, and optimize email 
marketing campaigns and programs to new  
and existing prospects. 
•Use CRM, marketing automation, search engine 
marketing tools and CMS. 
•Create, distribute and follow up all press 

releases both in Greek and English speaking press

Skills: Digital media handling, social media administration 
(LinkedIn, FB, Twitter),Google AdWords, data and 
opportunities mining, events organization, content 
creation and proofreading, customer oriented approach, 
deep understanding of technology, deep understanding of 
international software market, sales skills, presentation 
skills, video - sound editing, computer skills, interpersonal 
skills, manners and sense of humor.

Special characteristics: Team player, strong 
attachment to priorities, customer oriented approach 
in the business, tech enthusiast, holding on to the 
notion that first a job needs to be done effectively 
and then spend the time to talk about it.

Education and experience: 
•Bachelor’s degree required. 
•1-3 years hands-on B2B experience in inbound 
and demand generation marketing (lead 
generation and nurturing, marketing campaign 
execution and measurement), with experience  
with digital and social media, social networks 
•Hands-on experience with web content 
management platforms 
•Experience managing and negotiating  
with outside agencies and third-party vendors 
•Always innovating - never satisfied  
with the status quo 
•Technology-savvy, with keen interest in emerging 
technologies and ‘all things digital’, including 
marketing automation, lead management 
strategies (lead scoring, lead nurturing, etc.),  
CRM systems and sales processes 
•Fluency in Greek and English 
•Proficient skills in Microsoft Office 
•Comfortable with ERPs and CRMs as a user

We offer: 
•A competitive remuneration package 
•Bonus scheme based on targets 
•Health Insurance 
•Continuous training 
•An excellent career path to a multinational work 
environment

Do you think this could be an ideal job for you? 
Then send your CV at: jobs@interworks.biz, providing 
position’s code until March 27th. All applications 
will be treated as confidential.

About Interworks Interworks S.A. is a multidisciplinary 
service provider with a collection of cloud services 
offerings, including IaaS, application services, platform 
services and CSB-enabling software. Its Cloud platform 
offers centralized management of Cloud services and 
addresses the needs of telecom companies, service 
providers and ISVs world -wide. It combines marketing, 
sales, billing, provisioning and support in a multi-
tier platform providing a turn-key solution for the 
delivery of Cloud services. For more information you 
may visit: www.interworkscloud.com

 
H Τhe Franchise Co., η πλέον εδραιωμένη εταιρία 
συμβούλων ανάπτυξης δικτύων retail και franchise 
στην ελληνική αγορά, αναζητά νέο marketer για 
τη θέση του: 

Online Marketing Assistant 
Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Online marketing - SEO - content, reputation 
management (Social/Blogs/Forums, etc), PR  
and Internal Communication 
•Δημιουργία και υλοποίηση Social Media και SEO 
campaigns 
•Βελτιστοποίηση / σχεδιασμός του περιεχομένου 
της ιστοσελίδας 
•Διαρκής βελτιστοποίηση της κατάταξης  
στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης (SEO) 
•Συμβολή στη δημιουργία reputation management 
και εφαρμογής του 
•Ανάρτηση περιεχομένου στις σελίδες της εταιρίας 
στα social media και άμεση απάντηση στα σχόλια 
των page fans, followers, κ.λπ. 
•Χρήση digital analytics για τη λεπτομερή  
ανάπτυξη και υποβολή reports αναφορικά  
με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και υλοποίηση 
αντίστοιχων ενεργειών 
•Υπεύθυνος για την εσωτερική επικοινωνία  
αναφορικά με τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους

Προφίλ υποψηφίου/-ας: 
•Αποδεδειγμένες γνώσεις marketing και ειδικότερα 
σε online marketing 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο επικοινωνίας 
ή web marketing 
•Άριστη γνώση ξένων γλωσσών 

Αγγελίες εργασίας
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•Εξαιρετικές ικανότητες στη γραπτή επικοινωνία 
και στη σύνταξη κειμένων 
•Εξαιρετική οργανωτική και επικοινωνιακή  
ικανότητα 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές  
σε marketing ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Ικανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον  
με γρήγορους ρυθμούς και διαχείριση πολλαπλών 
θεμάτων online

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Συνεχές training 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tfc.gr. 
Κωδικός αγγελίας ΟΜΑ_ΤFC

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
PCO CONVIN SA a leading company in organizing 
and coordinating congresses and events is seeking to 
recruit a dynamic person with energy and dedication, 
for the position of:

Assistant Accountant - Athens

Reporting to the financial director the successful candidate 
will be responsible for the daily accounting operations,the 
monthly collection and the invoicing process.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•Bachelor’s degree in accounting or business 
administration 
•1-2 years professional experience in similar 
position 
•Good knowledge of the Greek accounting 
principles (ΕΓΛ, ΚΦΑΣ) and the VAT 
•Experience in travel force by Panasoft  
will be consider as an asset 
•Excellent command of English 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations
We offer career opportunities, a competitive remuneration 
package based on qualifications and experience and a 
continuous training within a stimulating and growing 
working environment. 

CVs to be submitted to: kkonstantopoulos@pco-convin.
gr. All applications will be treated as confidential.

Λογιστής - Βόρεια Προάστια Αττικής  
από Τεχνική Εταιρία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικού πανεπιστημίου 
•Γνώσεις αναλυτικής λογιστικής όλων  
των οικονομικών και λογιστικών εργασιών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών

Έδρα εταιρίας βόρεια προάστια Αττικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ntoufexi.v@gmail.com

 
Η εταιρεία συμβούλων E&K Strategies ανέλαβε για 
λογαριασμό  ανώνυμης εμπορικής εταιρείας, με έδρα 
τις Αχαρνές, να προσλάβει:

Λογιστή Α’ Τάξης
Αρμοδιότητες: 
•Συλλογή και καταχώρηση παραστατικών  
λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης. 
•Έλεγχος - συμφωνίες των λογαριασμών  
της λογιστικής . 
•Τη συλλογή ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
και τη μηχανογραφική έκδοση μισθοδοσίας: 
•Την παρακολούθηση προσλήψεων  
& αποχωρήσεων 
•Τη σύνταξη και κατάθεση στις αρμόδιες αρχές 
όλων των απαραιτήτων εγγράφων: προσλήψεων, 
αποχωρήσεων, πινάκων προσωπικού, ΑΠΔ κλπ. 
•Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής και συμφωνία 
με τη γενική λογιστική. 
•Σύνταξη, επεξεργασία και υποβολή δηλώσεων: 
-ΦΠΑ, περιοδικών, τήρησης συστήματος VIES. 
-Φ.Μ.Υ. - δηλώσεων εισοδήματος. 
-Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης οικονομικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε λογιστήριο 
με αντίστοιχες αρμοδιότητες. 
•Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP και MS Office. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Επικοινωνιακή ικανότητα, μεθοδική σκέψη,  
οργανωτικότητα. 
•Ηλικία από 33 έως 43 ετών
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βι-
ογραφικά σημειώματα στο e-mail: a.economou@
ekstrategies.com. Υπόψη Κου Οικονόμου Αθανάσιου, 
website: www.ekstrategies.com

ΟΙκΟΝΟΜΙκΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Όμιλος επιχειρήσεων υπόδησης & ένδυσης ζητά 
να προσλάβει άμεσα:

Βοηθό Χρηματοοικονομικού 
 Σχεδιασμού & Ελέγχου - Αθήνα

Ρόλος θέσης: 
•Πρόβλεψη - πρόγνωση στρατηγικού σχεδιασμού 
του ομίλου 
•Κατάρτιση επιμέρους προγραμμάτων βάσει  
οργάνωσης της επιχείρησης 
•Απολογισμός και αποκλίσεις βάσει των στρατηγικών 
στόχων
Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. (οικονομικής κατεύθυνσης) 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2 ετών 
•Πλήρη επεξεργασία λογιστικών δεδομένων
Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο απο-
δοχών, ευχάριστο εργασιακό κλίμα και δυνατότητες 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης.
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: viografiko.
famousshoes@gmail.com ή με fax στο: 210 2845685.

 
Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύε-
ται από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής 
και πώλησης Snacks & την PepsiCo-HBH στα μη 
αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην TASTY FOODS 
ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Υπαλλήλου Πιστωτικού 
Ελέγχου -Αθήνα

•Συμφωνία λογαριασμών με πελάτες της εταιρείας 
εβδομαδιαία και μηνιαία 
•Διαχείριση κι επίλυση διαφορών σε τιμολόγια, 
πιστωτικά πελατών 
•Διασφάλιση της συνεχούς ροής πληρωμών  
από τους πελάτες σύμφωνα με την πολιτική  
της εταιρείας και των όρων του συμβολαίου  
και την συμφωνηθείσα πιστωτική πολιτική  
ανά πελάτη 
•Συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες  
για την ομαλή λειτουργία του καθεστώτος πληρωμών 
προετοιμασία του ημερήσιου, εβδομαδιαίου  
και μηνιαίου report των πληρωμών
Τυπικά προσόντα: 
•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών  
με οικονομική κατεύθυνση ή διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα. 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
στην επικοινωνία. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word)
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/sSDt2e

 
Ο πελάτης μας, ασφαλιστική εταιρία με έδρα την Αθήνα, 
ζητά να προσλάβει έναν/μία:

Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν 
πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης με άδεια λογιστή-
φοροτεχνικού Α’ τάξεως, να έχουν άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας και σχετική προϋπηρεσία σε χρημα-
τοοικονομικό οργανισμό με ανάλογα καθήκοντα, επίσης 
πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή των IFRS.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον πρόεδρο 
του ΔΣ. και θα έχει τα καθήκοντα της επίβλεψης της 
λογιστικής λειτουργίας της εταιρίας, της σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών αναφορών προς τη διοίκηση 
της εταιρίας κλπ.
•Θα επιλεγούν υποψηφιότητες που προέρχονται 
αυστηρά από τον ασφαλιστικό ή τραπεζικό χώρο. 
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/IcBrpB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αναζητά:

Προγραμματιστή / Αναλυτή 
Έδρα: Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία. 
•Πολύ καλή γνώση σε περιβάλλοντα ανάπτυξης 
VB.ΝΕΤ, ASP.NET. 
•Kαλές γνώσεις SQL Server, T-SQL, Web 
Services, XML, XSD. 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας και εργασίας 
σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: mpanagiotopoulou@interlife.gr

.Net Developer Specialist 
Athens, Greece - Professional Services

Profile: Agile Actors is a fast growing company 
specializing in IT professional services. Our customers 
are in the areas of banking, telecommunications, 
software development etc. Our involvement pertains to 
project management, software design and development, 
testing automation and quality assurance, Agile 
coaching and scrum training.

Description: We are looking for IT professionals 
willing to work in cross-functional teams to develop 
mission critical applications. The successful candidates 
will work in cross-functional teams of highly skilled 
professionals within the organizations we partner 
with. According to their role, they will be involved in 
the software development Lifecycle of mission critical 
financial products, including design, development, 
optimization, troubleshooting, quality assurance.

Professional experience: 
•1 or more years of working experience in .Net 
development 
•Good understanding of C#. 
•WinForms familiarization (XAML/WPF 
familiarization will be further appreciated). 
•Microsoft SQL Server, T-SQL knowledge.

Skills and competencies: 
•Bachelor’s degree in computer science  
or equivalent subject. 
•Strong fundamental computer science skills 
(OOA/OOD, data structures, algorithms etc) 
•Strong problem solving skills and analytical 
thinking 
•Excellent communication skills in English 
(written and verbal) 
•Ability to work with cross functional teams

Benefits: 
•Competitive remuneration package. 
•Agile scheme of personalized goals  
and objectives, crafted by each professional 
•Professional development through real projects, 
coaching and trainings.

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

 
As Randstad Hellas is expanding we are seeking 
to employ an:

IT Recruiter & Sales Consultant 
Αthens

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Responsible for accounts in the market with aim 
of growth or attainment in all company service lines 
•Attract new clients and develop the market  
for the service of Randstad 
•Recruit on behalf of clients on assigned projects 
•Focus on the profit of the accounts 
•Focus on the market share development  
of sector 
•Prepare and present standard offers  
and customer based offers 
•Regular communication with clients 
•Analyze market developments 
•Identify new growth markets and see business 
opportunities 
•Evaluate services of Randstad with clients 
•Responsible for key accounts

Προσόντα/requirements 
•Minimum of 2 years of experience as in a fast-
paced sales environment 
•University degree in IT or equivalent 
but personality prevails 
•Strong commercial acumen 
•Client focus 
•Strong negotiation, communication  
and convincing skills 
•Strong technical skills 
•Fluency in the English and Greek language
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.

Send your CV to the following link: http://tinyurl.com/
lp3anr9. Follow us on: LinkedIn, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr

Η Web and Art Solutions, με 10ετή δραστηριοποίηση 
στην Ελληνική και διεθνή αγορά, αναζητεί:

Front-end Developer

Για να γίνει το επόμενο μόνιμο μέλος της ομάδα της.

Τι ζητάμε: 
•Πολύ καλές γνώσεις HTML / CSS / Javascript  
& libraries (Jquery) 

•Γνώσεις PHP coding. 
•Άνεση με responsive design. 
•Ευχέρεια με photoshop. 
•Επαφή με περιβάλλοντα open source CMS. 
•Εξοικείωση με theming Joomla & Wordpress. 
•Διάθεση για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή  
στα trends & best practices του τομέα. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση.

Τι παρέχουμε: 
•Ένα σύγχρονο, φιλικό και άνετα προσβάσιμο  
περιβάλλον εργασίας στο Μαρούσι. 
•Ευκαιρίες εξέλιξης. 
•Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα με ασφάλιση. 
•Απολαυστικούς Nespresso!
Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail: 
cv@webandart.gr

 
Scada Developer - Athens

The successful candidate will be part of the intelligent 
and electromechanical systems department of the 
company, providing his/her services within the field of 
software development supporting the management 
and configuration of company’s traffic management 
systems & SCADA software applications.

Main responsibilities: 
•Installs, manages, and upgrades SCADA 
applications located at the company’s traffic 
control centers. 
•Documents and maintains SCADA system 
specifications and databases. 
•Conducts testing and sets criteria on system 
integration for new and/or modified SCADA 
system procedures to ensure system’s accuracy 
and effectiveness. 
•Supports and maintains SCADA functionality 
including systems integration, programming,  
and support to enhance complex automation 
system platforms installed at the traffic control 
centers of the company. 
•Analyzes, designs & programs new SCADA 
applications for the traffic control centers  
of the company. 
•Monitors tunnels traffic control centers’ systems 
performance and suggests improvement actions 
on software & hardware applications in order  
to ensure their efficiency.

Professional attributes: 
•Bachelor degree in electrical engineering  
or similar 
•Postgraduate degree in automation & control 
field would be considered an asset 
•3-5 years of experience in a professional 
programming environment: 
-with Siemens S7 PLC development and 
-Siemens WINCC SCADA applications 
development and support 
•Strong knowledge of development 
methodologies, standards and procedures. 
•Excellent command of English language

Essential attributes: 
•Able to set own goals, take over responsibility 
for and challenge self to do better 
•Able to maintain clear, open and effective 
communication 
•Customer service orientation 
•Promotes cooperation and commitment within  
a team

Interested candidates should send their curriculum 
vitae by e-mail: hr@neaodos.gr or by fax to 210 
6178011 quoting the code (SC_0215).

 
Software Developers  

(Θεσσαλονίκη)

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αναζητά Software 
Developers στη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι θα 
ασχοληθούν με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση 
και ποιοτικό έλεγχο JAVA & C# .NET εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA 
•Άριστη γνώση C# .NET 
•Άριστη γνώση JAVASCRIPT 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη εφαρ-
μογών 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση CSS, CSS3, HTML  
•Καλή γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία Spring MVC & JSON. 
•Eμπειρία σε AngularJS  
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•Eμπειρία σε Oracle 
•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  
παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@sigmasoft.
gr με κωδικό: DevThess2015 για τη Θεσσαλονίκη.

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

Web Developer  
(Κωδ. WEB 0414) - Χαλάνδρι

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

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 
και Open Source CMS 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML5 / CSS3 / 
JavaScript / Jquery 
•Καλές γνώσεις My-SQL / Apache / PHP 
•Καλές γνώσεις σε XML και JSON 
•Καλές γνώσεις CS-Cart 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Εμπειρία σε προγράμματα visual design  
όπως Photoshop, Illustrator κτλ 
•Facebook Applications

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων 
(Dreamweaver, Photoshop, Flash κλπ.) 
•Εμπειρία σε PHP Frameworks 
•Εμπειρία σε αναλυτικό debugging, performance 
testing και optimizations στα παραπάνω αντικείμενα. 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

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

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

 
Mobile Applications Developer - Αθήνα

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληρο-
φορικής, Business Center της SingularLogic με πι-
στοποιημένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο επιθυμεί να προσλάβει Mobile Applications 
Developer με εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
εφαρμογών iOS & Android.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των XCode & Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία 2 ετών

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(SQL Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF services 
•Portfolio

Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχής 
εκπαίδευση, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο 
e-mail: info@upgrade.net.gr (όλα τα βιογραφικά θε-
ωρούνται εμπιστευτικά).

Business Intelligence Consultant 
Κωδικός: 1501/BIC - Αθήνα

Καθήκοντα-ρόλος: Η Gnosis Management Ltd 
ζητά έμπειρους BI Consultants για απασχόληση, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογώνκαι 
λύσεων Data Warehousing & Business Intelligence.

•Συμμετέχει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων  
λύσεων πληροφορικής (data warehouse, business 
intelligence, OLAP reporting, performance 
management). 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη, ενοποίηση, έλεγχο, 
αξιολόγηση και συντήρηση Data Warehouse  
και BI εφαρμογών, χρησιμοποιώντας Microsoft 
SQL server, ORACLE SQL & BI, microsoft, 
business objects etc. 
•Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών - υλοποίησης 
πληροφοριακών συστημάτων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα προγραμματισμού και ελέγχου εργασιών 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα συγγραφής αναφορών 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι. πληροφορικής, μηχανικών  
η/υ ή θετικών επιστημών. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων. 
•Εμπειρία υλοποίησης έργων διοικητικής  
πληροφόρησης - BI-MIS (πχ QlikView, Microsoft, 
Business Objects). 
•Πολύ καλή γνώση SQL (ORACLE SQL, Microsoft 
SQL, SSIS, SSDE, SSAS SSRS, Server Management 
Studio) 
•Καλή γνώση εργαλείων ή μεθόδων ETL 
•Εμπειρία σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα  
υλοποίησης με χρήση industry-standard RDBMS  
(π.χ. ORACLE, MS SQL Server).

Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τεχνολογίες  
πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•Εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό 
(object oriented programming), ASP.NET, XML, 
JavaScript. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό

Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές αναλόγως 
προσόντων και επιδόσεων, προοπτικές εξέλιξης, εκπαί-
δευση και εργασία σε δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: psichisp@
gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Junior Project Manager (PMO, PMIS) 
 (ref: JPM/03/15), The Hague, Netherlands

With expertise in setting up and running a project 
management office.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European Software, information and communication 
technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, 
Rome, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Valetta, 
etc). The company employs over 600 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT and telecoms projects have a value exceeding 
250 million Euro. EUROPEAN DYNAMICS is a renowned 
supplier of IT services to European Union Institutions, 
international organizations, European Agencies and 
national government Administrations all over Europe.

We currently have a vacancy for a junior project manager 
fluent in English, to offer his/her services as an expert 
who will be based in The Hague, Netherlands. The work 
will be carried out either in the company’s premises or 
on site at customer premises. In the context of the first 
assignment, the successful candidate will be integrated 
in the project management team of the company that will 
closely cooperate with a major client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Provide project and program management 
support to the client’s project management team 
and set up the project management office  
and support services; 
•Production and distribution of project support 
documentation such as plans and reports; 
•Development and maintenance of project 
deliverables, gathering and input of data  
into existing project management tools  
and in the new tools still to be set up; 
•Set up and implementation of a project 
management tool (PMIS) in order to support  
all project management processes from planning, 
resourcing and budgeting perspective  
and the processes between the project 
management team and different internal 
departments; 

•Coordination of the execution of the project  
and the implementation of the project 
management methodology, the production  
and approval of project deliverables  
at the specified quality level;  
•Identify proactively the risks affecting the project 
and interaction with the stakeholders  
for the project implementation, including regular 
project progress reporting; 
•Coordinating project work streams  
and dependencies.

Your skills: 
•University degree in IT with minimum 3 
years of professional experience in in project 
management and project management tooling 
within international / EU public/ government 
environments; 
•Minimum 3 years of experience in setting up 
and running a project management office; 
•Minimum of 2 years of experience with structured 
project management methodologies in COTS 
related projects; 
•A certification or training certificate on project 
management methodologies (e.g. Prince 2); 
•Working knowledge of planning and estimation 
techniques as well as structured project 
management reporting methods is considered  
an asset; 
•Fluency in English, both oral and written.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team of a major European Institution, operating 
in an international, multilingual and multicultural 
environment where you can expect real chances to 
make a difference, please send us your detailed CV 
in English, quoting reference: (JPM/03/15), to the 
following e-mail address: careers@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on a 
contract basis or on a full benefits package), based 
on qualifications and experience. All applications will 
be treated as confidential. You may also consider 
all our other open vacancies by visiting the career 
section of our web site (www.eurodyn.com) and follow 
us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

 
Expert in Integration 

Oracle OSB-SOA - Athens

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors in 
Telco, governance and banking market.

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career 
to major projects all over Europe. We are currently 
seeking for an expert in integration Oracle OSB-
SOA having at least 4 years of working experience.

Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience in Oracle OSB-SOA 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal  
and written English communication. Italian 
language will be a strong asset.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to the following 
e-mail: evolutiontech@evtch.com

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., 
Ltd. is one of the leading players in the global telecom 
market based in China. Our products and solutions have 
been deployed in over 140 countries, serving more than 
one third of the world’s population. We have over 62,000 
product and solution R&D employees, which comprise 
more than 44% of Huawei’s total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor 
to bring better communication services to more people 
to help them live a better life. For further information, 
please visit us now at: http://www.huawei.com. We are 
offering a challenging position, the opportunity to 
grow with us!

Solution Responsible

If you are considering the challenge of a new role in 
a rapidly growing global company, we are seeking a 
Solution Responsible with “can do spirit” to deliver 
excellent results. As a solutions responsible you 
will be part of the Cypriot Huawei Office located in 
Nicosia, Cyprus.

This is an excellent opportunity to become a part of 
a great team with scope for long-term opportunity 
and rewards. We are offering a challenging position 
and the opportunity to grow with us.

Responsibilities: The indicated position requires 
from the candidate to accept challenges in order to 
realize ones talent in engineering delivery project 
management implementation. Concrete responsibility 
requirement are as follows:

As the solution responsible, is responsible for solution 
sales related to all Huawei products & services, act 
as a technical consultant of our customer, explore 
the leads, lead to opportunities, provide solutions 
and win the projects, is the main responsible person 
especially during pre-sales stage.

A. Expand the projects at the representative office level. 
B. Further relationships with the customers’ junior- 
and mid-level personnel and technical personnel. 
C. Independently gain insights into customers, 
develop the solution, and conduct network design, 
bidding, and quotation for multiple products. 
D. Execute the brand marketing activities following 
established branding strategies.

Collect and analyze competitors’ information, participate 
in developing and executing competition strategy.

Candidate profile 
1. Work experience and background 
requirement: 
• Over 5 years in telecommunications industry 
work experience, no less than 2 years in solution 
sales; who has solution sales experiences 
in wireless network with operators will be 
considered as priority; 
• Familiar with TE communications product, 
understands telecommunications industry  
and the needs of operators 
•Has been the technical pre-sales responsible  
for bidding projects, win the project since  
the tender preparation till contract signature  
as the project first owner 
•Can bear hardships and stand hard work,  
can adapt to the multi-culture work environment, 
English can be the working language; 
•Customer centricity, has the good teamwork 
spirit and interpersonal communication skill; 
•Has the good objective guidance, result-oriented, 
with work culture adaptiveness;

2. Skill requirement: 
•familiar with GSM/UMTS/ LTE / MSAN/FTTH/
Transmission/IP and other telecommunication 
basic principle, industry basic communications 
protocol standard and so on; 
•familiar with operators’ RFx procedure, good  
at technical solution development  
and presentation / clarification, contract 
negotiation 
•has the leadership, build project team and lead 
team objective guided and active cooperation; 
• has good understanding, communication 
skill, establishes the close customers cognition 
initiatively, can profoundly understand  
and analyze customer needs, can actively manage  
the customers expectation;

3. Education requirement: 
•University degree in telecommunications  
or electrical/electronic engineering school.

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

You can email your updated CV in English referring 
the job title of the position to the following e-mail: 
Demetros.Phiniotis@huawei.com

 
Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία στο χώρο της τεχνολογί-
ας και της κατασκευής εξειδικευμένου λογισμικού 
για επιχειρήσεις αναζητά να προσλάβει:

 2 Sharepoint Developers 
Μαρούσι

Απαραίτητα: 
•Καλή γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη  
εφαρμογών σε περιβάλλον Microsoft SharePoint 
(Ελάχιστο 2-ετή εμπειρία) 
•Εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών 
με χρήση βάσεων δεδομένων MS SQL Server

Επιθυμητό: 
•Καλή γνώση και εμπειρία στην εγκατάσταση 
και παραμετροποίηση της πλατφόρμας business 
process management (BPM) Microsoft BizTalk 
Server.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@ksmhr.gr. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

συνέχεια στη σελ. 14
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συνέχεια στη σελ. 16

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Γραφίστας Πρακτική 

Άσκηση  (1511)

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς 
πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 
και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα 
στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής 
και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας της 
εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ αναζητά τελειόφοιτο γραφίστα για πρα-
κτική άσκηση για τη δημιουργία και επεξεργασία 
έντυπου υλικού της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Φοιτητής ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
με κατεύθυνση τη γραφιστική 
•Καλή γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας  
εικόνας (όπως Photoshop, Illustrator) 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευ-
τικής επιστολής στη διεύθυνση: career@nikitec.gr, 
NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering, Κα. Βιβή Ζάψα, 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστα-
σης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 
85240. Fax: +30 26510 85249, website: www.nikitec.gr

Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. με έδρα στην περιοχή Λα-
γκαδά - Θεσσαλονίκη, ζητά για λογαριασμό των κα-
ταστημάτων της DISCOUNT MARKT που αποτελούν 
τη μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα εκπτωτικών super 
market, υπεύθυνο δημιουργικού - γραφίστα.

Υπεύθυνος Δημιουργικού / Γραφίστας 
Πλήρης Απασχόληση

Περιγραφή ρόλου: 
•Δημιουργικός σχεδιασμός συσκευασιών. 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη δημιουργικών concept 
για καμπάνιες εταιρικής ταυτότητας και προϊόντων. 
•Δημιουργικός σχεδιασμός θεματικών φυλλαδίων 
- προωθητικών ενεργειών - φυλλαδίου  
προσφορών. 
•Προσαρμογές θεματικών φυλλαδίων -  
προωθητικών ενεργειών - φυλλαδίου προσφορών 
για το Internet και τα Social media.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης γραφιστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων Illustrator, 
InDesign, Photoshop, Corel. 
•Υψηλή αισθητική. 
•Κατανόηση της τυπογραφίας, των χρωμάτων  
και άλλων αρχών σχεδιασμού. 
•Καλή γνώση σε τεχνολογίες HTML/CSS  
θα εκτιμηθεί.

Ικανότητες: 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε διαφημιστική  
εταιρία ή σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις φωτογραφίας και styling θα εκτιμηθούν 
ιδιαίτερα. 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό συσκευασιών τροφίμων 
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
•Εμπορική αντίληψη. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας. 
•Οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος. 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούμε να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους και το portfolio 
τους στο e-mail: viografiko_id-1004@yahoo.gr

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

Γραφίστα - Γραφίστρια  
για το Σχεδιαστικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού υφάσματος 
•Άριστη γνώση Adobe Suite (Photoshop, 
Illustrator , InDesign) 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα  
προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού  
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια

Η θέση εργασίας αφορά το υποκατάστημα της εταιρίας 
στη Νέα Σμύρνη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
a.kouvarakou@vamvax.gr

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

Χειριστή Ψηφιακού Εκτυπωτή  
για το Σχεδιαστικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα καταμερισμού  
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η θέση εργασίας αφορά τις εγκαταστάσεις της εταιρίας 
στον Ασπρόπυργο.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
a.kouvarakou@vamvax.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙκΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Μεγάλος όμιλος εταιριών αναζητά δυναμικά άτομα 
για τη στελέχωση νέου:

Τμήματος Εξυπηρέτησης 
Πελατών - Αθήνα

Προσόντα: 
•Ηλικία 25-45 ετών 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για άνδρες) 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επιπλέον τίτλοι θα εκτιμηθούν 
•Εργασιακή εμπειρία 
•Θα αξιολογηθούν βιογραφικά έως 10/04/2015
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
prooptiki.karieras@gmail.com

PROMOTION-  
MERCHANDISERS 

Προωθητές / Προωθήτριες  
Καρτοκινητής Τηλεφωνίας 
Θεσσαλονίκη - Καλαμαριά

Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας αναζητά νέες/νέους, 
για προώθηση πακέτων καρτοκινητής τηλεφωνίας 
εκτός καταστήματος. 
Προσόντα: 
•Kαλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε promotion ή πωλήσεις
Παρέχονται: 
•Μερική απασχόληση 
•Μισθός 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικού στο παρακάτω e-mail: 
cvmail71@gmail.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρεία Basic’s Sense (καταστήματα LOVE BOUTIQUE 
- LOLLIPOPS) αναζητά:

Πωλητές / Πωλήτριες - Αθήνα

Για στελέχωση των καταστημάτων λιανικής γυναικείων 
αξεσουάρ και ενδυμάτων.
•Άτομα με διάθεση, χαμόγελο, ομαδικό πνεύμα  
και υπευθυνότητα που να μοιράζονται το πάθος μας 
για τη μόδα! 
•(Έως 35 ετών, με προϋπηρεσία στη λιανική  
πώληση γυναικείων ειδών, καλή γνώση αγγλικών 
και χρήση υπολογιστή)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@basicaccessories.gr. Κωδικός θέσης: 
RETAIL.

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

Πωλήτρια Καταστήματος  
(Κωδ. ΠΚΠ 0414)

Ρόλος/αρμοδιότητες: Η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται 
στο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας στο 

Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στόχο 
την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της 
εταιρείας.

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα 
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

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

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

 
Ανώνυμη εταιρία αναζητά:

Πωλήτριες  

•Με εμπειρία στο αντικείμενο της εστίασης.

Παρακαλώ στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail: 
tsalikis@apollonion-bakery.gr για συνέντευξη. Το 
τηλέφωνό μας είναι: 6978 240118. 

H εταιρία βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και θα προ-
τιμηθεί προσωπικό το οποίο μένει κοντά στην περιοχή.

Πωλητής / Πωλήτρια

•Για κατάστημα ενδυμάτων στην περιοχή των Σπάτων 
(Εκπτωτικό Χωριό McArthur Glen).

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
skylinepik@gmail.com 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μεγάλη εταιρία, leader στο χώρο του retailing, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά στελέχη για να καλύψει 
την παρακάτω θέση:

Πωλητή με Γνώσεις Διακόσμησης 
Εσωτερικών Χώρων (Θεσσαλονίκη) - Μ800

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα (είναι η γλώσσα 
εταιρικής επικοινωνίας) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
ετών

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα 
προσόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail 
το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο 
e-mail: info@franklincovey.gr, με θέμα κωδικός 
θέσης: Μ800 & αντίστοιχος τίτλος θέσης.

Η εταιρία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφί-
ους που πληρούν απόλυτα την ανωτέρω περιγραφή 
της αντίστοιχης θέσης.

Εκπρόσωποι Πωλήσεων/Επικοινωνίας 
Αγία Παρασκευή

Από εταιρία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την 
επάνδρωση των νέων της καταστημάτων.

•Οι υποψήφιοι χρειάζεται να γνωρίζουν πολύ καλά 
Αγγλικά και χειρισμό Η/Υ. 
•Οι ικανότητες επικοινωνίας και τα προσόντα 
της ευελιξίας και της αντίληψης κρίνονται  
απαραίτητα. 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Παρέχεται εκπαίδευση, μισθός και bonus.

Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλετε βιογραφικό στο 
e-mail: info@wind-agparaskevi.gr μέχρι 03/04/2015.

 
ICAP Executive Search on behalf of its client, a 
multinational pharmaceutical company, based in 
Athens, is seeking for a qualified candidate for the 
position of the Sales Manager OTC:

Sales Manager  
OTC (Ref.2598) - Athens

Role description: The sales manager-OTC will liaise, 
guide and supervise the commercial partners in order 
to create direct partnership and links with pharmacies 
and wholesalers in the territories assigned and execute 
all sales & promotional activities, aligning effectively 
all functions with company goals and strategies.

Main accountabilities: 
•Pharmacy sales team management 
•Deploy and monitor sales plans in total Greece 
•Pharmacy detailing for brand reference  
and endorsement 
•Direct sales to key customers (W/S, KA, etc.) 
•Pharmacy training - pharmacists and assistants 
•Contracts deployment and negotiation, as well  
as credit policy recommendation and compliance

Qualifications & competences: 
•Bachelor degree, ideally in medical/ business 
sciences 
•Prior experience of 5+ years in pharmacy sales, 
ideally in OTC, food supplements,  
in a multinational corporate environment  
and with people management responsibility 
•Experience in medical detailing is preferred 
•Excellent English & PC user capacity 
•Mobile and willing to travel frequently 
•Self-driven and results oriented 
•Achievement drive and persistent on goals 
•Strong communication and negotiation skills

Send your CV to the following link:  
http://tinyurl.com/npy2zpo

 
Η AMD Telecom, εταιρεία τηλεπικοινωνιών και υπη-
ρεσιών digital marketing με παγκόσμια δραστηριοποί-
ηση, αναζητά στα πλαίσια της συνεχούς διεύρυνσης 
και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, για το τμήμα 
πωλήσεων (key account):

Account Executive 
με έδρα τη Λητή Θεσσαλονίκης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα 
εσωτερικών πωλητών και οι αρμοδιότητές του θα 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων 
των υπηρεσιών της εταιρίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
με σκοπό την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων της εταιρείας.

Καθήκοντα 
•Απευθείας επικοινωνία με δυνητικούς πελάτες 
σε παγκόσμιο επίπεδο, κάνοντας χρήση διαφόρων 
τρόπων προσέγγισης (τηλέφωνο, LinkedIn, mail, 
Skype) 
•Διαχείριση του κύκλου πώλησης, από την πρώτη 
προσέγγιση έως το κλείσιμο της συμφωνίας, 
•Δημιουργία τρόπων προσέγγισης των υποψήφιων 
πελατών (sales pitches) με σκοπό την πώληση, 
•Διαχείριση αντιρρήσεων και διαπραγμάτευση, 
•Παρακολούθηση και καταγραφή στο CRM, 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
(τεχνικό, R&D) για την εξυπηρέτηση των πελατών 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων 

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις B2B ιδανικά  
σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών  
(ενδεικτικά, διαφημιστικός, χρηματοπιστωτικός, 
ασφαλιστικός κλάδος), 
•Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών με μικρό  
κύκλο πώλησης, 
•Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα εσωτερικών  
πωλήσεων, 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο  
σε προφορικό όσο και γραπτό επίπεδο, 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαπραγμάτευση  
και διαχείριση αντιρρήσεων, 
•Έντονος προσανατολισμός στους στόχους  
και στο αποτέλεσμα, 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα στην εύρεση  
και ανάπτυξη πελατολογίου, 
•Δυναμικός, αυτοπαρακινούμενος και εξωστρεφής 
χαρακτήρας 
•Άριστη γνώση MS Office & internet

Προσφέρονται 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Εισαγωγική εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Σημείωση 
•Μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα παραπάνω 
κριτήρια θα κληθούν για μια προσωπική συνέντευξη.

Για αποστολή βιογραφικών: hr@amdtelecom.net
 

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:
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συνέχεια στη σελ. 18

Εξωτερικό Πωλητή B2B 
(Code B2B1) - Αττική

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Υπεύθυνος διαχείρισης, φροντίδας και ανάπτυξης 
υπάρχοντος πελατολογίου και εξεύρεση - ανάπτυξη 
νέων πελατών 
•Επικοινωνία και ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων 
σε εμπορικά σημεία λιανικής σε συγκεκριμένη  
γεωγραφική περιοχή 
•Προτάσεις για την ορθή τοποθέτηση 
των προϊόντων στα σημεία πώληση

Προσόντα/requirements 
•Υποχρεωτική εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής 
στο κλάδο της μόδας 
•Ηλικία 25-38 ετών 
•Γνώση Η/Υ, Office 
•Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Lower) 
•Δραστήριο, ευέλικτο και επιχειρηματικό πνεύμα

Προσφορά/offer 
•Κάλυψη εξόδων κίνησης 
•Εταιρικό τηλέφωνο, tablet 
•Προμήθεια επί των κερδών 
•Εργασιακή σχέση εμπορικού αντιπροσώπου 
•Ευκαιρία προσωπικής και επιχειρηματικής  
ανάπτυξης σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρίες 
της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς

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

 
Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος ζητά να προσλάβει 
άμεσα:

Υπεύθυνη Πωλήσεων  
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Αθήνα

Προφίλ υποψήφιας: 
•Ηλικία 28 - 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολεγίου (μεταπτυχιακός τίτλος 
επιθυμητός) 
•Εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office 
•Οργανωτικές, επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες

Προφίλ θέσης: 
•Ενημέρωση υποψηφίων σπουδαστών  
για εκπαιδευτικά προγράμματα 
•Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών  
του τμήματος πωλήσεων 
•Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού 
•Δημιουργία και εφαρμογή προωθητικών ενεργειών

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης

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

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά:

Πωλητή Γραφικών Τεχνών 
Αθήνα

Η θέση αναφέρεται απευθείας στο διευθυντή πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πρoϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον τρία 
χρόνια 
•Γνώση Αγγλικής  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ευελιξία στα ωράρια εργασίας

Επιθυμητά προσόντα 
•Τίτλο σπουδών σε marketing η επικοινωνία 
•Αν είστε κάτοχος τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Ειδικές γνώσεις στο χώρο της συσκευασίας

Παροχές εταιρείας 
•Ανταγωνιστική πολιτική πωλήσεων 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο και tablet 
•Κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου (βενζίνη, service, κλπ) 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης 
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
•Πελατολόγιο

Συστάσεις απαραίτητες. Καλό είναι να επισυνάπτεται 
πρόσφατη φωτογραφία. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή βιογραφι-
κών μέσω fax: 210-3425967, e-mail: hr@lyhnia.
gr. Πληρ. Κος Βγόντζας Αθαν. Τηλ.: 210-3410436.

 
Sales Account Managers 

Athens

ClickMedia is a top tech agency founded in 2006 in 
Athens. Our services include premium web design, 
e-commerce solutions, seo, ppc and sm campaigns. 

Our clientele consists of small and medium-sized 
enterprises that expect maximum output from their 
online presence. We are seeking for a talented sales 
account manager to join the sales team to grow our 
client base by creating new accounts (websites, eshops, 
applications, sm, sem).

If you are/have: 
•target driven 
•self motivated 
•team player 
•strong understanding of internet and its tools 
•ability to work effectively under pressure 
•customer-oriented

And hold: 
•a university or college degree in IT or business 
administration or marketing 
•2 years experience in B2B sales

Then you should submit your CV (cover letter 
required), mentioning the position code: B2B021.

Company offers: 
•Competitive compensation package 
•Ideal working environment 
•Ability to work in a growing organization

Send your CV to the following e-mail: christina@
clickmedia.gr. All CV’s will be considered as strictly 
confidential.

 
Πωλήτριες για Υπηρεσία 

Κατοικίδιων - Αθήνα

Άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις ζητούνται για 
νεοσύστατο τμήμα πωλήσεων.

Εταιρία που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών για 
κατοικίδια, ζητά να προσλάβει εξωτερικές πωλήτριες 
αλλά και τηλεφωνήτριες για την στελέχωση νεοσύστατου 
τμήματος για μόνιμη απασχόληση με σκοπό την ανάπτυ-
ξη του πελατολογίου της. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, επαγγελματισμό, 
όρεξη για εργασία και ομαδικό πνεύμα. Η εταιρεία μας 
προσφέρει, σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη, 
ατομικό bonus απόδοσης, άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Πενθήμερη μερική ή πλήρη απασχόληση σε πρωινά 
ή απογευματινά τμήματα.

Παροχές: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών (bonus) 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευφράδεια λόγου 
•Ομαδικότητα, ευελιξία και ευγένεια 
•Προϋπηρεσία στο pet-industry αλλά και κάτοχοι 
κατοικίδιων θα θεωρηθεί προσόν
Θα προτιμηθούν άτομα από την ευρύτερη περιοχή του 
Χαλανδρίου - Αγ. Παρασκευής - Αμαρουσίου και 
τις γύρω περιοχές.

Αποστολή βιογραφικού: hr@pet-society.gr
 

INTERSYS A.E., a leading Greek company in the areas of 
integrated printing solutions and consumer electronics, 
is seeking for a bright and energetic professional to 
fill the following position within its business imaging 
and professional print division:

Sales Representative 
 (SR 107) - Athens

Job description: 
The sales consultant will be required to:  
•Track, approach and develop new business. 
•Maintain, support and expand existing accounts. 
•Identify, gain and build knowledge on important 
accounts, their business and potential needs. 
•Communicate various professional solution 
offerings that Canon brings to market  
(products, services, software). 
•Negotiate prices, contracts and terms with 
customers while representing Intersys interests. 
•Understand and analyse business challenges  
and opportunities. 
•Apply advanced subject matter knowledge  
to solve complex business issues. 
•Involve himself/herself in sales team meetings.

Basic position requirements: 
•Bachelor’s degree, preferably in business, 
management or information technology field. 
•At least 5 years of proven successful track record 
in sales within structured sales department. 
•Proficiency in handling complex concepts 
and applying solutions according to client 
requirements. 
•Fluency in written and spoken business Greek 
and English. 
•Aptitude for constantly learning high-end 

technological products features and applications. 
•Positive attitude towards business challenges 
that may arise. 
•Ability to facilitate and build relationships 
at multiple levels within the customers’ 
organizations and with vendors. 
•ERP & CRM systems literacy.

Preferred position requirements: 
•Postgraduate degree, preferably MBA or MSc/
MA within business, management or information 
technology field. 
•Industry-specific experience.

We offer: 
•Competitive package. 
•Exciting and rewarding work with the leading 
brand in business printing solutions in Greece 
•Potential for personal growth and advancement 
within a fast-moving structured organization.
Send your CV to the following e-mail: hrd@intersys.gr

 
Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας αναζητά υποψήφιο/α 
να εργαστεί ως:

Σύμβουλος 
Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη

Με αντικείμενο εργασίας τις τηλεφωνικές πωλήσεις 
προγραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα στην επικοινωνία  
& τη διαπραγμάτευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Διάθεση για εργασία 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί

Προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα- 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο & ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cvmail71@gmail.com

Ανώνυμη εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων 
 Business-to-Business-Αθήνα

Καθήκοντα 
•Ανάπτυξη εργασιών. 
•Εξυπηρέτηση & διαχείριση πελατών.

Προσόντα 
•Πτυχίο πανεπιστημίου ειδικότητας διοίκησης  
επιχειρήσεων / οικονομικών / marketing. 
•Σημαντική προϋπηρεσία 5 ετών, με αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ (Ms Office). 
•Επικοινωνιακά χαρίσματα, ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις, ηγετικές ικανότητες.

Παροχές 
•Ικανοποιητικός μισθός. 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Σταθερή εργασία με σημαντικές προοπτικές  
ανάπτυξης.

Αποστολή «βιογραφικών σημειωμάτων»  
(στα ελληνικά) με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: b2bsaless.a1@gmail.com

Η εταιρεία ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη Αττικής 
ζητά να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Υπεύθυνου για τη διατήρηση και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου προώθησης προϊόντων φωτισμού led.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου - πτυχίο ΑΕΙ marketing  
και πωλήσεων (επιθυμητό) 
•Εμπειρία στον κλάδο των πωλήσεων  
και της επικοινωνίας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (internet, e-mail, word, 
excel) 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου - κάτοχος  
αυτοκινήτου (επιθυμητό) 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών 
•Άνδρες (εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις) 
•Ηλικία από 22 έως 30 ετών

Δεξιότητες: 
•Υψηλή αντιληπτική ικανότητα με ευχέρεια λόγου 
και δημοσίων σχέσεων 
•Άριστη ικανότητα διαπραγματευτικής προσέγγισης 
•Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή  
στη λεπτομέρεια 
•Εξωστρέφεια και επικοινωνιακές ικανότητες  

•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πλήρη στοι-
χεία (με φωτογραφία τους) και με κωδικό ASR / 
02 στο e-mail: info@triodos.gr υπ’ όψιν κας. Βεργο-
πούλου. Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που 
θα επιλεγούν για συνέντευξη.

 
Η Directed Greece κορυφαία εισαγωγική & εμπορική 
εταιρεία συστημάτων ασφαλείας και ήχου, ζητάει για 
άμεση πρόσληψη:

Πωλητή με Γνώσεις 
Ήχου (Hi-Fi -Home Cinema)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ηλικία έως 30 χρονών 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος ΙΧ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο χώρο 
•Ανάπτυξη και εκπαίδευση με σεμινάρια

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό στο 
e-mail: nf@directed.gr

 
Account Manager

Μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, επιθυμεί να 
προσλάβει account manager στα πλαίσια ανάπτυξης 
τμήματος πωλήσεων B2B, για λογαριασμό της εται-
ρείας Wind με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών 
τηλεφωνίας (κινητής-σταθερής).

Αρμοδιότητες υποψήφιου 
•Ανάπτυξη πωλήσεων Β2Β σε επιλεγμένη  
πελατειακή βάση 
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου. 
•Προώθηση - πώληση υπηρεσιών. 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό  
την επίτευξη της πώλησης. 
•Επίτευξη μηνιαίων στόχων βάσει πλάνου  
πωλήσεων.

Προσόντα υποψηφίου 
•Απόφοιτοι λυκείου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ. 
•Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας,  
σε προφορικό & γραπτό λόγο. 
•Εμπειρία σε πωλήσεις. 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες. 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) και γνώση χειρισμού 
CRM εφαρμογών. 
•Εμπειρία στο χώρο της τεχνολογίας/πληροφορικής/
τηλεπικοινωνιών.

Προσφέρονται 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών. 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων. 
•Έξοδα κίνησης / laptop. 
•Ιατρική κάλυψη. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο  
και on-the-job). 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@bankfs.gr  
ή στο τηλέφωνο 211 1038555, website: www.bfsgroup.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του φαρμα-
κείου με καινοτόμα συμπληρώματα  διατροφής υψηλής 
τεχνολογίας, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της:

Πωλητές Φαρμακείου 
Θέσεις για Αθήνα και Επαρχία

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου  
και ειδικότερα στα συμπληρώματα διατροφής 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Δυναμική προσωπικότητα και επαγγελματισμό 
•Εργατικότητα και προσανατολισμό στην επίτευξη 
στόχου 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης

Για τις παραπάνω θέσεις η εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών (μισθό, bonus και IKA) 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
•Εταιρικό αυτοκίνητο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: sales@
naturalvitamins.gr



Η ASLANIS HOME, με πολλών δεκαετιών παρουσία στο χώρο των επώνυμων λευκών ειδών, στο 
πλαίσιο ανάπτυξης της στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, θα επιλέξει το κατάλληλο /η στέλεχος πωλήσεων 
για να υποστηρίξει τις πωλήσεις του ξενοδοχειακού εξοπλισμού:

Sales Coordinator 
(BOGR)-Αθήνα

Project Associate

Αναφέροντας στη διεύθυνση πωλήσεων,  
θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων και προσέγγιση  
των ξενοδοχείων Ελλάδος και Ευρώπης 
•Ανάπτυξη υποψήφιου πελατολογίου 
•Cross selling προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ηλικία 26-45 
•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ΕRP 
•Η εμπειρία και γνώση στα υφάσματα  
είναι απαραίτητη 

•Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί  
Παροχές: 
•Άρτια προϊοντική εκπαίδευση 
•Ανέλιξη εντός οργανογράμματος εταιρείας  
στο τμήμα πωλήσεων 
•Μισθός 
•Ασφάλιση ΙΚΑ

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικά άμεσα στη 
διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού της Aslanis 
Home μέσω e-mail: itogas@aslanishome.gr. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας: 210 5200552.

Η DRIVE AE, εταιρεία εκμισθώσεων αυτοκινήτων, αναζητά:

Νέους/νέες για Πλήρωση Θέσεων  
Υπαλλήλων Γραφείου και Πωλήσεων  

(Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Λευκάδα, Ν. Χαλκιδικής)
Για το κεντρικό αλλά και για τα υποκαταστήματά 
της.

Απαιτούνται: 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών ή/και Γερμανικών 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων  
πληροφορικής και δίπλωμα οδήγησης.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  

στην εργασία 
•Επαγγελματισμός 
•Συνέπεια 
•Καλές διαπροσωπικές σχέσεις

Προσφέρονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση

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

White Research is a Brussels-based social consulting 
private firm that specializes in policy and market 
analysis. We are currently looking for a young 
associate for our affiliate office in Thessaloniki.

Job description 
The associate will be involved in tasks  
at the level of assistant project manager: 
•The daily operation and management of EU 
research projects 
•Support and drafting of technical reports 
•Coordination of network events 
•Participation in the idea generation process 
and the tendering of new bids  
What we are looking for:  
•Candidates should possess a university degree 
in a scientific field of relevance to Horizon 
2020 (e.g. engineering, business, psychology, 
sociology, sciences). 
•Relevant work experience is a plus but not 
required.  
We are interested in profiles with  
the following merits: 
•Academic scholarship (e.g. first class 
graduates; please indicate your grades  
in class percentile if possible) 

•Reasoning skills (e.g. top percentile scores  
on aptitude tests like GMAT/GRE) 
•Language skills (proficiency in English  
is a must, French is a plus, Greek is not required) 
•International experience and ambition (e.g. 
willingness and availability to travel abroad) 
•Soft skills and social activity (e.g. in relation 
to networking/people skills, civic engagement, 
presentation skills) 
 
What we offer: 
•Competitive compensation matching  
the selected profile 
•Flexibility in working conditions  
(blend tele-working with office) 
•Career prospects reflecting successful 
progress and specific talent feats  
•Experience and skills in the field and gain  
the possibility to explore a variety of topics

How to apply: Interested applicants should send 
their CVs to our electronic address: info@white-
research.eu. Please indicate in your email subject: 
‘Project Associate’. If you have taken the GMAT/
GRE tests please indicate this within your email 
and make sure that your CV includes all the scoring 
information. You don’t need to send a cover letter.

FAMAR S.A., a leading international service provider in health care industry with activities both in the 
Greek and the Western European area, seeks to recruit for its business unit in Avlona:

Quality Operations Manager  
(QOP_ 032015)

The position holder will report to the head  
of quality management and will be responsible 
for: 
•Creation, review & approvals of master  
documents for products 
•Batch record review for release 
•Change control (related directly  
with the product). Initiation, approval,  
communication with the customer 
•Leading problems solving and handling  
of customers complaints 
•Deviations (discrepancy investigation reports) 
•Validation of manufacturing processes  
(production of bulk, packaging) 
•Product quality review (PQR) 
•Surveillance of the implementation  
of the applied quality system in operations

Prerequisites: 
•University degree of technical background  

in chemistry / chemical engineering / biology / 
pharmacy (postgraduate studies  
will be considered an asset) 
•At least 3 years of experience in relevant  
position within the pharmaceutical sector.  
Experience in health & beauty  
will be an advantage 
•Managerial and organizational skills 
•PC literacy (Ms-Office) 
•Fluency in English.

We offer: 
•Attractive remuneration package 
•Continuous training and development 
•Career opportunities / challenges within  
an international corporate environment

If you believe you fulfil the above mentioned re-
quirements, please send your curriculum vitae 
(indicating position code) to the following link: 
http://tinyurl.com/mnlo9ap

Sales Coordinator - Athens
Festo is a worldwide leading supplier of pneumatic and electrical automation technology. The globally 
aligned, independent family enterprise with headquarters in Esslingen, Germany, has evolved into a 
performance leader within its respective industry over a period of 50 years as a result of innovation 
and problem solving competence covering all aspects of pneumatics and automation, and thanks to 
its unique offerings in the field of industrial training and vocational education.

We currently have an opportunity to join our sales team based in Athens - Greece.

In a very intensive field/ground sales context, our ideal candidate has to: 
•develop and manage business opportunities within the transversal industry country,  
as well business units. 
•guarantee achievement of target turnover and profitability, implementing the corporate Festo 
strategy and providing management with the necessary inputs to make the most effective strategic 
decisions; 
•consolidate transversal communication channels, within the company, in order to provide sales 
excellence service to the market

Key accountabilities: 
Business coordination: 
•Responsible to develop sales coordination and strategy focus, aligned with sales management 
directives 
•In charge of promoting internal communication and transparency in: sales processes, market  
development and company status 
•Responsible to specify industry segments requirements, in terms of products/services within  
marketing depart. 
•Defines and maintains high quality of data in all global management tools 
•Coordinates the sales management of customers 
•Provides and coordinates training needs/implementation within the team

People coordination: 
•Live, drive and promote the company values  
•Responsible to coordinate and develop collaborators, in line with company processes  
and corporate strategy (coaching, training, skills evaluation, etc.) and with the support  
of the HR department 
•Direct management of team, regulations, code of conduct and company policie 
•To be considered for this role you will have an excellent level of education and ideally be qualified 
to degree level with a minimum of 5-8 years sales experience in a target driven environment.   
•You will have experience of managing and developing a team in a target driven environment,  
be able to demonstrate strong and effective leadership skills with the ability to focus and drive  
innovation. Be confident in developing and implementing business strategies.  
•You will be working within operating guidelines to achieve all agreed monthly and annual sales  
and revenue targets and objectives according to the approved business plan, personal and team 
balanced score cards. 
•We are searching for a Greek native speaker with a fluent English proficiency.

If would like to apply for this role, please send an up to date copy of your CV with a covering letter 
supporting your application, including your salary expectations to: Festo Ltd. Option Post: 92, 
Tatoiou Ave., Metamorfosi, 14452 Athens. Option e-mail: pedro.fonseca@gr.festo.com

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά:

Τεχνίτη Ζαχαροπλάστη
•(Πλήρης απασχόληση) για τις 
ανάγκες λειτουργίας του νέου 
καταστήματος. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση απαραίτητη. 
•Εξειδίκευση στο παγωτό  
θα θεωρηθεί επιπλέον  
προσόν. 

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: jobs@ateneo.gr (με 
επισυναπτόμενη φωτογραφία 
και κωδικό θέσης ΑΤ1).



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 22

ΙΑΤΡΙκΟΙ ΕΠΙΣκΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Σπάρτη

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332, στο 
e-mail: nio@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Αυγής 60, Κηφισιά Αθήνα, 145 64, website: www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ 
Ορθοπεδικός

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο φαξ 210 8212611. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλ. 210 8211888 και στην ιστοσελίδα μας: 
www.sosiatroi.gr

ΕκΠΑΙδΕΥΣΗ
We’re seeking a:

Yoga Instructor

To lead our fitness classes both on the mat and on the 
paddle! Skiathos Princess has exclusively introduced 
YOGAqua to Europe and we are seeking our next 
instructor to lead the internationally accredited program. 

As our new group exercise instructor you must 
be: 
•Enthusiastic about group exercise classes  
and enjoy creating and delivering new, fresh  
and innovative routines 
•Confident in your professionalism by reporting 
on-time with a positive attitude and a passion  
to motivate others 
•A professional who is collaborative and a flexible 
leader in and out of the studio

Skiathos Princess only hires the best!

Fun is a huge part of our culture. We enjoy the camaraderie 
of others; we laugh and savor the journey. We make a 
difference in people’s lives. If you are one of the best, 
we want you to help us do it.

Qualified candidates must possess  
all of the following: 
•One year of experience actively leading 
successful group exercise classes 
•Completion of 200 hour yoga teacher training 
(500 hour training, is a plus) 
•Current CPR/AED certification (first aid 
certification is a plus

We need you! We want to add your spirit and 
distinctiveness to our own. Together we will innovate 
and create new and special ways to achieve meaningful 
and lasting behavior change for our members. It is 
your passion that drives you and we love that.

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

ΤΕΧΝΙκΟΙ
Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στο χώρο του business imaging & professional print 
και των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων 
και οικιακών συσκευών, επίσημη αντιπρόσωπος 
των προϊόντων Canon, Olympus, Pioneer, TomTom, 
Telefunken, Duracell, Haier, Hisense, Océ και Nec 
για την ελληνική αγορά, ζητάει για τα γραφεία της 
στο Μαρκόπουλο:

Τεχνικός Υποστήριξης  
Εκτυπωτικών Συστημάτων

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης 

•Γνώση δικτύων Η/Υ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Δίπλωμα μηχανής ή αυτοκινήτου 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα 
άτομα 
•Άτομο πρόθυμο και υπεύθυνο

Επιθυμητά προσόντα 
•Γνώση στη διαχείριση χρώματος 
•Γνώση εφαρμογών (Photoshop, adobe design 
suite, corel) 
•Προϋπηρεσία 3 ετών στην επισκευή εκτυπωτικών 
μηχανημάτων 
•Διαθέσιμο μέσο μετακίνησης

Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια καταξιωμένη εταιρεία 
με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά

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

Η εταιρεία DYNA TRAILERS AE, αντιπρόσωπος των 
ψυκτικών θαλάμων LAMBERET στην Ελλάδα, ζητά έμπειρο:

Τεχνικό - Αθήνα 
για το Αμαξοποιείο της

Προϋποθέσεις: 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο χώρο  
της αμαξοποίησης 
•Άριστη γνώση επισκευής πολυεστέρα 
•Γνώση επισκευής πλαισίων 
•Ευέλικτο ωράριο

Βιογραφικά στο e-mail: info@thermoking.gr

ΜΗΧΑΝΙκΟΙ
Συντηρητής - Θεσσαλονίκη

Γνωστή αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, αναζητά 
Ηλεκτρολόγο - Έμπειρο τεχνίτη Μηχανικό, για το 
τμήμα συντήρησης βιομηχανικής μονάδας.

Καθήκοντα θέσης: 
•Συντήρηση, επισκευή ηλεκτρικού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού σε βιομηχανικό επίπεδο. 
•Επίβλεψη και συντονισμός του ανθρώπινου  
δυναμικού του τμήματος συντήρησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε ανάλογη θέση 
•Ικανός σε εργασία κάτω από πίεση 
•Οργανωτικός 
•Άντρας ηλικίας 35 -50 
•Κάτοικος Θεσσαλονίκης

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

Βιομηχανική εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει να 
προσλάβει:

Μηχανικό Γ’ Τάξης 
Εμπορικού Ναυτικού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Γ’ τάξης μηχανικού εμπορικού ναυτικού. 
•Προϋπηρεσία σε πλοία. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό με e-mail στο: biografika99@gmail.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts, ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο ξενοδοχειακών μονάδων που 
δραστηριοποιείται σε κορυφαίους ελληνικούς προο-
ρισμούς, επιθυμεί να προσλάβει:

Συντηρητής - Θεσσαλονίκη

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος και 
πρέπει να γνωρίζει από επιδιόρθωση βλαβών (ηλε-
κτρολογικές, υδραυλικές) καθώς και βάψιμο.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@philianhotels.
com. Τηλέφωνο: 6955 582285.

 
Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που συνερ-
γάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. Ανα-
ζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους για 
άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Βαρέων Οχημάτων 
για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας:  
Μάρτιος-Απρίλιος 2015 

Περιοχές εργασίας: West Midlands και σε άλλες 
περιοχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή θέσης: Ο μηχανικός βαρέων οχημάτων, 
επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει πετρελαιοκίνητα 
αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα φορτηγά οχήματα, 
απορριμματοφόρα, εκσκαφείς και συμπιεστές. Δια-
γιγνώσκει τα προβλήματα εξοπλισμού, καθορίζει τις 
επισκευές που απαιτούνται και καταδεικνύει συνεχή 
προσπάθεια για τη βελτίωση των λειτουργιών, μειώνει 
τους χρόνους παράδοσης καθώς και εξορθολογεί τις 
διαδικασίες εργασίας. Μπορεί να κληθεί να λειτουρ-
γήσει με άλλο εξοπλισμό ή να συμμετέχει σε διάφορες 
δραστηριότητες. Οι προσδοκίες από τους μηχανικούς 
μας είναι αυστηρές και θα θέλαμε να ενεργούν με 
επαγγελματισμό ανά πάσα στιγμή.

Αποδοχές: £12-14 ανά ώρα, ανάλογα  
με την εμπειρία. 
Ώρες εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10 ώρες 
συν μια ημέρα με περιστασιακή εργασία  
το Σαββατοκύριακο.

Αρμοδιότητες: 
•Κατασκευάζει, εγκαθιστά και επισκευάζει  
εξοπλισμός και μηχανήματα 
•Διαγιγνώσκει πιθανά προβλήματα εξοπλισμού  
και καθορίζει τις επισκευές που απαιτούνται 
•Εκτελεί καθημερινούς ελέγχους ασφάλειας  
και συντήρησης 
•Επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει  
πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα 
φορτηγά οχήματα, απορριμματοφόρα, εκσκαφείς 
και συμπιεστές.  
•Διαγιγνώσκει τα προβλήματα  
εξοπλισμού, καθορίζει τις επισκευές  
που απαιτούνται 
•Επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει συστήματα 
έγχυσης καυσίμου, συστήματα εξάτμισης, συστήματα 
ψύξης, συστήματα κλιματισμού, συστήματα λίπανσης, 
συστήματα ελέγχου του κινητήρα 
•Επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει συρμούς,  
δυναμολήπτες, αναρτήσεις των οχημάτων  
και σύστημα διεύθυνσης και τα συστήματα πέδησης 
οχημάτων 
•Χρησιμοποιεί πρακτικές για την ασφάλεια  
στο χώρο εργασίας

Προφίλ υποψηφίου: 
•HGV άδεια απαραίτητη 
•Ικανότητα προσδιορισμού της έκτασης  
των απαιτούμενων επιδιορθώσεων 
•Ικανότητα ρύθμισης του εξοπλισμού  
και επισκευής ή την αντικατάστασης  
των ελαττωματικών τμημάτων 
•Ικανότητα ελέγχου του επισκευασμένου  
εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία του 
•Αναλυτική ικανότητα και δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων 
•Δεξιότητες λήψης αποφάσεων 
•Ικανότητα γραφής και ανάγνωσης ώστε να μπορεί 
να κρατάει καθημερινά αρχεία ελέγχων  
και επισκευών 
•Δεξιότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 
•Ικανότητα σύνδεσης φυσικού αέριου και AC / DC

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»

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Η εταιρεία μας, μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυ-
ξης, αναζητεί συνεργάτη μηχανικό για λογαριασμό 
πελάτη της που δραστηριοποιείτε στην ανάπτυξη και 
διαχείριση ακινήτων.

Συνεργάτης Μηχανικός  
(κωδ. Σ.Μ.) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ αρχιτέκτονα μηχανικού ή πολιτικού 
μηχανικού ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Εμπειρία στη διαχείριση χωροταξικών,  
πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα εκτίμησης 
ακινήτων. 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

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

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): e-mail: Kaplanis@
noisisdev.gr. Για την Αθήνα: Μαιάνδρου 19, Ιλίσια 115 
28, Fax: 210 7250812. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη 
(απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού θέσης: Σ.Μ.).

Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα τη Θεσ/νίκη, ζητείται:

Μηχανικός 
Τεχνικής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πολιτικού μηχανικού  
με πολύ καλή γνώση μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(Top Solid, Autocad κλπ) 
•Πολύ καλή γνώση στατικών προγραμμάτων 
•Ευχέρεια χρήσης ευρωπαϊκών προτύπων 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: ΚΩΔ. ΜΗΧ.
ΥΠΟΣ. στο e-mail: zekmsp1@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα ανωτέρω αναγραφόμενα προσόντα.

ΟδΗΓΟΙ
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:

Driver

Position requirements: 
•Minimum experience of 2 years in same position 
in a luxury hotel or a travel company 
•Good knowledge of English language 
•Driver’s licenτse Β class (at least 3 years valid) 
•Good personal presentation and interpersonal 
skills 
•Team spirit 
•Knowledge of second language  
will be considered an asset 
•Age limit 35 years 
•Knowledge of additional languages  
will be considered an asset
Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•One meal daily 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Pleasant working environment 
•Supportive management 
•Competitive salary
Send your CV to the following e-mail: hr@canaves.
com. Recommendations and recent photo required.

 
Οδηγός σε Εταιρία Κρεάτων 

Θεσσαλονίκη

Εταιρία επεξεργασίας κρεάτων με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, ζητάει οδηγό με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας (Γ).
Απαραίτητα προσόντα: 
•προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•ηλικία 25 - 35 ετών 
•σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ευστροφία, 
εργατικότητα 
•δυνατότητα θετικής επικοινωνίας με πελάτες
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•φόρτωση και διανομή κρεάτων σε κρεοπωλεία 
της Θεσσαλονίκης και όμορων νομών 
•φόρτωση και διανομή κρεάτων σε καταστήματα 
εστίασης της Θεσσαλονίκης και όμορων νομών 
δρομολόγια σε σφαγεία της βορείου Ελλάδος  
και μεταφορά στις κεντρικές εγκαταστάσεις  
τη εταιρίας.
Αποστολή βιογραφικών: hrm@stohos-foods.gr

 
Oδηγος (DR-104)

Η Intersys Α.Ε, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο 
χώρο του business imaging & professional print και των 
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και οικιακών 
συσκευών, επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων Canon, 
Olympus, Pioneer, TomTom, Telefunken, Duracell, Haier, 
Hisense, Océ και Nec για την ελληνική αγορά, ζητάει για 
τα γραφεία της στο Μαρκόπουλο Μεσογείων Οδηγό.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ & Δ΄ κατηγορίας 
•Κάτοχος κάρτας ηλεκτρονικού ταχογράφου 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας  
με άλλα άτομα 
•Άτομο πρόθυμο και υπεύθυνο 



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

Area Manager HORECA - Αθήνα 
(Κωδ. Θέσης: area-022015)

Η θέση αφορά στην παρακολούθηση της ομάδας πωλήσεων της περιοχής που έχει αναλάβει (τμήματος 
της Ελληνικής επικράτειας).

Αναφέρεται απευθείας στον sales manager και προΐσταται ενός τμήματος πωλητών (account managers), 
οι οποίοι είναι τοποθετημένοι γεωγραφικά σε όλη την περιοχή της ευθύνης του.

Κύριες αρμοδιότητες θέσης: 
•Διοίκηση, παρακολούθηση και συντονισμός 
όλων ενεργειών πωλήσεων της ομάδας  
του για την επίτευξη των παρακάτω στόχων 
•Τη συνεχή καταγραφή της αγοράς 
•Την πώληση επαγγελματικών υπηρεσιών  
σε bar cafe, ξενοδοχεία και πλοία 
•Τη διακράτηση του ήδη υφιστάμενου  
πελατολογίου 
•Συστηματική παρακολούθηση και ανάλυση  
της αγοράς και του ανταγωνισμού 
•Εκπαίδευση των πωλητών (account managers) 
σε θέματα τεχνικής πωλήσεων, διαχείρισης 
αντιρρήσεων και επικοινωνίας με τα υπόλοιπα 
τμήματα της εταιρείας 
•Εποπτεία όλων των λειτουργικών θεμάτων  
που αφορούν την ομάδα του (διαχείριση budget, 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση  
με αυτό, διατήρηση μηνιαίου προγράμματος 
απουσιών)

Προφίλ υποψηφίου: 
Μόρφωση / εκπαίδευση / εμπειρία: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Σχετική γνώση των υπηρεσιών και της αγοράς 

•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MS Office 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη

Ικανότητες: 
•Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές 
ικανότητες για την αποτελεσματική οργάνωση, 
συντονισμό και έλεγχο της απόδοσης  
της ομάδας του 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία  
σε διαχείριση ανθρώπων, παράλληλα  
με αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση,  
διοίκηση και καθοδήγηση τους για τη μέγιστη 
επίτευξη των στόχων 
•Ικανότητες άριστης οργάνωσης  
και προγραμματισμού

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης. 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://tinyurl.
com/m8adjeg

H SBS FINANCIAL CONSULTANTS ζητά να καλύψει τη θέση:

Βοηθούς για το Τμήμα Marketing της Εταιρείας - Αθήνα
Περιγραφή θέσης 
•Δημιουργία βάσης υποψήφιων 
πελατών. 
•Προγραμματισμός  
και υλοποίηση προωθητικών 
ενεργειών. 
•Παρακολούθηση  
διαφημιστικών ενεργειών. 
•Δημιουργία και υλοποίηση 
προωθητικών ενεργειών  
στα μέσα κοινωνικής  
δικτύωσης. 
•Διαχείριση των εταιρικών 
social media σε όλες  
τις πλατφόρμες των μέσων 
ενημέρωσης (Facebook, 
Google, twitter κλπ) 

•Ενημέρωση της ιστοσελίδας 
της εταιρείας 
•Δημιουργία ενημερωτικών 
news letters

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αξιοκρατικό πακέτο αμοιβής 
•Δυνατότητα προσωπικής  
και επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επιμορφωτικά σεμινάρια 
•Δημιουργικό περιβάλλον  
εργασίας σε συνθήκες  
αξιοποίησης των γνώσεων  
και των ικανοτήτων

Ο υποψήφιος πρέπει  
να διαθέτει: 
•Δυναμικό, ευχάριστο  

και ευπροσάρμοστο χαρακτήρα. 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ κατεύθυνσης 
marketing ή αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία σε ομάδα 
marketing. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον 
της Αγγλικής γλώσσας. 
•Εξοικείωση στα ηλεκτρονικά 
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

Αν πιστεύετε ότι τα προσόντα σας, 
οι ικανότητές σας και τα μελλο-
ντικά σας σχέδια ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης, τότε 
αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
sbs4u.com ή στο fax 210 9246335.

Υπεύθυνος Αποθήκης, Οδηγός - Αθήνα
Στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας, η ΣΤΥΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ ΕΕ - STELT με έδρα την Ν. Κηφισιά αναζητεί άμεσα υποψήφιο για τη θέση του υπεύθυνου απο-
θήκης - οδηγού (έδρα Aθήνα).

Πωλητής / Πωλήτρια Καταστήματος 
  (Πλήρης Απασχόληση)

Η εταιρία ILIS HOME που δραστηριοποιείται στο χώρο της χονδρικής πώλησης λευκών ειδών και 
κεντημάτων σε όλη την Ελλάδα, αναζητά πωλητή / πωλήτρια χονδρικής έως 40 ετών για το κεντρικό 
της κατάστημα στην Αθήνα, για πλήρη απασχόληση.
Οι αρμοδιότητες θα είναι: 
•Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών 
•Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες χονδρικής 
και προμηθευτές 
•Έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής 
•Εκτέλεση των παραγγελιών χονδρικής 
•Διαλογή και συσκευασία των εκτελούμενων 
παραγγελιών

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία 2 έτη στις πωλήσεις, ιδανικά  
στον κλάδο των λευκών ειδών 
•Δυνατότητα επικοινωνίας στα αγγλικά 
•Ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εργατικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
contact@ilishome.gr

Cloud Application Developer
Job title: Cloud application developer 
Κατηγορία: Προγραμματιστές-web-τηλ/νιών-
τεχνικοί Η/Υ

Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι)  
Απασχόληση: Πλήρης

Job description: Solid Iris Technologies is a company 
in the field of informatics, focusing on visualization 
technologies and computer graphics (http://www.
solidiris.com). We seek an individual to work full 
time at our offices as a cloud/web developer for 
our flagship product «Thea Render» (non-realtime 
photorealistic render engine).

Main tasks: 
•Cloud and web application development. 
•Mobile programming and software integration.

Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area 
with specialization in programming). 

•Proven experience on php and java 
programming (minimum 3 years working  
on this area). 
•Proven experience on web/cloud technologies 
(minimum 3 years working on this area).

Skills wanted: 
•Excellent programming background and team 
work spirit. 
•Excellent oral and written English. 
•Experience with mobile programming  
(eg. Android, iOS) is a plus. 
•Experience on cloud programming  
(eg. Amazon, Azure) is a plus. 
•Experience with computer modeling/rendering 
is a plus.

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

Η εταιρεία Basic’s Sense (PAUL’S BOUTIQUE, LOLLIPOPS, BO2, CODELLO) αναζητά:

Πωλητές / Πωλήτριες Χονδρικής Πώλησης  
Γυναικείων Αξεσουάρ και Ενδυμάτων - Αθήνα

•Άτομα με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της μόδας να ενταχθούν άμεσα στην ομάδα 
της εταιρείας μας. 
•(Έως 40 ετών, απαραίτητα με δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών, καλή 
γνώση αγγλικών και χρήση υπολογιστή).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@basicaccessories.gr. Κωδικός θέσης: WHOLESALE.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει 
να διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•πολύ καλή γνώση MS Office 
•γνώσεις χειρισμού ERP 
•επιθυμητή η γνώση Αγγλικών 
•επαγγελματικό δίπλωμα  

οδήγησης 
•προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα συνεκτιμηθεί  
ως προσόν 
•απαραίτητες συστάσεις

Για την ανάληψη της θέσης 

παρέχονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Πλήρης ασφάλιση

Aποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: cv@stelt.gr

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων 
 (έδρα Βάρη) (Κωδ. Θέσης REV50)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς με δίκτυο άνω των 530 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον 
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών 
σε πρατήρια υγρών καυσίμων και βιομηχανικούς 
πελάτες 
•Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτική  
υποστήριξη δικτύου πρατηρίων περιοχής 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και εικόνας  
δικτύου πρατηρίων περιοχής 
•Επίτευξη εμπορικών συμφωνιών στην περιοχή 
ευθύνης

Απαραίτητα προσόντα: 
•3 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις  
(προϋπηρεσία σε πωλήσεις καυσίμων -  
λιπαντικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης  
και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@revoil.gr
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ΕΣΤΙΑΣΗ 
Το ξενοδοχείο Afroditi Venus στο Καμάρι της Σα-
ντορίνης, ζητά να προσλάβει:

Executive Sous Chef

Περιγραφή θέσης: 
•Ικανότητα επιλογής, εκπαίδευσης και διοίκησης 
προσωπικού 
•Οργάνωση και σχεδιασμός a la carte εστιατορίου 
και buffet (BB/HB/FB) 
•Έμφαση στην επιμέλεια και τελική παρουσίαση 
όλων των πιάτων σε buffet & a la carte 
•Κοστολογήσεις, πρότυπες συνταγές,  
παραγγελίες, παραλαβές, εσωτερικές διακινήσεις 
πάντα σε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία 
με το τμήμα F&B 
•Οργάνωση και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας 
κουζίνας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Κάτοχος πτυχίου Ελληνικής η ξένης σχολής 
μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη, τουλάχιστον πέντε (3) 
χρόνια, σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Εμπειρία στην ελληνική-μεσογειακή,  
δημιουργική/σύγχρονη κουζίνα 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας (HACCP & ISO) 
•Γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις,  
παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες  
αποθήκευσης - συντήρησης των τροφίμων 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαχείρισης 
και οργάνωσης κουζίνας και προσωπικού
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ποιοτικές συνθήκες διαμονής & διατροφής 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση  
τα κριτήρια σας 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση

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

 
To ξενοδοχείο Michelangelo Resort & Spa 5* στην 
Κω ζητάει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015:

Bartenders 
με Απαραίτητη Προϋπηρεσία

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

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

Σερβιτόρο/α

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 3 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής 
γλώσσας
Προσφέρονται 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 
απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
agianozoglou@neptune.gr

 
Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΠΕ που εδρεύει 
στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2015:

Α’ & Β’ Μάγειρες

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο ιδιωτικής ή δημόσιας σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Ασφάλιση, διαμονή και διατροφή 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: p.liakop39@
gmail.com. Επιθυμητή η φωτογραφία στο βιογραφικό. 
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Σερβιτόρος Α’

Εργοδότης: Santikos Collection, Skiathos 
Princess 
Περιοχή: Σκιάθος  
Απασχόληση από Μάιο έως Οκτώβριο  
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Προϋποθέσεις: 
•Καλή γνώση Αγγλικών και κατά προτίμηση  
μιας τρίτης γλώσσας 
•Τουλάχιστον τρία με τέσσερα χρόνια προϋπηρεσίας 
ως επαγγελματίας σερβιτόρος σε ξενοδοχείο  
ή εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας  
(5 star / luxury hotel) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα  
και συνέπεια 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω  
από συνθήκες πίεσης 
•Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται  
κατά τη διάρκεια της εργασίας σας στο ξενοδοχείο 
Skiathos Princess στη Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω 
e-mail: hr@santikoshotels.com. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του ομίλου: www.santikoscollection.com

 
Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel 
Villas & Spa στον Άγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά 
επαγγελματίες με ανάλογα προσόντα και εμπειρία 
για να στελεχώσουν το δυναμικό του ξενοδοχείου 
και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
στους φιλοξενούμενούς μας. Για την καλοκαιρινή 
περίοδο 2015, ζητάμε:

Μάγειρα - Παρασκευαστή Πίτσας

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους

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

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

 
Το “Athens Poseidon» - “Sky Bar»ζητά συνεργάτιδα 
για την εξής θέση:

Barwoman - Αθήνα

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Απόφοιτη Ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Γνώση παρασκευής cocktails 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων 
γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

Η εταιρία προσφέρει προοπτικές μόνιμης  
απασχόλησης.

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλ-
λονται στο ακόλουθο e-mail: hr@poseidonhotel.com.gr

 
Το ξενοδοχείο 4*, Samaina Inn, στη Σάμο ζητάει για 
την ερχόμενη τουριστική σεζόν:

Bartender

Απαιτούμενα προσόντα: 
•άριστη γνώσης αγγλικής τουλάχιστον 
•προϋπηρεσία σε μπαρ ξενοδοχείων 
•άριστη γνώση τεχνικής μπαρ 
•ικανότητα συνδιαλλαγής με τους πελάτες  
με σκοπό την πώληση

Εποχική απασχόληση Μάιος-Οκτώβρης, στέγη-
σίτιση παρέχονται.

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

 
Bar Supervisor - Κέρκυρα

Απαραίτητα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας τροφίμων 

•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προθυμία εξυπηρέτησης του πελάτη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fbcapo@
aquisresorts.com ή fmarkesinis@aquisresorts.com

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels, Πάφος-Κύ-
προς, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το 5 αστέρων 
Αnassa Hotel, εποχικό προσωπικό στην ακόλουθη θέση: 

Pastry Chef

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις που δε θα πληρούν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, 
δε θα ληφθούν υπόψη.

Στους ενδιαφερόμενους θα προσφερθεί ελκυστικό  πα-
κέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: mgr.anassa@thanoshotels.
com ή exchef.anassa@thanoshotels.com

 
Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - 
Πηλίου, αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

Μπουφετζής

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015)

•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 * ή 4*  
αστέρων για τουλάχιστον 5-7 έτη 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.
gr. Κωδικός θέσης: ΜΠΟΥΦΕ

 
Το Ionian Sun στο Λουρδά Κεφαλλονιάς ζητά:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 4 ή 5 
αστέρων ή εστιατόρια 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν. 
•Επιθυμητή η γνώση χειρισμού POS. 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικίας 23 -35 ετών

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικό  
πνεύμα συνεργασίας 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις άνω προϋποθέσεις, και συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: memi@uniquekefalonia.com

 
Αρτοποιός - Θεσσαλονίκη

Γνωστή αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, αναζητά 
άτομο για την παραγωγή στο τμήμα αρτοποιίας.

Καθήκοντα θέσης 
•Ψήσιμο αρτοσκευασμάτων 
•Ζύμωμα αρτοσκευασμάτων 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε διαδικασία 
παραγωγής αρτοσκευασμάτων. 
•Εργασίες προετοιμασίας χώρου αρτοποιίας

Απαραίτητες προϋποθέσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ανάλογη θέση 
•Ικανός σε εργασία υπό πίεση 
•Άντρας ηλικίας 25-45 
•Κάτοικος Θεσσαλονίκης 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

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

Ο όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels, Πάφος-Κύπρος, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το 5 αστέρων Αnassa 
Hotel, εποχικό προσωπικό στην ακόλουθη θέση:

Διευθυντές Εστιατορίων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις που δε θα πληρούν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, 
δε θα ληφθούν υπόψη. Στους ενδιαφερόμενους θα 
προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως 
πείρας και προσόντων. Παρακαλώ όπως αποστείλετε 
το βιογραφικό σας στην πιο κάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: fb.anassa@thanoshotels.com

 
MATSUHISA ATHENS - We currently have 
opportunities for young and dynamic individuals for 
the following positions:

Experienced Wait Staff 
Bartenders

For immediate consideration, please send your 
C.V.: contact@matsuhisaathens.com

 
H εταιρία ΑCROTEL AE στη Σιθωνία Χαλκιδικής 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Υπεύθυνο Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
5* ή 4 * 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Οργανωτικός, ευέλικτος και εργατικός 

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογρα-
φία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο φαξ: 
23750 81419.

 

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

Cook A’ Paros  
(Code CK PAROS)

Responsible to deliver customer focused service to 
the guests, provide all aspects of food preparation, 
cooking and presenting of dishes according to company 
guidelines.

Qualifications 
•Previous work experience in similar position,  
of at least 3 years in a luxurious boutique hotel 
or a restaurant. 
•Good command of both English and Greek 
language is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic, with pleasant 
personality. 
•Work under pressure. 
•Strong sense of responsibility. 
•Excellent communication and organizational 
skills.

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

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

 
Το εστιατόριο Matsuhisa στη Μύκονο ζητά για 
εποχική απασχόληση:

Chef de Partie

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια πολυτελείας 
στην Ελλάδα η το εξωτερικό. 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών

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

H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 



21

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

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που 
πληρούν τις άνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται 
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kalexiou@
belvederemykonos.com

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; 
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα 
άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει 
για τα νέα καταστήματά της στα Β. Προάστια και στο 
Κέντρο για πλήρη απασχόληση: 

Barista 
(Κωδ. Ν/B.Φ.)

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμπειρία στο χώρο του καφέ 
•Εμφανίσιμος
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-
bakery.gr ή στο φαξ: 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις 
θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η αλυσίδα ξενοδοχείων Gaia Hotels στην Κω ζητεί 
για τη σεζόν 2015:

Α’ και Β’ Μάγειρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικών σχολών 
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο και παρόμοια θέση 
τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη.
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο fax: 
22420 42233, e-mail: gaiaroyal@gaia-hotels.com. 
Συστάσεις θα εκτιμηθούν.

 
Blue Circle Hotel Management is a new hospitality 
brand which specializes in the marketing and 
management of small luxury hotels in Greece and 
abroad. Our vision is to become the leader in small 
luxury hotel management in Greece by introducing high 
quality marketing techniques and service standards. 
Our main purpose is to offer a memorable experience 
to our guests by providing first class facilities and 
above all personalized services. Blue Circle hotel 
management is currently managing 9 hotels in the 
most privileged destinations of Greece and its target 
is to welcome at least 30 more prestigious hotels till 
the end of 2018. BLUE CIRCLE hotel management 
company is seeking to recruit:

Waiter/Waitress

Location: Mykonos 
Reports to: F&B Manager

Candidate profile: 
•Up to 33 years old. 
•At least 2 years of experience at the same 
position in a four/five star hotel or restaurant. 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Spanish) 
•Knowledge of P.O.S. Appliances 
•Pleasant and friendly personality 
•Excellent communication and organizational skills
Job description: 
•The candidates should be responsible  
for the preparation and set up of F&B areas,  
the service of food and beverage to the guests 
and the cleanliness of the F&B areas. 
•Have full knowledge of F&B menus and hotel 
facilities. 
•They should also provide friendly service  
in order to maximize guest satisfaction 
consistent with hotel standards while developing 
positive relationships with the team members. 
•Demonstrate guest attentiveness  
by anticipating guest’s needs, by resolving 
effectively guest’s complains and by offering  
a consistent high quality of service  
to the guests according to the service standards 
of our company.

The company offers: 
•A competitive remuneration package  

and excellent working environment. 
•We also provide continuous training  
and evaluation. 
•Finally, we give you the great opportunity  
of development within our hotel management 
company.

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address: 
info@andronikos.gr

 
Tο ξενοδοχείο SOVEREIGN στην Kαρδαμαίνα - Κω, 
τεσσάρων αστέρων, club με πελάτες Ιταλούς - Άγ-
γλους αναζητά:

F&B Manager

Βιογραφικά στο e-mail: sovereignbeach@yahoo.
co.uk, fax -2242 091943, τηλ: 2242 092334-5, 
(κoς Φράγκο - κος Μονάχα).

 
Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα μέχρι 40 ετών:

Ζαχαροπλάστης - Aθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Δημιουργικότητα 
•Φιλικός, ευγενής χαρακτήρας με διοικητικές 
ικανότητες 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

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

 
Το Elatos Resort & Health Club, το πρώτο ελληνικό 
ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά από ιδιω-
τικά chalets βρίσκεται σε υψόμετρο 1,300 μέτρων 
σε ένα αλπικό τοπίο ανάμεσα σε έλατα στην καρδιά 
του Παρνασσού.

Μόλις δύο ώρες μακριά από την πολύβουη Αθήνα 
προσφέρει γενναιόδωρα το απόλυτο φυσικό περι-
βάλλον, την ηρεμία, την ιδιωτικότητα των 39 chalet 
αλλά και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 
φιλοξενίας υψηλής ποιότητας του κεντρικού Club 
House με το εστιατόριο και μπαρ και την εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις 
του Health Club.

Επιδιώκουμε την άριστη εξυπηρέτηση πελατών μέσα 
από την οργάνωση μιας νεαρής και δυνατής ομάδας 
προσωπικού και μιας ζεστής ατμόσφαιρας εργασίας.

Α’ Μάγειρας

Ζητούμε να προσλάβουμε Α’ μάγειρα με τον οποίο θα 
αναπτυχθούν τα μενού και θα οργανωθεί το τμήμα 
της κουζίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 
προσόντα και ικανότητες:
Απαραίτητα προσόντα 
•Προηγούμενη 3ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής, τμήματος μαγειρικής

Επιθυμητά προσόντα 
•Γνώση διεθνής και ελληνικής κουζίνας 
•Γνώση συστήματος HACCP των σχετικών σταδίων 
παραγωγής

Ατομικές δυνατότητες και ικανότητες 
•Εργατικότητα, εμπιστοσύνη, δημιουργικότητα, 
προθυμία, οργανωτικός, προσαρμόσιμος

Ο Μάγειρας είναι απευθείας υπόλογος  
στον assistant manager της μονάδας.

•Απαιτείται ημερήσια και εβδομαδιαία αναφορά 
καθώς και η επιτήρηση επιπέδων αποθηκών.

Προσφέρονται διαμονή και διατροφή.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@elatos.com

 
Kitchen Cook / Service Employee

Ikies Traditional Houses is a small upscale hotel 
located in the village of Oia in Santorini. The hotel 
is built on the caldera cliff and consists of eleven 
rooms with private balconies and terraces.

We are interested in recruiting an individual who 
will be solely responsible for the daily preparation, 

assembly, presentation, and service of all food and 
beverage items [such as salads, soups, sandwiches, 
pastas, etc.] at the hotel. Service hours are between 
13:00 and 21:00 on a daily basis.

The ideal applicant should 
•have a culinary degree or a degree in a relevant 
discipline 
•have a basic knowledge base of both 
international and Greek cuisine 
•be able to communicate fluently in Greek  
and English 
•maintain an exemplary standard of hygiene  
in the kitchen 
•be responsible for stock taking and quantity  
and quality controls

Interaction with guests when taking orders and 
serving would require the coordinator to be courteous, 
well presented and obliging. The coordinator reports 
directly to the hotel manager.

Please send applications: hr_ikies@kihli.gr
 

Το εστιατόριο Pizza Hut στον Πειραιά ζητεί:

Σερβιτόρα

•Με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 
18 -30 ετών.

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψάχνει για:

Σερβιτόρο Α’  

Για τη λειτουργία εστιατορίου pool bar και room service.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση τεχνικών service 
•Γνώση παρασκευής κοκτέιλ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά  
μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως 
αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
με φωτογραφία στο e-mail: info@astartesuites.gr

 
Το ξενοδοχείο CEPHALONIA PALACE HOTEL 
επιθυμεί να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

«Maitre d’ Hotel»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, 300 κλινών  
και άνω. 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής ή ξενοδοχειακής 
κατεύθυνσης Ελλάδος ή/ και εξωτερικού 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας  
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. H γνώση 
περισσότερων γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων και συνεχής  
εκπαίδευση δεξιοτήτων υφιστάμενου προσωπικού 
(on the job training) 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
και ικανότητα στη διαχείριση μεγάλης ομάδας 
σερβιτόρων και βοηθητικού προσωπικού 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Ηλικία έως 45 ετών

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων  
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, μπορούν να αποστείλουν άμεσα 
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@cphotel.gr

 
Chef Α’ & Β’ - Μύκονος

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

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

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

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

Βοηθό Μάγειρα (Άντρα) 
Πρωινή & Απογευματινή Βάρδια 

Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5*.  
Συστάσεις απαραίτητες. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της Ευρωπαϊκής ένωσης, 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

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

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

 
CASTELLO BOUTIQUE RESORT & SPA:

Α’ Μάγειρας 
Κρήτη - Ν. Λασιθίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση,  
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων  
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικής και διεθνής κουζίνας 
•Άριστη γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasmirlis@castellohotels.com

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα 
αναζητά:

Barista

•(Πλήρης/μερική απασχόληση) για τις ανάγκες 
λειτουργίας του νέου καταστήματος. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@ateneo.gr (με επισυναπτόμενη  
φωτογραφία και κωδικό θέσης RS1).
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•Εμπειρία σε διανομές στο λεκανοπέδιο Αττικής 
και στα πρακτορεία μεταφορών
Προσφέρονται 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•5θήμερη εργασία 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα  
αναπτυσσόμενη εταιρεία με ηγετική θέση  
στην Ελληνική αγορά
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
I.Iordanoglou@intersys.gr

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε. 
μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης με έδρα την Αθήνα 
ζητά να προσλάβει:

Οδηγό Ασθενοφόρου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. 
•Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο 
e-mail: infoath@nefrologiko.gr, υπόψη κ. Χ.Α.

Το ξενοδοχείο Alkistis Hotel Mykonos επιθυμεί να 
προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Οδηγούς - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση. 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων.
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@alkistismykonos.gr

ΑΠΟθΗκΑΡΙΟΙ
Ο πελάτης μας είναι τεχνική παραγωγική και εμπορική 
εταιρία στον κλάδο των χημικών δομικών υλικών με 
πολυετή δυναμική παρουσία στην αγορά. Στα πλαίσια 
της περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης της εταιρίας, ανα-
ζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν 
άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα Ανατ. Προάστιο 
της Θεσσαλονίκης:

Αποθηκάριος - (κωδ Α-14)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινή 
λειτουργία της αποθήκης.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Απολυτήριο τεχνικού ή γενικού λυκείου 
•Προϋπηρεσία ως αποθηκάριος (τουλάχιστον 3-5 
έτη) με άριστες γνώσης οργάνωσης αποθήκης.

Στα βασικά του καθήκοντά περιλαμβάνονται:  
φόρτωση-εκφόρτωση εμπορευμάτων και καταγραφές 
αυτών, οργάνωση-τακτοποίηση αποθήκης,  
προγραμματισμός & συντονισμός εργασιών  
αποθήκης, καταμέτρηση υλικών-απογραφές, κλπ 
•Δίπλωμα χειριστή κλαρκ 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση,  
επικοινωνία) 
•Επιθυμητή επιμόρφωση σε θέματα λειτουργίας 
αποθήκης 
•Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ  
και προγράμματος ERP (καταχωρήσεις, ελέγχους, 
έκδοση παραστατικών) 
•Ικανότητα μάθησης και γρήγορης προσαρμογής  
σε νέο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευγένεια, καλό παρουσιαστικό, καλή επικοινωνία 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, επιθυμητή  
η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Επαγγελματισμός και εργατικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 

•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι νέοι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των 
κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-
hellas.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας: www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες 
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετω-
πίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΦΥΛΑΞΗ
Φύλακες / Προσωπικό 

Ασφαλείας - Θρακομακεδόνες

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά ικανά 
άτομα έως 35 ετών, περίπου 90 κιλά και 1,80 ύψος, 
χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν 
μόνιμα ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) στην 
περιοχή Θρακομακεδόνων.

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

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

 

Security / Ιδιωτική Ασφάλεια

Προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (security) ζητείται 
από μεγάλες και επώνυμες επιχειρήσεις του κλάδου. 

O εκπαιδευτικός οργανισμός ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ με έδρα στην 
Αθήνα, αναλαμβάνει την επιμόρφωση και προώθηση 
σε θέσεις εργασίας, στο αντικείμενο της παροχής 
υπηρεσιών ιδιωτικής ασφαλείας μέσω συμμετοχής 
σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

•Οι θέσεις αναφέρονται σε ενδιαφερόμενους  
με ή άνευ προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας. 
•Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Παρακαλούμε στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
ng@nea-gnosi.gr με θέμα ΚΕΜΕΑ, ή καλέστε μας στο 
210 9029780 για μία προσωπική συνάντηση. ΝΕΑ 
ΓΝΩΣΗ Α.Ε. - Κασομούλη 108 - Αθήνα - Δίπλα στο 
Μετρό Αγ. Ιωάννης.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Mystique, μέλος της Luxury Collection 
by Starwood Hotels & Resorts στη Σαντορίνη ζητά 
προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2015:

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώσεις Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση Fidelio) 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
της υποδοχής με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών (Ρώσικα,  
Γερμανικά, Γαλλικά ή Ισπανικά)
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: manager@mystique.gr. Όλα τα βιογρα-
φικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
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: 
•7μήνη απασχόληση (Απρίλιος - Νοέμβριος) 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: fb@pelagoshotel.com

 
To ξενοδοχείο Porto Platanias Beach Resort & Spa 
στον Πλατανιά Χανιών ζητεί για την παρακάτω θέση 
εργασίας. Ζητάμε να προσλάβουμε για τη σεζόν 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητο απολυτήριο λυκείου, επιπλέον  
εκπαίδευση θα θεωρηθεί προσόν 
•Άριστη γνώση Υ/Η, Office, internet  
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη φωνή και παρουσία 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα, συνέπεια, σχολαστικότητα
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στο e-mail: operations@portoplatanias.gr ή στο fax: 
28210 60641.

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά 
για ξενοδοχείο της αλυσίδας: Το ξενοδοχείο Mitos 
Suites στη Νάξο, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 
2015 έμπειρη συνεργάτη για τη θέση:

Καμαριέρα 
(Κωδ. Θέσης: ΚΑΜΑΡ_2015_Naxos)

Προσόντα: 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση Ελληνικών & Αγγλικών 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Ηλικία έως 30 ετών
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων 
•Έξοδα διαμονής & διατροφής
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@
aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

 
Το Ionian Sun στο Λουρδά Κεφαλλονιάς ζητά:

Προϊσταμένη Ορόφων  
(Housekeeper)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης  
ειδικότητας επιθυμητό. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 4 ή 5 αστέρων 
•Γνώση Αγγλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Δίπλωμα και ικανότητα οδήγησης.
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα. 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα διαχείρισης  
μεγάλης ομάδας 
•Ικανότητα εκπαίδευσης και μεταδοτικότητα. 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων υπό συνθήκες πίεσης.
H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών.

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις άνω προϋποθέσεις, και συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: memi@uniquekefalonia.com

 
Reservations Assistant - Amanzoe 

(Code: RA_04022015) 

Job description: Our property on the Peloponnese in 
Greece, captivates its guests from the first moment. 
From architecture to food, from spa to lush olive 
tree gardens, from wellness to concierge and most 
importantly service, Amanzoe is more than just a 
resort, it is a place beyond luxury.

Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a reservations assistant. 
Under the direction of the reservations manager, the 

incumbent will assist to provide excellent customer 
focused service to our guests, ensuring their stay 
will become an ultimate experience.

You will promote the desired work culture around the 
core values of Integrity, respect, loyalty, communication, 
empowerment & ‘the philosophy’ of Amanresorts 
and the brand ethos. 

You will need to be a customer driven and an extremely 
proactive personality, have attention to detail and the 
ability to work well under pressure, must be guest 
oriented, multitasking, hardworking, adaptable, quick 
learner and observant.

This role is based at our Amanzoe in the greater Porto 
Heli Area - Greece. While we are open to applications 
from international candidates, we ask that you already 
possess the right to live and work in Greece without 
the need for a company-supported work permit.

Desired skills and experience: You will likely already 
possess experience of at least 2 years in a similar role, 
in a 5* hotel. You will also already hold excellent working 
knowledge in Opera PMS or Fidelio, as well as MS 
Office. Excellent written and verbal Greek and English 
communication skills are required, while knowledge of 
an additional language will be considered as an asset. 
Strong interpersonal abilities are essential for this role.

Amanresorts always looks to work with the most 
talented individuals in their field. We look for people 
who have a deep understanding of the needs and desires 
of the luxury consumer, and who know how to craft 
and deliver services that will appeal to this group. 
However the highest performing individuals in our 
group all display the following common characteristics:

•They are values-driven and choose to belong  
to a values-based group. Therefore they respect 
and adhere to our ethical standards, and they 
adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work. 
•They are excellent communicators and so can 
cross-functional boundaries.  
•They are highly intelligent, highly competitive, 
highly detail-oriented, but low-ego. 
•They have a strong instinct to collaborate with 
others, to look after the interests of our company, 
our guests, and our colleagues.

If this sounds like you, then you may find your natural 
home lies with Amanresorts. Talk to us about aligning your 
passions with our opportunities. To be considered for this 
position, please send your CV by Thursday, March 20th.

Company description: Aman manages and markets 
small top-end luxury resorts worldwide. Each resort 
offers a guest experience that is intimate and discreet 
while providing the highest level of service. Each 
resort and setting is unique, but certain elements 
characterise all of them - a beautiful natural location, 
outstanding facilities, exceptional service and a small 
number of rooms to ensure exclusivity and privacy.

Since 1988, when flagship Amanpuri opened in Phuket, 
Thailand, Amanresorts has established a further 25 
resorts in Bhutan, Cambodia, China, France, Greece, 
India, Indonesia, Italy, Laos, Montenegro, Morocco, the 
Philippines, Sri Lanka, Turkey, the Turks and Caicos 
Islands, the United States of America and Vietnam.

Amanresorts was proud to win travel + leisure’s Award 
as “Top Hotel Brand 2014”. Embarking on a new and 
exciting phase of growth in 2014, Aman continues to relish 
the exploration of new destinations and markets, and 
seeks talented and experienced people to join the team.

Send your CV to the following e-mail: amanzoe.
recruitment@amanresorts.com, website: amanresorts.com

Προϊστάμενη Ορόφων - Αθήνα

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

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα. 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων. 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα. 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
aliapalace7@gmail.com

συνέχεια στη σελ. 24



tΗ STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ είναι εταιρία συμβούλων/
μελετητών με έδρα στο Μαρούσι. Κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της είναι η υποστήριξη, ως 
σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥ), τελικών δικαιούχων διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων στο 
σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων τα οποία εντάσσονται σε εθνικά και κοινοτικά χρη-
ματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΠΕΠ κτλ), IΝTERREG, 
URBACT, MED, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ, EQUAL κτλ).

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει και την εκπόνηση σχετικών μελετών (επιχειρησιακά σχέδια, ωρίμανση 
έργων, τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχη προκήρυξης διαγωνισμών, μελέτες σκο-
πιμότητας, τεχνικοοικονομικές μελέτες κτλ). Επίσης συμμετέχει και η ίδια σε έργα έρευνας και τεχνο-
λογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) καθώς και σε δράσεις που εμπίπτουν στο ΕΚΤ. Κύρια πελατειακή της βάση 
είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και γενικά το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, Σωματεία, ΜΚΟ, ΚΕΚ και, σε σταδιακά 
αυξανόμενο βαθμό, οι Επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των έργων Ε&ΤΑ, η εταιρία υλοποιεί ερευνητικό έργο μελέτης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 
ενός καινοτομικού, δυναμικού και ολοκληρωμένου διαδικτυακού συστήματος δημιουργίας και λειτουρ-
γίας εικονικών επιχειρήσεων. Τμήμα του έργου αυτού αποτελεί η ανάπτυξη μιας σύνθετης διαδικτυακής 
πλατφόρμας η οποία θα γίνει σε Web περιβάλλον.

Συνεργασία με Προγραμματιστές Εφαρμογών 
για την Υλοποίηση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Έργου  

«European Network for Virtual Enterprises (ENET-VES)» - Αθήνα

Blue Palace, a luxury collection Resort & Spa in Elounda, Crete, member of The Luxury Collection 
of Starwood Hotels & Resorts, offers an exciting career opportunity for:

Receptionist
Qualifications and experience required: 
•Experience in a similar position for a minimum of 3 years 
•Ability to work under pressure 
•Customer service oritentation 
•Communication Abilities  
•Knowledge of Opera 
•Excellent command of English and Greek 
•Knowledge of any additional languages will be considered as an asset 
•Degree or diploma in hospitality would be considered an asset

Applications should be submitted in English or Greek to: Blue Palace, a luxury collection Resort 
& Spa, attention Mr. Bokeas, P.O. BOX 38 72053 Elounda Crete, e-mail: hr@sbokoshotels.gr. Fax: 
28410 65830 / Tel.: 28410 65500 or to SBOKOS HOTEL GROUP, Malikouti 1α, 71202 Iraklion, 
Crete. Tel. +30 2810-334034, fax: +30 2810 334037.

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

Διοικητικό Στέλεχος  
για το Κατάστημα στην Κομοτηνή

Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα και ισχυρή θέληση; 
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει!  
Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους καταστήματος είναι:  
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης και την κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας  
του, καθώς και την εξέλιξή τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα  
της εταιρίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ιδιωτικό κολέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 4 έτη στο χώρο των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης H/Y.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό.

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας:  
www.kotsovolos-careers.gr

Η εταιρεία STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «European Network for 
Virtual Enterprises (ENET-VES)» αναζητά συ-
νεργάτες - προγραμματιστές εφαρμογών, με τα 
κάτωθι χαρακτηριστικά:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση & εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών 
με χρήση συστημάτων CMS & CRM ανοικτού 
κώδικα (open source). Π.χ. SuiteCRM, OpenCms, 
Zurmo, Drupal κλπ 
•Γνώση & εμπειρία στη διασύνδεση  
των παραπάνω εφαρμογών σε κοινή βάση  
δεδομένων 
•Πτυχίο πληροφορικής - επιστήμης υπολογιστών 
ή αντίστοιχο 
•Εξειδίκευση σε πληροφοριακά συστήματα  

ή/και τεχνολογίες διαδικτύου 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη  
εργαλείων - εφαρμογών πληροφορικής  
για επιχειρήσεις & δίκτυα επιχειρήσεων  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Απαραίτητη εμπειρία (δύο έτη τουλάχιστον): 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων 
τηλεπικοινωνιών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση & κατανόηση της έννοιας  
και των λειτουργιών της εικονικής επιχείρησης.

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλι-
κά), στο e-mail: jobs@stratis.com.gr αναφέροντας 
τον κωδικό ΙΤ_1503, website: www.stratis.com.gr

Web Applications Software 
Developer - Athens

Business process optimization and automation in a 
document centric world, www.docuclass.eu & www.
cima-software.com. CIMA Software EMEA represents 
the “DocuClass” & “Invoices365” software suites in 
Europe. DocuClass™ and Invoice365™ are ones of 
the most robust, flexible and scalable ECM software 
solutions in the market today. Both are designed to 
organize, distribute, standardize, and control how 
documents and financial records are managed within a 
company’s business environment, thereby effectively 
streamlining business processes. We are looking 
to hire under contract a WEB Applications software 
developer, meeting the following qualifications and 
experience.

Qualifications & experience: 
•University or technical university degree 
in computer science or information technology 
•Minimum 2 years experience in software 
development 
•Proven experience in PHP, JAVASCRIPT  

& AJAX technology 
•Ability to work with different tasks  
and contribute if needed to all stages  
of software life cycle (design, implementation, 
testing, support, etc) 
•Development experience with different 
RDBMS (MS SQL, ORACLE, MY SQL) and mobile 
applications development frameworks will be 
considered a plus, but it is not required 
•Self motivated with the ability to work 
independently and to set the correct priorities 
at any given time to meet the deadlines 
•Strong communication skills in Greek  
& English,  
Company offers: A competitive starting 
package and a flexible working environment.

Please forward your English CV to the following 
e-mail: sales.europe@docuclass.com quoting the 
reference code SC-101. All applications will be 
treated in strict confidence.

Τα καταστήματα εσωρούχων Orange Stores ζητούν:

Πωλήτριες - Αθήνα  
Πλήρους Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διάθεση επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 
•Γνώση Η/Υ 
•Προσεγμένη εμφάνιση  
Προσφέρουμε: 

•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
info@orange-stores.gr

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά:

Πωλητή / Πωλήτρια
•(Πλήρης/μερική απασχόληση) για τις ανάγκες λειτουργίας του νέου καταστήματος. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@ateneo.gr (με επισυναπτόμενη φωτογραφία και κωδικό 
θέσης SL1).
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Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts επιθυμεί να εντάξει 
στην ομάδα του:

Receptionist - Αθήνα 
για το Ξενοδοχείο Civitel Attik

Αρμοδιότητες: 
•Συμμετοχή σε όλες τις διεργασίες της υποδοχής 
•Οργάνωση της εργασίας, εξυπηρέτηση  
των πελατών με προθυμία και αμεσότητα 
•Διαχείριση τηλεφώνων - ταμείου  
•Συνεργασία και εξυπηρέτηση συναδέλφων άλλων 
τμημάτων καθώς και εξωτερικών συνεργατών

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας τουριστικής εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλική γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος,  
κατά προτίμηση OPERA

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στη σελίδα: www.civitelhotels.
com, επιλέγοντας το σύνδεσμο «Καριέρα». Μετά τη 
συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημει-
ωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Προϊστάμενος/η Τμήματος 
Κρατήσεων - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής  
ή οικονομικής σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, σε πρακτορείο εισερχόμενου τουρισμού. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά).

Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Συντονισμός του τμήματος κρατήσεων. 
•Επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία και tour 
operators εσωτερικού και εξωτερικού,  
με ξενοδοχεία στην Ελλάδα, εταιρείες  
μεταφορών. 
•Υπεύθυνος/η παρακολούθησης της πορείας  
των συνεργασιών. 
•Έλεγχος συμβολαίων και τιμολογίων. 
•Έλεγχος ηλεκτρονικής καταχώρησης κρατήσεων. 
•Ανάπτυξη υφισταμένων συνεργασιών  
με ταξιδιωτικά γραφεία και tour operators  
εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη. 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα  
στην εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων. 
•Δεξιότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.

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

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

ORLOFF SPA EXPERTS, an independent 
company specialized in spa consulting and spa 
management, is currently seeking to recruit 
professional for the position of:

Receptionist (code YHR) 
Aegean Islands

In an upscale, small boutique hotel, for front and 
back office.

Essential qualifications 
•Previous experience in similar position 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language 
•Another language will be an asset. 
•Computer literate and experienced with Office 
suite 
•Excellent organizational and communication 
skills 
•Well presented, well-mannered and helpful,  
with guests and hotel team.

Key responsibilities & attributes 
•Able to acquire quickly full knowledge of hotel 
facilities and services, as well as the local area 
•Adhere to company check in check out 
procedures, rooming, phone and e-mail handling. 
•Develop and form positive relations with guests 
and team members, whilst remaining professional 
and service standard oriented at all times 
•Anticipate guest needs 
•Demonstrate a service attitude 
•Take appropriate action to resolve guest 

dissatisfaction

Receptionist reports directly to hotel manager. The 
hotel offers competitive salary, accommodation, a 
friendly work environment and opportunities for career 
development within a dynamic group and all around 
knowledge of hotel operation in different areas.

Please send a CV with photograph, notifying the 
job announcement code. All applications will be 
treated with strictest confidence at the following 
e-mail: m.sauliere@orloffspa.gr

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

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

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

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

Front Office Manager 
(Κωδ. Θέσης FOM) (Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία του τμήματος 
υποδοχής και κρατήσεων. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ρωσικά). 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS - Office και πολύ 
καλή γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* (αστικά  
και resort) 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 
•Καλή γνώση ISO. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα - 
πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

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

Υπάλληλος Κρατήσεων 
Μύκονος

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

ΑΙΣθΗΤΙκΟΙ
ORLOFF SPA EXPERTS, an independent company 
specialized in spa consulting and spa management, 
is currently seeking to recruit professional for the 
position of: 

Spa Therapist (Code KST) 
Aegean Islands

Responsible for carrying out spa treatments to deliver 
a luxury spa experience to hotel guests while achieving 
desired spa sales revenue targets.

Qualifications: 
•Degree in aesthetics and cosmetology  
or physiotherapy 
•Manicure - pedicure 
•1 or 2 years minimum experience as spa 

therapist in a spa operation, preferably in a luxury 
boutique hotel or a spa resort 
•Totally fluent in Greek and English  
is mandatory 
•Third European language (French or German)  
will be considered as an asset 
•Team work spirit 
•Strong orientation for customer care  
and communication skills 
•Ability to learn quickly and master a demanding 
cosmetic brand 
•Excellent grooming standards 
•Talent and motivation for sales development  
will be much appreciated

The company offers: 
•a thorough and extensive initial training  
to International spa standards and spa brands 
•a competitive salary, an attractive package  
of benefits subject to performance, 
•accommodation, meals at the hotel, a friendly 
work environment 
•opportunities for career development within  
a dynamic group.

Please send a CV with photograph, notifying the 
job announcement code. All applications will be 
treated with strictest confidence at the following 
e-mail: m.sauliere@orloffspa.gr

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

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

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

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

Spa & Wellness Manager 
(Κωδ. Θέσης SWM) (Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία του τμήματος 
spa & wellness.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Άριστη γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση 
μιας επιπλέον ξένης γλώσσας  
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS - Office. 
•Δυναμικός και ευχάριστος επαγγελματίας  
που λαμβάνει πρωτοβουλίες. 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση  
ομάδας. 
•Άριστη γνώση της ξενοδοχειακής αγοράς 
•Καλή γνώση ISO. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα - 
πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο  
εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση  
και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

The company: Aegean View Aqua Resort Hotel is 
actively seeking to hire:

Spa Therapist - Kos

Skills required: 
•Undertake full assessment of clients’ 
requirements and suitability of treatments  
and products offered 
•Professional massage treatments qualification 
(desired) 
•Carry out treatments to the highest professional 

standard 
•Undertake reception duties in the spa  
and occasionally, including cash handling 
•Ensuring the highest standards of cleanliness 
and tidiness are maintained 
•Duty of care to ensure the health and safety  
of themselves and other colleagues 
•Attend staff meetings, training session  
and promotional events which may require 
working outside of normal hours

Application: 
•Including colored photo by e-mail to:  
manager@aegeanview.gr

ΜΟδΑ
International cosmetic company is looking for a:

Fashion Stylist - Athens 
Fluency in English is a Must

Duties: 
•Create fashion styles for editorials, magazine 
features, portrait photo shooting, and videos.

Competencies: 
•International fashion perspective 
•Experience in editorials, preferable  
in international level 
•Good knowledge of international fashion trends

Organization values and personal qualities  
to be demonstrated: 
•A passion for the organization 
•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

When responding, please include your resume, explain 
why you are a good fit, provide rate requirements 
and send also your book (preferable in a web link).

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 cooperation.

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

κΑθΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαριστής-τρια Καταστήματος (ημιαπασχόληση) 

στις Περιοχές Αργυρούπολη, Ελληνικό

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 
•Φροντίζετε για την καθαριότητα των χώρων  
πώλησης και των αποθηκών του καταστήματος, 
των κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού,  
καθώς και για τον καθαρισμό του parking  
πελατών 
•Το ωράριο απασχόλησης είναι δύο ώρες  
την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα  
(συμπεριλαμβάνεται και Σάββατο)

Το προφίλ σας 
•Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
•Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία

Τι προσφέρουμε 
•Αμείβεστε με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες 
παροχές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
•Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες  
και τα εργαλεία για την εργασία σας, ώστε  
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://tinyurl.com/oum9vdl



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

Solution Architect  
London, UK - Ref: TRL-SA

An Architect has an overall view of the IT systems or of a significant subset of them. S/he performs high 
level and/or core design, ensures interoperability and identifies potential reuse. S/he is supervising the 
overall consistency of IT architecture and guarantees that its design fulfils a set of requirements. An 
Application architect covers both business-agnostic components and business applications.

The successful candidate will be expected to: 
•Propose systems, components and/or services architecture (e.g. SOA, ESB, MDM, legacy, framework, 
security), COTS software products, standards; and/or to evaluate technical offers of contractors; 
•Investigate and recommend solutions (including cost benefit analyses, assessment  
of implementation’s duration); and/or to evaluate technical solutions proposed by contractors; 
•Understand, apply and suggest improvements of methodology, security policies, tools, best 
practices, etc. 
•Support projects by designing services and components (or supervising contractors’ design), 
encouraging re-use and by committing that the design of the system will fulfil the system’s 
requirements, in particular non-functional requirements (volume, scalability, confidentiality, integrity, 
availability); 
•Ensure that the systems, components and/or services’ design is consistent with architecture; 
•Follow up projects to control that the systems, components and/or services’ implementation sticks  
to the approved design; 
•Analyse the integration of different information systems and ensure their interoperability; 
•Provide advice and consultancy; 
•Participate in brainstorming, meetings and workshops with different Stakeholders; 
•Produce and/or review documents. This includes system and application architecture documents;  
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess the following: 
•University degree and extensive hands on experience is required in roles covering the key 
responsibilities described above and IT systems architecture and design; 
•Capability for modelling components, data and services; 
•Capability for specification of service interfaces, service data and reference models; 
•Good knowledge of interoperability technology (e.g. web services, message oriented middleware, 
service oriented bus); 
•Good knowledge of service implementation patterns, distributed system design and messaging layer; 
•Ability to cope with fast-changing technologies used in application architecture; 
•Experience in architecture modelling tools; 
•Deep technical knowledge of IT technology; Interoperability: SOA, ESB, MOM, master data 
management, IT protocols/standards: MQ Series, WS, HTTP(S), SMTP, SNMP, etc. XML, XSLT, etc., 
Identity and Access Management 
•Experience in development using the Spring or Java EE ecosystem 
•Demonstrate having lead design and implementation of key efforts 
•Demonstrate very good analytical thinking and problem solving skills 
•Be customer oriented; Be a team player and have experience working in multidisciplinary teams 
•Have good communicational skills and a very good command of written and spoken English

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

ATC are looking for:
Test Analysts - Athens

To work on cutting edge projects with one of the most exciting brands in the online betting industry.  
Responsibilities: 
•Assist in the preparation and execution of test plans and test scripts 
•Ensure high quality and accuracy is maintained through to software release 
•Prepare and maintain test plans for use on automated testing tools 
•Prepare a test plan and test scripts to test each software component and demonstrate  
the business condition under test and the expected results 
•Provide feedback to the development team and ensure the work is carried out in accordance  
with the schedule and the quality requirements 
•Raise and monitor project and system related defects and ensure they are re-tested in a timely manner 
•Provide estimates and feedback to the software development manager for project scheduling purposes 
•Provide test reports on a regular agreed basis which detail testing progress, issues and risks 
•Help provide guidance and assistance in client requirements definition   
The candidate must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer science, engineering or information systems  
from a well regarded university 
•Experience of using test tools, enterprise and open source 
•Excellent written and verbal communication skills in English 
•Thorough knowledge of structured test methods and processes 
•Proven experience of testing complex user interfaces 
•Detailed knowledge of both manual and automated testing 
•Experience of testing using an automated test tool such as Selenium, Cucumber, QTP or FitNesse 
•Experience of BDD development practices and writing Gherkin. 
•A commitment to quality and a thorough approach to work   
The ideal candidate would also have: 
•Working knowledge of XML 
•Experience of scripting (eg Bash, Perl, Python) 
•Experience of UNIX environments 
•Experience with various development methodologies; Agile, TDD or Waterfall 
•Experience of testing online gaming applications 
•Experience of working with version control system 
•Qualified to ISEB/ISTQB Foundation level in Software testing  
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities in a multinational organization 
•A sociable fun-to-work environment 
•Chances to travel and work abroad for short periods of time 
•Continuous training and professional development opportunities  
If all this sounds exciting to you please send your CV to the following e-mail address: e.nika@atc.gr

About ATC: ATC is an international software company. For more than 25 years, we provide innovative 
solutions for the central government, media, banking, distribution, manufacturing and services.

Our main competitive advantage is our pertinent investment in research and development, which enabled 
us to create best-of-breed solutions for the industries we serve. In the course of our operation we 
evolved to a trusted partner of EU and member of the steering committee of NESSI, the European 
technological platform for software and services, along with SAP, IBM, ΝΟΚΙΑ SIEMENS, THALES, 
FRANCE TELECOM, TELECOM ITALIA. In 2010 we were ranked 6th of the top 20 SMEs in EU.

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

Πωλητή Software Λογιστικών Προγραμμάτων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση στον κλάδο της πληροφορικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 

•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης μέσω του link: http://tinyurl.
com/p77tzu2 ή στο fax: 2310 920770. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

The hellenic cardiovascular research society (HCRS) is a nonprofit organization which supports the 
development of research and provides high quality services in cardiovascular and medical research. 
Due to the continuing expansion we are seeking to recruit for our offices in Athens a:

Clinical Research Associate (CRA)
The successful candidate will: 
•Perform the clinical monitoring aspect of designated projects in accordance with study specific 
procedures, applicable SOP s and regulations. 
•Prepare and send submission study files for hospital ECs , National Ethics committee  
and regulatory Authorities 
•Perform on site clinical monitoring activities, ensuring timely and high quality data and performing 
qualification, initiation, monitoring and termination of investigational sites in accordance with ICH 
GCP Guidelines  
Qualifications: 
•Bachelor degree in life sciences (advanced degree , MSc. will be highly considered) 
•Previous documented monitoring experience (1-2 years) 
•Understanding of ICH-GCP Guidelines 
•Computer literacy (MS Office applications) 
•Excellent command of English language (oral & written) 
•Ability to travel frequently  
Please send your CV to the following e-mail: info@cardioresearch.net. All applications will be 
treated with strict confidentiality.

Υπεύθυνη στο Κατάστημα - Petra Collection
Περιοχή: Χαλκιδική 
Σχέση εργασίας: Απρίλιος - Οκτώβριος full time  
Προσόντα απαραίτητα: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής  
με αντικείμενο ρούχο - κόσμημα. 
•Γνώση Αγγλικής και Ρώσικης γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Κάτοχος αυτοκινήτου  
Προσφέρουμε: 

•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας  
•Δυνατότητα εξέλιξης λόγω ανάπτυξης  
της εταιρίας στην Ελλάδα 
•Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας  
εντός καταστήματος. 
•Στέγη σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας  
του καταστήματος  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@
skywalker.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο promotion marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους/νέες για να εργασθούν ως:

Merchandisers στο Χώρο των Super Markets  
με έδρα την Αθήνα

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α 
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης   
Προσφέρουμε:  
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούνται μόνο οι υποψή-
φιοι που διαθέτουν τα παραπά-
νω προσόντα να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με συνοδευτι-
κή επιστολή μέχρι 19/03/2015 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
tradesupport@msps.net αναγρά-
φοντας υποχρεωτικά τον κωδικό: 
ΜΑΤ 2015.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ θυγατρική Ελληνικής Τραπέζης 
ζητά ένα άτομο, απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Θέση στέλεχος 
παραγωγής, διοίκησης και ανάπτυξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης από επιχείρηση διοργάνω-
σης εκδηλώσεων γάμου και βάπτισης σε Ελλάδα 
και Ευρώπη. Wedding destination, planning, 
celebration venues. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikostsigaros@gmail.com, τηλ: 6985 561726.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εμπειρία. 
Τηλ: 6989 893891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διευθυντές Ξενοδοχείων, απόφοιτοι 
τουριστικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
με γνώση διαχείρισης διαδικτυακών πωλήσεων, 
για απασχόληση εκτός Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phd.org.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στον αγροδιατροφικό τομέα αναζητά Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης, πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο οικονομικής ή γεω-
πονικής κατεύθυνσης, αναλυτικές και συνθετικές 
ικανότητες, δεξιότητες χειρισμού εφαρμογών 
γραφείου. E-mail: info@simbiosis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρακολούθηση φυσικού 
αντικειμένου έργων 2007-2013 και ΕΣΠΑ 
2014-2020. Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 
4ετής προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@fhw.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με υπεύθυνη και ικανή εργασιακή εμπειρία για το 
ξεκίνημα στελέχωσης μεγάλης μονάδας διεθνούς 
ομίλου. Βιογραφικά στο e-mail: patras192@
yahoo.gr. Κος Πάτρας.

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ πωλήσεων-part time για ενη-
μέρωση πελατών και κλείσιμο ραντεβού στους 
πωλητές-part- time-κάλυψη μεταφορικών. 
Εμπειρία σε τηλεφωνική ενημέρωση-χρήση 
Η/Υ-απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Μισθός 250€-bonus. E-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 
6979 315491, ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00.

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

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στο Περιστέρι, 
ζητούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση στο 
τμήμα λογιστηρίου, γραμματείας, διαχείρι-
ση e-shop. Βιογραφικά στο e-mail: office1@
medicalsolutions.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Υπάλληλο Γραφείου Γραμματεία 
Πωλήσεων. Προϋπηρεσία, ευχέρεια στον προφορι-
κό λόγο, πολύ καλά Αγγλικά (γραπτά-προφορικά), 
γνώση Η/Υ, μηχανογραφημένου λογιστηρίου (ERP) 
και Marketing. Ωράριο συνεχόμενο πενθήμερο. 
E-mail: cv@somon.gr, τηλ: 2310 252525, fax: 
2310 252522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια, για παροχές υπη-
ρεσιών. Τηλ: 6975 128648.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα στο κέντρο, Υπάλληλος 
Γραφείου. Προσόντα: γνώση Αγγλικών, γνώση 
χρήσης Η/Υ, επικοινωνιακές δεξιότητες. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: eliaskom@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη για υποδοχή σε γυ-
μναστήριο - spa. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: carminpro@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία πλήρους απασχόλησης 
πενθήμερο, για τους εαρινούς μήνες χωρίς 
υποχρεώσεις. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση 
Η/Υ(internet, outlook, crm), οργανωτικότητα, 
προϋπηρεσία επιθυμητή. Καθήκοντα θέσης: 
Αρχειοθέτηση-τιμολόγηση- Τηλεφωνική εξυ-
πηρέτηση πελατών-εξωτερικές δουλειές. Ωράριο: 
09:00πμ-05:00μμ. Τηλ: 6907 444646.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ λευκών ειδών ζητά νέα για τη 
Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Πωλήσεων. 
Δίδεται μισθός, ασφάλιση, συνεχής εκπαίδευ-
ση. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@crist.gr.

EXECUTIVE SECRETARY ζητείται από εταιρία 
παιδικών ενδυμάτων. Γνώσεις Η/Υ. Προϋπηρεσία 
σε βιομηχανική επιχείρηση τουλάχιστον 2 χρόνια, 
κάτοχος Proficiency, κάτοικος κοντινής περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@matoufrance.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, εμφανίσιμη με 
προϋπηρεσία σε καλσόν, κάλτσες εσώρουχα, 
φουλάρια, μαγιό. Πενθήμερο, μισθός ΙΚΑ, γνώ-
ση μηχανογράφησης και Ιταλικών θα εκτιμηθεί. 
Ωράριο: 10:00 - 15:00. Τηλ: 210 3219368, 6940 
510143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τη γραμμα-
τεία για 4ωρη πενθήμερη απασχόληση. Κάτοικος 
Γλυφάδας και γύρω περιοχών, αποκλειστικά 
οικονομικής κατεύθυνσης. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info@safebusiness.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οργάνωσης εκδηλώσεων (γάμους, βα-
πτίσεις, κλπ) ζητά νέα με εμπειρία στη Σαντορίνη. 
Τηλ: 22860 24869.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-κολεγίου-
άριστη γνώση Η/Υ- Αγγλικών, άτομο επικοινω-
νιακό-υπεύθυνο-εχέμυθο-οργανωτικό-εργατικό. 
Οργανωτική ικανότητα εκδηλώσεων-σωστής 
τήρησης εργατικών θεμάτων διαχείρισης προσω-
πικού. E-mail με φωτογραφία: info@kidsaction.
gr, τηλ: 6942 988000.

ΕΤΑΙΡΙΑ Ιατρικών Μηχανημάτων στην Αθήνα, 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου, για εξυπηρέτηση πε-
λατών και τιμολόγηση, με γνώσεις του εμπορι-
κού προγράμματος SEN. Βιογραφικά στο e-mail: 
panagiota.dimitriou@oxyair.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραδοσιακών επίπλων στον Άγιο 
Δημήτριο ζητά Υπάλληλο Γραφείου με προϋ-
πηρεσία, γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και εμπορικού 
προγράμματος Logic Oρίζοντες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@vatellis.gr, τηλ: 210 9750280.

LOOKING for a person with following 
characteristics: university degree in science 
or engineering, knowledge of Microsoft office, 
web applications, English language. Web 
design (HTML) will be considered a plus. CVs: 
rena.n.politi@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα το Μοσχάτο ζητά 
νέα Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη άριστη γνώση 
Η/Υ, Αγγλικά επίπεδου proficiency, με γνώσεις 
αλληλογραφίας εξωτερικού. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@aandreou.
gr. τηλ: 210 4828452.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για εργασία εντός και 
εκτός Αθηνών σε παιδική κατασκήνωση-παρα-
δοσιακούς ξενώνες, κοινωνική-γνώσεις Η/Υ και 
αγάπη για τα παιδιά. Ε-mail με φωτογραφία: info@
achaikochorio.gr, τηλ: 6977 624741.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γερμανόφωνοι Υπάλληλοι Γραφεί-
ου με μοναδικό προσόν την άριστη γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
imssolutions24@gmail.com, τηλ: 6971 852082. 
Ώρες επικοινωνίας 11:00 πμ - 6:00μμ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Receptionist από εταιρία καλλυ-
ντικών - παροχών στον Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, τηλ: 210 
4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Manager από διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη 
απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika99graf@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας από πρακτορείο 
μοντέλων εμφανίσιμη-ευχάριστος χαρακτή-
ρας, καλή γνώση και χρήση των δημοσίων 
σχέσεων γνώσεις γραμματείας με δυνατότητα 
ταξιδίων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
modelplant@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εισαγωγική εταιρία στη 
Μαγούλα Αττικής ως Υπάλληλος Γραφείου. 8ωρη 
απασχόληση Δευτέρα - Παρασκευή, απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση Ιταλικών και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: eliasdimou@dimou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τμήμα διοργάνωσης συ-
νεδρίων. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στο 
τμήμα γραμματειακής υποστήριξης των συνεδρίων. 
Γνώση κυρίως της Αγγλικής γλώσσας-γνώση 
προγραμμάτων του MS office-γνώση travel force. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretariat@prctravel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από διαφη-
μιστική εταιρία στο τμήμα ενημέρωσης διαφή-
μισης. Σταθερός μισθός, bonus, ασφάλιση. Τηλ: 
6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα νέα και ευπαρουσίαστα για 
υποδοχή εταιρίας, γραμματεία, δύο φορές την 
εβδομάδα. Ωράριο: 18:00 - 23:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: work.publication@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές ΑΕΙ - ΕΜΠ - ΤΕΙ για ανέβα-
σμα ειδήσεων ηλεκτρονικής μορφής εφημερίδας, 
ψηφιοποίηση κειμένων. Ωράριο δύο φορές την 
εβδομάδα 18:00 - 23:00. Σύντομο βιογραφικό 
στο e-mail: work.publication@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με χειροποίητα χαλιά ζητεί Γραμμα-
τέα με γνώσεις Αγγλικών, ευχέρεια στις πωλήσεις, 
part time. Περιοχή Κηφισιά. Τηλ: 210 2834780, 
ώρες επικοινωνίας 10:30-21:00.

ΝΕΟΣ -α ζητείται για πρωινή απασχόληση σε δια-
φημιστικό γραφείο, με γνώσεις H/Y, για εσωτερική 
και εξωτερική εργασία, μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 5446460, 6975 731397.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Alexander Moore παροχής υπηρεσιών 
οργάνωσης επιθυμεί να προσλάβει άτομα νέα 
για τη γραμματειακή υποστήριξη της εταιρίας. 
Ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές. Βιογρα-
φικά e-mail: hr@alexandermoore.com, ένδειξη: 
AMGR/02/2015.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με 3 εμπορικά υποκαταστήματα 
για το εμπορικό τμήμα ζητά 5 άτομα με γνώσεις 
και εμπειρία στη γραμματεία και στον εμπορικό 
τομέα. Σταθερός μισθός, δώρα ταξίδια. Τηλ: 212 
6872360.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με άριστη γνώση Αγγλικών 
και τυφλό σύστημα γραφής (H/Υ) για customer 
support και συγγραφή περιεχομένου σε e-shop 
με αντικείμενο το αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: megacc29@yahoo.com.

ΤΟ MEDISYSTEM στην Κηφισιά επιθυμεί να 
προσλάβει Receptionist. Απαραίτητα προσό-
ντα: Εμπειρία 3 ετών, γνώση H/Y, τιμολόγησης, 
επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: medisystem.kif@gmail.
com, τηλ: 210 8013803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαχειριστής Ιστοσελίδων joomla, 
από εταιρία για εργασία στο σπίτι. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@booking-greece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από την εταιρία Νοva 
health LTD ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@novahealth.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 Υπάλληλοι Γραφείου για μονά-
δα ηλεκτρικής αεργού ισχύς για: Γραμματεία, 
τηλεφωνικό κέντρο, ρεσεψιόν, αποθήκη. Ευ-
έλικτα ωράρια: 8ωρα, 6ωρα, 4ωρα, πρωινά ή 
απογευματινά. Δεκτοί φοιτητές, συνταξιούχοι. 
Τηλ: 211 9964015.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Νέα Κηφισιά ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου με άριστη γνώση Αγγλι-
κών, επιθυμητή γνώση τιμολόγησης, απόφοιτος 
ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: n.prodromidis@
alphadynamic.eu, fax: 211 2686837.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra ζητά άτομο για γραμμα-
τειακή υποστήριξη και πωλήσεις εκδηλώσεων. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε ξενοδοχείο ή εστια-
τόριο. Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Γραμματέας Φροντιστηρίου 
(αποκλειστικά με προϋπηρεσία σε φροντιστήριο) 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη 
Αττικής. Άριστη γνώση Αγγλικών και word-excel 
για απογευματινή εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου για μερική 
απασχόληση. Να πληρεί τις προϋποθέσεις για 
voucher ή να έχει voucher. Κάτοικος Β. Προαστί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jkarvelj@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
πράσινου καφέ για νομικό, λογιστήριο, ρεσεψιόν, 
γραμματεία. Σταθερός μισθός, 6ωρο, 4ωρο πρωινό 
ή απογευματινό. Τηλ: 212 6872575.

Marketing- δημόσιες Σχέσεις 
- διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση marketing με γνώσεις 
γραφιστικών προγραμμάτων, υλοποίηση - συντή-
ρηση site και e-shop, δημιουργία προϊοντικών 
καταλόγων, γνώση μέσων προώθησης (mail, 
social media). Απαραίτητη προϋπηρεσία. Ε-mail: 
skrekis@gmail.com, fax: 210 5316675.

H MULTITANK .Ltd ζητά Junior Marketing & 
Social Media Στέλεχος. Πτυχιούχο με καλή γνώση 
γραφιστικών προγραμμάτων, SEO Optimizing, 
PHP, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
multitank.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
(e-shop). Προϋπηρεσία σε ανάλογη εργασία σε 
Ελλάδα ή εξωτερικό θα ληφθεί υπόψη, με γνώσεις 
Αγγλικών και Ισπανικών. Τηλ: 6944 654694.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας 
ζητά Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα marketing, 
ανάπτυξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία, 
υψηλές αποδοχές. Παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο 
ελεύθερο, προοπτικές καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διαφήμισης από εταιρία για 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από γνωστό μαγαζί στο Κολωνάκι 
για πώληση με γνώσεις marketing, χειρισμό 
social media, απλών γραφιστικών και δημιουργία 
δελτίων τύπου. Σχέση με ΜΜΕ θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
palerosdreamhoms.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για part time απασχόληση 
στο χώρο του marketing. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimitrakopouloschris@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο Marketing ή Διαφή-
μισης με οργανωτικές ικανότητες, καλή γνώση 

Αγγλικών και χρήση Η/Υ.(Microsoft Office). Επι-
θυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@mms-adv.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για part time απασχόληση 
στον κλάδο της διαφήμισης και του marketing. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από διαφη-
μιστική εταιρία στο τμήμα ενημέρωσης διαφή-
μισης. Σταθερός μισθός, bonus, ασφάλιση. Τηλ: 
6986 155896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing Manager από εταιρία ορ-
γάνωσης εκθέσεων με 10ετή εμπειρία και άνω, 
στο χώρο του marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
lineaexhibitions@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός Συνεργάτης με 
εμπειρία στις πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις 
από ομάδα marketing που επεκτείνεται. Επιθυ-
μητή γνώση ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: 
elefteriapantazi@yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εκδοτική-
διαφημιστική, με εμπειρία και ικανότητα στο 
χώρο των δημοσίων σχέσεων. Θα προτιμηθεί 
με εμπειρία από τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
Ωράριο: 10:00 - 16:00. Τηλ: 210 3801619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital Marketing-Social Media 
Marketing και Google Ads υποψήφιος που να 
έχει τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στη διαφήμι-
ση-άριστη γνώση των social media (webpage-
facebook-twitter-LinkedIn-Google Ads-e-mail 
marketing κλπ). Τηλ: 6971 966986.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων - 
Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών από όμιλο 
εταιριών για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 1275.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τμήμα marketing με 3ετή 
προϋπηρεσία στο χώρο τροφίμων. Γνώσεις πωλή-
σεων, media, άπταιστα Αγγλικά, υψηλές ικανότητες 
επικοινωνίας, απαραίτητο πτυχίο πανεπιστημίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Marketing διαφημιστικής 
εταιρίας για την προώθηση νέων προϊόντων. 
Απαραίτητα: κάτοχος πτυχίου marketing, 5ετή 
προϋπηρεσία, γνώσεις γραφικών τεχνών, άριστη 
ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 
E-mail: manager@genesisadv.gr.

Η ΣΤΑΜΙΩΝ ΑΕ αναζητεί άτομο για το εργοστά-
σιο της, στο τμήμα Licensing, την επικοινωνία 
και τη διαδικασία εγκρίσεων. Απαιτείται 2ετη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Ms Office, κυρίως 
Excel και Αγγλικής γλώσσας. E-mail: korina.
psarikoglou@stamion.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές διαφημιστικού χώρου από 
διαφημιστικό γραφείο για την ελεύθερη αγορά, με 
δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ekfrasisep@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για στε-
λέχωση ομάδας marketing για παραγωγή και 
καταχώριση διαφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό 
αναζήτησης. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 
6454406, ώρες: 11:00 - 15:00.

Λογιστές -Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στο Περιστέρι, 
ζητούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση στο 
τμήμα λογιστηρίου, γραμματείας, διαχείρι-
ση e-shop. Βιογραφικά στο e-mail: office1@
medicalsolutions.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια ζητείται από λογιστική - συμ-
βουλευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη, με εμπει-
ρία πάνω από 10 έτη. Τήρηση διπλογραφικών 
βιβλίων-κλείσιμο-ισολογισμός-μισθοδοσία. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με προϋποθέσεις: απόφοι-
τος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής, υπογραφή 
ισολογισμών, οικονομικών καταστάσεων, κατα-
στάσεις υποβολής φόρων, γνώσεις Αγγλικών, 
Atlantis, 10ετή προϋπηρεσία. E-mail: jobs@fhw.
gr, κωδ: 3095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές για έκδοση και συγγραφή 
βιβλίων από εκδοτικό όμιλο. Τηλ: 6977 210549.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, έμπειρος με γνώ-
σεις εργατικών, εισαγωγών, ntrastat, Φ.Π.Α. και 
γνώση του προγράμματος Κεφάλαιο. Εξαήμερη 
εργασία. Βιογραφικά στο e- mail: kreata60@
gmail.com, τηλ: 210 3479318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια πεπειραμένη από βιοτεχνία 
ενδυμάτων για βιβλία Γ’ κατηγορίας, περιοχή 
Καλλιθέα. Τηλ: 6944 223813.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Νίκαια ζητεί Λογιστή 
με άδεια Α’ τάξης, για μισθοδοσία και βιβλία Γ’ 
κατηγορίας, για κάποιες ώρες της εβδομάδας 
κατόπιν συνεννόησης. Tηλ: 6974 701287, 210 
4949600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γρα-
φείο για Β’, Γ’ κατηγορίας βιβλία, με καλή γνώ-
ση προγραμμάτων Epsilon, κεφάλαιο και data 
communication. Επιθυμητή γνώση δηλώσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxloghalandri@outlook.
com, τηλ: 215 5250210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρακτική άσκηση σε λογι-
στικό γραφείο. Ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00. 
Τηλ: 6978 748716.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Λογιστή /τρια. Απαραίτητα προ-
σόντα: πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Οικονομικής Σχο-
λής με κατεύθυνση τη Λογιστική. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 χρόνια, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bmall.gr, τηλ: 6931 394828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στον Ασπρόπυργο με απαραίτητες γνώσεις- τα-
χύτητα χειρισμού προγραμμάτων EPSILON μι-
σθοδοσίας και απλογραφικών - διπλογραφικών 
βιβλίων. Ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00. Τηλ: 
6972 273309.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα την Αργυρούπολη, 
ζητεί Λογιστή με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, 
επιθυμητή κατοχή διπλώματος Ι.Χ. ή moto. Θα 
προτιμηθούν από κοντινές περιοχές. Fax: 210 
9940218, τηλ: 213 0365064.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρο Λογιστή - Φοροτεχνικό 
Α’ Τάξης με γνώσεις λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Αναγραφή επιθυμητών αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: nalikoss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤAI από λογιστήριο εμπορικής εταιρίας 
Υπάλληλος Λογιστηρίου. Άριστη γνώση excel, 
Η/Υ (τύποι, συναρτήσεις, κλπ). Βιογραφικά στο 
e-mail: g.intzidis@cargobus.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τροφίμων με έδρα στη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία, γνώση ERP (x-line) και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με βασικές γνώ-
σεις λογιστικής και προϋπηρεσία σε εισαγωγική 
εταιρία. Γνώση Αγγλικών και Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου για 4ωρη 
πενθήμερη απασχόληση. Κάτοικος Γλυφάδας 
και γύρω περιοχών, αποκλειστικά οικονομικής 
κατεύθυνσης. Bιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@safebusiness.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων στο Κορωπί 
ζητά νέα κοντινής περιοχής για πρακτική άσκηση 
σε τμήμα λογιστηρίου και τιμολόγησης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hr@kayak.gr, με αιτιολογία 
πρακτική άσκηση.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - φοροτεχνικό γραφείο ζητά Λογιστή 
με εμπειρία στα λογιστικά βιβλία και προϋπηρε-
σία στο χώρο της λογιστικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: stvel7@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή κάτοχος δικύκλου, 
με εμπειρία σε κατάθεση φακέλων σε διαγω-
νισμούς δημοσίου. Γνώση συστήματος Εργάνη, 
προσλήψεις-απολύσεις, part time ή εκ περιτροπής. 
Ε-mail με φωτογραφία: info@logistisatnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία για με-
ρική απασχόληση. Απαιτείται: καλή γνώση στη 
μισθοδοσία, τήρηση βιβλίων Β’ Γ’. Γνώση των 
προγραμμάτων της Data Communication. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@chkarra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή κάτοχος δικύκλου 
με προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, από 
λογιστική εταιρία με έδρα την Αθήνα. Προοπτικές 
εξέλιξης και κάλυψη εξόδων κίνησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@sigalas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε επίπεδο proficiency. 
Γνώστης κεφαλαίου, οδηγός αυτοκινήτου και 
μηχανής στον Πειραιά. Τηλ: 6932 885828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για μερική απασχόληση 
από βιομηχανία στη Σίνδο. Τηλ: 2310 535685.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με 8ωρη απασχόληση 
στο Γέρακα. Προϋπηρεσία ενός έτους στην τήρηση 
εμπορικής διαχείρισης και γενικής λογιστικής σε 
ERP εφαρμογές. Γνώση office-outlook-Αγγλικών. 
Ε-mail: logistirio@mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
με καλή γνώση εργατικών, φορολογίας, εισοδή-
ματος, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ και excel-word. Βιογραφικά 
στο e-mail: d.stamargas@taxismanager.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία Α.Ε. στο Κορωπί ζητά Βο-
ηθό Λογιστή. Προϋπηρεσία 5 ετών σε βιβλία 
Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή γνώση Excel. Χρήση 
ERP orama θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: FIN0215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για Φοροελεγκτική εταιρία 
στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για Φοροελεγκτι-
κή εταιρία στο Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@mifo.gr, fax: 210 6615989.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Η D.S ISKRA Steel Construction Ltd, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες μεταλλικών και σύμμικτων 
κατασκευών στην Ευρώπη με έδρα τα Σκόπια, ζητά:

Διαχειριστή Μεταλλικών Έργων 
(Steelworks Project Manager) (Κωδ. PM01-15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετή εμπειρία αντίστοιχης θέσης σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών 
•Ικανότητα στη διαχείριση (προετοιμασία, επίβλεψη, εκτέλεση & ολοκλήρωση) των έργων σύμφωνα 
με τους όρους εκάστου συμβολαίου με ταυτόχρονη τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας. 
•Άριστη γνώση & εμπειρία εφαρμογής διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας κατά EN 1090. 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης τεχνικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλικής, καθώς της συμβατικής & τεχνικής ορολογίας  
του κατασκευαστικού τομέα. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS-Office, AutoCAD) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο εξωτερικό (Kumanovo, FYROM)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: sales@dsiskra.com.mk

Η εταιρία Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 2ο χιλ. Επαρχιακής Οδού Ψαχνών-Πολιτικών 
(περίπου 100 χιλ από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα 
και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. H εταιρία επιθυμεί να στελεχώσει την ακόλουθη θέση:

Procurement Officer
Περιγραφή θέσης:Υπεύθυνος αγορών και βέλτιστης διαχείρισης αποθεμάτων α’ υλών και υλικών συ-
σκευασίας, ανάπτυξη νέων υλικών συσκευασίας, δημιουργία τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη και 
εφαρμογή budget αγορών κλπ.

Η NEF-NEF AE. ελληνική εταιρεία, με 50 χρόνια εμπειρία στα λευκά είδη ζητά για το σχεδιαστικό της 
τμήμα στις Αχαρνές - Αθήνα:

Graphic Designer

Marketing Manager  
Μεγάλων Πελατών (Γυναίκα) με έδρα την Αθήνα

Η θέση αφορά την επικοινωνία και τη διαχείριση των υπαρχόντων μεγάλων πελατών.

Η υποψήφια θα χρειάζεται να είναι: 
•Άκρως επικοινωνιακή, result oriented, μεθοδική και ακριβής στο σκοπό και στους στόχους της

Η υποψήφια θα χρειάζεται να έχει: 
•Επιχειρηματικό πνεύμα και οικονομική αντίληψη (P&L, Budgeting, Cash Flow) 
•Οργανωτικό πνεύμα και ηγετική ικανότητα 
•Πανεπιστημιακή μόρφωση στο marketing με ειδικότητα στο P.R. και γνώσεις brand 
management 
•Μεταπτυχιακό στην ψυχολογία του καταναλωτή/Neuromarketing 
•Τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση διαχείρισης πελατών 
•Εξαίρετη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση της χρήσης σύγχρονων λογισμικών/μηχανογραφικών εφαρμογών.

Η εταιρεία προσφέρει: προοπτικές εξέλιξης και επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα πολύ καλό εργασιακό 
περιβάλλον. Το επίπεδο αποδοχών είναι αρκετά καλό.

Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: speros@megasystems.gr μέχρι 31/3/2015, 
website: www.scent-magazine.info

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής 
σχολής 
•Προϋπηρεσία στο χώρο  
της μόδας 
•Άριστη γνώση  

των προγραμμάτων Illustrator, 
InDesign, Photoshop 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη και δυναμική 
προσωπικότητα με οργάνωση 

και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων 
•Υψηλή αισθητική

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (χημικού μηχανικού, 
χημικού, τεχνολόγου τροφίμων, γεωπόνου) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office  
(Word, Excel, Microsoft Outlook) - ERP - MRP 
•Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε τμήμα αγορών 
FMCG σε εταιρία τροφίμων 
•Τεχνικές γνώσεις υλικών συσκευασίας  
& παραγωγής 
•Γνώση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς 
στον τομέα των α’ υλών και υλικών συσκευασίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
•Ικανότητα επικοινωνίας, άνεση  
στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευχέρεια χρήσης 
γραπτού και προφορικού λόγου 

Πρόσθετα προσόντα που θα εκτιμηθούν  
ιδιαίτερα: 
•ΜΒΑ και βασικές γνώσεις λογιστικής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Η θέση θα αναφέρεται στο διευθυντή προμηθειών.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv2@skywalker.gr αναγράφοντας στη θέση θέμα 
του e-mail «Procurement Officer». Παράκληση 
μόνο συμβατά βιογραφικά.

Άτομα για το Εμπορικό Τμήμα
Ζητούνται άτομα για τη στελέχωση του εμπορικού τμήματος από εταιρία τροφίμων με έδρα το Λάκκωμα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
οικονομικών ή λογιστικής 
εσωτερικού η εξωτερικού 
•Ηλικία 25 - 38 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
3 ετών σε δυναμικό  
περιβάλλον οργανωμένης  
επιχείρησης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών -  
θα εκτιμηθεί η γνώση  
Γερμανικών 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
(ERP, MS Office, Internet),  

(θα γίνουν σεμινάρια  
με για τη χρήση του “ERP”  
που χρησιμοποιεί η εταιρία) 
•Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, 
ευγένεια, ευστροφία,  
εργατικότητα 
•Ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλιών όπου απαιτείται 
δυνατότητα θετικής  
επικοινωνίας με πελάτες

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση παραγγελιών 
•Έκδοση τιμολογίων, δελτίων 
αποστολής, πιστωτικών 

•Υποστήριξη τμήματος  
πωλήσεων (ετοιμασία  
προσφορών, εκτύπωση  
αναλύσεων, εκτύπωση  
υπολοίπων), 
•Τηλεφωνική  
παραγγελειοληψία, 
•Διαχείριση δρομολογίων, 
•Παρακολούθηση αποθήκης 
και αναφορά ελλείψεων 
•Εξωτερικές εργασίες  
(τράπεζες, υπηρεσίες)

Αποστολή βιογραφικών: 
hrm@stohos-foods.gr

Για όσους νοσηλευτές-τριες ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Βερολίνο, η εταιρεία μας competence & 
more είναι η ιδανική λύση. Το νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας μας απασχολείται σε διάφορα 
νοσοκομεία του Βερολίνου, έχοντας τη δυνατότητα επιλογής κλινικής.

Το Βερολίνο είναι πολυπολιτισμική πρωτεύουσα και το ίδιο χαρακτηρίζει και την ομάδα μας. Για να 
διευκολύνουμε την είσοδο των Ελλήνων νοσηλευτών/-τριών στη γερμανική αγορά εργασίας, έχουμε 
δημιουργήσει μία νέα ιδέα. Εάν είσαι:

Νοσηλευτής/τρια με  
Γνώσεις Γερμανικών (Επιπέδου Β1/Β2)

θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου!

Τι προσφέρουμε: 
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας,  
μιας κι εσύ διαμορφώνεις το πρόγραμμά σου  
και επιλέγεις τις βάρδιές σου 
•Εργασία σε διαφορετικά νοσοκομεία  
ή γηροκομεία, αποκτώντας έτσι γρήγορα  
εμπειρία σε διάφορα πεδία

Τι πρέπει να διαθέτεις: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.  
Για την αναγνώριση του πτυχίου σου  
στη Γερμανία είναι απαραίτητη η γνώση  
Γερμανικών επιπέδου Β2. Ωστόσο,  
αν δε βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο, θα θέλαμε 
ευχαρίστως να σε γνωρίσουμε. 
•Όρεξη για εργασία σε ομάδες

Οι αρμοδιότητές σου: Επιβλέπεις και φροντίζεις 

ασθενείς σε διάφορες κλινικές του Βερολίνου, έχοντας 
την δυνατότητα να επιλέξεις το που θες να εργα-
στείς. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται όλα τα 
μεγάλα νοσοκομεία και γηροκομεία του Βερολίνου, 
κάτι που προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής.

Διαδικασία: 
•Μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου  
στα γερμανικά, αγγλικά ή ελληνικά 
•Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται  
τηλεφωνικά ή μέσω Skype 
•Η ελληνόφωνη συνεργάτης μας, κα Ελένη  
Ιωαννίδου, θα σε υποστηρίξει και βοηθήσει  
σε όλα τα διαδικαστικά θέματα, όπως: 
-τη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου σου 
-την εύρεση διαμερίσματος

Περιμένουμε το βιογραφικό σου με mail. competence 
& more, Personaldienstleistungen GmbH, Eleni 
Ioannidou, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, 
Deutschland/Germany, phone: +49 30 700 104-678, 
e-mail: eleni.ioannidou@competenceandmore.de, 
website: www.competenceandmore.de

Η Blu Global 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:

Φροντιστές Ασθενών με Άνοια/Νόσο Alzheimer 
για Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιοχές εργασίας: London, Birmingham, 
Shropshire και σε άλλες περιοχές  
σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο 
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Άμεσα

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
πρέπει να εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο υγείας 
και ευημερίας για τους ασθενείς του, εξετάζοντας 
τις φυσικές, κοινωνικές και συναισθηματικές ανά-
γκες τους και τηρώντας τις εταιρικές αξίες: αυστηρά 
πρότυπα, ανταπόκριση, ενσυναίσθηση, σεβασμός, 
τεχνογνωσία και διασκέδαση.

Τα καθήκοντά σας μπορεί να περιλαμβάνουν: 
•Παροχή εξειδικευμένης φροντίδας για τα άτομα 
με άνοια/νόσο Alzheimer 
•Ακριβή παρακολούθηση προγράμματος  
περίθαλψης 
•Παροχή προσωπικής φροντίδας στους ασθενείς 
•Χορήγηση φαρμάκων 
•Μικρή βοήθεια σε δουλειές του σπιτιού/ 
κηπουρική 
•Προετοιμασία υγιεινών γευμάτων 
•Υποστήριξη των ασθενών σε θέματα ακράτειας 
•Συντροφικότητα 
•Συνοδεία των ασθενών σε κοινωνικές εξόδους 

ή ιατρικά ραντεβού 
•Υποστήριξη των ασθενών στις καθημερινές 
δραστηριότητες τους (χόμπι/ενδιαφέροντα  
και κοινωνικές δραστηριότητες)

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές: £8 - £12 ανά ώρα / 
450.00 GBP ανά εβδομάδα 
•Για κάθε 4 εβδομάδες εργασίας θα έχετε 2 
εβδομάδες ελεύθερες 
•Εκπαίδευση

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον έξι μήνες προϋπηρεσία  
σε φροντίδα ασθενών με άνοια/νόσο Alzheimer 
•Καλό επίπεδο συνεννόησης στην Αγγλική 
γλώσσα 
•Άδεια οδήγησης θα θεωρηθεί σαν επιπλέον 
προσόν

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
Cvgreece@blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θε-
ωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. Η Blu Global 
δε χρεώνει κανενός είδους προμήθεια στους 
υποψήφιους! «Completely Bespoke, Truly Global»
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ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από βιοτεχνία 
ενδυμάτων για βιβλία Γ’ κατηγορίας. Περιοχή 
Καλλιθέα. Τηλ: 6944 223813.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Νίκαια ζητεί Λογιστή με 
άδεια Α’ τάξης, για μισθοδοσία και βιβλία Γ’ κατη-
γορίας, για κάποιες ώρες της εβδομάδας κατόπιν 
συνεννόησης. Τηλ: 210 4949600, 6974 701287.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται για λογιστικό γραφείο 
για μερική απασχόληση, με δυνατότητα έκδοσης 
τιμολογίου και κάτοχος δικύκλου. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikoligd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, 
από περιοχή Γλυφάδας - Βούλας. Βασικός μισθός. 
Τηλ: 6944 468333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γραφείο 
με 2 - 4 έτη προϋπηρεσία σε Β’ και Γ’ βιβλία, 
μισθοδοσία, φορολογικές δηλώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: alespap@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Υπάλληλος Λογιστηρίου 
ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ με άριστη γνώση Word-Excel και 
γενική γνώση λειτουργίας βάσεων δεδομένων 
και διαχείρισης - διακίνησης αποθήκης και εμπο-
ρικών προγραμμάτων(Navision). Βιογραφικά στο 
e-mail: mara@ileanamakri.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, στην Καβάλα ζητά άτομο 
για εργασία πτυχιούχο οικονομικής σχολής, για 
πλήρη απασχόληση ως Βοηθό Λογιστή. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία. Απαραίτητη η άδεια οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergasia@taxds.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, ζητά Λογιστή πτυχιούχο ΑΕΙ/
ΤΕΙ, με 3-5 χρόνια προϋπηρεσία (σε λογιστικό 
γραφείο/λογιστήριο εταιρίας) για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Άριστη γνώση 
ενημέρωσης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, προγράμματος 
EXTRA, λογιστική διαχείριση της EPSILON-NET. 
E-mail: nkouroupi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με εμπειρία από βιομηχανία 
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Υπάλληλο Back 
Office Λογιστηρίου με 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ οικονομικών, γνώση 
Αγγλικών και κάτοχος ΕΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: 
boskou@calavros.gr.

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

Η 2G FACILITY Management δραστηριοποιεί-
ται στον τομέα της ανακύκλωσης, ζητά άμεσα 
έμπειρους επαγγελματίες, με εμπειρία 1 έτους. 
Απαραίτητη αίτηση voucher «Κατάρτιση ανέρ-
γων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με 
υποχρεωτική-εγγυημένη απασχόληση». E-mail: 
eleventaki@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή Α’ 
τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού και οργάνωσης 
λογιστηρίου για εσωτερική απασχόληση. Παροχές: 
μισθός και ασφάλιση. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές - Φοροτεχνικοί, νέοι 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, 
μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: Hraklitos@the.forthnet.gr, τηλ: 2310 
275605, κος Ηράκλειτος κέντρο λογιστικής.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για λογιστήριο 
σε συσκευαστήριο φρούτων - λαχανικών, Νομός 
Αργολίδας. Τηλ: 6948 870604.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρο Λογιστή - Φοροτεχνικό 
Α’ Τάξης με γνώσεις λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Αναγραφή επιθυμητών αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: nalikoss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για οικονομική παρακολούθηση 
έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικών, 
άριστη γνώση Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 
4ετής προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@fhw.gr.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υποψήφιος πτυχιούχος, για κάλυψη 
θέσης στο χρηματοοικονομικό τομέα. Προφίλ 
υποψηφίου με επικοινωνιακό και εργατικό χαρα-
κτήρα. Πλήρης απασχόληση, συνεχής επιμόρφωση 
και εκπαίδευση, πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: alxasf2005@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ασφαλι-
στικό πρακτορείο με εμπειρία σε κλάδο πυρός 
και τεχνικών ασφαλίσεων και με γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο email: 
xristoforounestor@gmail.com, τηλ: 6944 366958.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με ασφαλιστική 
επιχείρηση. Τηλ: 6972 469367.

Η MANAGEMENT FORCE αναζητεί συνεργασία 
με Μηχανικό για τη θέση Σύμβουλος Διαχείρι-

σης Ασφάλειας Βιομηχανίας και Διεργασιών. 
Απαραίτητα: Τριετής εμπειρία στην ασφάλεια, 
Αγγλικά. Επιθυμητά: Πτυχίο στην ασφάλεια, 2η 
γλώσσα. E-mail: secretariat@mforsafety.com, 
κωδ: PSSR.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων Χρηματοοι-
κονομικών από πολυεθνική για Θεσσαλονίκη. 
Σταθερές αμοιβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων 
(Unit Manager) από πολυεθνική, με εμπειρία στην 
ασφαλιστική ή στην τραπεζική αγορά προκει-
μένου να αναλάβει καθήκοντα Unit Manager. 
Παρέχονται: υψηλές σταθερές αποδοχές. E-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Υπάλληλος με εμπει-
ρία και προϋπηρεσία στο χώρο για πρακτορείο 
ασφαλειών. Τηλ: 6932 244941.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Customs Globalbroker από μεγάλο 
εκτελωνιστικό γραφείο με ECDL, ACCESS expert 
και με άριστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
vlachos_vas@globalbrokers.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων από ΑΤΕ ασφα-
λιστική για ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου. 
Προσωπικό γραφείο-εκπαίδευση-πιστοποίηση 
από την τράπεζα Ελλάδας, ρύθμιση ωράριου 
απασχόλησης και απολαβές σύμφωνα με τους 
στόχους σας. Τηλ: 210 3215595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σοβαροί Συνεργάτες από εταιρία 
διαχείρισης ακινήτων στα βόρεια προάστια. 
Επιθυμητό προϋπάρχον πελατολόγιο. Αντα-
γωνιστικά πακέτα προμηθειών. Βιογραφικά 
στο e-mail: properties.landbank@gmail.com, 
τηλ: 210 6120404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας από 
εταιρία Real Estate, με γνώμονα τη διαρκή βελτί-
ωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Προσφέ-
ρονται ανταγωνιστικά πακέτα προμηθειών-διαρκής 
και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-προοπτικές 
εξέλιξης. Ε-mail: properties.landbank@gmail.
com, τηλ 210 6120404.

Η CAPITAL DYNAMIC ζητά για συνεργασία 
Επαγγελματία με πελατολόγιο, για χρηματι-
στήριο ή και διαχείριση κεφαλαίων. Προσφέ-
ρονται: Άριστες συνθήκες εργασίας και υψηλές 
επιστροφές προμηθειών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@capitaldynamic.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι 
ή Πράκτορες για συνεργασία με καινοτόμα δίκτυα 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: simvoulos@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Σύμβουλοι Ακίνητης 
Περιουσίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δι-
άθεση-ενεργητικότητα για εργασία. Παρέχουμε 
υψηλό εισόδημα μισθό και καλύτερη προμήθεια 
αγοράς. Fax: 2310 420369, τηλ: 2310 334001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος με εμπειρία 
στον κλάδο ζωής και υγείας, για να προωθήσει 
στο υπάρχον πελατολόγιο μεγάλου ασφαλιστικού 
πρακτορείου γενικών ασφαλίσεων, τον κλάδο 
υγείας. Σταθερή συνεργασία, σίγουρη επιτυχία. 
Απόλυτη εχεμύθεια. E-mail: info@welcome.net.gr.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ 
-δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΤΜΗΜΑ υποστήριξης εταιρίας πληροφορικής 
στην Αθήνα, ζητά άτομα. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις: ΑΕΙ/ΤΕΙ, Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, 
Windows 7/8 Server, databases, προϋπηρεσία σε 
υποστήριξη Η/Υ, POS, HELP-DESK, δυνατότητα 
μετακινήσεων, αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
E-mail: cv@smartware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεφωνικών Κέντρων 
και Δικτύων TCP/ΙΡ από εταιρία με εμπειρία 
στα τηλεφωνικά κέντρα Panasonic- VOIP κατά 
προτίμηση κάτοχος πιστοποίησης CISCO (ccna 
κλπ). Πλήρης απασχόληση, ευκαιρία εξέλιξης. 
Ωράριο: 08:00-17:00. Τηλ: 210 4082804.

ΕΤΑΙΡΙΑ δημιουργός ιστοσελίδων στη Σαντορίνη 
ζητά Τεχνικό με εμπειρία. Τηλ: 22860 24869 
6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός στην Αθήνα με εμπει-
ρία σε επισκευές i-phone, smartphone, tablet, 
laptop, i-mac. Εμπειρία χρήσης κολλητηριού 
και επισκευών μητρικών πλακετών σε σταθμό 
συγκόλλησης. Μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 
6049996, 6978 483590.

ΑΝΩΝΥΜΗ τηλεπικοινωνιακή εταιρία ζητά 
Πτυχιούχους Ηλεκτρονικών - Τηλεπικοινωνι-
ών ή παρεμφερές, με καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergafon@ergafon.gr, 
θέμα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H ALFANET Α.Ε ζητά να προσλάβει Τεχνικό H/Y 
και Δικτύων. Απαραίτητη η 3ετής τουλάχιστον 
εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση Hardware. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ για τη θέση του Υπεύ-
θυνου Τμήματος ΙΤ για πλήρη απασχόληση. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΥΤΙΒ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί H/Y - Ηλεκτρονικοί για 

επισκευές μικρών H/Y και κινητών συσκευών 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mobiwiki.
gr, κωδ: ΗΜΒΒ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί - Ηλεκτρονικοί, για επι-
σκευές Η/Υ και κινητών συσκευών σε επίπεδο 
πλακέτας, για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mobiwiki.gr, κωδ: ΗΤΕΑ.

WINGS ICT SOLUTIONS is looking for 
Programmers/Software Engineers-Hardware 
Engineers, WINGS ICT Solutions based in 
Athens, will employ programmers-engineers 
for development of hardware or embedded 
software with knowledge of English. CVs: info@
wings-ict-solutions.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Reballing από εταιρία Πλη-
ροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: servicelaptopolis@gmail.com, τηλ: 
6948 872837, 2310 901030.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εκτυπωτών - Μελανιών - 
Τόνερ από εταιρία στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: grigoris@burn-out.gr.

Προγραμματιστές-Αναλυτές 
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
IOS DEVELOPER ζητείται για ανάπτυξη και υπο-
στήριξη εφαρμογής, με απαραίτητα χαρακτηριστικά 
άπταιστη γνώση Objective- C-Swift-php-mysql-
web services-json, θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
που έχουν εμπειρία σε Google APIs (GCM-Google 
Maps), Facebook ΑΡΙ. E-mail: hr@gcdis.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής Android λειτουργι-
κού για συνεργασία σε μεταβολή rom κινητών, 
ταμπλετών και συναφών προϊόντων. Απαραί-
τητες γνώσεις extraction και decompile των 
απαραιτήτων system apks, μετάφραση strings 
κλπ. Τηλ: 6930 473054.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delphi Developer με γνώσεις Sql 
Server για εταιρία πληροφορικής, ανάπτυξη 
και συντήρηση εφαρμογών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@altersoft.gr, κωδ: DEV01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με γνώσεις PHP, MySQL 
για εταιρία πληροφορικής. Προαιρετική η γνώση 
Yii, MVC. Βιογραφικά στο e-mail: info@altersoft.
gr, κωδ: WEB01.

WINGS ICT SOLUTIONS is looking for 
Programmers/Software Engineers-Hardware 
Engineers, WINGS ICT Solutions based in 
Athens, will employ programmers-engineers 
for development of hardware or embedded 
software with knowledge of English. CVs: info@
wings-ict-solutions.eu.

Η LINK TECHNOLOGIES ζητά Web Developer 
με: Άριστες γνώσεις PHP, Jquery, Html5, Css3, 
Sql. Επιθυμητή η γνώση Linux. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@link-tech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Πληροφορικής πανεπι-
στημίου-ΤΕΙ, έμπειρος, να διαμένει υποχρεωτικά 
στους Αμπελόκηπους - Ψυχικό - Μαρούσι (βόρεια 
προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Senior Web Developer που 
να γνωρίζει PHP, MySQL, JavaScript, Wordpress, 
WooComerce για εταιρία πληροφορικής. Προαι-
ρετική γνώση photoshop ή fireworks. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ibs.gr, κωδ: DEV01.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με άριστη γνώση 
html, css, php, sql, joomla, για σχεδίαση και 
συντήρηση ιστοσελίδων, από εταιρία με ανάπτυξη 
εφαρμογών internet. Βιογραφικά στο e-mail: 
work.publication@gmail.com.

Α COMPANY is looking for Software-Web 
Developers. ΑΕΙ/ΤΕΙ graduates for full time 
employment. Required working knowledge 
of Java-PHP-SQL-Linux-Javascript. Desired 
experience in Oracle and a CMS like Wordpress 
or Liferay. CVs: hr@synergic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η με γνώσεις διαχείρισης 
e-shop (Web Administrator). Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegance.gr, τηλ: 2310 870611.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ψάχνει άτομο για προ-
γραμματισμό εφαρμογών σε cloud/web (εμπειρία 
σε PHP). Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.
com, τηλ: 210 5325822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer/Developer, έμπειρος-
υπεύθυνος-ικανός στη δημιουργία και τη διαχεί-
ριση περιεχομένου, S.E.O. και internet marketing, 
από εταιρία για πλήρη απασχόληση σε γραφείο 
των Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
johnstewartabcd@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Java Developer από εταιρία ασφά-
λειας πληροφορικής. Πλήρης απασχόληση. 
Απαραίτητες γνώσεις προγραμματισμού Java 
(Netbeans, Eclipse, IDEA) /HTML/CSS/PHP, 
λειτουργικά συστήματα Windows/Unix, γνώση 
Αγγλικών. Επιπλέον γνώσεις σε Web-Application 
Servers/Databases/C#/C++ θα εκτιμηθούν. E-mail: 
info@sunrisetech.gr.

H ALEXANDER Moore SA(Sap Gold Partner) 
επιθυμεί να προσλάβει CRM Assistant για την 

υποστήριξη σε marketing projects-διαχείριση 
σχέσεων με πελάτες (CRM). Πλήρης απασχόληση, 
σταθερές αποδοχές. E-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ: CRM/2015.02.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer / Programmer, 
κάτοχος πτυχίου πληροφορικής ή θετικών 
επιστημών. Προσόντα: ΗTML 5, CSS 3, PHP, 
MySQL-JavaScript. Προϋπηρεσία σε ανάπτυξη 
εφαρμογών και websites θα εκτιμηθεί. E-mail: 
hr@brainbox.gr. κωδ: JNRDEV01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer έμπειρος με άριστη 
γνώση PHP, jQuery, Front-End-Development, 
mySql, javascript, HTML5, CSS, και Αγγλικά για 
δημιουργίες και συντηρήσεις portals. Βιογραφι-
κά με portfolio στο e-mail: cvjobslinks@gmail.
com, κωδ: wzx.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματίστρια νέα με άριστα Αγ-
γλικά και πτυχίο Προγραμματιστή. Βιογραφικά 
στο e-mail: vlachos_vas@globalbrokers.gr.

Η ALFANET A.E ζητά να προσλάβει Προγραμ-
ματιστή - Αναλυτή Βάσεων Δεδομένων για την 
ανάπτυξη custom εφαρμογών για τις ανάγκες 
της επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alfanet.gr.

H ALEXANDER MOORE επιθυμεί να προσλάβει 
IT Business Consultant. Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, επι-
θυμητή η γνώση MS SQL. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@alexandermoore.com, κωδ: Ε.IT.2015/02.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές σε Android / iOS 
με καλή γνώση SQL και σχετική προϋπηρεσία 
για μόνιμη εργασία καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@mobiwiki.gr, κωδ: AIDV.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής πτυχιούχος ΤΕΙ - 
ΑΕΙ, 3ετή επαγγελματική εμπειρία, για μόνιμη-
πλήρη απασχόληση-απαραίτητη εμπειρία σε 
εφαρμογές επικοινωνιών, τηλεματικής-κώδικα. 
Μισθός αναλόγων προσόντων, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Fax: 210 9700557, 
τηλ: 210 9700722.

A SHIPPING COMPANY is looking for IT Assistant. 
University degree, remotely support vessels, 
board the ships and trouble shoot problems. 
Fluent in English, preferable 1-2 years experience. 
Military obligations complete. CVs: imancvs@
gmail.com, κωδ: 1520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ακαδημαϊκός Συνεργάτης για Java / 
Android να αναλάβει την εκπόνηση σεμιναρίων 
εκμάθησης Java καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών 
για Android. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

Γραφίστες-διακόσμηση 
-Τέχνες- δημιουργικό
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ εκθεσιακών περιπτέρων ζητείται, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε εταιρίες κατασκευής 
εκθεσιακών περιπτέρων, χειρίστρια σε ένα από 
τα παρακάτω σχεδιαστικά προγράμματα 3D MAX, 
AutoCad, Artlantis/Vector etc. Άμεση πρόσληψη 
ΙΚΑ. E-mail: info@fetrix.gr, τηλ: 210 9730945, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από επιχείρηση γραφικών 
τεχνών με γνώσεις Illustrator - photoshop. 
Μισθός, πλήρης ασφάλιση, συζητήσιμη. Τηλ: 
22990 49105.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για φωτογραφίσεις μαγιό - 
εσωρούχων. Άμεση πληρωμή. Βιογραφικά, με 
φωτογραφίες, στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

ΝΕΕΣ για φωτογραφήσεις ρούχων - μαγιό εσω-
ρούχων, ζητούνται. Άμεση πληρωμή. Βιογραφικά, 
με φωτογραφίες, στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πατρονίστ για ηλεκτρονικό 
πατρόν από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: aggelia01@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστικών κατασκευών ζητά 
Γραφίστα με γνώσεις Illustrator -photoshop. 
Γνώσεις Internet, ιστοσελίδων καθώς και 3D 
θα ληφθούν υπόψη. Μισθός, πλήρης ασφάλιση, 
συζητήσιμη. Τηλ: 210 2322750.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στα Σπάτα ζητά Βοηθό Βιομηχανι-
κού Σχεδιαστή. Απαραίτητα: άριστη γνώση 3D 
σχεδιαστικών προγραμμάτων, άριστα Αγγλικά, 
ευχέρεια στην χρήση H/Y και Microsoft Office. 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων, προϋπηρεσίας-
απόδοσης. E-mail: exports@unitech-systems.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εξαγωγική εταιρία στα Άνω Λιόσια 
ζητά Σχεδιαστή προγράμματος Autocad. Βιογρα-
φικά στο e-mail: k.kouroupaki@mmvapors.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Γραφίστας για πλήρες 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: fotlazarou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη - επικοινωνιακή για εργασία 
σε escape room. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@brainquest.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία για ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία διαφημιστικών 
εφαρμογών στο Κορωπί Αττικής. Βιογραφικά με 
portfolio στο e-mail: ideatech@otenet.gr. Τηλ: 
210 6628021 210 6628022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διακοσμητές από κατάστημα επίπλων 
στο Μαρούσι. Άμεση εργασία, ικανοποιητικός 
μισθός, άριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Graphic Designer με επιθυμία να δου-
λέψει στην πιο δημιουργική ομάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: marketing@kyana.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραγουδιστές /τριες για δισκογρα-
φία. Προσφέρονται: studio στη Θεσσαλονίκη, 
χιλιάδες μαγαζιά για live εμφανίσεις σε όλη την 
Ελλάδα, πλούσια καριέρα, αναγνωρισιμότητα. 
E-mail: paskedi@paskedi.gr, fax: 2310 932431, 
τηλ: 2310 932420.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά άμεσα άτομο για φασόν. Ερ-
γασία από το σπίτι, να γνωρίζει την κατασκευή 
φούντας από νήμα και να κολλάει χάρτινα κουτιά 
συσκευασίας. Τηλ: 210 4816498.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ γραφείο ζητά Γραφίστα /τρια για 
part-time. Βιογραφικά στο e-mail: anastasia@
atlasdigital.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία για εργασία 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
booking-greece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής-Γραφίστας από εταιρία 
φωτιστικών. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις φωτο-
γραφίας για τη δημιουργία εντύπου-ηλεκτρονικού 
διαφημιστικού υλικού, σχεδιασμό προϊόντων-
συσκευασίας. Πλήρης απασχόληση-σταθερές 
αποδοχές. E-mail: serpa@otenet.gr, κωδ: ΓΡ25.

ΝΕΟΣ ζητεί επαγγελματία Ζωγράφο, για μαθή-
ματα ζωγραφικής, μία φορά την εβδομάδα, με 
συγκροτημένη και σφαιρική άποψη για τέχνη, 
με ήθος, ευγένεια και αξιοπρέπεια. Τηλ: 210 
2933502, 6937 584446.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ DJ (rock-reggae-dub-jazz-punk-
swing) για διοργάνωση event σε καινούριο μικρό 
μαγαζάκι, με σχετικά καλές δημόσιες σχέσεις, 
κατά προτίμηση από Χαλάνδρι ή γύρω περιοχές. 
Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 210 6829894, ώρες: 
11:00- 23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής /τρια με άριστες γνώσεις 
σε προγράμματα autocad 2d και autocad civil για 
πλήρη απασχόληση σε κατασκευαστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cantreva.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ για πλήρη ή μερική απα-
σχόληση, από ελληνική βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυμάτων. Απαραίτητη η γνώση πολυπατρόν. 
Τηλ: 6978 183933.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές - Μουσικοί με γνώσεις 
κιθάρας - μπουζούκι με έντεχνο και ρεμπέτικο 
ρεπερτόριο για παραδοσιακό καφενείο. Τηλ: 
6987 806902. Κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής με προϋπηρεσία από 
ναυπηγικό - τεχνικό γραφείο γνώστης σχεδίων 
νηογνώμονα και σημαίας με καλή χρήση προγράμ-
ματος autocad για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 210 4128612.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία μέσα από το χώρο 
του μέσω H/Y. Εισόδημα πάνω από το βασικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα για μερική 4ωρη 
απασχόληση. Εσωτερική εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται από εμπορική εταιρία για 
απασχόληση πρωινή ή απογευματινή. Εξυπη-
ρέτηση πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητά Στελέχη για Τηλε-
φωνικές Πωλήσεις σε Έλληνες επιχειρηματίες. 
4ωρη εργασία εξαιρετικός μισθός, ΙΚΑ και bonus. 
Τηλ: 6940 780350.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές έμπειροι, γνώστες Η/Υ, 
για ενημέρωση πελατών με σκοπό την προώ-
θηση προϊόντος τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
πελατολογίου. Αμοιβή και ποσοστά επί των πω-
λήσεων. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 20:00, τηλ: 
6932 376142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια, για παροχές υπη-
ρεσιών. Τηλ: 697 5128648.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για εξερχόμενες 
κλήσεις. 6ωρη απασχόληση, επιθυμητή προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 6944 327888.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά φοιτητές για 
τηλεφωνικές πωλήσεις, 4 ωρης πρωινής- απογευ-
ματινής απασχόλησης (πλησίον μετρό Πανόρμου). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά άτομα για τηλεφωνικές 
συνέχεια στη σελ. 30



Το ξενοδοχείο CARAVEL ZANTE HOTEL στη Ζάκυνθο επιθυμεί να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

«Υπεύθυνο/η Κρατήσεων»
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού ή σχετικού τίτλου σπουδών 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων 350 
κλινών και άνω σε θέσεις υπαλλήλου κρατήσεων 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής  
επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 
H γνώση περισσότερων γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Πολύ καλή γνώση MS Office και ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων (κατά προτίμηση Singular Hotel 
System) 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 

•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail: 
caravelz@otenet.gr

PHP Developer - United Kingdom
Resume-Library is the newly-launched fastest 
growing global site to top UK job board CV-Library. 
A global talent platform like no other, Resume-
Library is helping job seekers find their dream career, 
whilst supporting top recruiters looking for the 
best talent. Our vast database holds resumes for 
job seekers from across the globe in all sectors 
and at all levels.

Resume-Library is part of CV-Library the multi-
award winning job board that’s been helping match 
people to jobs since 2000. We are rapidly evolving 
into one of the biggest and most dynamic online 
media organisations in the UK, and the exciting 
news is we’re growing beyond all expectations.

We now have the opportunity for a talented PHP 
Developer to help with the expansion of our global 
platform. Your experience to date will have included 
object orientated development and experience with 
highly available or high volume web platforms.

Knowledge and experience: 

•Excellent communicator 
•Strong documentation skills 
•Pragmatic approach to development 
•Experience using a messaging bus 
•Previous exposure to other OO languages such 
as Perl, Python or Ruby would be an advantage 
•Previous experience using SOLR or elastic 
search would also be an advantage  
Essential criteria: 
•Previous commercial PHP experience 
•Object orientated design & development 
•Experience in a PHP MVC framework 
•CSS, Javascript and HTML 
•Strong experience with SQL 
•Experience working in an agile setup

We are based at the Waterfront Business Park, Fleet, 
just a 2 minute walk away from the mainline station 
with direct links to London Waterloo, Basingstoke, 
Winchester and Southampton. Send your CV at the 
following e-mail: r.fitzpatrick@cv-library.co.uk

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

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

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

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

Maitre d’ Hotel - Δράμα 
(Κωδ. Θέσης MDH) (Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία 
των επισιτιστικών τμημάτων (εστιατόρια, μπαρ, 
εκδηλώσεις-συνέδρια, room service & minibar).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ και εμπειρία 
σε χρήση POS. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  

στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα 
- πνεύμα συνεργασίας.

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

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο  
εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση  
και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

Μεγάλη εταιρία γραφικών τεχνών ζητεί:

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων - Αθήνα
Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε πελάτες βάσει του ημερησίου 
προγράμματος με σκοπό την κάλυψη αναγκών 
τους, την αύξηση των πωλήσεων  
και τη διαχείριση τους.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 

•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών  
εκτύπωσης θα συνεκτιμηθεί  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων και αποδοτικότητας. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μία  
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
aliki@mindtint.com

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη
•(Πλήρης/μερική  
απασχόληση) για τις ανάγκες 
λειτουργίας του νέου  
καταστήματος. 

•Εξειδίκευση στο παγωτό θα 
θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:

jobs@ateneo.gr  
(με επισυναπτόμενη  
φωτογραφία και κωδικό  
θέσης ΑΤ2).

NEXT STEP KARRIEREPLANUG & EVENTMANAGEMENT is looking for:

Motivated Chefs - Austria
Experienced in the 4 and 5 star 
hotel environment.

Employment: Austria  
Offering: seasonal jobs, 
summer 15, winter 15/16, 
whole year

We offer: 
•job guaranty  
•free of charge support with 
your next steps in Austria 
•(German CV, career planning, 

negotiations with the future 
employee, assistance with 
legal contract matters!)

Requirement: 
•Minimum 5 years experience 
in the 4 to 5 * hotel industry 
•Team player, able to work 
under pressure, leading 
experience, 
•Knowledge of basic German 
is a must

Next step: 
•Please send us your CV 
(English or German) 
•Current picture of yours, best 
in chef uniform 
•Pictures of your work

Contact: 
•Send your CV to the 
following e-mail: christopher.
maier@next-step4u.com. We 
are thrilled hearing from you.

Από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ζητούνται 
άτομα για Φολέγανδρο και Μύκονο για εργασία 
από 5/4/2015 έως 30/9/2015 και για Ιωάννινα 
για μόνιμη 12μηνη εργασία, με ευχέρεια λόγου 
και πρωτοβουλιών.

Αυστηρός απαραίτητα προσόντα:  
•Χρήση Η/Υ, 
•Δίπλωμα οδήγησης, 

•Αγγλικά. 
Προσφέρονται αποδοχές αναλόγως προσόντων.    
Θα εκτιμηθούν:  
•γνώσεις στο αυτοκίνητο, 
•δεύτερη ξένη γλώσσα, 
•εμπειρία στα τουριστικά.  
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικά  
σημειώματα στο e-mail: job-offers@tomaso.gr

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

Στέλεχος Τμήματος Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικών  
επαγγελμάτων. 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια  
στην ίδια ή παρόμοια θέση. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
και της γερμανικής γλώσσας. 
•Προχωρημένες γνώσεις  
πληροφορικής. 

•Προθυμία και θετική διάθεση. 
•Άνεση στην επικοινωνία  
σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Πνεύμα συνεργασίας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης  
του πελάτη καθώς  
και ευχάριστη προσωπικότητα 

και παρουσία.

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

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: info@ledahotel.gr. 
Κωδικός θέσης: Promotion

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

Προϊστάμενο Τμήματος 
Cost Control (Code: CC)

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

•Άριστη γνώση SAP 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.
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πωλήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο 4ωρης πρω-
ινής - απογευματινής απασχόλησης με σταθερό 
μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.
gr, τηλ: 210 6713111.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής τύπου στο Κορωπί, ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου για εξυπηρέτηση πελα-
τών εξωτερικού, με 5ετη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση Γαλλικών 
- Γερμανικών, γνώση Η/Υ, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsignopoulou@otenet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στην Ομόνοια ζητά άτομα για πλήρη 
απασχόληση. Μισθός ικανοποιητικός αναλόγων 
προσόντων. Πειραιώς 6, 5ος όροφος. Τηλ: 210 
5231773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής /τρια από εταιρία παρα-
γωγής και διάθεσης ιστορικών, γεωγραφικών 
και τουριστικών χαρτών για οργάνωση του τμή-
ματος telemarketing με αποδεδειγμένη προη-
γούμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr, κωδ: sale3.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα απόφοι-
τους σχολών marketing - διαφήμισης για το 
τμήμα ενημέρωσης με πελάτες δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr, κωδ: sale1.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 2 άτομα για κλείσιμο τηλεφωνι-
κών ραντεβού, προϊόντων διαδικτύου για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα 2 χρόνια προϋπηρεσίας 
σε τηλεφωνικά ραντεβού, Αγγλικά και Η/Υ. Τηλ: 
6972 276044.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από τηλεφωνικό κέντρο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις, για προώθηση 
σταθερής τηλεφωνίας και άλλων υπηρεσιών. 
Mισθός-ασφάλιση υψηλά bonus παραγωγικό-
τητας. E-mail: focus.logistirio@gmail.com, τηλ: 
2311 207475.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Octapus ζητά για το τμήμα πωλήσεων 
Τηλεφωνητές /τριες με εμπειρία για την πώλη-
ση τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων μεγάλης 
εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 8ctapusinfo@
gmail.com.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές 
γνώσεις internet για ημιαπασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυμάνσεων ζητά νέες στον Πειραιά 
για 4ωρη πρωινή πενθήμερη απασχόληση για 
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, και αύξηση 
πελατολογίου με ευχέρεια λόγου και γνώσεις 
H/Y. Παρέχεται βασικός μισθός-ασφάλιση. Ε-mail: 
f.androulidaki@attika-ktiria.gr, τηλ: 210 4539619.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, 
χωρίς προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για απασχόληση πρωινή 
ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ 
για απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη τμημάτων 
συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπο-
ρικής επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση πρωινή 
ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα σοβαρά για πρωινή ή απογευ-
ματινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις internet 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες στο χώρο της 
επικοινωνίας με βασικές γνώσεις H/Y. Θα δο-
θεί εκπαίδευση, βασικός μισθός, και ασφάλιση 
για 8 ώρες. (Απαραίτητη ταυτοποίηση φυσικού 
προσώπου). E-mail: tracerpromo@yahoo.com, 
τηλ: 6988 073803.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου φοιτητές /
τριες από όμιλο εταιριών ιατρικών σχολών για 
διαφήμιση προϊόντων υγείας. 4ωρη εργασία, 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από Α.Ε των 
Βορείων Προαστίων για το τμήμα ενημέρωσης 
εξυπηρέτησης πελατών. 4ωρη εργασία, σταθερός 
μισθός, bonus, ασφάλιση. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρά άτομα με γνώσεις internet 
για εργασία μέσα από το σπίτι. Δεν αφορά πω-
λήσεις προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα σε σταθερή τηλεφωνία 
για άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 6ωρο -8ωρο. Τηλ: 
210 8254282, 210 6456304.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση δυνατότητα 
εργασίας απ’ το σπίτι, στον τομέα της ευεξίας, 
βασικές γνώσεις internet απαραίτητες. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπεύθυνα άτομα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση με άμεσες απολαβές. Προϋπόθεση 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 6972 009871.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 2 
σοβαρά άτομα για συνεργασία. Ελάχιστες γνώσεις 
PC. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 6ωρη - 8ωρη εργασία 
γραφείου, ωράριο πρωινό ή απογευματινό, 
άμεση πρόσληψη. Μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 
210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια για μερική ή πλήρη 
απασχόληση για τομείς marketing και εξυπη-
ρέτηση πελατών. Άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

Προωθητές - Merchandisers 
- Πωλήσεις Ex-Van
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα που αναζητούν 
εργασία: τίμια, αξιόπιστη με προοπτική. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις να είναι συνεργάσιμος, 
με όρεξη για δουλειά, εκπαιδεύσιμος με ήθος, 
και εντός Αττικής. Καλέστε για ραντεβού. Τηλ: 
6945 675759.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ubiz.mobi ζητά δραστήριους Πω-
λητές -τριες, για να εργαστούν στο χώρο της 
διαφήμισης. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και η 
κατοχή smartphone. Αποδοχές πολύ καλές. 
Τηλ: 6940 513633.

ΑΤΟΜΑ για προώθηση τουριστικού οδηγού από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά, Κ.Θ. 14 με φω-
τογραφία, στο e-mail: info@onlinetvgreece.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 κυρίες για μερική ή πλήρη απασχό-
ληση και από το σπίτι. Υψηλά ποσοστά κέρδους 
έως 80%, πολυεθνική εταιρία και οι συνεργάτες 
της, σας προσφέρουν πλήρη εκπαίδευση και υψηλά 
bonus. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα επικοινωνιακά, φιλόδοξα με 
εμπειρία στις πωλήσεις με αυξανόμενο μηνιαίο 
εισόδημα άνω των 500€. Υψηλά bonus, κίνητρα, 
ταξίδια, προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία με ποσοστά. Τηλ: 
6982 810189.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη μερική/πλή-
ρη απασχόληση με τα γνωστά Γαλλικά φυτικά 
καλλυντικά, με πολλές μηνιαίες προσφορές 
και προσιτές τιμές, ικανοποιητικές αποδοχές με 
ποσοστά. Παρέχεται εκπαίδευση. Πληροφορίες 
κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6945 915312.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται δύο δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία στον τομέα τον 
πωλήσεων. Τηλ: 6944 361329.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων Προφορικής από 
την εταιρία ItLab για προώθηση πολυεθνικού brand 
στο κανάλι μεταπωλητών. Πλήρης απασχόληση, 
καλός μισθός και bonus, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@itlab.gr, τηλ: 210 8665710.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με αξεσουάρ τεχνολογίας, 
αναζητά part time Merchandiser-Πωλήτρια. Επι-
θυμητή σχετική προϋπηρεσία, κατοχή μεταφορικού 
μέσου. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
Ωράριο: 09:00-18:00. Τηλ: 6947 009985.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προωθητής - Στέλεχος Πωλήσεων 
από εταιρία για εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη 3 κενών θέσεων 
στην Αθήνα, στο τμήμα προώθησης και πώλησης 
κοινωνικών εντύπων. Καθημερινή πληρωμή - 
υψηλές αμοιβές - ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6909 
947530, 6980 343413.

O ΟΜΙΛΟΣ Μedichic ζητά άτομα για promotion στην 
Aθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε promotion, 
ιδανικά σε χώρο αισθητικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@medichic.gr, τηλ: 210 9704555, 
κα Σακελλάρη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες για promotion, 
προωθητικά προγράμματα σε super market και 
συμμετοχή σε events. Τηλ: 211 0126082.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα ως Πωλη-
τές, κάτοχους ΙΧ αυτοκινήτων για ενημέρωση 
και επίδειξη των προϊόντων της σε σχολεία και 
δημόσιους οργανισμούς. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: sale2.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για την Αττική. 
Προσφέρεται βασικός μισθός και bonus παρα-
γωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: enosi.efe@
gmail.com, τηλ: 2106033934, κος Βούλγαρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με αξιόπιστη 
πολυεθνική εταιρία. Προώθηση προϊόντων κα-
θημερινής χρήσης, υγείας και ομορφιάς. Δυνα-
τότητα δημιουργίας ατομικής επιχείρησης. Χωρίς 
χρηματικό ρίσκο. Βιογραφικά στο e-mail: gotsi.
forever@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα για σοβαρή επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία με καταξιωμένη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα της υγείας και της ομορφιάς. 
Απεριόριστες δυνατότητες εισοδήματος. Δωρεάν 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία για προ-
ώθηση παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων 
για Αττική. Δυτικά και Νότια Προάστια. Τηλ: 210 
9516940, 6947 855570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης δυναμικός κοινωνικός 
και φιλόδοξος για συνεργασία με επιχειρηματικό 
affiliate πρόγραμμα που δημιουργεί μεγάλη προο-
πτική καριέρας και ευκαιρία υψηλού εισοδήματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΕΤΑΙΡΙΑ ναυτιλιακών ειδών με έδρα τον Πει-
ραιά, ζητά νέο με καλή γνώση Αγγλικών, H/Y και 
δίπλωμα οδήγησης I.X. Βιογραφικά στο e-mail: 
thanos.kazanis@gmail.com, τηλ: 210 4534344.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως εμπειρίας για 
προώθηση πωλήσεων προϊόντων πολυεθνικής, 
δωρεάν συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές εξέλι-
ξης, ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά βάσει 
επίτευξης στόχων. Μόνιμη-μερική-πλήρη απα-
σχόληση, πληροφορίες μόνο κατόπιν ραντεβού. 
Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργαστούν part time 
με ελεύθερο ωράριο από το σπίτι. Επιθυμητή 
η γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο 
e-mai: dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για ανάπτυξη εμπορικού δι-
κτύου. Επιθυμητή η γνώση χειρισμού Η/Υ και 
marketing. Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@
hotmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση, ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, 
χωρίς προϋπηρεσία, για συνεργασία στον τομέα 
της ευεξίας. Τηλ: 6973 910604.

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Ιωάννινα για την προώθηση της κάρτας υγείας 
Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ippocratesmediclub.gr

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Κρήτη για την προώθηση της κάρτας υγείας 
Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ippocratesmediclub.gr

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Θεσσαλονίκη για την προώθηση της κάρτας 
υγείας Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ippocratesmediclub.gr

ΤΟ IPPOCRATES Medi Club το πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενο ιατρικό δίκτυο, ζητάει Συνεργάτες 
σε Αθήνα για την προώθηση της κάρτας υγείας 
Ippocrates Medi Club. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ippocratesmediclub.gr

Η KICK εταιρία αναζητά νέους για επίβλεψη και 
διαχείριση ομάδας Πωλητών σε εξωτερικούς 
χώρους. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Παρέχε-
ται μισθός, ασφάλιση και bonus. E-mail: kick@
kickadv.gr, τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ τοπικών περιοχών γνώστες του 
internet και της αγοράς τουρισμού, ζητούνται 
από το booking Greece για μόνιμη συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@booking-greece.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός, ζητά 4 έμπειρα 
άτομα, για εργασία από το σπίτι ή το γραφείο, για 
προώθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: consulting1@forum-training.
gr, τηλ: 6948 300430.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά για άμεση πρόσληψη 20 άτομα 
σε νεοσύστατο τμήμα προώθησης σταθερής 
τηλεφωνίας. Εργασία πρωινή ή απογευματινή, 
δυνατότητες εξέλιξης, 4ωρο, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
2477870, ώρες: 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από εταιρία, άμεσα για 
προώθηση κορυφαίου αναγκαίου προϊόντος 
χωρίς προϋπηρεσία σε πωλήσεις. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 6986 
382063, ώρες: 09:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ντίλερ από εργαστήριο παραγωγής 
φυσικών καλλυντικών για προώθηση προϊόντων. 
Υψηλά ποσοστά, δεν απαιτείται αγορά προϊόντων. 
Τηλ: 6994 387120.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμες 
νέες για προώθηση επώνυμων προϊόντων σε 
σούπερ μάρκετ (Παρασκευή - Σάββατο), 7ωρη 
απασχόληση στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5753348. 
Κα Αρχοντοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικτυωτές για την ανάπτυξη του πιο 
κερδοφόρου προγράμματος δικτυακού marketing 
σε συνεργασία με internet marketing. Δεν αφορά 
πωλήσεις προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από ανερχόμενη εταιρία στο 
χώρο της διαφήμισης μέσω των social media 
για την προώθηση των υπηρεσιών της για άμεση 
συνεργασία. Προσφέρεται μισθός και bonus. Tηλ: 
6945 678910, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη project 
(network marketing) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η 
ανάπτυξη δικτύων αποτελεί πλέον την επιχείρηση 
του 21ου αιώνα. Τηλ: 6980 065509.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Μαρούσι ζητά Απόφοιτη /η ΑΕΙ-ΤΕΙ 
ως Εξωτερικό-Περιοδεύων Πωλητή. Προτιμη-
τέοι Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού ή σχεδιασμού επίπλων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. E-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές από εταιρία 
καλλυντικών - παροχών στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr τηλ: 210 
4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Προωθητήρια για 
να εργαστεί σε μεγάλη αλυσίδα καλλυντικών. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@biactive.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για προώθηση 
ηλεκτρικών ειδών σε καταστήματα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
6100139. Κα Σγουράκη.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης 
- Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού. Απόφοιτος ΤΕΙ. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Γέρακα. Βιογραφικά στo 
e-mail: skrekis@gmail.com, fax: 210 5316675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος βιβλιοπωλείου με προϋπη-
ρεσία, εμπορικό κέντρο Mega Outlet, Θεσσαλονίκη, 
θέση καταστήματος MEGA2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος για κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στη Γλυφάδα. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: aggelia01@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητά Πωλήτρια. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καφεκοπτείου από καφε-
κοπτείο στον Πειραιά. Ευχάριστη, προσεγμένη 
εμφάνιση, επικοινωνιακή για πωλήσεις και πα-
ρασκευή ροφημάτων. Τυχόν προϋπηρεσία θα 
ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: anna.harissi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος βάρδιας για internet cafe 
φιλότιμος-εργατικός-ευσυνείδητος με όρεξη, να 
ξέρει την δουλειά ή να έχει τις ανάλογες γνώ-
σεις-βάσεις. Για μόνιμη σοβαρή απασχόληση. 
Ωράριο: 11:00-20:00. E-mail: mslanarena@
hotmail.com, τηλ: 6970 099277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα ρούχων - εσώρου-
χων στη Σάνη Χαλκιδικής. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: k.kiriakidou@
yahoo.gr. Υπόψιν Κ. Κυριακίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη - επικοινωνιακή για εργασία 
σε escape room. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@brainquest.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για εμπορικό κατάστημα, 
κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μηχανογρα-
φικές γνώσεις. Τηλ: 2310 525862.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Διευθυντή καταστήματος στην Αθήνα. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: giotis@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εμφανίσιμη για Πωλήτρια 
- Υπεύθυνη Καταστήματος Πληροφορικής, με 
γνώσεις πάνω στις πωλήσεις ειδών πληροφο-
ρικής, λογιστικής και εξυπηρέτησης πελατών. 
Άριστη Γνώση Αγγλικής. Ε-mail με φωτογραφία: 
info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με δίπλωμα, μοτοποδήλατο 
και προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση και μό-
νιμη εργασία. Τηλ: 210 6124644, 6937 199133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@melistalakto.gr, τηλ: 
210 4810091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοποιείο, με επιθυμητή 
προϋπηρεσία, πρωινό και απογευματινό ωράριο 
στην Αθήνα. Τηλ: 210 8830039, 6941 524779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9628382.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοποιείο πεπειρα-
μένη στο χώρο του άρτου στο Μοσχάτο. Τηλ: 
6944 562675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, δραστήρια, 
πρόσχαρη από ζαχαροπλαστείο - ξηροί καρποί. 
8ωρη απασχόληση στον Πειραιά. Τηλ: 6943 
007999, 210 4632185.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής υπεύθυνος, πεπειραμένος, 
δραστήριος από ζαχαροπλαστείο - ξηροί καρ-
ποί. 8ωρη απασχόληση στο Μαρούσι. Τηλ: 6943 
007999, 210 4632185.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με γυναικεία ενδύματα στη Γλυ-
φάδα ζητά Πωλήτρια με άριστες ικανότητες 
στην πώληση. Μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 
9680257, 6944 067789.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ στο Περιστέρι ζητούν έμπειρες 
Πωλήτριες με προϋπηρεσία. Μόνιμη απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 5056473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Τυροκομικών Προϊόντων 
άμεσα με ανάλογη εμπειρία, από αλυσίδα γα-
λακτοκομικών προϊόντων στην Αθήνα. Τηλ: 
6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η με γνώσεις συστήματος 
παραγγελιοληψίας για υποκατάστημα αλυσίδας 
ψητοπωλείου. Τηλ: 6946 794626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για απασχόληση σε οπωροπωλείο 
με εμπειρία στη μαναβική. Τηλ: 6984 278777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου με προ-
ϋπηρεσία από το εμπορικό κέντρο Kavala Mall 
στην Καβάλα. Θέση καταστήματος KAV 1003. 
Βιογραφικά στο e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου με προϋ-
πηρεσία από το εμπορικό πάρκο Flamingo Park 
στην Ξάνθη. Θέση καταστήματος KSA 1001. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου με προϋ-
πηρεσία από το εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza 
στη Λάρισα. Θέση καταστήματος LAR 1000. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με ταλέντο σε εξυπηρέτηση 
πελατών και υπευθυνότητα από παραδοσιακό 
παντοπωλείο στους Αμπελόκηπους. Δυνατότητες 
εξέλιξης, επιθυμητή εμπειρία σε τρόφιμα. Τηλ: 
6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων με εμπειρία σε 
Mercedes - smart από εξειδικευμένο επισκευαστή 
Mercedes στην Κέρκυρα. Τηλ: 6974 550770.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Eclectia αναζητά έμπειρη Πωλήτρια 
στον τομέα των ρούχων για κατάστημα στην Νά-
ουσα Πάρου. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών 
- Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: orestis_24@
yahoo.com. Υπόψιν κυρίου Γεωργιάδη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής πεπειραμένος και ευπαρουσί-
αστος, αλλαντικών και τυριών σε σούπερ-μάρκετ 
στον Άλιμο. Τηλ: 6936 174882.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητά Πωλήτρια - Υπεύθυνη 
Καταστήματος. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια εσωρούχων - μαγιό από 
κατάστημα στη Σάνη Χαλκιδικής για την τουριστική 
περίοδο καλοκαίρι 2015. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Τα Ρώσικα θα θεωρηθούν επιπλέον 
προσόν. Τηλ: 6947 635173, κα Κυριακίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα γυναικείων 
ενδυμάτων στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης. 
Εμπειρία στην πώληση γυναικείων ενδυμάτων. 
Πλήρες ωράριο. Τηλ: 2392 039809.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και αρωμάτων ζητά Υπάλ-
ληλο για το κατάστημα στο Μαρούσι. Εξάωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6944 257008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία για κατά-
στημα γυναικείων ενδυμάτων - υποδημάτων στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: aggelia03@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για εργασία σε μεγάλη αλυ-
σίδα μανάβικων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
σούπερ - μάρκετ ή μανάβικο, μερική απασχόληση 
με προοπτική πλήρους απασχόλησης. Μισθός 
ικανοποιητικός. Fax: 210 9635509.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Ειδών Διακόσμησης από 
μεγάλο πολυκατάστημα. Γνώση Αγγλικών, σχετική 
εμπειρία θα ληφθεί υπόψη, πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: synchroniagr@gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B 
- Μηχανικοί Πωλήσεων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης με εμπειρία στις 
πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις ζητείται από ομάδα 
marketing που επεκτείνεται. Επιθυμητή γνώση 
internet όχι απαραίτητη. Περιοχή Λάρισα. Tηλ: 
6944 156084.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Ασπρόπυργο ζητά 
Πωλητή. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία-
εμπειρία σε εταιρίες του κλάδου και παρεμφε-
ρή θέση. Επιθυμητή η γνώση της Ιταλικής και 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
traffic@transped.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οπτικών ειδών Exarco Α.Ε. ζητά Πωλητή 
χονδρικών πωλήσεων. Επαγγελματική εμπειρία 
χονδρικών πωλήσεων-επικοινωνιακό χάρισμα-
Αγγλικά-δίπλωμα οδήγησης-βασική γνώση 
των social media-ενδιαφέρον για τη μόδα και 
το lifestyle. E-mail: info@exarco.gr, fax: 210 
3236065.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για ημιαπσχόληση 
με βασικές γνώσεις internet για ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πωλήσεων αυτοκινήτων ζητείται από 
Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 5ετή προϋπηρεσία 
(κατά προτίμηση σε Group Vag), με γνώσεις Η/Υ και 
Αγγλικών με δυναμική προσωπικότητα. Ικανότητα 
επικοινωνίας και πνεύμα ομαδικότητας. E-mail: 
fleetsales@filosidis.gr.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στον τομέα υγείας, 
ευεξίας και ομορφιάς, ζητάει 3 έμπειρους Πωλητές 
με υψηλά κέρδη βάση παραγωγικότητας έως και 
80%. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από πολυ-
εθνική εταιρία για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με δελεαστικό πακέτο αμοιβών. Υψηλά ποσοστά 
κέρδους. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Marketing - Πωλήσεις, 
για απόκτηση εισοδήματος, δουλεύοντας από το 
σπίτι ανέξοδα με στόχο μεγάλη προοπτική καριέ-
ρας και ευκαιρία υψηλού εισοδήματος. E-mail: 
elefteriapantazi@yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται άμεσα για συνεργασία, σε όλη 
την Αθήνα για την οργάνωση και εποπτεία εμπορικού 
τμήματος, επιθυμητές γνώσεις Η/Υ. Περιοχή Δάφνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται άμεσα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση για τομείς marketing πολυεθνικής 
εταιρίας - στελέχωση - εποπτείας πωλητών, internet 
επιθυμητό. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (7) ζητούνται για συνεργασία από όμιλο 
εταιριών, για εποπτεία - στελέχωση εμπορικού 
τμήματος πολυεθνικής εμπορικής εταιρίας. Δυ-
νατότητα καριέρας - εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον 
τομέα υγείας και διατροφής, ζητεί 5 άτομα, για 
συνεργασία, για στελέχωση και εποπτεία. Όχι 
ντίλερ, πλασιέ. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται ως Στελέχη Πωλήσεων, για 
συνεργασία, από εμπορική εταιρία για ανάθεση 
ανάπτυξης και συντονισμού ομάδας πωλητών. Υψη-
λές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συνεργα-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητείται άτομο από εμπορική εταιρία, 
για εσωτερική εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συ-
ντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από εταιρία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων Μοναστηρίου 120. Πλήρης απασχό-
ληση και ποσοστά επί των πωλήσεων. Απαραίτητο 
δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
perpiras@otenet.gr, kostaschrissidis@gmail.
com, ή επίσκεψη στο χώρο από τις17:00-19:00, 
κος Χρυσίδης Κωνσταντίνος.

ΕΤΑΙΡΙΑ τεχνολογίας, ζητά δύο άτομα, για τη 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Η εταιρία 
μας αντιπροσωπεύει γνωστό λογισμικό CRM 
στην Ελλάδα. Μόνιμη εργασία με ΤΠΥ και ελκυ-
στικό πακέτο αποδοχών με προοπτικές. E-mail: 
hr@2ipowerpro.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα την Παιανία ζητά 
Πωλητή /τρια με δίπλωμα ΙΧ και γνώσεις Η/Υ για 
διαχείριση και ανάπτυξη εξωτερικών πωλήσεων. 
Σχετική προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@multikiosk.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Πωλήσεων. Η θέση αφορά 
τη συνεργασία με υφιστάμενες επιχειρήσεις για 
τη διαφημιστική τους προβολή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athensgo.gr, τηλ: 6936 930807, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία internet στο Λαύριο, 
στον τομέα της τροφοδοσίας σκαφών αναψυχής. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Εργασία για καλοκαι-
ρινή σεζόν με ημιαπασχόληση και ποσοστά. Ωράριο: 
10:00-14:00. Τηλ: 6972 449371.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ εμπορική εταιρία στον Ασπρόπυργο 
Αττικής ζητεί έμπειρο Πωλητή στο χώρο των super 
market - χονδρεμπόριο για Αθήνα και επαρχία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cover.gr, τηλ: 210 
2918729.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ανά την Ελλάδα με εμπειρία 
στον χώρο πωλήσεων - marketing για επιχείρηση 
ξυλόγλυπτων εκκλησιαστικών στο Βόλο. Προμή-
θεια επί των κερδών, ελεύθερο ωράριο, δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 2421 020172, 6944 529290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προωθητής - Στέλεχος Πωλήσεων 
από εταιρία για εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων από εταιρία για 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με ικανότητες οργά-
νωσης για ανάπτυξη δικτύου, άμεση δυνατότητα 

συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήματα. Πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Απαραίτητα: Ειλικρίνεια, θετικότητα, ολοκλήρωση 
στόχων. Τηλ: 6944 727748.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία Ubiz.mobi που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της διαφήμισης μέσω κινητής τηλεφωνίας, 
επεκτείνεται στην Ελλάδα και αναζητά Πωλητές /
τριες, κάτοχους smartphone, με εξοικείωση στους 
H/Y. Τηλ: 6938 970182.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώση H/Y από πολυεθνική 
εταιρία. Μερική ή πλήρη απασχόληση, ευκαιρία 
καριέρας. Τηλ: 6934 091449.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία διεθνούς εμπορίου τροφίμων 
ζητά Πωλητή Χονδρικής Τροφίμων για το τμήμα 
εξαγωγών της. Πτυχιούχος Α.Ε, άριστη γνώση 
Αγγλικών, ευχέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: manos@alimeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός Συνεργάτης για την 
ανάπτυξη εμπορικού δικτύου με άριστη επικοι-
νωνιακή δεξιότητα στον κλάδο των υπηρεσιών. 
Επιθυμητή η γνώση internet και marketing. Βιο-
γραφικά, αναφέροντας τον κωδικό 02, στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Πωλήσεων Ηπείρου, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίου από ανώνυμη εταιρία 
ειδών S/M. Παρέχεται μισθός, bonus-ασφάλιση-
εξοπλισμός-έξοδα. Με έδρα τα Γιάννενα και 
δυνατότητα έως 12 διανυκτερεύσεων μηνιαίως. 
Τηλ: 210 2442215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με έδρα Ιωάννινα ή Άρτα, από 
Βιομηχανία Χρωμάτων. Απαραίτητη εμπειρία σε 
πωλήσεις και άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες. 
Παρέχεται σταθερό πακέτο αποδοχών, επιπλέον 
bonus, αυτοκίνητο. E-mail: papadgeor@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από διεθνή εταιρία, με 
όρεξη για δουλειά-δημιουργικότητα-επικοινωνιακές 
δεξιότητες. 7 τρόποι αμοιβής-80% προμήθεια-ερ-
γασία από το χώρο τους. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Επικοινωνία με την Υπεύθυνη Επιχειρηματικής Ανά-
πτυξης. E-mail: elena-scarlet@hotmail.com, τηλ: 
6980 056676.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα 3 για τη διαχείριση Λιανικών 
- Χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση εμπορικού 
δικτύου. Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, αφορά 
συνεργασία team work. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
από πολυεθνική εταιρία για τομείς marketing - επο-
πτείας - ανάπτυξης, internet επιθυμητό. Βιογραφικά 
στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων υπεύθυνα, 
δραστήρια, για άμεση συνεργασία με εταιρία στο 
χώρο της διατροφής. Παρέχεται εκπαίδευση, άμε-
σο εισόδημα, προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος επικοινωνιακός, με ομαδικό 
πνεύμα εργασίας, δυνατότητα επαφής - διαχείρισης 
πελατών για εταιρία χονδρικής οπωροκηπευτι-
κών κεντρικής λαχαναγοράς Ρέντη. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
ts_marianna@yahoo.gr, τηλ: 6987 787937.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητές /τριες για 
πωλήσεις σε περιοδικές εκδόσεις και υπηρεσίες 
internet. Προσφέρεται υψηλό ποσοστό επί των 
πωλήσεων, εκπαίδευση, έτοιμο πελατολόγιο. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
goodomen.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση με ανεξάρτητη 
σχέση εργασίας με ελεύθερο ωράριο, υπεύθυνο 
για εμπορική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητές /τριες για 
ενημέρωση δημόσιων οργανισμών. Άριστη εμφάνιση, 
άνεση στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευσης. 
Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr, κωδ: sale5.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά άτομα ως Πωλητές/τριες 
με πείρα στις πωλήσεις βιβλίων ή στον ασφαλιστικό 
τομέα για συνεργασία με δήμους και δημόσιους 
οργανισμούς. Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. 
Μισθός-bonus. E-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: sale4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για πωλήσεις 
Β2Β προϊόντων διαδικτύου για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα 2 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχες 
πωλήσεις, Αγγλικά και Η/Υ απαραίτητα. Μισθός 
και Bonus. Τηλ: 6972 276044.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώσεις 
internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εμπορική επιχείρηση στην 
Καλαμάτα στο τμήμα των πωλήσεων. Σχετική 
εμπειρία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitra2104@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα Sales Manager με εμπειρία 1 
χρόνο, με καλά Αγγλικά για εργασία σε εταιρία στην 
Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα σε όλη την Αθήνα για 
την οργάνωση και εποπτεία εμπορικού τμήματος. 
Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για έρευνα αγοράς-αναζήτηση 
νέου πελατολογίου-λήψη παραγγελιών-διατήρη-
ση επαγγελματικών σχέσεων με τους υπάρχοντες 
πελάτες. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία στο 
χώρο των πωλήσεων-τροφίμων στην Αθήνα-άριστη 
γνώση χρήσης Η/Υ-άριστη γνώση Αγγλικών-επι-
κοινωνιακές δεξιότητες. Μισθός-bonus. Ε-mail: 
xristinap9@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες από εταιρία, 
για τον τομέα της ευεξίας. Άμεσο ξεκίνημα, συνερ-
γασία με υψηλά κέρδη, ημιαπασχόληση ή πλήρες 
ωράριο, εκπαίδευση δωρεάν. Ε-mail: bizwork.hbl@
gmail.com, τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία στον τομέα τον 
πωλήσεων. Τηλ: 6944 361329.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια, για παροχές υπηρεσιών. 
Τηλ: 697 5128648.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 2 
σοβαρά άτομα για συνεργασία. Ελάχιστες γνώσεις PC. 
Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
xtriantafillidis@outlook.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στον κλάδο της αναζητά Traders 
με άριστη γνώση Γερμανικών, Κινέζικων, Γαλλικών, 
Ρώσικων ή Αραβικών. Η εταιρία παρέχει μισθό, 
ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmougaraki@icap.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Στελέχη πωλήσεων, Συνεργάτες, 
με εμπειρία στον κλάδο πωλήσεων στο χώρο της 
διατροφής για ανάπτυξη δικτύου στο νομό Αττικής. 
Δυνατότητες αναβάθμισης και εξέλιξης συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για στελέχωση νέου γραφείου 
για συνεργασία, υψηλές αποδοχές, bonus, προο-
πτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com, τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά Στελέχη - Διευθυντής Πω-
λήσεων από εταιρία με αντικείμενο το internet, για 
έλεγχο, οργάνωση ομάδας πωλητών. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις marketing για πωλήσεις 
χονδρικής στην περιοχή της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegance.gr, τηλ: 2310 870611.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες Γραφίστες Freelancers 
που μπορούν να διεισδύσουν στο χώρο των γραφι-
κών τεχνών και της φωτογραφίας, για συνεργασία 
με υψηλές προμήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: 
eb2b@myikona.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ιδιόκτητη με βιολογικά, οργανικά 
προϊόντα, μοναδική στο αντικείμενο της ζητάει 
2 Πωλητές-Συνεργάτες για να στελεχώσουν το 
εμπορικό τμήμα. Καλές αποδοχές, κίνητρα, bonus, 
άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση. 
Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Ημιαπασχόλησης από τη 
μεγαλύτερη παραγωγό εταιρία με ganoderma στον 
κόσμο. Άμεσο εισόδημα, πολλά bonus, αυτοκίνητα, 
ταξίδια, σίγουρη προοπτική. Απαραίτητα προσόντα: 
Ακεραιότητα, αισιοδοξία, ολοκλήρωση στόχων. 
Ε-mail: sakisgj@gmail.com, τηλ: 6986 824097.

Ιατρικοί Επισκέπτες  
- Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ ψάχνει νέους Συνεργάτες με εμπει-
ρία στην πώληση για να τους εκπαιδεύσει (ως 
Συμβούλους υγείας). Αξιοποιήστε τις ικανότητές 
σας και την εμπειρία σας (στις πωλήσεις, για 
να εξασφαλίσετε ενα αξιοπρεπές εισόδημα) και 
μόνιμη εργασία. Τηλ: 6944 727748.

ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητείται Ιατρικός 
Επισκέπτης με εμπειρία σε καρδιολογικά - πα-
θολογικά - νευρολογικά φάρμακα με έδρα τις 
Σέρρες. Βιογραφικά στο e-mail: newmedical@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κλινική υποστήριξη, να 
υποστηρίζει στο χειρουργείο τους Ιατρούς που 
χρησιμοποιούν τα υλικά της εταιρίας και να εκπαι-
δεύει τους Ιατρούς στη λειτουργία και χρήση των 
υλικών της. E-mail: giorgosadam13gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης για την προώ-
θηση επιθεμάτων και οστομικών υλικών της 
εταιρίας bbraun για την περιοχή της Αττικής. 
Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη, πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Αγγλικών(προαιρετικά Γερμανικά) Τηλ: 
6974 313495.

Η ARMAPHARMA ζητά Επιστημονικούς Συνερ-
γάτες στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πω-
λήσεις, σε ΩΡΛ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
armapharma.gr.

Η HEALTHCARE MARKETING ζητά Πωλητή 
Health Marketing. Απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία 
στο health marketing, πληρωμή αποκλειστικά 
με ποσοστό επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@healthcaremarketing.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων Ιατρικών 
Προϊόντων από εταιρία με έδρα στο κέντρο 
της Αθήνας. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. 
Παρέχεται ασφάλιση και bonus επίτευξης στόχων. 
Βιογραφικά στο e-mail: salmamedical@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για ανεξάρτητη συνεργασία, 
για ανάπτυξη δικτύου καταναλωτών και ιατρών 

απο εταιρία παραγωγής υγιεινού καφέ και super 
foods. Διακίνηση προϊόντων μέσω δικτυακού 
marketing. Αμοιβή με ποσοστά. E-mail: cris_nal@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια στο χώρο του φαρμακείου, 
ως εξωτερικός συνεργάτης με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών. Τομέας ευθύνης Ν.Σερρών και Ν.Κιλκίς. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@farmini.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια στο χώρο του φαρμακείου, 
ως εξωτερικός συνεργάτης με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: info@farmini.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία με εξειδίκευση στα 
παραφάρμακα, από φαρμακείο στην περιοχή 
Γουδί - Αμπελόκηποι. Τηλ: 210 7474717, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Ιατροτεχνολογικού Υλι-
κού από εταιρία ιατρικών ειδών για Β. Ελλάδα με 
εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, bonus, ασφά-
λιση, αυτοκίνητο. Ε-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Ιατροτεχνολογικού Υλικού 
από εταιρία ιατρικών ειδών για τη Μακεδονία. 
Εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, bonus, ασφά-
λιση, αυτοκίνητο. E-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εταιρία εμπορίας 
ιατρικών ειδών με άριστες γνώσεις Αγγλικών, 
Microsoft office, Xline, internet, marketing και 
ικανότητα στις πωλήσεις. Προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 2 ετών σε αντίστοιχο αντικείμενο. E-mail: 
employment@digas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστημα λιανικής ιατρικών 
ειδών με ικανότητα στις πωλήσεις. Άριστες γνώσεις 
Αγγλικών, Microsoft office, internet. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο αντικείμενο. 
Βιογραφικά στο e-mail: employment@digas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων-Ιατρικός 
Επισκέπτης από την εταιρία ΙΝΠΑ στις περιοχές 
Κρήτη-Ρόδος-Κως με έδρα το Ηράκλειο. Πλήρης 
Απασχόληση, εμπειρία στις πωλήσεις και ιατρική 
ενημέρωση σε φαρμακεία, δίπλωμα οδήγησης. 
Παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο. E-mail: hr@
inpa-gr.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για την προώ-
θηση βιολογικών σκευασμάτων με αποτελέσματα 
στην υγεία, καλές αποδοχές και ανάπτυξη μό-
νιμου προσωπικού πελατολόγιου. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel@hotmail.com, τηλ: 6948 
899535. Κος Βελγικής Πασχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία Κατ’ οίκον 
Φροντίδα με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ευ-
χέρεια επικοινωνίας για εργασία στο χώρο της 
οξυγονοθεραπείας για επισκέψεις σε Ιατρούς, 
για όλη την Ελλάδα. Ωράριο: 09:00-15:00. Τηλ: 
210 2133355.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες της υγείας - Θε-
ραπευτές (Γιατροί, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, 
Διατροφολόγοι, Διαιτολόγοι, Ιατρικοί επισκέ-
πτες) για να εντάξουν την γανοθεραπεία στην 
ιατρική τους πράξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο για συνεργασία στον τομέα 
των πωλήσεων προϊόντων υγείας. Αμοιβή με 
ποσοστά, ελεύθερο ωράριο, παρέχεται εκπαί-
δευση. Τηλ: 6944 941116.

Ιατροί- Νοσηλευτές-διασώστες 
-Υγεία- Φαρμακευτική
ΒΟΗΘΟΣ Φαρμακείου ζητείται για εργασία σε 
φαρμακείο στο Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά, 
στα οποία θα αναφέρονται σπουδές/πείρα/γνώ-
σεις στους τομείς καλλυντικών-διατροφής-ξένες 
γλώσσες, όπως και δυνατότητα πρόσληψης μέσω 
ΟΑΕΔ) στο e-mail: farmakeio.vaena@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακουπάλληλος με εμπειρία για 
πλήρες ωράριο σε μεγάλο φαρμακείο της Νέας 
Φιλαδέλφειας. Τηλ: 210 2512121, 210 2523056, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 20:00.

H ΕΤΑΙΡΙΑ RhSante της Adecco Medical, στη 
Γαλλία ζητά Γιατρούς για εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: flora.gkonzalez@adeccomedical.fr, 
τηλ: 0033 0180981209.

Η TREKKING HELLAS αναζητά 2 Γιατρούς για 
τη στελέχωση των παιδικών κατασκηνώσεων 
σε Περτούλι και Ευρυτανία κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Διάστημα απασχόλησης 22/6/2015 
- 10/8/2015. Τηλ: 210 3310323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαία με γνώσεις ψυχοπροφύλαξης 
- Θηλασμού, για κέντρο μητρότητας. Τηλ: 6932 
299519.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές με εμπειρία στις πρώτες 
βοήθειες από ιατρική εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις η γνώση Αγγλικών, η 
κατοχή διπλώματος και η ευχέρεια επικοινωνίας. 
E-mail: medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για συνεργασία με ιατρική 
εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο 
e-mail: medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτής για 2ωρη καθημε-
ρινή απασχόληση. Απόφοιτος ΤΕΙ με μπλοκάκι. 
Τηλ: 210 9650259.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για εργασία με προϋπηρεσία 
μέχρι τον Αύγουστο του 2008. Βιογραφικά στο 
e-mail: nikelkoul@yahoo.gr, τηλ: 210 5786767.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
συνεργασία σε πολυιατρείο. Τηλ: 6976 127444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για εργασία σε παιδική κατα-
σκήνωση (Αχαϊκό Χωριό) με αγάπη για τα παιδιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 6977 624741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευάστρια για 4ωρη πρωινή 
εργασία σε εργαστήριο. Γνώση χειρισμού βι-
οχημικού-αιματολογικού-ανοσογικού αναλυτή 
(επιθυμητά των integra 400, elecsys 2010, pentra 
80), αιμοληψιών-πλακιδίων γενικές αίματος-
μικροσκοπικής εξέτασης γενικές ούρων. Τηλ: 
6945 841187.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, fax: 2310 
710006, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Βιοπαθολόγος για συνεργασία με 
διαγνωστικό εργαστήριο στα Βριλήσσια Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@neogenetics.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πνευμονολόγος - Γαστρεντερολό-
γος - Αγγειοχειρούργος - Ρευματολόγος για 
συνεργασία με ιατρικό κέντρο στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 9524820.

ΤO ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
- Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές Επιστήμες - 
Μεταφράσεις ζητά συνεργασία με Μεταπτυχιακούς 
και Διδακτορικούς Απόφοιτους Ιατρικής Βιολογίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Καρδιολόγος για συνεργα-
σία από ιατρικό κέντρο στην Παλλήνη. Ωράριο: 
9:00π.μ. - 2:00μ.μ. και 5:30μ.μ. - 9:30μ.μ. Τηλ: 
6932 418640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Φαρμακευτικής με MSc 
και καλή γνώση της Βουλγαρικής ή της Ρωσικής 
γλώσσας για φαρμακείο στην κωμόπολη Πετρίτσι 
(13χλμ. από την Ελλάδα). E-mail: d_pharma@
abv.bg, τηλ: 0035 9888866984.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Γενικός Χειρούργος από χει-
ρουργική ομάδα προδιαγραφών για εφημερίες 
σε μεγάλη ιδιωτική κλινική και συμμετοχή ως 
βοηθός σε χειρουργικές επεμβάσεις. Απαραίτητη η 
σχετική εμπειρία σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 
Τηλ: 6932 312166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Οδοντίατρος για να εργαστεί ως 
Βοηθός Οδοντιάτρου - Οδοντίατρος στην περι-
οχή της Ιεράπετρας Κρήτης. Βασικός μισθός και 
ποσοστά με καλές προοπτικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: spiros@plakogiannakis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτη/ος ΤΕΙ ή ιδιωτικών σχολών 
ως Βοηθός ιατρικών-βιολογικών εργαστηρίων 
στη Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Ιπποκράτειου ΑΠΘ. 
Εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο-καλά 
Αγγλικά-καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Πλήρης 
απασχόληση. E-mail: roilides@med.auth.gr, 
τηλ: 2310 892444, κος Ροηλίδης Εμμανουήλ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί (Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί) 
από την Med on Line - εταιρία ιατρικής βοήθειας, 
για εφημερίες στη Θεσσαλονίκη. Ευέλικτο ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: info@medonline.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Γιατρός για ιατρείο στη 
Ζάκυνθο. Απαραίτητη η εμπειρία αγροτικού, γνώση 
Αγγλικών, κάτοχος ΙΧ, παρέχεται διαμονή, (Μά-
ιος - Σεπτέμβριος 2015). Ώρες: 09:00 - 21:00, 
τηλ: 210 9821431.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υγιή για προσωρινή συνεργα-
σία σε γυναικολογικό κέντρο γονιμότητας. Τηλ: 
6936 632450.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αδειούχοι Φαρμακοποιοί και Αι-
σθητικοί για φαρμακεία εντός και εκτός Αττικής. 
Σύμβουλοι φαρμακείων Kontakos mc. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kontakosmc.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διατροφολόγοι, Ψυχολόγοι, Λογο-
θεραπευτές, Εργοθεραπευτές ή Ιατροί Ειδικοτή-
των, Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Ομοιοπαθητικοί, 
Ψυχίατροι, Νευρολόγοι κ.α, για συστέγαση στο 
κέντρο Χαλανδρίου. Ιατρείο 100τμ, 2 ευρύχω-
ρα γραφεία με εξεταστικές κλίνες. Τηλ: 6942 
039836, 6973 429148.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπευτές με εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου 
Grand Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Μικροβιολόγο για 
εργασία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@
gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρούς σε αναμονή ει-
δικότητας για εργασία στην Κέρκυρα. Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
3m.turism@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Ακτινολόγο για εργασία 
στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Γενικής Ιατρικής 
για εργασία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση 
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Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@
gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρό Ορθοπεδικό για εργα-
σία στην Κέρκυρα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: 3m.turism@gmail.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Nephrology for its client. 
State hospital is in Sweden .If you feel you 
meet the requirements, send us your CVs at: 
info@medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking 
for a Staff Specialist Psychiatry for its client. 
State hospital in Denmark. If you feel you meet 
the requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Pulmonology for its client. 
State hospital in Denmark. If you feel you meet 
the requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for a 
Staff Specialist Radiologist for its client. State 
hospital in Denmark. If you feel you meet the 
requirements, send us your CVs at: info@
medicaopus.com.

MEDICAOPUS Consultants is now looking for 
a Staff Specialist Neurologist for its client. 
State hospital in Denmark.I f you feel you 
meet the requirements send your CVs: info@
medicaopus.com.

δικηγόροι- Νομικές Υπηρεσίες 
- διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Δικηγόρος από δικηγορικό 
γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας εφ’ όλης 
της ύλης με συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτικό 
πνεύμα, καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών. 
Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. E-mail: 
housseas@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά Υπάλληλους για 
τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 8ωρης 
- πενθήμερης απασχόλησης, με σταθερό μισθό. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι για εξωτερική συνεργα-
σία, κατά υπόθεση με κοστολόγια ΔΣΑ. Σύντομο 
βιογραφικό και τομείς δικαίου που ασχοληθήκατε. 
Βιογραφικά στο e-mail: athenian.law.office@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος νέος ή Ασκούμενος από 
δικηγορικό γραφείο, ουσιαστική άσκηση ή δικη-
γορία, μερική ή πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: attorneysgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία στο φορολογικό 
δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: mifosoft@mifo.
gr fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενη Δικηγόρος για δικηγορική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: lawservice@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενη Δικηγόρος για δικηγορι-
κό γραφείο. Καθημερινή απασχόληση. Τηλ: 210 
5227548, 6932 765138.

Εκπαίδευση - θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες -Μεταφράσεις
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται 
από εταιρία ευεξίας - διατροφής. Ανεξάρτητη 
αντιπροσώπευση για ανάπτυξη των εμπορικών 
δικαιωμάτων, υψηλές αποδοχές, bonus, παρέχεται 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός ΑΕΙ για τη σχολική χρονιά 
2015-2016, κάτοικος Ηλιούπολης και γύρω πε-
ριοχών. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Ραντεβού 
για συνεντεύξεις μετά το Πάσχα. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.nsa.2015@gmail.com.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά υποψήφιους 
Διδάκτορες για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή υπο-
στήριξη φοιτητών Πολυτεχνικών και Οικονομικών 
Σχολών της ημεδαπής / αλλοδαπής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Διορθωτές-
Επιμελητές περιοδικών. Πτυχίο φιλοσοφικές ή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητα. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: D0315.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά για περι-
οδικό εργόχειρου και πλεξίματος Συντάκτρια 
με γνώσεις στο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: BRAVA0315.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μέσης εκπαίδευσης 
όλων των ειδικοτήτων για νέο φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: frontpatra@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Ρωσικής και Τουρκικής 

γλώσσας από φροντιστήριο ξένων γλωσσών, στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα τμήματα Μαρτί-
ου 2015. Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια, έντιμη, συνεπής, με 
συγκροτημένη προσωπικότητα και αγάπη για τα 
παιδιά. Αξιοπρεπές, δημιουργικό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Κέντρα Δυσλεξίας DyslexiaCenters - 
Pavlidis Method (Δράμα). E-mail: dyslexia.drama@
gmail.com, τηλ: 2521 030011.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές έμπειροι, όλων των ει-
δικοτήτων από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: info.
viografiko@gmail.com, κος Διαμαντής Ματθαίος.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Πτυχιούχοι Καθηγητές, ζητούνται για 
ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στις ευρύτερες πε-
ριοχές Πειραιά, Νέου Φαλήρου. Τηλ: 210 9650553, 
210 9600583, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Πτυχιούχοι Καθηγητές, ζητούνται για 
ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στην ευρύτερη πε-
ριοχή Μαρκόπουλου, Κορωπίου, Καλυβιών. Τηλ: 
210 9650553, 210 9600583, ώρες επικοινωνίας 
10:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτη Τουριστικών Επιχειρήσεων 
για εργασία εντός-εκτός Αθηνών σε παιδική κα-
τασκήνωση-παραδοσιακούς ξενώνες, κοινωνική, 
με γνώσεις Η/Υ και αγάπη για τα παιδιά. E-mail 
με φωτογραφία: info@achaikochorio.gr, τηλ: 
6977 624741.

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ /ισσες ζητούνται από την ορεινή 
παιδική κατασκήνωση στο Αχαϊκό Χωριό. Τηλ: 
6977 624741.

Η ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ ζητά Καθηγητές Μουσικών Ορ-
γάνων για τη στελέχωση τμήματος με αντικείμενο 
την κατ’ οίκον διδασκαλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730, 211 
0137862. Ώρες λειτουργίας: 10:00-20:00 κα-
θημερινά.

WE ARE LOOKING for an Analyst with 7+ years of 
research experience with background in Psychology 
and Sociology or Marketing. Good English. CVs: 
info@theworkshop.com.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γυμνάσιο - Λύκειο στο Χαϊδάρι, ζητεί 
Καθηγητή Βιολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
school@neapaideia.gr, τηλ: 210 5573301.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Παιδαγωγός, με σχετική εμπειρία 
στο χώρο, για πλήρη και δημιουργική απασχόληση 
νηπίου 15 μηνών. Βιογραφικά, με φωτογραφία κατα 
προτίμηση και συστάσεις, στο e-mail: mrstamouli@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία σε φροντιστήρια 
για τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογία 
και ΑΕΠΠ στις περιοχές Ν.Σμύρνης και Π.Φαλήρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφος - Αρθρογράφος - 
Κειμενογράφος για συγγραφή κατόπιν συνεννόη-
σης 1 - 2 άρθρων - παρεμβάσεων εβδομαδιαίως 
γενικού - πολιτικού περιεχομένου. Βιογραφικά 
στο e-mail: noussios@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Management, Marketing με 
μεταπτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέλεια 
φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr τηλ: 210 9211527.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές, όλων των γλωσσών, 
έμπειροι, αποδοτικοί, διαθέσιμοι, φιλότιμοι, με 
οικονομικές απαιτήσεις βάση της ελληνικής αγοράς 
και απαραίτητα με Α.Π.Υ. Άσχετοι και άπειροι να μην 
ενοχλούν. E-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές -τριες 
Γερμανικής γλώσσας για την περιοχή Οινοφύτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: multlin@otenet.gr. Tηλ: 
210 6144357.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές -τριες 
Αγγλικής γλώσσας για την περιοχή της Μαγούλας. 
Βιογραφικά στο e-mail: multlin@otenet.gr, τηλ: 
210 6144357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρακολούθηση φυσικού 
αντικειμένου έργων 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-
2020. Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 4ετής προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@fhw.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικών πτυχιούχοι 
φιλολογιών για άμεση πρόσληψη από σχολείο στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με επίσημη άδεια διδα-
σκαλίας Αγγλικών για γραμματειακή-διδακτική 
υποστήριξη Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας μακράς λειτουργί-
ας. Νέα-οργανωτική-έμπιστη-σοβαρό εργασιακό 
ήθος-σοβαρές προτάσεις, μόνο μόνιμη συνεργασία, 
σχετική εμπειρία 350ευρώ/6ωρο καθημερινά 
3:00-9:00μμ E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Γερμανικών για 
όλα τα επίπεδα και Native Speakers, από κέντρο 
ξένων γλωσσών στη Ν. Ιωνία. Βιογραφικά στο 
e-mail: stellachatzigiannaki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός με εμπειρία και αγάπη 
για τη δουλειά του σε πρότυπο παιδότοπο. Τηλ: 
6977 878218.

ΤΟ ATHENSGOMAGAZINO.GR ενδιαφέρεται 

για Αρθρογράφο κάτοχο voucher. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@athensgo.gr.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης Point Ν. Κόσμου, ζητά 
να προσλάβει απόφοιτο /η Φιλόλογο, με καλές 
γνώσεις της Γερμανικής γλώσσας, για απασχό-
ληση Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή. Ωράριο: 
15:00-17:00. Ε-mail: elenipoint@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας ζητά Λογοθεραπευτές 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών και με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: spgianos@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργοθεραπευτές για συστέγαση 
στο κέντρο Χαλανδρίου. Ιατρείο 100τμ, 2 ευ-
ρύχωρα γραφεία με εξεταστικές κλίνες. Τηλ: 
6942 039836, 6973 429148.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Τεχνολόγο Τροφίμων για 
παρακολούθηση προγράμματος HACCP. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός με PHD ζητείται από εκπαι-
δευτικό όμιλο για μόνιμη συνεργασία στον τομέα 
των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@vitali.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός με PHD, ζητείται 
από εκπαιδευτικό όμιλο για μόνιμη συνεργασία 
στον τομέα των πανεπιστημιακών μαθημάτων. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε εκπαίδευση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@vitali.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητά Γυμναστές /τριες (απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 
ή και Παιδαγωγούς για την υλοποίηση εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων εντός Αττικής έως και 
Ιούλιο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: dro@dro.
gr, fax: 210 3316755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός και Οικονομολόγος για 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Φωτογραφία προαιρετική, προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή, προσωπικές σημειώσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: frontmek@
gmail.com.

Μηχανικοί- Τεχνολόγοι 
-Τεχνικοί -Τεχνίτες
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis 5* στο Ηράκλειο 
Κρήτης ζητείται Μαραγκός. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανοτεχνίτες για τεχνική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@wastenwater.com, τηλ: 
210 9241701, fax: 210 9246767, κωδ: ΤΕΧ 105.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υδραυλικοί για τεχνική εταιρία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@wastenwater.com, τηλ: 
210 9241701, fax: 210 9246767, κωδ: ΤΕΧ 105.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντηρητές Ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων για τεχνική εταιρία. Βιογραφι-
κά στο e-mail: hr@wastenwater.com, τηλ: 210 
9241701, fax: 210 9246767, κωδ: ΤΕΧ 105.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με γνώσεις καυστήρων - 
λεβήτων πετρελαίου ή pellet για μόνιμη απα-
σχόληση από την εταιρία παραγωγής λεβήτων 
Thermostahl. Βιογραφικά στο e-mail: info@
thermostahl.gr, τηλ: 2310 723884.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ζητείται από εταιρία 
κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων με έδρα 
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συστάσεις απαραί-
τητες. Ωράριο: 09:00-18:00. Τηλ: 210 5595624.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία οικιακής και επαγγελματικής 
κατασκευής - ανακαίνισης ζητεί Yδραυλικούς, 
Eργολάβους, Επαγγελματίες για μονώσεις, 
Aλουμινάδες, Ξυλουργούς, Ηλεκτρολόγους 
για συνεργασία. Τηλ: 6906 636932, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-21:00.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ επίπλων ζητά Ταπετσιέρη Σαλονιών 
στην περιοχή του Ωρωπού. Ωράριο: 09:00 - 18:00. 
Τηλ: 6978 212935, 2295 079953, 6978 212935.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός με 
γνώσεις Αγγλικών και προϋπηρεσία στα ανυ-
ψωτικά (περονοφόρα) - χωματουργικά. Fax: 210 
5147189, τηλ: 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Τεχνίτης, με Γ’ 
κατηγορίας δίπλωμα, για εταιρία κατασκευής 
πρατηρίων υγρών καυσίμων, εντός και εκτός 
Αθηνών. Τηλ: 210 5325126.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος στη Θεσσαλονίκη, στην 
περιοχή αεροδρομίου. Κατά προτίμηση με γνώσεις 
στα φωτοβολταϊκά για επίβλεψη πάρκων και 
άλλα. Βιογραφικά στο e-mail: info@sungate.
ag, τηλ: 2310 459519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής-Τορναδόρος CNC, από μη-
χανουργείο στα Οινόφυτα. Γνώση fanuc, απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sarailis.gr, τηλ: 2262 056432.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τον Ασπρό-
πυργο, ζητεί Τορναδόρο - Φρεζαδόρο και Βοηθό 
Μηχανουργού. Fax: 210 2467924, τηλ: 6977 
459047, 210 2467924.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με έδρα τη Β.Ι.Π.Ε. Ηρακλείου 
Κρήτης ζητά Ηλεκτρολόγο Βιομηχανικών Εγκα-
ταστάσεων με άδεια Ηλεκτρολόγου και προϋ-
πηρεσία. Εργασία μόνιμη - άριστο περιβάλλον. 

Βιογραφικά στο e-mail: nikos_gialitakis@yahoo.
gr, τηλ: 6981 270322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για μαρίνα - επισκευ-
αστική μονάδα σκαφών στη Λέρο. Απαραίτητα 
προσόντα: Αντίστοιχη προϋπηρεσία, δυνατότητα 
επισκευών και εγκαταστάσεων, πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, άμεση πρόσληψη, πλήρης 
απασχόληση. Ε-mail: cv@lerosmarina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός, με πτυχίο τεχνικής σχο-
λής ή ανώτερο, από βιομηχανία τροφίμων στον 
Ασπρόπυργο για στελέχωση τεχνικού τμήματος. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία, τεχνικές γνώσεις, Η/Υ, Αγ-
γλικά. Βιογραφικά στο e-mail: human_resource@
tsaousidis.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά Γαζωτή 
/τρια για ραφή δειγμάτων, εντός βιοτεχνίας στη 
Νέα Χαλκηδόνα. Τηλ: 6971 614128.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός για Αγγλία με 6 χρόνια 
εμπειρία, Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξυλουργός για εργασία στην Αγγλία. 
Εκπαίδευση, Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διάφορες οικοδομικές ερ-
γασίες κατασκευής πρατηρίων υγρών καυσίμων. 
Τηλ: 210 5325126.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητά Επιπλοποιό με εμπειρία 
στο Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός - Τεχνίτης με επαγγελμα-
τικό δίπλωμα οδήγησης, για εργασία σε πρατήρια 
υγρών καυσίμων. Εντός και εκτός Αθηνών. Τηλ: 
210 5325126.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με γνώσεις Υδραυλικού για κα-
λοκαιρινή εργασία σε camping ως Συντηρητής. 
Τηλ: 6940 571168.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός για μόνιμη απασχόληση 
σε συσκευαστήριο φρούτων - λαχανικών στο 
Νομό Αργολίδας. Τηλ: 6948 870604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για εργασία γραφείου στην 
Αττική με αντικείμενο την σύνταξη προϋπολογι-
σμών, διαχείριση προμηθειών, σύνταξη πινάκων 
προδιαγραφών και προμετρήσεων σε ιδιωτικά 
έργα. Επιθυμητή είναι η ολοκληρωμένη εγγραφή 
στο ΤΕΕ. E-mail: info@cantreva.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
διαθέσιμος για απασχόληση σε εργοτάξιο εντός 
Ελλάδος. Επιθυμητή η ολοκληρωμένη εγγραφή στο 
ΤΕΕ. Βιογραφικά στο e-mail: info@cantreva.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες από κατάστημα επίπλων 
στο Μαρούσι. Άμεση εργασία, ικανοποιητικός μι-
σθός, άριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος Xenios Ventures 
Hotels, ζητά να προσλάβει για τα ξενοδοχεία του 
στην Χαλκιδική, Συντηρητή με γνώσεις ηλεκτρο-
λογικές και ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: om.ana@xv-hotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαγνώστης εξειδικευμένος με εμπειρία 
σε Mercedes-Smart φορτηγά και van από εξειδι-
κευμένο επισκευαστή Mercedes στην Κέρκυρα. 
Τηλ: 6974 550770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, εξειδικευμέ-
νος με εμπειρία σε Mercedes-Smart φορτηγά και 
van από εξειδικευμένο επισκευαστή Mercedes 
στην Kέρκυρα. Τηλ: 6974 550770.

ΤΕΧΝΙΚΗ Εταιρία αναζητά Πολιτικό Μηχανικό 
για απασχόληση σε γραφείο και εργοτάξιο με 
πολύ καλά Αγγλικά και γνώσεις AutoCAD. Προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@whitestone.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
για τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης από εταιρία 
βιομηχανικού εξοπλισμού στα Οινόφυτα. Πολύ 
καλή γνώση Autocad, 3D σχεδιασμού, Αγγλι-
κών. Επιθυμητή εμπειρία SolidEdge. E-mail: 
gdamaskos@acmon.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στα Οινόφυτα ζητείται Τεχνολόγος 
Τροφίμων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ 
με βαθμό λίαν καλώς, εξοικείωση με προϊόντα 
ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας, καλή γνώση της 
Αγγλικής-πτυχίο Lower. Αρίστη γνώση Office-
εξοικείωση με διαδικασίες ISO-HACCP-ομαδικό 
πνεύμα. E-mail: rgarbi@ambrosiasnacks.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον καθαρισμό χαλιών, ζητεί Υπαλ-
λήλους για πλύσιμο, συσκευασία, επισκευές. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ταπητοκαθαριστήριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@deltacarpetservices.
gr, τηλ: 210 2840962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Βαφέα σε φανοποιείο στο 
Νέο Ηράκλειο Αττικής κατά προτίμηση κάτοικος 
γύρω περιοχών. Τηλ: 210 2845091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός από βιομηχανία 
στην Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
convexdesign.gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Χυτοπρεσσών στη Μαγούλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@convexdesign.gr, 
fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός Xυτοπρεσ-
σαριστών Kαλουπιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@convexdesign.gr, fax: 210 5558922.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός με 
γνώσεις Αγγλικών και προϋπηρεσία στα ανυ-
ψωτικά (περονοφόρα)- χωματουργικά. Fax: 210 
5147189, 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργατοτέχνης από εργοστάσιο κα-
τασκευής μηχανημάτων για τμήμα λαμαρίνας. 
Γνώσεις στράντζας και ψαλιδιού, αργκόν, ηλεκτρο-
συγκόλληση, ανοξείδωτες κατασκευές .Πλήρης 
απασχόληση στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5746040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hλεκτροτεχνίτης Δ’ ειδικότητας, 
Εγκαταστάτης Ανελκυστήρων με εμπειρία σε 
εγκαταστάσεις - συντηρήσεις ανελκυστήρων 
και καλή γνώση Αγγλικών, για εργασία στη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
teragroup.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
- Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές Επιστήμες - 
Μεταφράσεις ζητά συνεργασία με Mεταπτυχιακούς 
και Διδακτορικούς απόφοιτους Ηλεκτρολόγους 
- Μηχανολόγους. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exampanel.com.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν Συ-
ντηρητές. Απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία σε 
ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

Στελέχη Παραγωγής-Μεταποίηση 
- Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πατρονίστ για ηλεκτρονικό 
πατρόν από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: aggelia01@hotmail.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων, 
κατά προτίμηση με εμπειρία στην παραγωγή αρτο-
σκευασμάτων, γνώση Η/Υ και Αγγλικών, κάτοικος 
Σχηματαρίου και γειτονικών περιοχών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: managerplant55@gmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά Γαζωτή 
/τρια για ραφή δειγμάτων, εντός βιοτεχνίας στη 
Νέα Χαλκηδόνα. Τηλ: 6971 614128.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός για μόνιμη απασχόληση 
σε συσκευαστήριο φρούτων - λαχανικών στο 
Νομό Αργολίδας. Τηλ: 6948 870604.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά άμεσα άτομο για φασόν. Ερ-
γασία από το σπίτι, να γνωρίζει την κατασκευή 
φούντας από νήμα και να κολλάει χάρτινα κουτιά 
συσκευασίας. Τηλ: 210 4816498.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχανη-
μάτων αναζητά Εργάτες Παραγωγής - Ποιοτικού 
Ελέγχου. Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: careers@micrelmed.com.

ΜΟΝΑΔΑ αρτοποιίας ζητά Υπεύθυνο παραγω-
γής στην αρτοποιία και τη ζύμη και Διευθυντή 
Πωλήσεων - Πωλητές. Βασικές προϋποθέσεις 
η προϋπηρεσία στο χώρο της αρτοποιίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: katsbros@otenet.gr. Tηλ: 
6937 288096.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί- Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για μαρίνα - επισκευ-
αστική μονάδα σκαφών στη Λέρο. Απαραίτητα 
προσόντα: Αντίστοιχη προϋπηρεσία, δυνατότητα 
επισκευών και εγκαταστάσεων, πολύ καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, άμεση πρόσληψη, πλή-
ρης απασχόληση. Ε-mail: cv@lerosmarina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός Μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ παρά 
εταιρίας αντιπροσωπειών στον Άλιμο. Άπταιστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

Οδηγοί- Αποθηκάριοι-Logistics 
- Μεταφορές- Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Αποθήκης για μερική 
απασχόληση, από ηλεκτρονικό κατάστημα βα-
πτιστικών για παραλαβή εμπορευμάτων και 
διεκπεραίωση αποστολών για πρωινή 4ωρη 
απασχόληση. Απαιτούνται Αγγλικά, υπολογι-
στές και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: career@ladopano.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί. Περιοχή Ζωγράφου. 
Ωράριο 23:00-13:00. Ειδική κάρτα, εγγύηση. 
Τηλ: 6975 906868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με άδεια 5ης κατηγορίας με 
όρεξη για δουλειά και προϋπηρεσία σε μεταφορική 
εταιρία. Τηλ: 6977 310078.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel που 
βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια στην Αγία Άννα 
αναζητά Οδηγό για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
dalla@maestrogroup.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Υπεύθυνο Αποθήκης, 
με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε μηχανογραφη-
μένη αποθήκη, γνώση Η/Υ, κάτοικος Σχηματαρίου 
και γειτονικών περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
managerplant55@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Bοηθό Αποθηκάριου με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων 
και σχετική προϋπηρεσία. Κάτοικος κοντινών 
περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

συνέχεια στη σελ. 34
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από εμπορική επιχείρηση στην 
Καλαμάτα για οργάνωση της αποθήκης και 
παράδοση των παραγγελιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitra2104@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για 4* ξενοδοχείο στην πα-
ραλία, 12 θέσεων minivan. Απαραίτητα: Ελλη-
νικά, πολύ καλά Aγγλικά και άλλη μία γλώσσα 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Αποθηκάριος ξενοδοχείου 
από ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Ομαδικό πνεύ-
μα εργασίας/επιμελής /προσεκτικός τόσο στην 
αξιολόγηση προσφορών όσο και στην ποιότητα. 
Καλός μισθός/bonus στόχων/διαμονή/διατροφή, 
ασφάλιση/ΙΚΑ. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ταξί ζητείται για μισή βάρδια, με 
ΟΑΕΕ. Περιοχή Βύρωνας. Τηλ: 210 7648452, 
6942 880270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Driver. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός συνταξιούχος μορφωμένος 
για 4ωρη απογευματινή ημιαπασχόληση. Τηλ: 
6945 039520, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία χονδρικής πώλησης 
οπτικών ειδών για μεταφορά-στήσιμο δειγμα-
τολογίου εντός-εκτός Αθήνας σε συνδυασμό με 
εσωτερικές εργασίες αποθήκης με δίπλωμα οδή-
γησης. Fax: 210 9404489, τηλ: 210 9404106.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών-Αποθηκάριος 
από το ξενοδοχείο Malia Bay Beach Hotel & 
Bungalows στα Μάλια Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία 
απαραίτητη. E-mail: info@maliabay.gr, fax: 2897 
032225, τηλ: 2897 032853, κος Κοντοκώστας 
Γ. Γιάννης. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας από βιοτεχνία 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία. Τηλ: 
6933 365203.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis 5* στο Ηράκλειο 
Κρήτης ζητείται Front Office Manager. Βιογραφικά 
στο e-mail: capsis-crete@capsis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για υποδοχή - κρατήσεις 
και bar στο ξενοδοχείο Οδυσσέας στο Πολύχρο-
νο Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
odysseas.net.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel που 
βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια στην Αγία Άννα 
αναζητά Οδηγό για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
dalla@maestrogroup.gr.

Η VILLA Marandi Luxury Suites στη Νάξο, ζητά 
Προσωπικό για reception-κρατήσεις. Σχετική 
εμπειρία επιθυμητή. ‘Άπταιστα Αγγλικά απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: villamarandi@gmail.
com, τηλ: 210 8072401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, με προϋπη-
ρεσία, για καλοκαιρινή σεζόν, σε ξενοδοχείο 4 
αστέρων στην Πάρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άπταιστη γνώση Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: holidayparos@hotmail.
com, τηλ: 22840 91284.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά βραδινό 
Bellman. Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
Άριστη γνώση Αγγλικών, ευγένεια, ευχάριστη 
και φιλική προσωπικότητα. Δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: nhotel1@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στην Πρέβεζα 
ζητάει άτομο με προϋπηρεσία για να αναλάβει 
τις κρατήσεις. Η κατοχή πτυχίου τουριστικών 
θεωρείται σημαντική. Τηλ: 6976 759267.

Το ARESSANA Spa Hotel Santorini ζητά Προ-
σωπικό για τη θέση Guest relations - PR. Βι-
ογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Zafolia ζητεί σπουδαστές 
τουριστικών σχολών για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Γυμνάστρια 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητά Γερ-
μανικά ή Ρώσικα για Animation. (άθλημα, χορό, 
aerobic, κλπ). Βιογραφικά στο e-mail: staff@
thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Νight Auditor 
με καλή γνώση Αγγλικών, προγράμματος ΕΡ-
ΜΗΣ, προϋπηρεσία και συστάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: staff@thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ5* στη Ζάκυνθο ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής με πολύ καλά Αγγλικά, Γερμανικά, 
καλή γνώση ΕΡΜΗ, προϋπηρεσία και συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: staff@thebay.gr, fax: 
26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά νέα για μασάζ, 
θεραπείες, περιποίηση σώματος και προσώπου. 
Πολύ καλά Αγγλικά, συστάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: staff@thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Πολυτελείας στις Κυκλάδες ζητά 
Υπάλληλους όλων των ειδικοτήτων. Βιογρα-

φικά στο e-mail: info@astirofparos.gr, τηλ: 
2284051976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Ρεσεψιόν από ξενοδοχείο 
στη νότια Κρήτη, περιοχή Πλακιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikosvardakis971@gmail.com τηλ: 
6946 790370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για διάφορες θέσεις 
σε τουριστικές ειδικότητες ανά την Ελλάδα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tourism.cvs@gmail.com.

RECEPTIF Recherche Representant(e) 
Francophone pour la saison 2015, Crete et 
Rhodes Avril-Octobre, Zakynthos Mai-Septembre. 
Aeroport, assistance clients, ventes excursions. 
Permis de conduire indispensable. Tel: 2810 
344206, e-mail: manager@select-holidays.gr.

RECEPTIF Recherche Representant(e) 
Francophone pour la saison 2015, Crete et 
Rhodes Avril-Octobre, Zakynthos Mai-Septembre. 
Aeroport, assistance clients, ventes excursions. 
Permis de conduire indispensable. Tel: 2810 
344206, e-mail: manager@select-holidays.gr.

IF YOU ARE business-minded, and you have 
communication skills-speak fluently English 
(German-Italian-French-Russian will take as 
a plus) bonus system, full training, shared 
accommodation-3 daily meals. CVs: ibaltina92@
gmail.com, Inga Blatina.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 
για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητες γνώσεις 
αεροπορικού εισιτηρίου και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@simeonidistours.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος Xenios Ventures 
Hotels, ζητά να προσλάβει για 5* ξενοδοχείο 
στην Χαλκιδική, Υπάλληλους υποδοχής με ανάλογη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: om.ana@
xv-hotels.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες από τουριστικό γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας με εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων. Επιθυμητή γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας, πλήρη απασχόληση, αποδοχές 
συζητήσιμες. Βιογραφικά στο e-mail: info@eco-
mobility.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Beach House Antiparos ζητά 
να προσλάβει Καμαριέρα για εποχική εργασία. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας. Κατά 
προτίμηση μόνιμος κάτοικος Πάρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@beachhouseantiparos.com, τηλ: 
2284 064000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservations Assistant και Concierge 
για κρατήσεις και για εξυπηρέτηση πελατών σε 
επίπεδο concierge. Γνώση Ελληνικών, Αγγλικών, 
άλλη μία γλώσσα αυστηρά απαραίτητα. Εμπειρία 
με κρατήσεις και υποδοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με προϋπη-
ρεσία για ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@petinoshotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Floor Supervisor από ξενοδοχείο 5* 
με έδρα το κέντρο της Αθήνας, με πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: karieravoucher@
gmail.com.

LOOKING for Hotel Stuff to work for summer 
season at hotel. All applicants must have good 
English communication skills. We offer good 
salary-insurance-food and accommodation for 
free. CVs: akouteri@gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Skiathos Palace ζητά για 
εποχική απασχόληση, IT Manager με γνώσεις 
Αγγλικών και CCNA. Προσφέρεται διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
skiathos-palace.gr.

Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος Xenios Ventures 
Hotels, ζητά να προσλάβει για τα ξενοδοχεία του 
στην Χαλκιδική, Συντηρητή με γνώσεις ηλεκτρο-
λογικές και ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: om.ana@xv-hotels.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες Ξεναγοί από τουριστικό 
γραφείο στη Ρόδο. Επιθυμητή γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας, πλήρης απασχόληση, αποδο-
χές συζητήσιμες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
athenssegwaytours.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για την συνοδεία εκδρομών 
(Jeep safari) για την σεζόν 1 Μαΐου-31 Οκτωβρίου. 
Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης-άριστη 
επικοινωνία-άριστη γνώση τουλάχιστον σε δύο 
από τις ακόλουθες γλώσσες: Γερμανικά-Γαλλι-
κά-Ολλανδικά. E-mail: info@exploring-club.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Driver. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
eltheon@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών-Αποθηκάριος 
από το ξενοδοχείο Malia Bay Beach Hotel & 
Bungalows στα Μάλια Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία 
απαραίτητη. E-mail: info@maliabay.gr, fax: 2897 
032225, τηλ: 2897 032853, κος Κοντοκώστας 
Γ. Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Αποθηκάριος ξενοδοχείου 
από ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Ομαδικό πνεύ-
μα εργασίας/επιμελής /προσεκτικός τόσο στην 
αξιολόγηση προσφορών όσο και στην ποιότητα. 

Καλός μισθός/bonus στόχων/διαμονή/διατροφή, 
ασφάλιση/ΙΚΑ. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Υπάλ-
ληλους Συντήρησης για άμεση πρόσληψη στις 
εξής ειδικότητες: Υδραυλικούς, Ηλεκτρολόγους, 
Ηλεκτρονικούς, και Οικοδόμους. Παρέχονται: 
μισθός, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. 
Ε-mail: fomanager@prevezabeach.com, fax: 
2682 051770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ρωσσόφωνοι Ξεναγοί - Συνοδοί με 
ανάλογη εμπειρία για εργασία στην Κρήτη. Σεζόν 
2015. Βιογραφικά στο e-mail: cv@bigtravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α, από τουριστικό γραφείο στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Επιθυμητή γνώση 
Γερμανικών και άδεια Ξεναγού. Πλήρης απασχό-
ληση, αποδοχές συζητήσιμες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athenssegwaytours.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από τουριστικό γραφείο στη 
Θεσσαλονίκη, επιθυμητή γνώση δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας. Πλήρης απασχόληση αποδοχές 
συζητήσιμες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
athenssegwaytours.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ξεναγοί νέοι /ες από τουριστικό 
γραφείο στη Θεσσαλονίκη, επιθυμητή γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας, πλήρης απασχόληση, 
αποδοχές συζητήσιμες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@athenssegwaytours.com.

RECEPTIF Recherche Representant(e) 
Francophone pour la saison 2015, Crete et 
Rhodes Avril-Octobre, Zakynthos Mai-Septembre. 
Aeroport, assistance clients, ventes excursions. 
Permis de conduire indispensable. Tel: 2810 
344206, e-mail: manager@select-holidays.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
με άριστες γνωσεις Αγγλικών και Γερμανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel (SLH) 
στη Μύκονο, ζητά Νυχτερινό Receptionist για 
εποχική εργασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών (δεύτερη γλώσσα επιθυμητή). 
Παρέχεται διαμονή-διατροφή-ασφάλιση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gm@delightmykonos.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Προσωπικό για Δημόσιες 
Σχέσεις με άριστη γνώση Ρώσικων και σχετική 
προϋπηρεσία. E-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
εκτός Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: petros.
pappas@tourhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για 4* ξενοδοχείο στην πα-
ραλία, 12 θέσεων minivan. Απαραίτητα: Ελλη-
νικά, πολύ καλά Αγγλικά και άλλη μία γλώσσα 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - Καμαριέρα ζητείται για συγκρό-
τημα ξενώνων κοντά στα Καλάβρυτα. Κάτοικος 
Αιγίου - Πάτρας, παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Τηλ: 6977 624741, 211 7054226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α από το ξενοδοχείο Aethrio στη 
Σαντορίνη για Βοηθός Ρεσεψιόν. Να γνωρίζει 
οπωσδήποτε Αγγλικά για σεζόν. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@aethrio.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί άτομο με 
εμπειρία στον τουριστικό κλάδο για πωλήσεις, 
με επικοινωνιακές ικανότητες, απαραίτητα Αγγλικά 
και δίπλωμα μηχανής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@athensopentour.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Υπάλληλος Υποδοχής από 
κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: club31534@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Receptionist από ξενοδοχείο 3* 
στην Αθήνα, για κάλυψη θέσης της reception. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbest?western@
gm?ail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Receptionist για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Guest Relation για ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. info@
petinoshotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤAI Groom Receptionist για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο με γνώσεις Αγγλικών. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@petinoshotels.gr.

ΑΠΟ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ξενοδοχείο 4* ζητείται Guests 
Relation. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών-Γερμα-
νικών καθώς και υψηλή εξοικείωση με τις νέες 
τεχνολογίες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: evitaresort@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist από ξενοδοχείο στη 
Σκόπελο. Βιογραφικά στο e-mail thomas.zis1@
gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Rodos Village επιθυμεί να 
προσλάβει Receptionist με ανάλογη τριετή προ-
ϋπηρεσία, άριστη γνώση Aγγλικών και μίας δεύ-
τερης ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Γαλλικών. 
Αποδοχές ικανοποιητικές. Παρέχεται στέγαση και 
σίτιση. Ε-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τμήμα κρατήσεων με 

εμπειρία και καλή γνώση Fidelio από ξενοδο-
χειακή εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο νέες από τη Ρόδο για εργασία 
στην Υποδοχή σε ξενοδοχείο 4* μέσα στην πόλη. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Βιογραφικά με πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: gmrodoshotel@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Spa ξενοδοχείου 5* 
στη Σαντορίνη. Γνώση Αγγλικών και σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Delight Boutique 
Hotel (SLH) στη Μύκονο ζητά Υπεύθυνο Κρατήσε-
ων-Πωλήσεων (δωδεκάμηνη εργασία). Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών (δεύτερη 
γλώσσα επιθυμητή). Παρέχεται διαμονή-διατροφή- 
ασφάλιση. E-mail: gm@delightmykonos.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Delight Boutique 
Hotel (SLH) στη Μύκονο ζητά Receptionist και 
Night Auditor. Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών (δεύτερη γλώσσα επιθυμητή). 
Παρέχεται: διαμονή-διατροφή-ασφάλιση. Ε-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο πεπειραμένο στην ξενάγηση 
για εποχική εργασία σε τουριστικό γραφείο στη 
Φολεγάνδρο. Να γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@diaploustravel.
com, τηλ: 22860 41158.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητά Ρεσεψιονίστ 
με εμπειρία για τη σεζόν 2015. Διαμονή - δια-
τροφή - ασφάλεια, 7ήμερο. Βιογραφικά με skype 
στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διευθυντές Ξενοδοχείων, απόφοιτοι 
τουριστικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
με γνώση διαχείρισης διαδικτυακών πωλήσεων, 
για απασχόληση εκτός Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με άριστη 
γνώση Αγγλικών-γνώση Η/Υ, προηγούμενη 
εμπειρία σε ανάλογη θέση, ευχάριστη-φιλική 
προσωπικότητα-διάθεση για εξυπηρέτηση του 
πελάτη με επαγγελματισμό και διαχείριση παρα-
πόνων/προβλημάτων. Ε-mail με φωτογραφία: 
info@alizeavilla.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με δίπλωμα, μοτοποδήλατο 
και προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση και μό-
νιμη εργασία. Τηλ: 210 6124644, 6937 199133.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Γλυφάδα ζητά Καμαριέρα 
έμπειρη για 8ωρη εργασία (και απογευματινά) 
και Καμαριέρα για έξτρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
ouraniapar@gmail.com.

Εστίαση- Μάγειρες 
- Παρασκευαστές
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis 5* στο Ηράκλειο 
Κρήτης ζητούνται: Bar Manager, F&B Assistant 
Manager. Βιογραφικά στο e-mail: capsis-crete@
capsis.gr.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ημιαπασχόληση σε καφετέρια/
mini market πρατηρίου στο 29οχλμ Θεσσαλονίκης-
Μουδανίων, κόμβος Μεσημερίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: drogalas.int@gmail.com.

COCKTAIL bar/εστιατόριο στην Πάφο θέλει 
στην ομάδα του Βοηθό κουζίνας με εμπειρία 
σε ζέστη και κρύα κουζίνα. Προετοιμασία και 
εκτέλεση συνταγών. Γνώση Ελληνικών-Αγγλι-
κών. E-mail: onirobythesea@hotmail.com, τηλ: 
0035 799372255.

COCKTAIL bar/εστιατόριο στην Πάφο θέλει στην 
ομάδα του έμπειρο Chef με ικανότητα δημιουργί-
ας-ενημέρωσης-εκτέλεσης fusion menu. Εμπει-
ρία στη σωστή διαχείριση πολυμελούς ομάδας 
κάτω από πίεση. Γνώση Ελληνικών-Αγγλικών. 
E-mail: onirobythesea@hotmail.com, τηλ: 0035 
799372255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι στην Αθήνα να εργασθούν 
στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στον 
Ευαγγελισμό, για 7 φορές το μήνα σε οχτάωρο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, απολυτήριο Λυκείου. 
Τηλ: 6987 851764.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ ζητείται για μοντέρνο κυλικείο 
στην Παλλήνη (εντός χώρου studio pro), απασχό-
ληση Σαββατοκύριακα 09:00-17:00. Καλή γνώση 
παρασκευής καφέ, ροφημάτων κοκ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@aeglizappiou.gr.

TΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Gold Suites στη Σαντορίνη, 
ζητά να προσλάβει Chef με ικανότητα στη δη-
μιουργική και σύγχρονη κουζίνα, για το εστι-
ατόριο και πρωινό (a la carte). E-mail: info@
andromedagoldsuites.com.

ΤO ARESSANA Spa Hotel Santorini - Ifestioni 
Restaurant ζητά Barman και Σερβιτόρους. Βι-
ογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μάγειρας κατσαρόλας με 
εμπειρία στην Ελληνική κουζίνα, για μαγαζί που 
διαθέτει και delivery. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

CHEF de cuisine, responsible to deliver customer 
focused service to the guests, provide all aspects 

of food preparation, cooking and presenting of 
dishes according to company guidelines. CVs: 
info@andromedagoldsuites.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στη Σαντορίνη ζητά για τη 
σεζόν 2015, Σερβιτόρους με γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για επoχική εργασία 
σε εστιατόριο - καφέ. Απόφοιτοι Τουριστικής 
Σχολής με πολυετή εμπειρία, γνώστες Αγγλικής 
γλώσσας και γνώση χειρισμού PDA. Ομαδικό 
πνεύμα εργασίας, ευπαρουσίαστες/ευγενικές. 
E-mail: voulgath@gmail.com.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ trapezaria, ζητά νεαρά άτομα 
ως Βοηθούς Σερβιτόρου για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trapezaria.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες νέες, εμφανίσιμες, ευγε-
νικές, κοινωνικές, με εμπειρία για καφετέρια στα 
Γλυκά Νερά Αττικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman - Barwoman και Προσωπικό 
για σέρβις με προϋπηρεσία για καινοτόμο επιχεί-
ρηση στο Χαλάνδρι. Γνώσεις κρασιού επιθυμητές. 
Βιογραφικά στο e-mail: funkygrape.winepub@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με πολύχρονη εμπειρία 
για καφέ μπαρ εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Τηλ: 
6948 292193.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για κουζίνα στη Γερμανία 
με πείρα. Επίσης ζητείται Ψήστης και Βοηθός 
κουζίνας. Τηλ: 0049 1758282744.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay ζητά άτομα για 
service. Απαραίτητη εμπειρία και γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
manager@mykonosbay-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Βοηθός Μάγειρα για 
ξενοδοχείο στον Πλαταμώνα Πιερίας. Τηλ: 6987 
037108, 23520 44740.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες για Παρασκευά-
στριες σε αλυσίδα cafe. Βιογραφικά στο e-mail: 
coffeisland.net@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για service, bar, κουζίνα, 
από εστιατόριο. Απαιτείται η Γερμανική γλώσ-
σα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
ae_thanasis@yahoo.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό με εμπειρία για κεντρικό 
καφέ snack bar. Barman ή Barwoman, Σερβιτόρος 
και Βοηθός Σερβιτόρου και άτομο για κουζίνα. 
Κως Δωδεκάνησα. Τηλ: 6934 985011.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel που 
βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια στην Αγία Άννα 
αναζητά Μάγειρα για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: dalla@maestrogroup.gr.

CHEF για καινούριο εστιατόριο-finger food bar 
στη Λευκάδα, με ιδιαίτερα διακεκριμένη πελατεία. 
Γνώσεις, εμπειρία, προϋπηρεσία απαραίτητες. 
Κατάλυμα, ασφάλιση, μισθός, συζητήσιμος. Τηλ: 
6972 426163.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini - Ifestioni 
Restaurant ζητά Βοηθούς Μάγειρα, για a la carte 
και πρωινά. Βιογραφικά στο e-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ πιτσαρία στην Πάτρα, ζητείται 
νέα για την κουζίνα. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6972 441338.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Μάγειρα με 
πολύ καλή γνώση πρωινού, μπουφέ, προϋπηρεσία 
και συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: staff@
thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Σερβιτόρους 
/ες με καλή γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία και 
συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: staff@thebay.
gr, fax: 26950 35398.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας για εποχική απασχόληση 
την καλοκαιρινή σεζόν σε παραθαλάσσιο εστι-
ατόριο στη Ζάκυνθο (παραδοσιακή μεσογειακή 
κουζίνα με έμφαση στο ψάρι). Απαραίτητη σχετική 
εμπειρία. E-mail: spirosxaramis@yahoo.com, 
τηλ: 6976 652993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε κατάστημα με 
κρέπες, βάφλες από καφέ στο Κέντρο Θεσσα-
λονίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κρέπα. 
Βιογραφικά στο e-mail: chocofreddo35@gmail.
com, τηλ: 6977 468111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Ψήστης για πλήρη απα-
σχόληση από εστιατόριο σε εμπορικό κέντρο στα 
Σπάτα. Βιογραφικά στο e-mail: sbatis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef με εμπειρία 30 χρόνια σε διάφο-
ρες κουζίνες. Εργασία εντός - εκτός Ελλάδος. 
Βιογραφικά στο e-mail: jassa888@yahoo.com, 
τηλ: 6932 059572.

LOOKING for a Waitress. All applicants should 
have communication skills in English language. 
Good salary, medical insurance, accommodation 
and food for free. CVs: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες Α’, Β’, και Προσωπικό 
για μπουφέ από το εστιατόριο θαλασσογραφία 
στο Ρέθυμνο Κρήτης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
για σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: dimitrios.
kleidaras@yahoo.com, τηλ: 6986 777205, 
6979 296443.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef με εμπειρία για καινούριο εστια-
τόριο - bar στη Λευκάδα, με ιδιαίτερα διακεκρι-
μένη πελατεία σε αντίστοιχη θέση. Απαραίτητα: 
γνώσεις, εμπειρία, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Κατάλυμα, ασφάλιση, μισθός. Τηλ: 6972 
426163.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barwoman - Barman με προϋπηρεσία 
από cocktail & food bar στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
skyfallbar.gr, τηλ: 210 9210098.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες με προϋπηρεσία 
σε cocktail & food bar στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@skyfallbar.gr, τηλ: 
210 9210098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος βάρδιας για internet cafe 
φιλότιμος-εργατικός-ευσυνείδητος με όρεξη, να 
ξέρει την δουλειά ή να έχει τις ανάλογες γνώ-
σεις-βάσεις. Για μόνιμη σοβαρή απασχόληση. 
Ωράριο: 11:00-20:00. E-mail: mslanarena@
hotmail.com, τηλ: 6970 099277.

EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητάει Α’ Μάγειρα με 
γνώσεις διεθνούς δημιουργικής κουζίνας και 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
konstantopoulou@modabagno.gr.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητάει Sous Chef 
με απαραίτητη προϋπόθεση 3ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
konstantopoulou@modabagno.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας, Μάγειρας και 
Εξυπηρέτηση Πελατών για χώρο εστίασης στη 
Ν. Ερυθραία. Βασικές γνώσεις μαγειρικής και 
πτυχίο μαγειρικής θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: amara@yumm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας - Μάγειρας για χώρο 
με ελαφριά εστίαση στην Νέα Ερυθραία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@econcept.gr.

ZΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας από ελληνικό εστιατόριο 
στο Κοκκάρι Σάμου, για καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή και ασφάλεια, μισθός 
ικανοποιητικός. Βιογραφικά στο e-mail: mail@
poseidon-kokkari.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη νέα για σέρβις και μπουφέ. 
Σοβαρή εργασία σε καφέ στο θησείο, μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ: 6947 448133 Κος Στάυρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sous Chef από το ξενοδοχείο Mykonos 
Bay. Απαραίτητη εμπειρία και συστάσεις. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
mykonosbay-hotel.com.

BEACH BAR στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά Προ-
σωπικό (Barman, Service, άτομο για κουζίνα). 
Τηλ: 6972 717952, 6972 717951.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη για 8ωρη πρωινή 
απασχόληση σε αναψυκτήριο με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία στο κέντρο Αθηνών. Τηλ: 6983 768854.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, πεπειραμένη χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις με γνώσεις μπουφέ από αναψυ-
κτήριο στο Αιγάλεω. Ωράριο: 12:00 - 14:00 και 
17:30 - 20:30. Τηλ: 6942 070066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κουζίνα από ψητοπωλείο στην 
Παλλήνη. Πρωινό ωράριο. Τηλ: 210 6030497.

ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ στη Νέα Ερυθραία ζητά νέες για 
μπουφέ. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6945 938639.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευαστής Πίτσας σε κατάστημα 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη από γνωστή αλυσίδα 
αρτοζαχαροπλαστείων. Κάτοχος επαγγελματικού 
τίτλου σχολής μαγειρικής-τουλάχιστον 1-2 έτη προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση-ικανότητα γρήγορης 
μάθησης και εργασίας υπό πίεση-οργανωτικότητα. 
Ε-mail: info@anadeixi.gr, fax: 2310 253713.

LOOKING for a Waitress to work in Zakynthos 
island. Good salary, food and accommodation 
for free. CVs: akouteri@gmail.com.

TΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ - αναψυκτήριο ζητά νέο /α που να 
γνωρίζει από ψήσιμο και παρασκευή σάντουιτς. 
Τηλ: 210 9631840, 6972 336271.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος από ιταλικό εστιατόριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8946730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία στην Ιταλική 
κουζίνα από ιταλικό εστιατόριο στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8946730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κουζίνα από εστιατόριο 
στη Νέα Μάκρη. Σταθερή εργασία, σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ: 6945 281966.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από μεζεδοπωλείο για κουζίνα 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2139345.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεπιέρης στη Μύκονο με μεγάλη 
εμπειρία και όρεξη για δουλειά. Απαραίτητα Αγ-
γλικά, ικανοποιητικός μισθός, ήσυχο περιβάλλον. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6979 448102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης έμπειρος από εξειδι-
κευμένο ζαχαροπλαστείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
vaskalivas@gmail.com, τηλ: 6977 043156.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης από ζαχαροπλαστείο στο 
Πολύδροσο Αμαρουσίου. Τηλ: 210 6859123.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός έμπειρος από αρτοποιείο 
στο Περιστέρι. Καθημερινή απασχόληση. Τηλ: 
211 4064675, 6978 303767.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για ζαχαροπλα-

στείο. Βιογραφικά στο e-mail: info@melistalakto.
gr, τηλ: 210 4810091.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή αλυσίδα σε Ελλάδα και 
Κύπρο, ενδιαφέρεται για ρωσόφωνους Σερβι-
τόρους /ρες από 1/4 έως 30/10. Παρέχεται σί-
τιση/στέγαση δωρεάν-ασφάλιση. Βιογραφικά 
σε μορφή word και φωτογραφία στο e-mail: 
hrdchainhotel@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή αλυσίδα Πιτσαδόρος 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση η γνώση ξυλόφουρνου θα ήταν επιθυμητή. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ικανοποιητικός 
μισθός. Ε-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

LOOKING for Waitress to work in Crete. Good 
salary, we offer accommodation and food for 
free. All applicants should have communication 
skills in English. CVs: akouteri@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητά Πωλήτρια. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καφεκοπτείου από καφε-
κοπτείο στον Πειραιά. Ευχάριστη, προσεγμένη 
εμφάνιση, επικοινωνιακή για πωλήσεις και πα-
ρασκευή ροφημάτων. Τυχόν προϋπηρεσία θα 
ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: anna.harissi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή αλυσίδα Maître με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. Επιθυμητή και η γνώση της Γερμανικής 
Γλώσσας. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ικανο-
ποιητικός μισθός. Ε-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι- Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y και Αγγλικών, για το τμήμα 
Πωλήσεων από μεγάλη εταιρία ζωοτροφών στην 
Αγχίαλο, Θεσσαλονίκης. E-mail: n.pistofidis@
agrohellas.com, τηλ: 2310 710004, 2310 710005.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τσοπάνης στη Χαλκίδα. Τηλ: 6985 
867640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με ή χωρίς προϋπηρεσία 
για εργασία σε φυτώριο στην Κηφισιά. Ωράριο: 
10:00-17:00. Τηλ: 6944 844107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με εμπειρία, για μεγάλο 
βιολογικό αγρόκτημα στο νομό Αττικής. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6945 263929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος επικοινωνιακός, με 
ομαδικό πνεύμα εργασίας, δυνατότητα επαφής 
- διαχείρισης πελατών για εταιρία χονδρικής 
οπωροκηπευτικών κεντρικής λαχαναγοράς Ρέ-
ντη. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: ts_marianna@yahoo.
gr, τηλ: 6987 787937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, fax: 2310 
710006, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στον αγροδιατροφικό τομέα αναζητά Στέλεχος 
Διοικητικής Υποστήριξης, πλήρους απασχόλησης. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο οικονομικής ή γεω-
πονικής κατεύθυνσης, αναλυτικές και συνθετικές 
ικανότητες, δεξιότητες χειρισμού εφαρμογών 
γραφείου. E-mail: info@simbiosis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για εργασία σε γεωπονικό 
κατάστημα στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
geopinikospitipavlatos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ΑΕΙ / ΤΕΙ για κατάστημα 
στην περιοχή της Ελευσίνας. Επικοινωνία απο-
γευματινές ώρες. Τηλ: 6939 664336.

Αισθητική -Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Αισθητικός για σεζόν για το Sea 
of spa στη Μύκονο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
seaofspamukonos@hotmail.com, τηλ: 6971 
781698.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται 
από εταιρία ευεξίας - διατροφής. Ανεξάρτητη 
αντιπροσώπευση για ανάπτυξη των εμπορικών 
δικαιωμάτων, υψηλές αποδοχές, bonus, παρέχεται 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini ζητά Προσω-
πικό για το spa. Βιογραφικά στο e-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

TO BOUTIQUE Hotel στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης 
ζητά νέα για τη θέση της Spa Therapist/Manager, 
με σχετική προϋπηρεσία και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
otrstaff2014@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Γυμνάστρια 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητά Γερ-
μανικά ή Ρώσικα για Animation. (άθλημα, χορό, 
aerobic,κλπ). Βιογραφικά στο e-mail: staff@
thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά νέα για μασάζ, 
θεραπείες, περιποίηση σώματος και προσώπου. 
Πολύ καλά Αγγλικά, συστάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: staff@thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός από ινστιτούτο αισθητικής για 
πρακτική. Βιογραφικά στο e-mail: evexia_gold@
yahoo.com, τηλ: 6945 665918.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία για πλήρη 
απασχόληση στη Νικήτη Χαλκιδικής. Τηλ: 2375 
023614, 6980 840449.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καλλυντικών αναζητά Spa 
Managers και Spa -Therapists για 5* ξενοδοχεία 
και spa. Προϋπηρεσία απαραίτητη, θα εκτιμηθούν 
οι γνώσεις manicure -pedicure. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@biactive.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια που να γνωρίζει από βάρη 
και προαιρετικά, σε αίθουσα για γυμναστήριο στον 
Εύοσμο. Βιογραφικά στο e-mail: amazonthes@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός απόφοιτη ΤΕΙ - ΙΕΚ για 8ωρη 
εργασία σε δερματολογικό ιατρείο. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: mfertidi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ πεπειραμένη με γνώσεις 
στο κλασικό και κλασικό-μοντέρνο ρούχο, με 
εμπειρία σχεδιαστικού μηχανήματος Gerber, 
από βιοτεχνία με έδρα το Μοναστηράκι. Τηλ: 
210 3214349, 210 3212147, κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με πείρα και βασικές 
γνώσεις Γερμανικών, για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση στη Γερμανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: triadadelivou@gmail.com, τηλ: 0049 
719172401, κα Ελπίδα Γεωργιάδου (υπεύθυνη).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα εμφανίσιμη με εμπειρία σε χώ-
ρους spa massage στο Μαρούσι. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@gracespa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτριες νυχιών / Αισθητικοί από 
εταιρία καλλυντικών - παροχών στον Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, 
τηλ: 210 4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Ωράριο: 12:00 - 20:00. Τηλ: 6977 899062.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κω επιθυμεί να προσλάβει 
Αισθητικό για την καλοκαιρινή σεζόν Μάιο - Οκτώ-
βριο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
5*. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: nastzav99@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure σε studio 
νυχιών στο Παγκράτι. Απαραίτητη η γνώση τεχνη-
τών (gel και ακρυλικό). Ωράριο: 12:00 - 20:00. 
Τηλ: 6972 203433.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Spa ξενοδοχείου 5* 
Σαντορίνη. Γνώση Αγγλικών και σχετική εμπει-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.
gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητά νέα με γνώσεις 
μασάζ και spa με εμπειρία για τη σεζόν 2015. 
Διαμονή - διατροφή - ασφάλεια, 7ήμερο.Βιογρα-
φικά με skype στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για από studio ομορφιάς με πολύ 
καλή γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ-αποτρίχωσης 
για μόνιμη απασχόληση στην Κυψέλη. Γνώσεις 
αισθητικής επιθυμητές. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία-επαγγελματισμός-συνέπεια. E-mail: 
goldenbeauty.info@gmail.com, τηλ: 210 8827738, 
6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τεχνίτρια Νυχιών από κέντρο 
αισθητικής-περιποίησης άκρων στη Ρόδο για 
πλήρη ή μερική απασχόληση, ΙΚΑ, bonus. Τυχόν 
προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Bιογραφικά 
στο e-mail: shicnailsrodos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Μασέζ/Φυσιοθεραπεύτρια/Αισθη-
τικός, απόφοιτος ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, γνώση Αγγλικών, 
από επιχείρηση Spa για ξενοδοχείο στη Σαντο-
ρίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
marigold334@yahoo.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά πεπειραμένη 
Κομμώτρια για πιστολάκι. Τηλ: 210 8223369.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Άνω Πατήσια ζητά Βοηθούς 
με γνώση καλού χτενίσματος, μανικιούρ - πε-
ντικιούρ και προϋπηρεσία. Τηλ: 210 2024239.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί με εμπειρία για πλήρη 
απασχόληση σε spa 5* του ξενοδοχείου Grand 
Forest στο Μέτσοβο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΝΕΟΙ και νέες απόφοιτοι ή όχι σχολής, ζητούνται 
από ανδρικό κομμωτήριο. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 
210 8940233, 6939 733587, ώρες επικοινωνί-
ας Δευτέρα πρωί 08:00-10:00 και 20:00-22:00 
όλες τις ημέρες.

ΑΤΟΜΟ για μανικιούρ - πεντικιούρ με εμπειρία 
να γνωρίζει τεχνητά και κλωστή, ζητείται για 
συνεργασία, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, από 
κομμωτήριο στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 
6390385, 6977 621425.

ΝΕΑ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ για μανικιούρ - πεντικιούρ, 
αποτρίχωση, χτένισμα, ζητείται για κομμωτήριο 
στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 6945 428180, 210 
6008937.

Η CHRYSALLIS Proderma, ζητά Αισθητικούς για 
στελέχωση τμήματος υποστήριξης πελατών. Απα-
ραίτητα: εμπειρία άνω των 12 μηνών-ευχάριστη 
προσωπικότητα-επικοινωνία-δυνατότητα ταξι-
διών στην επαρχία-εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις-δίπλωμα οδήγησης-καλά Αγγλικά. 
E-mail: barbara.training@chrysallis-proderma.gr.

Η CHRISTALLIS Proderma, αντιπρόσωπος του 
mineral makeup jane iredale, ζητά επικοινω-
νιακούς Makeup Artists για να στελεχώσει το 
τμήμα υποστήριξης πελατών. Προσόντα: δυνα-
τότητα ταξιδιών στην επαρχία, όρεξη για μάθηση. 
E-mail: barbara.training@chrysallis-proderma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια που να γνωρίζει pilates 
και γυμναστική με ιμάντες TRX για απογευματι-
νή απασχόληση σε γυμναστήριο - στούντιο. Τηλ: 
6945 050199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις αεροβικής και zumba, 
για το σύλλογο SD-CAT, κοντά στο metro Αγίου 
Δημητρίου (Κωνσταντινουπόλεως 18). Τηλ: 213 
0244146, ώρες: 7:30 - 10:00μμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής με προϋπηρεσία για ερ-
γασία. Κυρίως για κούρεμα γυναικείο - ανδρικό 
και βαφείο, στο νησί της Κω με καλές αποδοχές. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 2242 021152.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές - Κομμώτριες από μεγά-
λη αλυσίδα κομμωτηρίων στα Βόρεια Προάστια, 
με προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
igian271513@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με γνώσεις στο πιστολάκι, 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Παρασκευή και Σάββατο 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5131181.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία και όρεξη για 
δημιουργική εργασία από νέο φαρμακείο στη 
Σαλαμίνα. Βιογραφικά στο e-mail: gast1410@
gmail.com, τηλ: 6945 573473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης /τρια από κομμωτήριο στο 
κέντρο του Πειραιά, με εμπειρία για το σαλόνι 
και το βαφείο. Τηλ: 6972 720200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μανικιούρ - πεντικιούρ από 
ινστιτούτο αισθητικής στο Κορωπί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@efikiriakou.gr, τηλ: 210 6026108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για θέση μανικιούρ - πεντικιούρ 
από κομμωτήριο στην Άνω Γλυφάδα. Απαραίτητα 
προσόντα η εμπειρία, ο επαγγελματισμός και η 
συνέπεια. Τηλ: 210 9640764.

STUDIO νυχιών στο Χαλάνδρι ζητά άμεσα νέα με 
πολύ καλή γνώση μανικιούρ - πεντικιούρ ημι-
μόνιμου καθώς και τεχνητών νυχιών. Γνώσεις 
αισθητικής επιθυμητές. Προϋπηρεσία σε studio 
απαραίτητη. Τηλ: 6947 830108.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Far Out Hotel and Spa στην Ίο 
επιθυμεί να προσλάβει Φυσικοθεραπεύτρια / Μασέρ 
για τη καλοκαιρινή σεζόν 2015. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: cristinabletsa@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη από κομμωτήριο με ενα-
σχόληση στο χώρο της τηλεόρασης και των πα-
ραγωγών για manicure / pedicure σε αντίστοιχο 
τμήμα. Πλήρης μισθός-ένσημα και bonus. Tηλ: 
210 6855590.

καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες -διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κατά προτίμηση ζευγάρι για φύλαξη 
και καθαριότητα σε camping για όλο το χρόνο. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης ή μηχανάκι. Τηλ: 
6936 549987, κα Βάνα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security Officers να εργασθούν ως 
Φύλακες στο Δίστομο και στα Άσπρα Σπίτια. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια security 
και απολυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security Officers να εργασθούν ως 
Φύλακες σε κτήρια στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Security και απο-
λυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για delivery με δικό του μηχανάκι. 
Τηλ: 6981 321495.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μορφωμένη ή φοιτήτρια διαμένουσα 
Γλυφάδα για καθημερινή βοήθεια στο σπίτι 2-3 
ώρες. Αμοιβή 350€. Τηλ: 210 8940361.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Security από εταιρία 
Security να εργασθεί σε εργοστάσιο στην Ελασ-
σόνα. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια Security. 
Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς στην περιοχή Συκιές Θεσσα-
λονίκης. Μισθός και ένσημα. Τηλ: 6947 375457, 
κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό με άδεια security, από 
εταιρία security στη Χαλκίδα. Τηλ: 210 9577218.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
για το Κρανίδι. Τηλ: 210 2483900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για νυχτερινή φύλαξη στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Παλλήνης. Προϋποθέσεις 
άδεια security, προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00 - 
18:00. Fax: 211 0120715, τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες άμεσα για γήπεδα, με άδεια 
security σε ισχύ. Παρέχεται ασφάλιση. Ωράριο: 
10:00-18:00. Fax: 211 0120717, 2110120715, 
τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Φύλακες με άδεια security 
σε ισχύ για έκτακτες ολιγόωρες και υψηλόμισθες 
φυλάξεις στο Κέντρο Αθήνας. Παρέχεται ασφά-
λιση. Ωράριο: 10:00-19:00. Fax: 211 0120717, 
211 0120715, τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με δικό του μηχανάκι από 
αναψυκτήριο στον Πειραιά. Πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 4614024.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery νέος, κάτοχος δικύκλου από 
cafe για πλήρη απασχόληση στη Γλυφάδα. Ωράριο 
8:00 - 16:00. Τηλ: 210 8981611, 210 8948522.

DELIVERY με εμπειρία, ζητούνται από εστιατόριο 
για ημιαπασχόληση. Οδός Ιφιγένειας 81, περιοχή 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2770573, 6936 800540.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά νέους /ες με άδεια 
security για φυλάξεις στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, 
τηλ: 210 2713395.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security να εργασθούν στο Δερβένι, 
στην Αιγείρα και στα Μαύρα Λιθάρια. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια Security. Τηλ: 6985 802568.

LOOKING for a Housekeeper - Babysitter. High 
salary plus medical insurance plus day off. CVs: 
akouteri@gmail.com, tel: 210 822109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για καθαριότητα στον Άλιμο 
Γλυφάδας. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα κάτοικος Βορείων Προ-
αστίων από εστιατόριο στη Νέα Κηφισιά. Τηλ: 
210 8075408.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά Καθαρίστριες για ερ-
γασία. Περιοχές Πετρούπολη, Ίλιον, Άνω Λιόσια, 
Μενίδι, Ν Ηράκλειο, Ν. Ιωνία, Γαλάτσι, Πέυκη, Ν. 
Φιλαδέλφεια, Φιλοθέη, Περισσός. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@cowa.gr, τηλ: 210 9324807.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα εργατικά, ικανά για περπάτημα, 
διανομή εντύπων εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kosharpet@gmail.com, 
τηλ: 6985 808500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα για τσιπουράδικο στη Νέα 
Ιωνία. Τηλ: 210 2139345.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Λαντζιέρη-
δες. Παρέχεται διαμονή, ασφάλιση, διατροφή 
και μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 22860 24869, 
6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στους καθαρι-
σμούς γραφείων, από εταιρία καθαρισμού για 
2ωρη πρωινή απασχόληση μόνο από Κηφισιά 
και για 2ωρη απογευματινή απασχόληση μόνο 
από Μενίδι. Τηλ: 213 0237130, 6986 704551.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά νέες για καθαρι-
σμούς σε γραφεία και φροντιστήρια. Κάτοικοι 
Αμαρουσίου και Πεύκης. Τηλ: 210 2840038, 
6987116225.

LOOKING for a Housekeeper. Good salary plus, 
IKA plus, day off. Ηours: 09:00 - 18:00 every 
day. Tel: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να μιλάει Ελληνικά ως 
Εσωτερική για φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας 
στα Άνω Λιόσια. Τηλ: 6940 755197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για μόνιμη απασχόληση 
από κέντρο αισθητικής στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 
8941800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery από ψητοπωλείο 
στο Νέο Ψυχικό. Τηλ: 210 6756082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας από εταιρία 
security στο Δερβένι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να διαθέτουν άδεια προσωπικού ασφαλείας και 
να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις. Τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άτομα να εργασθούν 
ως Προσωπικό Ασφαλείας στο Ξυλόκαστρο. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια προ-
σωπικού ασφαλείας και να έχουν εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο σοβαρό, υπεύθυνο και με 
συνέπεια για φύλαξη σκύλων με δυνατότητα 
διαμονής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για 
ημιαπασχόληση. Τηλ: 6976 620939.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες για εργασία στην Κασ-
σάνδρα. Προσόντα: Άδεια, Αγγλικά, μεταφορικό 
μέσο, εμπειρία, Γερμανικά, πρώτες βοήθειες. 
Βιογραφικά με άδεια εργασίας στο e-mail: cv@
athos-security.gr, fax: 2310 920551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 210 2027202, 6937 111334.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Οικιακή Βοηθός για 4ωρη 
εργασία στα Πατήσια. Τηλ: 6988 130962.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού χαλιών ζητά Υπαλλήλους 
για πλύσιμο, συσκευασία, επισκευές. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε ταπητοκαθαριστήριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@deltacarpetservices.gr, τηλ: 
210 2840962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για πιτσαρία στην περιοχή 
της Πυλαίας. Τηλ: 6948 158028, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00 - 15:00 και 18:00- 22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Delivery από γρήγορο εστιατόριο 
Ιαπωνικής Κουζίνας στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: yokomanager@gmail.com.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική  
Κοινωνική Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής» 
Συνεχίζεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2015 ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη «Νίκος Αναλυτής», που διοργανώνει το Δίκτυο CSR Hellas.
Θέμα του διαγωνισμού: Ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο επιχειρείν ως μοχλός 
ανάπτυξης με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατά προτίμηση στους κλάδους 
τουρισμού, ναυτιλίας, αγροτο – διατροφής. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες 3-4 πα-
νεπιστημιακών φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Οι νικητές θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες 
το 2015, η οποία θα περιλαμβάνει και επίσκεψη στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Προθεσμία υποβολής εργασιών έως 31 Μαΐου 2015
Τηλέφωνο: 210 3387422 - E-mail: csr-na-contest@csrhellas.org

Ο διαγωνισμός υλοποιείται σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με 
την υποστήριξη του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Σεμινάριο κατάρτισης νέων μεταφραστών
Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Σύστημα Υποδομών Ποιότητας / Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ) και την 
Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) διοργανώνουν στην Αθήνα, στις 29 και τις 30 Μαΐου 
2015, σεμινάριο κατάρτισης νέων μεταφραστών σχετικά με την «Ποιότητα ορολογικών ερ-
γασιών στη μετάφραση».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 40 νέους μεταφραστές (κάτω των 35 ετών) που ασχολούνται του-
λάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια με τεχνικές μεταφράσεις και ενδιαφέρονται για θέματα ορολογίας. 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους ορολογικών 
εργασιών με βάση τα ισχύοντα διεθνή και ελληνικά πρότυπα. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν 
εργαλεία κατασκευής ηλεκτρονικών γλωσσάριων και θα γίνουν πρακτικές ασκήσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 στη διεύθυνση https://
ec.europa.eu/eusurvey/runner/Training-Workshop-Terminology

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν:
• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους).
• Αποδεικτικό της αποκλειστικής ενασχόλησης με τη μετάφραση, ήτοι:
α) Βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες) ή β) Βεβαίωση του εργοδότη περί απασχόλησης ως μεταφραστή και αποδει-
κτικό μισθοδοσίας (για τους μισθοδοτούμενους).
• Σύντομη έκθεση με αναφορά στις σπουδές και την εμπειρία του υποψηφίου, στον τύπο των 
εγγράφων που μεταφράζει και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει 
το σεμινάριο.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι οργανωτές επιφυλάσσονται να απορρίψουν την αίτηση 
συμμετοχής ατόμων που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια συμμετοχής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για την έγκριση ή όχι της συμμετοχής 
τους στο σεμινάριο.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

ΣΠουδΕΣ ΣτΗ ΓαλλΙα:  
Ημέρα ενημέρωσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η υπηρεσία Εspace Campus France των Αθηνών σας προ-
σκαλούν στην Έκθεση Σπουδές στη Γαλλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 
2015 από τις 10:00 έως 18:00. Αυτή η εκδήλωση θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους 
Έλληνες φοιτητές να συναντήσουν εκπροσώπους γαλλικών Πανεπιστημίων και Ανώτατων 
Σχολών, να συζητήσουν τα ακαδημαϊκά σχέδια και να βρουν απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις 
σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τη διαδικασία αποδοχής και τις δυνατότητες χορήγησης 
υποτροφίας. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν θεματικές 
παρουσιάσεις στο Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Σε κάθε παρουσίαση θα 
μιλήσουν για την εμπειρία τους Έλληνες φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει τις σπουδές 
τους στη Γαλλία.

Έκθεση «Τα επαγγέλματα του μέλλοντος»
Έπειτα από τη στρογγυλή τράπεζα της 27ης Μαρτίου 2015, οι επισκέπτες της Έκθεσης Σπουδές 
στη Γαλλία θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά, καθώς επίσης και για τα επαγγέλματα και τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό στο 
εγγύς μέλλον.

Η έκθεση Σπουδές στη Γαλλία Campus France θα πραγματοποιηθεί και στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης στις 30/03 από τις 10:30 έως τις 17:30. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ift.gr
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος: Σίνα 31, Αθήνα, τηλ: 210 3398600, e-mail: ifa@ifa.gr

Βραβείο IELTS 2015 
To Βραβείο IELTS 2015 του British Council έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει έναν μαθητή/
μια μαθήτρια υψηλού επιπέδου που έχει κίνητρο να αναπτύξει την καριέρα του/της και που 
έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει στην κοινωνία με όσα αποκόμισε από την εμπειρία των 
σπουδών του / της.

Ο νικητής / τρια καλείται να δικτυωθεί μέσα στην κοινότητα IELTS και να μοιραστεί την 
εμπειρία του / της με άλλους υποψηφίους IELTS. Το Βραβείο IELTS 2015 είναι πλέον 
πραγματικότητα στην Ελλάδα, και προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα φοιτητή/μία φοιτήτρια 
να σπουδάσει στο εξωτερικό σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής 
του/της, σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο αποδέχεται το IELTS ως κριτήριο 
εισαγωγής.

Το Βραβείο IELTS 2015 είναι αξίας 5.000 λίρες Αγγλίας (GBP) έως 10.000 λίρες Αγγλίας 
(GBP), ανάλογα με το ύψος των διδάκτρων του πανεπιστημίου φοίτησης και θα διατεθεί για 
να καλύψει δίδακτρα του ακαδημαϊκού προγράμματος που έχει επιλέξει ο σπουδαστής/η 
σπουδάστρια και καταβάλλεται απευθείας στο πανεπιστήμιο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:
• Είναι ηλικίας 18 ετών κι άνω. 
• Έχουν δώσει το IELTS σε εξεταστικό κέντρο του British Council Ελλάδος και να έχουν λάβει 
μια έγκυρη βαθμολογία IELTS Test Report Form (TRF) με ημερομηνία μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 
2014 και 31ης Μαΐου του 2015. 
• Προσκομίσουν μια έγκυρη βαθμολογία IELTS Test Report Form (TRF) με ελάχιστο συνολικό 
σκορ 6,5 και τουλάχιστον 6,5 σε κάθε ένα από τα τέσσερα τμήματα της εξέτασης.
• Έχουν προγραμματίσει την εγγραφή τους σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης στο εξωτερικό, στο ακαδημαϊκό έτος 2015/16 που ξεκινάει από τον Αύ-
γουστο 2015 κι έπειτα.
• Έχουν προγραμματίσει εγγραφή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δέχεται το IELTS 
ως κριτήριο εισαγωγής (ελέγξτε την επίσημη λίστα αναγνώρισης)
• Είναι σε θέση να προσκομίσουν την επιστολή αποδοχής από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο 
έως τις 17 Ιουλίου 2015.

Σημαντικές ημερομηνίες
• Περίοδος αιτήσεων: έως 31 Μαΐου 2015
• Προεπιλογή: 1–12 Ιουνίου 2015
• Παρουσίαση και συνέντευξη προεπιλεγμένων υποψηφίων: 15–26 Ιουνίου 2015
• Επιστολή αποδοχής από το πανεπιστήμιο φοίτησης: έως 17 Ιουλίου 2015 το αργότερο
• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: έως 31 Ιουλίου 2015 το αργότερο

Πώς να κάνετε αίτηση: Δώστε την εξέταση ΙELTS στα εξουσιοδοτημένα κέντρα του British 
Council στην Ελλάδα και λάβετε την βαθμολογία σας IELTS Test Report Form (TRF) με ημε-
ρομηνία από 1 Δεκεμβρίου 2014 έως 31 Μαΐου 2015. Συμπληρώστε και προσκομίστε την 
ηλεκτρονική φόρμα αίτησης έως τα μεσάνυχτα της 31ης Μαΐου 2015.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2015

Athens Science Festival
Ανακάλυψε την επιστήμη στην καθημερινότητά σου στο Athens Science Festival.
Από τις 17 έως τις 22 Mαρτίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το φεστιβάλ Επιστήμης 
και Καινοτομίας που γίνεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα σε προσκαλεί να εξερευνήσεις τις 
επιστήμες που σε περιβάλλουν.

Το Athens Science Festival διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό “Επιστήμη Επικοι-
νωνία – SciCo”, το Βρετανικό συμβούλιο, τον σύνδεσμο υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, 
τον κόμβο καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας “INNOVATHENS”, το Μουσείο Φωταερίου της 
Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, σε 
συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Με θέμα «Επιστήμη και Τεχνολογία: από τη θεωρία στην πράξη», το 2ο Athens Science 
Festival περιλαμβάνει δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις, οι οποίες απευθύνονται τόσο 
σε μαθητές και φοιτητές όσο και στο ευρύ κοινό: εργαστήρια, εκπαιδευτικά δρώμενα, επιμορ-
φωτικά παιχνίδια, επιστημονικές παρουσιάσεις, συζητήσεις, παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις 
και ενδιαφέρουσες ομιλίες από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους επιστήμονες (νομπελίστες 
και διεθνείς επιστημονικές προσωπικότητες). Για έξι ημέρες, μικροί και μεγάλοι θα έχουν 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο της Επιστήμης μέσα από ένα πρωτότυπο, 
διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο.

Τον Απρίλιο του 2014, ο εκπαιδευτικός οργανισμός «Επιστήμη Επικοινωνία -  SciCo» και το 
British Council διοργάνωσαν to 1ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας, Athens Science 
Festival, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Επρόκειτο για μια εξαιρετικά φιλόδοξη 
διοργάνωση, την οποία υποστήριξε θερμά με τη συμμετοχή της μια πλειάδα επιστημονικών 
και ερευνητικών φορέων. Στόχος του Athens Science Festival ήταν να αναδείξει, με εύληπτο 
τρόπο, τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, 
και να επικοινωνήσει τη σημασία της επιστήμης στο ευρύ κοινό.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας τα οποία θα διατίθενται στην Τεχνόπολη τις μέρες 
του Φεστιβάλ. Προκρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν με e-mail: info@athens-science-
festival.gr ή στα τηλέφωνα: 210 3692337, 6942783269.

τΕΙ αθΗναΣ:  
Σεμινάριο στην Κατοχύρωση Εφευρέσεων στις 19/3
Η ΜΟΚΕ του ΤΕΙ Αθήνας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 
διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: «Κατοχύρωση Εφευρέσεων».

Πού και πότε: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/03/2015 από τις 15:00 έως 
και τις 17:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας.

Σε ποιους απευθύνεται: Το δωρεάν σεμινάριο απευθύνεται στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του 
ΤΕΙ Αθήνας καθώς και σε ενδιαφερόμενους Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.

Εισηγητής: Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Κωνσταντίνος Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων 
και Χορηγήσεων Τίτλων στον ΟΒΙ.

Πρόγραμμα σεμιναρίου:
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το οποίο προβλέπεται να είναι διάρκειας περίπου δύο (2) 
ωρών είναι το κάτωθι:
1η ώρα: Η κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Στρατηγική για την προστασία των εφευρέσεων / αποτελεσμάτων έρευνας
2η ώρα: Τεχνολογική πληροφόρηση από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Έρευνα σε βάσεις δεδομένων για τη στάθμη της τεχνικής

Δηλώσεις συμμετοχής: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον ιστότοπο της ΜΟΚΕ: http://
www.moke.teiath.gr και στο e-mail: moke@teiath.gr
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ψυχαγωγια

Αθήνα
17 Μάρτη
Η μουσική σε ρόλο... πρωταγωνιστή! Η Ορχήστρα Νέων 
Ακουσμάτων του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου, μας πα-
ρασύρει μουσικά σε αξέχαστες σκηνές του ελληνικού κινη-
ματογράφου. Τοποθεσία: Περιστέρι, Κινηματοθέατρο ΕΦΗ, 
Βασιλικών 6. Ώρα: 20:00 μ.μ.

18 Μάρτη 
Ανακάλυψε την επιστήμη στην καθημερι-
νότητά σου στο Athens Science Festival. 
To φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας 
που γίνεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα 
σε προσκαλεί να εξερευνήσεις τις επι-
στήμες που σε περιβάλλουν. Το Athens 
Science Festival διοργανώνεται από τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo», το 
Βρετανικό Συμβούλιο, τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύμα-
τος Ωνάση, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
«INNOVATHENS», το Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολις 
του Δήμου Αθηναίων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με πλήθος ακαδημαϊκών, 
ερευνητικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.
Τοποθεσία: Τεχνόπολις, Γκάζι - Βοτανικός - Κεραμεικός, Πει-
ραιώς 100. Πότε: 17-23 Μαρτίου, 09:30 με 22:00

19 Μάρτη 
Ατομική έκθεση ζωγραφικής «Οι γυναίκες δημιουργούν». Η 
ομάδα τέχνης «Τέρψις» φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη 
Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρίδου» και παρουσιάζει τα έργα της.
Τοποθεσία: Καλλιθέα-Μοσχάτο, Δημοτική Πινακοθήκη Καλ-
λιθέας «Σοφία Λασκαρίδου», Λασκαρίδου 120 και Φιλαρέτου. 
Ώρα: 10:00 με 14:00 & 18:00 με 21:00

20 Μάρτη
“Όποια ακτή βρέχει η Μεσόγειος γεννά τραγούδια...κι όπου 
γεννιούνται τραγούδια ανθίζουν άνθρωποι κι ευχές...” Ένα 
μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα στα τραγούδια και τους ποιη-
τές της Μεσογείου από τον Γιάννη Κωσταρή και την μπάντα 
του. O Γιάννης Κωσταρής είναι performer, συγγραφέας και 
καλλιτεχνικός διευθυντής του χώρου έκφρασης Zp87. Τρεις 
μουσικοί και μια φωνή περιπλανώνται στις ακτές της Ελλάδας 

και της Μεσογείου, ανακαλύπτοντας τραγούδια και σκοπούς 
και με οδηγούς τους ποιητές της, μας αφηγούνται τη δική τους 
ιστορία… Γιάννης Κωσταρής: φωνή Solis Barki: frame, drums, 
στάμνα, καμπάνες, ιδιόφωνα, berimbaw, didgeridoo, σφυρί-
χτρες, άρπα Γιάννης Παπαναστασίου: σαξόφωνο σοπράνο. 
Απόστολος Καλτσάς: φλογέρες ηλεκτρ. μπάσο, loops, εφέ
Τοποθεσία: Εξάρχεια-Νεάπολη, Ζωοδόχου Πηγής 87. 
Ώρα: 21:30

21 Μάρτη 
Οι Εκμέκ παρουσιάζουν 
απρόβλεπτο πρόγραμμα με 
στόχο να συνδυάσει το πα-
λιό και νέο προσωπικό τους 
υλικό αλλά και να πειραμα-
τιστούν πάνω σε γνωστά και 
αγαπημένα κομμάτια άλλων 
καλλιτεχνών της ελληνικής 
και της παγκόσμιας μουσικής 

σκηνής. Tιμώντας τα καλύτερα στοιχεία της ελληνικής τραγου-
δοποιίας και επηρεασμένοι ταυτόχρονα από την άλλη τους 
αγάπη το Μεξικό και την λάτιν μουσική οι «Εκμέκ» κέρδισαν 
από την αρχή το αυτί του κοινού ως μια από τις δημιουργικό-
τερες νέες δισκογραφικές προτάσεις. Το πρώτο τους άλμπουμ 
«Γλυκαίνει και δεν παχαίνει» (Lyra, 2011) απέκτησε γρήγορα 

σημαντικό airplay στα ραδιόφωνα της Ελλάδας, δίνοντας 
την ευκαιρία σε τραγούδια όπως το «Εσύ είσαι η αιτία που 
υποφέρω» (διασκευή στο τραγούδι του Μανώλη Χιώτη), «Αχ 
Μαρία» «Η μπαλάντα της λογικής» να ξεχωρίσουν, ενώ το 
τραγούδι «Ο τραπεζίτης» γίνεται το soundtrack του διεθνούς 
ντοκιμαντέρ του Deutsche Welle για την κρίση στη χώρα. 
Τοποθεσία: Εξάρχεια, Θεμιστοκλέους 83, Floral. Ώρα: 22:00

22 Μάρτη 
Η Θεατρική Ομάδα Αργυρούπολης προσκαλεί το κοινό στη 
νέα της παραγωγή, την κλασική, αμερικάνικη κωμωδία «Το 
Αταίριαστο Ζευγάρι» του Νηλ Σάιμον.
Η κλασική κωμωδία του Αμερικάνου συγγραφέα Neil Simon, 
που ανέβηκε πρώτη φορά στο Broadway τη δεκαετία του 
‘60, έγινε μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο και από τότε 
φιλοξενείται στις μεγαλύτερες σκηνές όλου του κόσμου. Η 
παράσταση προξενεί γέλιο, αλλά και προβληματισμό. Το 
παιχνίδι των ανθρώπινων χαρακτήρων, όπως παρουσιάζε-
ται, έχει να μας διδάξει πολλά. Μέσα από το έργο ενδέχεται 
να αναγνωρίσουμε στοιχεία του χαρακτήρα μας ή και των 
δικών μας ανθρώπων.
Τοποθεσία: Αργυρούπολη, Δημοτικό Θέατρο Αργυρούπολης 
(5ο Δημοτικό Σχολείο), Ολυμπίας 5. Ώρα: 20:30.

23 Μάρτη 
Rowena Hughes ‘Εκθεση «Liquid Library». Η «locus athens» 
έχει προσκαλέσει την Rowena Hughes να πραγματοποιήσει 
μια έρευνα, δημιουργώντας μια σειρά νέων έργων. Η έρευνα 
της Hughes έχει επικεντρωθεί σε σπάνια βιβλία από τις δύο 
συλλογές. Αυτό που κυρίως ενδιαφέρει την καλλιτέχνιδα είναι 
ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικοί – φαινομενικά – τρόποι 
σκέψης διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τον κόσμο. 
Στην έκθεση αυτή, η καλλιτέχνιδα παρουσιάζει αφενός το 
οριζόντιο σκεπτικό, όπου η μαθηματική σκέψη και οι αυστηροί 
κανόνες ορίζουν τη λογική και αφετέρου μια συναισθημα-
τική αντίληψη των πραγμάτων που έχει τη δυνατότητα να 
μας παρασύρει πέρα από τη γλώσσα και να μας μεταφέρει 
εκεί όπου η ύλη μιλάει από μόνη της. Η Hughes περιγράφει 
αντιφατικούς τρόπους κατανόησης του κόσμου, πλάθοντας 
έναν εσωτερικό διάλογο μεταξύ τους. Παίζει με τις διαφορε-
τικές καταστάσεις, με συστήματα πιθανοτήτων και λογικής.
Τοποθεσία: Πλάκα-Ακρόπολη, Moυσείο Ιστορίας Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Θόλου 5. Πότε: 20 Μαρτίου-26 Απριλίου, 
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:30-14:30 Κυριακή: 11:00-16:00.

Θεσσαλονίκη
17 Μάρτη 
Σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Καναδά, 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσ/νίκης πραγματοποιεί 
μια βραδιά με δύο ταινίες καναδικού κινημα-
τογράφου. Θα προβάλει τις ταινίες C’est pas 
moi, je le jure και L’enfant prodige. «C’est 
pas moi, je le jure» (Δεν φταίω εγώ, σου 
τ΄ορκίζομαι) Ο Λεόν, ένα δεκάχρονο αγο-
ράκι πολύ πειραγμένο από το χωρισμό των 
γονιών του και από τη φυγή της μαμάς του 
στην Ελλάδα, κάνει το ένα χτύπημα πίσω 
από τ’ άλλο. Μια συγκινητική και την ίδια 
στιγμή αστεία ιστορία. «L’enfant prodige» (Το 
παιδί-θαύμα) σε σκηνοθεσία Luc Dionne και 
μουσική επιμέλεια Alain Lefèvre με θέμα τη 
ζωή και το έργο του συνθέτη Andre Mathieu.
Τοποθεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο, Λεωφό-
ρος Στρατού 2Α. Ώρα: 18.00

18 Μάρτη 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τελλόγλειου 
Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. σας προσκαλεί στην 
εκδήλωση  «Μ’ ένα τριφύλλι φως». Πρόκειται 
για ένα πρόγραμμα λόγου και μουσικής που 
παρουσιάζει τις κυρίαρχες όψεις του προσω-
πικού μύθου του Οδυσσέα Ελύτη: φύση, 
γλώσσα, αισθήσεις, υπερβατική σκέψη. Η 
εκδήλωση στις 18 Μαρτίου - επέτειο θανά-
του του Ελύτη - εντάσσεται στις εκδηλώσεις 
παράλληλα με την έκθεση «Τιμή στον Τερι-
άντ», καθώς ο ποιητής είχε φιλική σχέση με 

τον Τεριάντ και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το 
φαινόμενο «Θεόφιλος».
Τοποθεσία: Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
Α.Π.Θ., Αγίου Δημητρίου 159. Ώρα: 18:30

19 Μάρτη
Oι μαγικές Live βραδιές κάνουν δυναμικό 
comeback στο «Blue Barrel». Το μουσικό 
στέκι της πόλης μας υποδέχεται ένα από τα 
πιο καταξιωμένα blues συγκροτήματα της Ευ-
ρώπης, τους BLUES WIRE οι live εμφανίσεις 
των οποίων εξακολουθούν να εκπλήσσουν 
το κοινό! Ο Elias Zaikos που ίδρυσε το group 
θα βρίσκεται στην κιθάρα, ο Sotiris Zissis στο 
μπάσο και ο Johnny Channel στην φυσαρμό-
νικα, σε αυτή την εκπληκτική βραδιά που θα 
έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά 
το μουσικόφιλο κοινό της πόλης μας!
Τοποθεσία: Μουσική σκηνή Blue Barrel , 
Δόξης 5 στα Λαδάδικα 
Πότε: Κάθε Πέμπτη. Ώρα: 22:00

20 Μάρτη
Ένα πολύ κλασικό έργο του σπουδαίου Τσέ-
χου συγγραφέα Φραντς Κάφκα επέλεξε να 
‘ανεβάσει’ το Σχήμα Εκτός Άξονα, τρίτη του 
παραγωγή για τη σεζόν 2014-2015. Όλο του 
το έργο που παράγεται και εκφράζεται μέσα 
από ένα ισχυρό ηχογόνο σύστημα φωνών, 
μεταμορφώνεται σε σύστημα πολυεπίπεδων 
κραυγών και τελικά έρχεται να μας κυκλώσει 
και να μας επηρεάσει δίχως να το αντιλαμβα-
νόμαστε. Η πορεία του Κ στον Πύργο είναι 
ακριβώς αυτό: Μέσα από το βηματισμό του 

ανοίγει χαραμάδες στο πετρωμένο σύστημα 
αξιών μας, με παρούσα-απούσα τη συνεί-
δηση μας».
Τοποθεσία: «Θέατρο Σχήμα εκτός  
άξονα», Πλάτωνος 35 (κέντρο πόλης) 
Πότε: 21:15 (κάθε Παρασκευή, Σάββατο, 
Κυριακή & Δευτέρα μέχρι 5 Απριλίου)

21 Μάρτη
Εικαστική δραστηριότη-
τα για εφήβους με τίτ-
λο: «Φτιάξε το δικό σου 
t-shirt με τον τρόπο του 
Jackson Pollock», διορ-
γανώνει ο Δήμος Θεσσα-

λονίκης σε συνεργασία με τον Επιστημονικό 
Σύλλογο Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου, στην 
Παιδική Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης. Στην πρώτη 
συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 
Μαρτίου 2015, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να εξοικειωθούν με έργα σύγχρονης τέχνης 
(Damien Hirst, Jeff Koons, Louise Bourgeois) 
μέσα από παραλληλισμούς με έργα τέχνης 
προηγούμενων εποχών (Botticelli, Leonardo 
da Vinci, Raphael, Picasso, Matisse). Στη δεύ-
τερη συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, οι συμμετέχοντες, 
θα φτιάξουν το δικό τους t-shirt με την τεχνική 
dripping του ζωγράφου Jackson Pollock (όλοι 
οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν ένα 
λευκό t-shirt στο μέγεθός τους).
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Άνω Πόλης, Κρίσπου 7. Πότε: Παρασκευή: 
18:30 - 20:00 & Σάββατο: 11:30 - 13:30

22 Μάρτη
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού παρου-
σιάζει στο κοινό την έκθεση της Τέτας Μακρή, 
ομότιμης καθηγήτριας της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Α.Π.Θ. Στην έκθεση παρουσιά-
ζεται η πρόσφατη δουλειά της καλλιτέχνιδας, 
των τελευταίων έξι ετών. Η διεκδίκηση μιας 
προνομιακής σχέσης της εικαστικού με το 
τελάρο, και η διαρκής επαναδιαπραγμάτευση 
του θέματος του μετιέ της ζωγραφικής, δεν 
εμποδίζει την Τέτα Μακρή να προσφεύγει 
παράλληλα στο video, στο λόγο, ή στην 
εγκατάσταση, συγκροτώντας έναν σύνθετο 
μηχανισμό σχολιασμού φαντασιακών συλ-
λήψεων, ενεργοποίησης της μνήμης και πα-
ραπομπής στο βίωμα. 
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκης, Μουσείο  
Βυζαντινού Πολιτισμού, Λεωφόρος  
Στρατού 2. Πότε: 09.00-16.00 
(Η ξενάγηση θα γίνει στις 12.00)

23 Μάρτη 
Έκθεση έργων ζωγραφικής ενηλίκων με τίτλο 
«Παλιές πόρτες της Θεσσαλονίκης», με την 
επιμέλεια της εικαστικού, Ταρσής Τζενανί-
δου, διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
στη Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης. Τα 
εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν 
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, στις 20:00, 
στη Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης.
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
Άνω Πόλης, Κρίσπου 7. Πότε: 16-27  
Μαρτίου, καθημερινά από τις 09:00 έως  
τις 20:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)
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4 Δήμος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637.  
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας & Μπόσδα.
Τηλ: 210 2415543

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 55.
Τηλ: 210 9761680

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αργυρούπολης
Διεύθυνση: Κρήτης & Σπετσών 3.
Τηλ: 210 9956956, 210 9955671

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Βούλας
Διεύθυνση: Ζέφυρου 2.
Τηλ: 210 8995423

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Βύρωνος 65.
Τηλ: 210 9700300

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Κηφισίας
Διεύθυνση: Διονύσου 73 & Γορτυνίας.
Τηλ: 210 8019931

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ριμίνι 10
Τηλ: 210 2852945

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μαρκοπούλου 
Διεύθυνση: Πλ. Δ. Σωτηρίου 1.
Τηλ: 22990 20149

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Γκινοσάτη 86 & Πλαστήρα.
Τηλ: 210 2831133

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Νέας Μάκρης
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, 19006. 
Τηλ: 22940 58921, 22940 58923

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Υμηττού
Διεύθυνση: Υψηλάντου 5. Τηλ. 210 9704923

4 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα-Καισαριανής
Διεύθυνση: Δήλου 14, Καισαριανή.
Tηλ: 210 7640111, 210 7644705,  
210 7662247

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Διεύθυνση: Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, 
Περιστέρι.
Τηλ: 210 5756226, 210 5756401,  
210 5756664

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Μεσογείων και Ζαλόγγου 6,  
Αγ. Παρασκευή.
Τηλ: 210 6015079, 210 6016030

4 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Διεύθυνση: Φερεκύδου 5, Παγκράτι.
Τηλ: 210 7016611

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών -  
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων

Διεύθυνση: Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, 
Aθήνα. Τηλ: 210 8210222

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Διεύθυνση: Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5449898

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς.
Τηλ: 210 4170546

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δραπετσώνας - 
Κερατσινίου
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και  
Ανδριανού 1, Δραπετσώνα.
Τηλ: 210 4630100, 210 4630134

4 Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
Διεύθυνση: Μεσογείων 154.
Τηλ: 210 7480901

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης Βοτανικού

Διεύθυνση: Ελασιδών 30 και  
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός.
Τηλ: 210 3424024

4 Κέντρα Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
Υποστήριξης Μακροχρόνια ανέργων
Διεύθ.: Παπαναστασίου 22, Αιγάλεω
Διεύθ.: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα  
Διεύθ.: Ζωσιμάδων 11 & Ελευθερίου  
Βενιζέλου, Πειραιάς. Τηλ: 210 8224674

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου
Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι.
Τηλ: 210 2682685, 210 2684194

4 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως  
Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 
σε νέο χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9961973.

4 Δήμος Ιλίου Αττικής
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον,  
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030015,  
-016, -017, -018, -019, -029. 
Fax: 210 2696 898 - 
e-mail: koinoniki@ilion.gr 

4 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10.  
Τηλ - fax: 210 9754035, 210 9768565. 
E-mail: dadkoinyp@yahoo.gr

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  
λειτουργεί καθημερινά και παρέχει  
τις υπηρεσίες του δωρεάν σε δημότες και 
κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων. 
Διεύθυνση: Χίου & Καλύμνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 Δήμος Αλίμου Αττικής
Διεύθυνση: Τσουκανέλη 7.  
Τηλ.: 210 9883140 - 210 9853580.  
Fax: 210 9853580. Ώρες εξυπηρέτησης  
του κοινού: 9:00 έως 14:00 μ.μ.

4 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2793916,  
210 2777198, 210 2723675.

4 Δήμος Κορυδαλλού Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα,  
τ.κ. 18120, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 210 4963917. Fax: 210 4970518.

4Δήμος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ  
(Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών)
Διεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης.  
Τηλ: 210 7793622, 210 7488382.

4 Δήμος Ζωγράφου Αττικής-Κέντρο  
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60, τ.κ. 157 71, 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7473328 -9.

4 Δήμος Πεντέλης
Επικοινωνία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,  
Παρασκευή στα τηλέφωνα: 213 2140538 
ώρες 8:00 - 15:00, Τρίτη, Πέμπτη στα τηλέ-
φωνα: 213 2140621, ώρες 8:00 - 15:00.

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής -  
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος. 
Τηλ.: 213 2000272

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Τηλ: 210 7277553 
και 210 7277554.

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031923 -924.  
Fax: 213 2031938, e-mail: kpsy@maroussi.gr. 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
8:00 έως 15:00.

4 Τμήμα Ψυχολoγικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055.  
Καθημερινά: 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ.

4 Συμβουλευτική και Ψυχολογική  
Υποστήριξη Δήμος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888  
(Δευτέρα & Τρίτη από 09:00-14:00) 

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων.  
Τηλ.: 210 2840899

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου,  
Αιγάλεω. Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 
210 5315667 - 210 5315668.

Κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης         σε αθήνα-θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα
ψυχολογικη υποστηριξη
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4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 2  
(Παλαιό Δημαρχείο), Αχαρναί.  
Τηλ.: 210 - 2445778, 2403182.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος,  
Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655.  
Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 
09:00 - 15:00

4 Γραφείο Υποστήριξης 
Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος  
(Δημαρχείο Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας  
08.00 - 15.00 καθημερινά. Τηλέφωνο  
Κοινωνικής Υπηρεσίες & Ψυχολογικής  
Υποστήριξης: 210 6604659, 210 6604720.

4 Κέντρο Ημέρας «Γαλήνη»
Διεύθυνση: Γ. Παπανίκα 43-45, Αχαρναί.
Τηλ: 210 2478830

4 Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολικής  
και Θεραπευτικής Υποστήριξης  
του Δήμου Καλλιθέας
Διεύθυνση: Αθηνάς 67, Καλλιθέα. 
Τηλ.: 211 7157423, 
e-mail: diepistimoniko@yahoo.com

4 Δήμος Πάτρας
Διεύθυνση: Γούναρη 76. Τηλ: 2610 390961, 
390975. Υπεύθυνη: Ολγα Δημητροπούλου

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Διεύθυνση: Επιδαύρου 8 Αγιά - Πάτρα 
Τηλ: 2610-439569

4 Ψυχολογική Υποστήριξη  
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται 
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
στα τηλέφωνα: 2310 509040, 509038 
(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται στο χώρο  
του Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

4 Γραφείο Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Δήμου Καλαμαριάς
Τηλ: 2313 314505 -508.

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ωραιοκάστρου
Το κέντρο στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου 
«Παύλος Μελάς», στο Παλαιόκαστρο  
(γωνία Καραϊσκάκη και Μακεδονικού  
Αγώνα). Η ψυχολόγος του Κέντρου δέχεται 
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή,  
από τις 9.00 έως τις 14.00.  
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2310 809370 και 2313 304068.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Τσιμισκή και Κομνηνών 15
Τηλ: 2310 270036, 2310 268841

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄4,  
Αμπελόκηποι. Τηλ: 2310 726918

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές.
Τηλ: 2310 629159, 2310 629310

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη.
Τηλ: 2310 845130-1, 2310 845900

4 Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη-Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ταβάκη 28, 1ος όροφος.  
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00.  

Τηλέφωνο και fax: 2310 466691

4 Δήμος Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  
του Δήμου Παύλου Μελά Λήμνου 2  
και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193.  
Fax: 2310 020191

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Δήμητρας 19  
(Παλαιό Νοσοκομείο, 3 ος όροφος),  
Αλεξανδρούπολη.
Τηλ: 25510-20287, 25210-25845

4 Δήμος Κορδελιό Ευόσμου
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης  
του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου  
στεγάζεται επί της οδού Πυθαγόρα  
και Μαβίλη γωνία. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
2310 558505, 2310 558506.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη,  
Σέρρες. Τηλ: 23210-51230

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10 Άγιος Λουκάς, 
Καβάλα. Τηλ: 2510-246233, 25210-243992, 
25510-246443

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα. 
Τηλ: 26510-74227, 38919

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη.
Τηλ: 23510-20020, 23510-29655

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
Διεύθυνση: Νικοτσάρα 20, Βόλος. Τηλ: 
24210-36811, 24210-32431, 24210-31551

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 119 Νεάπολη,  

Λάρισα. Τηλ: 2410-611002-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας
Διεύθυνση: Τσιριγώτη 29 Α, Χαλκίδα.
Τηλ: 22210-75991-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης
Διεύθυνση: Τσακοπούλου 2, Τρίπολη. 
Τηλ: 2710-232048

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων
Διεύθυνση: Κροκιδά 25, Χανιά. 
Τηλ: 28210- 51364

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1 Ηράκλειο. 
Τηλ: 2810-276441, 224256

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Διεύθυνση: Πλατεία Γρηγορίου 
Αυξεντίου, Σάμος. Τηλ: 22730-80953, 
22730-80060

Κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης         σε αθήνα-θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα

. Γραμμές υποστήριξης
4 Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη - 
Τηλ.: 1034

4 Χαμόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

4 Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός -  
Τηλ.: 801 801 1177

4 Αν είσαι παιδί ή έφηβος -  
Τηλ.: 116 111

4 Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας -  
Τηλ.: 210 5235318  
και 210 4112091 - 9 π.μ. - 6 μ.μ.  
Τηλ.: 210 3220900 - 6 μ.μ. - 10 μ.μ.

4 Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ" - Τηλ.: 800 1188881, 
210 7786800. Πανελλαδική Γραμμή Άμεσης 
Βοήθειας από σταθερό χωρίς χρέωση.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλέφωνο: 210 7277553 και 210 7277554  
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας.

4 Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας  
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλ.: 210 8203239

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πειραιά - Τηλ.: 210 4142042 και 210 
4142043 για επικοινωνία με φοιτητές.

4 Γραμμής SOS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

4 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) - Τηλέφωνο: 197 
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4 Γραμμή Μαζί για το Παιδί - Τηλ.: 115 25

4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού και του Εφήβου - Γραμμή -  
σύνδεσμος για γονείς -  
Τηλ.: 801 8011177

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

4 Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας -  
Τηλ.: 210 7773112

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών - Γραμμή SOS: 1031

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
για Καρκινοπαθείς - Τηλ.: 210 6464598

4 Ανακουφιστική Συμπονετική 

Παρηγορητική Αγωγή Σωματείο 
"ΑΓΑΠΑΝ" για καρκινοπαθείς -  
Τηλ.: 210 7291079

4 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
ατόμων (ΚΕΘΕΑ) -  
Τηλ. 210 3300058, 210 3820833

4 Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών  
& Αλκοολικών 18 & άνω -  
Τηλ.: 210 3617089

4 Γραμμή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

4 Silver Alert Hellas - Γραμμή Ζωής - 
Γραμμή για καταγγελίες κακοποίησης 
- ψυχολογική υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωμένων - Τηλ.: 1065

4 Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραμμή για το Αλτσχάιμερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SOS -Τηλ.: 1016

4 hoMed - Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον - Τηλ.: 1151

4 Κέντρο Επιχειρήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ -
Τηλ.: 210 5212000, 210 5212054

4 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία -  
Τηλ.: 210 6401200, 210 6456713-15

4 Εθνική γραμμή υποστήριξης  
ανθρώπων που εμπλέκονται  
με τον καρκίνο -  
Τηλ.: 1069

4 Ανώνυμοι Ναρκομανείς -
Tηλ.: 210 3474777

4 Ανώνυμοι Αλκοολικοί -  
Τηλ.: 210 5220416, 210 4224142

4 Ενιαία Ευρωπαϊκή Γραμμή  
για την Εξαφάνιση των Παιδιών -  
Τηλ.: 116000

4 Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ -
Τηλ.: 210 8656600

4 Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια - Τηλ.: 800111-0401

4«Γραμμή Ελπίδας» της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας - Τηλ.: 210 3802800

4 Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS 
(Νοσοκ. Συγγρού) - Τηλ.: 210 7222222

4 Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

4 Μονάδα Απεξάρτησης  
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής - 
Τηλ.: 210 3617089

4 Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής 
συμβουλευτικής & θεραπείας -  
Τηλ.: 210 5234737

4 Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων -
Τηλ.: 210 3638833

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) -  
Τηλ.: 1145 

4 ΑΡΣΙΣ -Υποστήριξη νέων (έως 25 
ετών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
αποκλεισμού - 
Τηλ.: 210 8259880, 2310 526150,  
2310 552813, 24210 23110

4 Γραμμή βοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ  
και Συγγενών Διαταραχών -  
Τηλ.: 2310 909000

4 Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ - 
Τηλ.: 2310 442044, 2310 442044

4 Δωρεάν ψυχολογική στήριξη  
παιδιών, εφήβων και οικογενειών,  
που η ζωή τους ανατρέπεται λόγω  
των απωλειών που έχουν βιώσει -  
Τηλ.: 2310 510010

4 Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης -
Τηλ.: 2310 992643-21.

4 Η γραμμή SOS - Τηλ.: 15900 

4 Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης  
της ΙΘΑΚΗΣ -
Τηλ.: 2310 515150






