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Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υπεύθυνη περιεχομένου: Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελισάβετ Καλαρούτη 
Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος
Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Διευθύντρια δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Ράνια-Κλειώ Κουρή
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταμόρφωση, Κ.Ε.Κ.01  

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

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

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

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

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο  

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

Καλών Τεχνών-Θεάτρου
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού Α.Π.Θ.
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής  

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

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

Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική  

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

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

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

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

• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας
•  Καλαμάτα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός Οργανισμός  

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαμπάκης

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

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδας

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

• 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

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

Οι έρευνες έχουν αρχίσει να αποκαλύπτουν ότι η θετική σκέψη 
είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να είναι κάποιος χαρού-
μενος ή να επιδεικνύει αισιόδοξη στάση. Οι θετικές σκέψεις 

μπορούν στην πραγματικότητα να δημιουργήσουν αληθινή αξία στη 
ζωή των ανθρώπων και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες 
που μπορούν να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από ένα χαμόγελο.

Μπροστά σε μια απειλή πυροδοτούνται αρνητικά συναισθήματα, 
όπως π.χ φόβος στη θέα ενός άγριου ζώου, κάτι που επέτρεψε στο 
ανθρώπινο είδος να επιβιώσει, αφού κινητοποιούμενο από το αρνητικό 
συναίσθημα, στην υπηρεσία της επιβίωσής του, πρέπει να σωθεί και 
να ξεφύγει από το στρεσογόνο ερέθισμα. 

Αυτό είναι ένα χρήσιμο ένστικτο αν κάποιος προσπαθεί να σώσει 
τη ζωή του και μπορεί να φτάσει κάποιον στο σημείο στο οποίο να 
μην μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλος 
είναι ακόμα προγραμματισμένος να ανταποκρίνεται στα αρνητικά 
συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο, με το κλείσιμο από τον εξωτερικό 
κόσμο και τον περιορισμό των επιλογών που μπορεί κάποιος να δει 
γύρω του. 

Παράδειγμα, αν εμπλακείτε σε διένεξη με κάποιο άλλο άτομο, ο 
θυμός και το αρνητικό συναίσθημα μπορεί να σας φτάσουν σε σημείο 
να μην μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα άλλο. Ή αν είστε στρεσαρισμένος 
για ότι έχετε να κάνετε μέσα σε μια ημέρα, μπορεί να πιάσετε τον εαυτό 
σας να σας είναι δύσκολο να ξεκινήσετε διότι έχετε «παραλύσει» από 
τη μεγάλη λίστα με τις πολλές υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο 
εγκέφαλός σας απομονώνεται από τον εξωτερικό κόσμο και επικε-
ντρώνεται στα αρνητικά συναισθήματα του φόβου, του θυμού και του 
στρες. Τα αρνητικά συναισθήματα αποκλείουν τον εγκέφαλό σας από 
το να δείτε τις διαφορετικές όψεις και επιλογές που σας περιβάλλουν. 
Είναι το ένστικτο της επιβίωσης. 

Πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι αν ένας άνθρωπος έχει εμπειρία 
θετικών συναισθημάτων όπως, χαράς, ικανοποίησης, αγάπης, μπορεί 
να διακρίνει περισσότερες δυνατότητες-ευκαιρίες στη ζωή του. Τα ευ-
ρήματα δείχνουν ότι τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν το αίσθημα 
των δυνατοτήτων και ανοίγουν το μυαλό σε περισσότερες επιλογές. 
Τα οφέλη των θετικών συναισθημάτων δεν σταματούν ύστερα από 
τη βίωση λίγων λεπτών θετικών συναισθημάτων. 

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο όφελος που προωθούν τα 
θετικά συναισθήματα είναι η ενισχυμένη ικανότητα της βελτίωσης 
δεξιοτήτων και η ανάπτυξη πόρων για χρήση αργότερα στη ζωή. Π.χ. 
ένα παιδί που τρέχει έξω, κρέμεται σε κλαδιά δέντρων και παίζει με 
τους φίλους του, αναπτύσσει την ικανότητα να κινείται με αθλητικό 
τρόπο (φυσικές δεξιότητες), την ικανότητα να παίζει με τους άλλους 
και να επικοινωνεί με μια ομάδα (κοινωνικές δεξιότητες) και την ικα-
νότητα να εξερευνά τον κόσμο γύρω του (δεξιότητες δημιουργίας). 

Με αυτόν τον τρόπο, τα θετικά συναισθήματα της χαράς του παιχνι-
διού προτρέπουν το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες που είναι χρήσιμες 
και πολύτιμες για την καθημερινή ζωή. Αυτές οι δεξιότητες διαρκούν 
πολύ περισσότερο απ’ ότι τα συναισθήματα που κινητοποιούν αρχικά 
για την απόκτησή τους. Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία της «διεύ-
ρυνσης και του χτισίματος», τα θετικά συναισθήματα διευρύνουν την 
αίσθηση των δυνατοτήτων-επιλογών και ανοίγουν το μυαλό, που με 
τη σειρά του επιτρέπει το χτίσιμο νέων δεξιοτήτων και την απόκτηση 
πόρων που μπορούν να φανούν επωφελείς σε πολλές περιοχές της 
ζωής. Τα αρνητικά συναισθήματα κάνουν το αντίθετο διότι το χτίσιμο 
των δεξιοτήτων για μελλοντική χρήση είναι άσχετο όταν παρεμβάλ-
λεται μια απειλή ή ένας κίνδυνος. 

Υπάρχουν μερικές ενέργειες που μπορούν να σας βοηθήσουν να 
αναπτύξετε τη δύναμη της θετικής σκέψης: 
• Συνηθίστε να χρησιμοποιείτε θετικές λέξεις όταν σκέφτεστε και όταν 
μιλάτε. Χρησιμοποιείστε λέξεις όπως «μπορώ», «είναι δυνατόν» απ’ 
ότι λέξεις όπως «είναι αδύνατο». 

• Προσπαθήστε να παραβλέπετε αρνητικές σκέψεις, υποκαταστήστε 
τις αρνητικές σκέψεις με εποικοδομητικές θετικές. 
• Στις συζητήσεις σας χρησιμοποιήστε λέξεις που προκαλούν συναι-
σθήματα και εικόνες δύναμης, χαράς και επιτυχίας. 
• Πριν την έναρξη υλοποίησης ενός σχεδίου ή μιας ενέργειας οραμα-
τιστείτε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αν οραματιστείτε με συγκέντρωση και 
πίστη, θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα. 
• Διαβάστε τουλάχιστον μια σελίδα κάθε μέρα από ένα βιβλίο που 
σας εμπνέει. 
• Παρακολουθείστε ταινίες που σας κάνουν να νιώθετε ευχάριστα. 
• Ελαχιστοποιείστε το χρόνο ακρόασης ειδησεογραφικών δελτίων και 
ανάγνωσης εφημερίδων. 
• Συναναστραφείτε άτομα που σκέφτονται θετικά. 
• Εμπλακείτε σε φυσικές δραστηριότητες, περπατήστε ή κολυμπήστε. 
Θα σας κάνει να αναπτύξετε μια πιο θετική στάση. 
• Διαλογιστείτε. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που κάνουν διαλογι-
σμό καθημερινά αναπτύσσουν πιο θετικά συναισθήματα απ’ όσα δεν 
ασχολούνται με το διαλογισμό. 
• Ασχοληθείτε με το γράψιμο θετικών εμπειριών. 
• Σκεφτείτε θετικά και αναμένετε μόνο ευνοϊκά αποτελέσματα, ακόμα 
και αν οι συνθήκες ζωής δεν είναι όπως επιθυμείτε. Η πνευματική 
στάση σας θα επηρεάσει τη ζωή σας και τις συνθήκες και θα τις αλ-
λάξει αναλόγως. 

Βιβλιογραφία:
Fredrickson Barbara L (2004). The broaden-and-build theory of positive 

emotions. Phil. Trans. R. Soc. Lond.
Fredrickson Β.L., Cohn M.A., Coffey K.A., Pek J., Finkel S.M. (2008). Open 

Hearts Build Lives: Positive Emotions, Induced Through Loving-Kindness 
Meditation, Build Consequential Personal Resources. J Pers Soc Psychol. 

Ελίνα Τσιούλη, Ψυχολόγος ΕΚΠΑ
M.Sc. Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας -  

Ιατρική Σχολή Αθηνών

Η διαχείριση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας 
Πόσο συχνά έχουμε παρατηρήσει ομάδες, 

στις οποίες επικρατεί ένα κλίμα επίπλαστης 
αρμονίας, στις οποίες τα μέλη τους φοβούνται 
να συγκρουστούν και αποφεύγουν με κάθε 
κόστος κάθε είδος αντιπαράθεσης; 

Οι συγκρούσεις είναι φυσιολογικό μέρος 
των ανθρώπινων αλλελεπιδράσεων, που 
προκύπτουν κάθε φορά που έχουμε ανάγκες 
και επιθυμίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντι-
κές για εμάς, ενώ ταυτόχρονα θεωρούμε ότι 
κάποιος άλλος εμποδίζει την εκπλήρωση 
τους. Συχνά είναι αποτέλεσμα κακής επικοι-
νωνίας και συσσωρευμένης δυσαρέσκειας, 
η οποία όταν δεν αντιμετωπίζεται άμεσα 

και αποτελεσματικά μπορεί να οδηγήσει σε 
σειρά ζητημάτων για μια επιχείρηση, ομάδα 
ή οργανισμό, όπως, μεταξύ άλλων:
• Στη μείωση του ηθικού, της απόδοσης και 
της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
• Στην αύξηση του στρες, της απογοήτευσης 
και του ρυθμού αποχώρησης τους.
• Στην αδυναμία επικοινωνίας, συνεργασίας 
και τον ανταγωνισμό μεταξύ ατόμων και 
τμημάτων.
• Στην αδυναμία διαχείρισης και αποτελεσματι-
κής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.
• Στη μείωση της καλής εικόνας, της ποιότητας 
και της απόδοσης των παραγόμενων απο-

τελεσμάτων και την αναστολή της εξέλιξης 
του συνόλου της ομάδας, της επιχείρησης 
ή του οργανισμού.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συγκρούσεις 
αποτελούν αδιέξοδα, που κοστίζουν σε όλους 
και ιδίως στην ίδια την επιχείρηση, την ομάδα 
ή τον οργανισμό. 

Συνειδητοποιώντας όμως πως το κάθε 
μέλος της ομάδας συνεισφέρει με τη στάση 
και τη συμπεριφορά του στις συγκρούσεις, 
αυξάνοντας την εμπιστοσύνη και τη συ-
νοχή της ομάδας και αναπτύσσοντας την 
ικανότητα των μελών της να συγκρούο-
νται παραγωγικά και εποικοδομητικά, οι 

συγκρούσεις μπορούν να αποτελέσουν 
ευκαιρίες να αναπτύξουμε δημιουργικές 
λύσεις, που εστιάζουν στις ανάγκες όλων, 
να ενδυναμώσουν τα άτομα και την ομά-
δα, και να ενισχύσουν την υπευθυνότητα 
και τη δέσμευση στο κοινό όραμα και ως 
αποτέλεσμα να βελτιώσουν τις αποδόσεις 
και την παραγωγή αποτελεσμάτων των 
ατόμων, των ομάδων, των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών. 

Άγγελος Δερλώπας, PCC, CMC
 Executive & Leadership Coach, Iδρυτής 
Positivity Coaching - www.positivity.gr

Θετική σκέψη, το μυστικό της επιτυχίας Μαθήματα εργασιακού 
ήθους από δύο  
αστέρες του ΝΒΑ

Ο αθλητισμός δίνει συχνά θέματα σε 
ό,τι αφορά στο εργασιακό ήθος και στην 
προσπάθεια κάποιου να εξελιχθεί και να 
ξεχωρίσει. Πρόσφατα, ένα μεγάλο αστέρι 
του επαγγελματικού μπάσκετ, ο Moses 
Malone έσβησε για πάντα, στα 60 του χρό-
νια. Στην κηδεία του μίλησε ένας άλλος 
χαρισματικός αθλητής, ο Charles Barkley, 
του οποίου ο Malone υπήρξε ο μέντορας. 
Ο Barkley δεν το ξέχασε ποτέ αυτό και τον 
αποκαλούσε “πατέρα”.

Στον επικήδειο λόγο του, ο Barkley ανα-
φέρθηκε σε μία στιχομυθία που είχε με 
τον μέντορα του, ο οποίος κριτικάροντας 
την έλλειψη διάθεσης για προπόνηση και 
βελτίωση στα πρώτα του χρόνια του είπε 
κάποια στιγμή, “θέλεις τη θέση, αλλά δε 
θέλεις να κάνεις τη δουλειά” (you want the 
job, but you don’t want to do the work).

Αυτή η φράση μου θύμισε αυτό που 
όλοι μας έχουμε βιώσει κάποια στιγμή. 
Βρισκόμενοι σε μία θέση εργασίας, κάποια 
στιγμή χάνουμε το ενδιαφέρον μας για 
αυτοβελτίωση και ανάπτυξη: Μπορεί να 
γκρινιάζουμε για ένα σεμινάριο που μας 
στέλνει η εταιρεία μας, να μη μας ενδιαφέ-
ρει να διαβάσουμε κάτι καινούργιο πάνω 
στον τομέα μας, να θεωρούμε ότι “μια 
χαρά” είναι τα αγγλικά μας κ.α. Με λίγα 
λόγια, αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε 
και δε θέλουμε να βελτιωθούμε, συχνά 
πιστεύοντας ταυτόχρονα, ότι μας αξίζει 
κάτι καλύτερο ανεξάρτητα από τη δική 
μας προσπάθεια.

Αυτή η νοοτροπία μπορεί να αποτελέσει 
ένα σημαντικό εμπόδιο στην καριέρα μας 
και τη γενικότερη επαγγελματική μας ανά-
πτυξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι 
στην αγορά εργασίας, με ένα πτυχίο ίσως 
και καλύτερο από το δικό μας, με εργασι-
ακή εμπειρία ίσως και ποιο στοχευμένη 
από τη δική μας, ξένες γλώσσες ίσως και 
περισσότερες από αυτές που μιλάμε.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι το κατά πόσο 
θέλουμε να βελτιωθούμε για να είμαστε 
περισσότερο ανταγωνιστικοί στην αγορά 
εργασίας, είτε δουλεύουμε τη δεδομένη 
στιγμή, είτε όχι. 

Η ανάπτυξη μας άλλωστε, μας δίνει προ-
σόντα και χαρακτηριστικά που αποτελούν 
"προίκα" μας και που μπορούμε να τα αξι-
οποιήσουμε είτε σε κάποιο άλλο εργοδότη, 
είτε σε κάποια δική μας δουλειά.

Είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να μας 
το στερήσει.

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

www.humanvalue.co
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επιχειρηματικοτητα

Σε αντίθεση με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και ύφεση 
στην χώρα μας και το σημαντικό πλήγμα στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας, συναντάμε την ολοένα και αυξανό-

μενη δημιουργία νέων εταιρειών κυρίως στον τομέα των νέων 
τεχνολογιών. Για όσους λοιπόν αποφασίζουν να αψηφήσουν 
την δυσχερή οικονομική κατάσταση, -την έστω και βελτιωμένη 
αλλά σαφέστατα υπαρκτή γραφειοκρατία- αλλά και την ολοένα 
αυξανόμενη φορολόγηση, παραθέτουμε κατωτέρω τις βασικές 
κατευθύνσεις για την ίδρυση των διαφορετικών εταιρικών μορφών. 

1. Ομόρρυθμη Εταιρεία 
Απαιτείται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον μερών, εκ των οποί-

ων ο ένας θα είναι ομόρρυθμος εταίρος, θα ευθύνεται δηλαδή 
απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
και με την προσωπική του περιουσία. 

Δεν απαιτείται κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση, 
η οποία μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης του 
ΓΕΜΗ, στα οικεία Επιμελητήρια. Το κόστος σύστασης είναι 50 
ευρώ, πλέον 10 ευρώ για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, εισφοράς 
0,5 % επί του κεφαλαίου υπέρ Ταμείου Νομικών, εισφοράς 
υπέρ Ταμείου Προνοίας –εάν το κεφάλαιο υπερβαίνει τα 586,94 
ευρω- καθώς και Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1% επί του 
κεφαλαίου). Πρόκειται επομένως για μια σαφέστατα οικονομική 
λύση, ωστόσο παρουσιάζει το σημαντικό μειονέκτημα της προ-
σωπικής ευθύνης του ομόρρυθμου εταίρου για το σύνολο των 
εταιρικών υποχρεώσεων.

2. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
Αρκεί για την ίδρυση της έστω και ένα μόνο φυσικό πρόσω-

πο. Δεν απαιτείται κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση 
της, η οποία και πάλι μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσίας μιας 
στάσης του ΓΕΜΗ. 

Το γραμμάτιο σύστασης ανέρχεται στα 70 ευρώ, πλέον 10 
ευρώ για το τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, τέw λος –εισφορά 
υπέρ του Ταμείου Προνοίας, (5,80 ευρώ), Φόρου Συγκέντρω-
σης Κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου), καθώς και αμοιβής 
συμβολαιογράφου για την σύνταξη του καταστατικού. Και ο 
εταιρικός αυτός τύπος συνιστά οικονομική λύση, η δε ευθύνη 
κάθε εταίρου περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς του στο κε-
φάλαιο της Εταιρείας. 

3. Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) 
Ο εν λόγω εταιρικός τύπος ενδείκνυται για μεγαλύτερα εταιρικά 

σχήματα αφού απαιτεί ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 24000,00ευρώ. 
Μπορεί να συσταθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, απαιτεί 
συμβολαιογραφική πράξη για το καταστατικό της, ενώ και πάλι 
η σύσταση της μπορεί να γίνει στην υπηρεσία μιας στάσης του 
ΓΕΜΗ. Το γραμμάτιο σύστασης ανέρχεται στα 70,00 ευρώ, πλέον 
Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% επί του κεφαλαίου), τέλους 
υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1%0 επί του κεφαλαίου), 
καθώς και αμοιβής συμβολαιογράφου. Ο εν λόγω εταιρικός 
τύπος, παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους μετόχους, καθώς 
οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω των συλλογικών της οργάνων 
ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, 
ενώ η Εταιρεία ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της για τα 
χρέη και τις εν γένει εταιρικές της υποχρεώσεις. Το μειονέκτημα 
ωστόσο είναι η υποχρέωση για το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. 

4. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) 
Ο εν λόγω εταιρικός τύπος είναι ο πλέον ευέλικτος, καθώς 

δίνει την δυνατότητα στους εταίρους να διαμορφώσουν το 
καταστατικό του –το οποίο δεν απαιτείται να είναι συμβολαιο-

γραφικό-ανάλογα με τις εταιρικές ανάγκες, ενώ οι περισσότερες 
αρμοδιότητες μεταφέρονται στους διαχειριστές της. Μπορεί να 
συσταθεί ακόμη και από ένα πρόσωπο, στην υπηρεσία μιας 
στάσης του ΓΕΜΗ. Για τις εταιρικές της υποχρεώσεις ευθύνεται 
μόνο η εταιρεία. Δεν απαιτείται κάποιο ελάχιστο κεφάλαιο για 
την σύσταση της, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για εξωκεφαλαιακές 
εισφορές μέσω της υποχρέωσης ανάληψης εκτέλεσης εργασι-
ών ή παροχής υπηρεσιών. Το γραμμάτιο σύστασης ανέρχεται 
στα 70 ευρώ, πλέον 10 ευρώ τέλος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, 
τέλους 5,80 ευρώ υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων και 
Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% επί του κεφαλαίου. Η ΙΚΕ 
θεωρείται πλέον από τις πιο ευέλικτες και οικονομικές επιλογές, 
αφού συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των προσωπικών εταιρειών 
(ευελιξία, όχι κεφάλαιο,) με αυτά των κεφαλαιουχικών (μη 
προσωπική ευθύνη των Εταίρων). 

Σημειώνουμε δε ότι με τις αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, 
δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην φορολόγηση των κερδών 
των ανωτέρω αναφερόμενων εταιρικών τύπων, αφού πλέον 
ισχύουν κοινοί φορολογικοί συντελεστές για το σύνολο των 
εταιρικών τύπων. 

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

Διαδικασίες σύστασης κυριότερων εταιρικών τύπων

Τελικά, αξίζει τον κόπο το social media marketing;
Αυτή είναι μια ερώτηση που λογικά 

τριγυρίζει στο μυαλό πολλών επιχειρη-
ματιών, οι οποίοι βομβαρδίζονται από 
ιδέες, προτάσεις στρατηγικής, ορολο-
γίες και διάφορα άλλα νεόφερτα, όλα 
σχετικά με το Social Media Marketing. 
Παρόλο που οι προσεγγίσεις είναι 
πολλές- ανάλογα με το σημείο έναρξης 
του καθενός και με την εξειδίκευσή 
του- υπάρχουν μερικά στοιχεία που 
τείνουν να είναι αποδεκτά από τους 
περισσότερους (Διότι στο marketing, 
σπάνια είναι κάτι αποδεκτό απ’ όλους, 
έτσι κι αλλιώς):
- Η διαχείριση των Social Media είναι 
μια εργασία που απαιτεί στρατηγικό σχε-
διασμό, τόσο σε θέματα περιεχομένου, 
όσο και σε θέματα προγραμματισμού.
- Μπορεί να φαίνεται εύκολη και απλή, 
όμως είναι μια διαδικασία που απαιτεί 
συγκεκριμένες γνώσεις, αν τουλά-
χιστον αυτό που επιδιώκετε είναι η 
οργανική απήχηση (δηλαδή η δωρεάν 
απήχηση). Σίγουρα οι πληρωμένες και 
χορηγούμενες δημοσιεύσεις είναι πιο 
απλή υπόθεση, αλλά αν χρειάζεται 
να πληρώνετε πολλά και συνέχεια, 
μάλλον κάτι δε γίνεται σωστά.
- Σωστό social media marketing σημαί-
νει ποιοτικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει 
τον στοχευόμενο χρήστη, συστηματικό 
posting και διαρκή αναθεώρηση της 
στρατηγικής ανάλογα με τα στοιχεία 
της ανταπόκρισης.

Επομένως ως εδώ, το σίγουρο είναι 
ότι θέλει κόπο. Όμως, γιατί να μπει ένας 
επιχειρηματίας σε αυτή τη διαδικασία;

Σκεφτείτε τη σχέση σας με τον πελάτη 
σαν τρεις ομόκεντρους κύκλους: Έξω 
είναι η αρχική σχέση, η γνωριμία, 
που επιτυγχάνεται απλώς και μόνο 
όταν ο πελάτης γνωρίσει τη μάρκα ή 
την εταιρεία σας και τα προϊόντα σας. 
Προχωρώντας προς τα μέσα, αυτός ο 
ίδιος πελάτης πλέον αρχίζει και βρίσκει 
κοινά σημεία ανάμεσα στον εαυτό του 
και τη μάρκα σας, νιώθει να εκφράζεται 
μέσα από τα δικά σας μηνύματα. 

Τέλος, στην καρδιά αυτής της σχέ-
σης βρίσκεται μια βαθιά ικανοποίηση 
που προέρχεται από τη συμμετοχή 
σε ομάδες που αναπτύσσονται γύρω 
από τη μάρκα σας, σε ομοϊδεάτες που 
μοιράζονται τον ενθουσιασμό και την 
αγάπη τους γι αυτό που πρεσβεύετε. 
Αν σας φαίνεται εξωπραγματική αυτή 
η ροή, σκεφτείτε τους φανατικούς της 
Harley Davidson, του Mini Cooper, των 

Lego ή ακόμη και μιας ποδοσφαιρικής 
ομάδας και θα δείτε ότι, μπορεί να 
είναι δύσκολη και απαιτητική αυτή η 
σχέση, κάθε άλλο παρά εξωπραγματική 
είναι όμως.

Τα Social Media λοιπόν, σας βοη-
θούν να γίνετε πιο γνωστοί- άρα στην 
αρχική γνωριμία με τους πελάτες σας. 
Όταν μάλιστα αυτά που δημοσιεύετε 
ενδιαφέρουν ένα ευρύτερο κοινό, δεν 
είναι σαν απανωτές διαφημίσεις και 
συνοδεύονται από σωστά hashtags 
(#), τότε η απήχηση του μηνύματός 
σας αυξάνεται γεωμετρικά. Βέβαια, 
ο αριθμός των likes ή των followers 
μόνος του δε λέει τίποτα, διότι δεν 
είναι αρκετό να σταματήσει η σχέση 
στον εξωτερικό κύκλο. Όταν όμως 
οι χρήστες αρχίζουν και ταυτίζονται 
με αυτά που δημοσιεύετε, βρίσκουν 
αστεία τα αστεία σας, ενδιαφέροντα τα 

ενδιαφέροντά σας κλπ, τότε οι ίδιοι θα 
τα «υιοθετήσουν», τοποθετώντας τα 
στο δικό τους «τοίχο» κάνοντας like ή 
share. Επομένως, όταν (και μόνο τότε) 
οι χρήστες περάσουν στο δεύτερο στά-
διο, της ταύτισης κάποιων απόψεων, 
τότε θα γίνουν οι ίδιοι διαφημιστές και 
πρεσβευτές σας. Από την άλλη, για να 
το δούμε κι αντίστροφα, οι πελάτες σας 
που μοιράζονται με τους δικούς τους 
φίλους αυτά που εσείς δημοσιεύετε, 
αποτελούν σίγουρα μια πολύτιμη βάση 
πελατών, αφού σας δίνουν συστηματικά 
μια ψήφο εμπιστοσύνης.

Τέλος, μια σελίδα στο Facebook, ένα 
hashtag στο twitter ή στο Instragram 
και ούτω καθεξής, μπορούν να γίνουν 
κοινός τόπος και σημείο αναφοράς για 
μια ομάδα ανθρώπων, που καταπιά-
νονται με μια συζήτηση, στο επίκεντρο 
της οποίας είστε εσείς. Αυτό πλέον 
είναι το βαθύτερο σημείο της σχέσης, 
όταν αυτή γίνεται κοινωνική πράξη 
και όταν οι καταναλωτές διατίθενται 
να μοιραστούν απόψεις, να δώσουν 
feedback, να συνδράμουν σ' αυτό 
που ονομάζουμε παραγωγή αξίας 
για τη μάρκα ή την εταιρεία. Σε αυτό 
το επίπεδο πλέον μιλάμε για πολύ 
πιστούς πελάτες, για ανθρώπους που 
νιώθουν περηφάνια για τη μάρκα ή 
την εταιρεία που έχουν επιλέξει και 
δε το κρύβουν!

Αν συνυπολογίσουμε στα παραπάνω 
το πολύ χαμηλό κόστος του Social 
Media marketing- αφού εξορισμού ο 
στόχος είναι η οργανική απήχηση –η 

πληρωμένη έρχεται απλά για να δώσει 
ώθηση- τότε είναι σωστό να πούμε ότι 
κανένα άλλο μέσο δεν έχει τόσο καλή 
ανταπόδοση, όσο τα Social Media. 
Και πριν απαντήσουμε στην αρχική 
ερώτηση- αν και η απάντηση μάλλον 
δεν αποτελεί έκπληξη- να σημειώσουμε 
αυτό: στα social media υπάρχει μια 
ενδιαφέρουσα δικαιοσύνη, με την 
έννοια ότι όλες οι εταιρείες ξεκινούν 
από το μηδέν, με μια σελίδα με ένα like. 
Από κει και πέρα σίγουρα για κάποιες 
είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσουν 
χιλιάδες fans γιατί μπορούν να τους 
προσκαλέσουν από διάφορα κανά-
λια, όμως υπάρχουν άπειρες ιστορίες 
επιτυχίας από μικρές εταιρείες, που 
απλώς έκαναν τα πράγματα σωστά, 
δηλαδή όπως θα τα ήθελε ο χρήστης 
που στοχεύουν- διότι τα social media 
δεν είναι το μέρος να πούμε αυτό που 
θέλουμε, αλλά αυτό που θέλουν να 
ακούσουν. 

Άρα, με όλα αυτά στην εξίσωση, 
φαίνεται ότι ναι αξίζει τον κόπο το social 
media marketing και με το παραπάνω! 
Αφιερώστε λίγο χρόνο να βρείτε πού 
«συχνάζουν» οι πελάτες που θέλετε 
να προσελκύσετε, μελετήστε μερικά 
case studies από τον κλάδο σας, ανα-
ζητήστε τις βέλτιστες πρακτικές και μην 
αφήσετε να περάσει ανεκμετάλλευτο το 
μεγαλύτερο… megatrend της εποχής!

Αγάπη Μαναριώτη,  
PhD (c ), MBA, ACIM

Marketing Consultant and Trainer
www.thebrandlove.com
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επιχειρηματικοτητα

Είναι τέλη Μαΐου. Στενή φίλη με καλεί και μου ζητά να ανα-
λάβω φίλη της ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου αγγλικών που 
αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα με την επιχείρηση της και 

αναζητά καθοδήγηση. Δεν γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες, 
είναι όμως βέβαιη ότι μπορώ να την βοηθήσω. Ζητώ λοιπόν από 
την φίλη μου να δώσει το τηλέφωνο μου στην επιχειρηματία, 
προκειμένου να με καλέσει η ίδια, για να καταλάβω τι ζητά.

Η εμπειρία μου λέει πως υπάρχουν 2 κατηγορίες ελλήνων 
επιχειρηματιών. Οι «κλειστοί» στις αλλαγές και οι «ανοιχτοί» στις 
αλλαγές. Mε τους πρώτους η συνεργασία προϋποθέτει πολλα-
πλάσιους πόρους (χρόνο, χρήμα, υπομονή κλπ) και έχει πολύ 
συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αρκετά συχνά κάποιοι από αυτούς 
τους επιχειρηματίες εμφανίζονται ως παντογνώστες (η πιο δύσκολη 
περίπτωση) που έχουν ήδη ένα επιτυχημένο μοτίβο λειτουργίας 
της επιχείρησης τους και σπάνια πείθονται να παρεκκλίνουν από 
αυτό, προκειμένου να δοκιμάσουν νέες πρακτικές. Αντίθετα η 2η 
κατηγορία επιχειρηματιών, είναι πιο ανοιχτοί σε νέες ιδέες, υιοθετούν 
πιο εύκολα τις αλλαγές και δε διστάζουν να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα της επιχειρηματικότητας, όταν και όποτε η συγκυρία 
το απαιτεί. Τα αποτελέσματα με την 2 κατηγορία επιχειρηματιών 
είναι συνήθως εντυπωσιακά και δεν θα σου κρύψω πως είναι το 
αγαπημένο είδος πελάτη για κάθε μέντορα, coach.

Η Σοφία (η φίλη της φίλης μου) με κάλεσε το ίδιο απόγευμα. Στην 
ερώτηση μου πως μπορώ να βοηθήσω, η ευγενική φωνή από την 
άλλη γραμμή, μου απάντησε πως σκέφτεται να δημιουργήσει ένα 
τμήμα αγγλικών για ενηλίκους και θα ήθελε την βοήθεια μου για 
να οργανώσει την προβολή και επικοινωνία του. Δεν αργήσαμε να 
φτάσουμε στο φροντιστήριο αγγλικών της Σοφίας. Περιποιημένο, 
φωτεινό, ευρύχωρο, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φαινόταν πως 
ήταν φτιαγμένο με πολύ αγάπη και μεράκι. Δεν αντιστάθηκα στον 
πειρασμό να σχολιάσω πως την ίδια φροντίδα και αγάπη διέκρινα 
και στο site της επιχείρησης, αφού (από επαγγελματική διαστροφή) 
μπήκα στον πειρασμό να το επισκεφθώ πριν την συνάντηση μας.

Η συζήτηση με έναν επιχειρηματία εύκολα μπορεί να εξοκείλει 
όταν είναι μπερδεμένος και δεκάδες δημιουργικές σκέψεις κατακλύ-
ζουν το μυαλό του. Η Σοφία, ήταν ένας από αυτούς τους τύπους. 
Ίσως παρακινούμενη από την προηγούμενη παρατήρηση μου, 
ξεκίνησε να μου αριθμεί κάποιες ιδέες που έχει για την βελτίωση 
του χώρου, αλλά και της επιχείρησης γενικότερα.

Πρόκειται για μια κλασσική παγίδα στην οποία πέφτουν συχνά 
πολλοί επιχειρηματίες με ανήσυχα μυαλά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, 
αλλά και στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως μεταξύ 
των έμπειρων επενδυτών της Silicon Valley συχνά κυκλοφορεί το 
κλασσικό μότο «η ιδέα μετράει 1% και η υλοποίηση το υπόλοι-
πο 99%». Ζήτησα να μάθω συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον 
αριθμό των μαθητών, τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, τα 
έσοδα, τον ανταγωνισμό, τα κανάλια προβολής και επικοινωνίας 
της επιχείρησης κ.ά.

Είμαι σίγουρη πως η Σοφία ξαφνιάστηκε στην αρχή, γιατί ουσια-
στικά ρωτούσα πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση (φαινομενικά) 
με το θέμα για το οποίο κλήθηκα να μιλήσουμε. Την δημιουργία 
ενός τμήματος ενηλίκων. Σύντομα όμως μέσα από τις ερωτήσεις 
μου άρχισε να γίνεται ορατό πως όλα αυτά οδηγούσαν κάπου. Στο 
τέλος της ωριαίας συνάντησης η Σοφία ήταν σε θέση πλέον μόνη 
της να αντιληφθεί, μέσα από τις απαντήσεις που έδινε η ίδια στις 
ερωτήσεις μου, πως το πρόβλημα της επιχείρησης της , δεν ήταν 
το πώς θα επικοινωνήσει στην τοπική κοινωνία ένα νέο τμήμα 
ενηλίκων, αλλά πολύ βαθύτερο και επικίνδυνο.

Η διαδικασία αυτή των ερωτοαπαντήσεων μεταξύ ενός μέντορα κι 
ενός επιχειρηματία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι λειτουργεί όπως 
η σύγχρονη συστημική ψυχοθεραπεία. Εστιάζει στα συμπτώματα 
και προσπαθεί να εντοπίσει τα κρυμμένα αίτια, προκειμένου να 
δώσει ανακουφιστικές, πρακτικές λύσεις στο εδώ και τώρα, χωρίς 
όμως να αναλώνεται σε χρονοβόρες αναλύσεις των αιτιών (όπως 
συνήθως συμβαίνει με την ψυχανάλυση). 

Ήταν πασιφανές. Ο πιο άμεσος κίνδυνος που αντιμετώπιζε η 
επιχείρησης της Σοφίας ήταν ο αδυσώπητος ανταγωνισμός και η 
πίεση των γονέων για μείωση των τιμών, με (δικαιολογημένο) πρό-
σχημα την οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, τοπικός ανταγωνιστής 
είχε ρίξει τις τιμές των διδάκτρων στο μισό και το φροντιστήριο 
της Σοφίας κινδύνευε να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με τους μισούς 
μαθητές, αφού πολλοί γονείς, αν και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με 
το επίπεδο σπουδών που παρείχε το φροντιστήριο της Σοφίας, 
αντιμετώπιζαν σοβαρά το ενδεχόμενο μετεγγραφής των παιδών 
τους στο ανταγωνιστικό φροντιστήριο, για λόγους οικονομίας.

Τα συναισθήματα της Σοφίας μετά την ολοκλήρωση αυτής της 
ωριαίας διαδικασίας των ερωτοαπαντήσεων, φαινόταν πως ήταν 
ανάμεικτα. Από τη μία η χαρά της για το ξεκαθάρισμα πολλών 

πραγμάτων στο μυαλό της, αλλά κι από την άλλη η αγωνία της 
συνειδητοποίησης του άμεσου κινδύνου. Της ζήτησα να μην ανη-
συχεί και την διαβεβαίωσα πως μαζί θα βρούμε τη λύση, αρκεί 
να είναι έτοιμη να ακούσει και να προχωρήσει στις απαραίτητες 
αλλαγές. Για αρχή, το μόνο που της ζήτησα είναι κάποια οικονο-
μικά δεδομένα της επιχείρησης και τον χρόνο να μελετήσω τις 
πληροφορίες που μου έδωσε, προκειμένου να της καταθέσω τις 
προτάσεις μου. Δώσαμε τα χέρια και ορίσαμε το επόμενο ραντε-
βού 15 μέρες μετά.

 Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την υπόθεση της Σοφίας από την 
μεθεπόμενη κιόλας μέρα, μαγειρεύοντας λίγο το πιεστικό πρόγραμ-
μα μου. Πραγματικά η περίπτωση της δεν σήκωνε αναβολές. Τον 
Ιούνιο ξεκινούσαν οι εγγραφές της νέας σεζόν και ήταν ήδη τέλη 
Μάιου. Η βαθύτερη ανάλυση των στοιχείων που μου έστειλε με μειλ 
αμέσως μετά την συνάντηση μας, επιβεβαίωνε τους φόβους μου.

Με βάση αυτήν την ανάλυση, το φροντιστήριο της Σοφίας:
• Δεν είχε κανένα περιθώριο μείωσης τιμών!
• Ήταν πασιφανές πως αν έμπαινε στην παγίδα του ανταγωνισμού 
και μείωνε έστω και 10% τις τιμές των διδάκτρων, όχι μόνο θα 
εξανεμιζόταν η όποια μικρή ετήσια κερδοφορία της επιχείρησης 
(γιατί είχε υψηλά λειτουργικά κόστη), αλλά αυτό θα είχε σοβαρό 
αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών, βασικό κριτήριο 
για τους γονείς που επέλεγαν το φροντιστήριο της πιστά όλα τα 
προηγούμενα χρόνια. 
• Η κατάσταση έμοιαζε ακόμη πιο δυσοίωνη με την εξέταση των 
επίσημων δημογραφικών στοιχείων της περιοχής. Ο αριθμός των 
μαθητών της περιοχής ήταν μειούμενος χρόνο με τον χρόνο και η 
συγκεκριμένη αγορά (των φροντιστηρίων αγγλικών) ήταν πασι-
φανώς κορεσμένη, δείγμα για κάθε έμπειρο επαγγελματία πως τα 
επόμενα χρόνια πολλά φροντιστήρια αγγλικών θα κλείσουν και 
θα επιβιώσουν μόνο όσα προσαρμόζονται με ευελιξία στις νέες 
απαιτήσεις της αγοράς και του καταναλωτικού κοινού.

Ομολογώ ότι η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που αφο-
ρούσαν την επιχείρηση της Σοφίας και του κλάδου της, με συνε-
πήρε και ίσως γι αυτό την ολοκλήρωσα 3 μέρες νωρίτερα απ΄ότι 
υπολόγιζα. Ήξερα τι πρέπει να γίνει, όχι μόνο για να κρατήσει το 
πελατολόγιο της, αλλά και να το αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά. 
Το μόνο που με απασχολούσε πλέον, ήταν πόσο έτοιμη ήταν η 
Σοφία να δεχθεί σκληρές αλήθειες και να τολμήσει νέες πρακτικές.

Η λύση
Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύει κανείς πως ο μόνος τρόπος 

να ανταποκριθεί μια επιχείρηση στον σκληρό ανταγωνισμό (που 
μειώνει τις τιμές για να χτυπήσει την αγορά), είναι μια αντίστοιχη 
μείωση τιμών.

Κάτι τέτοιο πολύ συχνά μπορεί να είναι μια μεγάλη παγίδα. Τα 
κριτήρια μιας τέτοιας επιλογής είναι αρκετά σύνθετα και θα έπαιρνε 
πολλές σελίδες για να σου τα εξηγήσω.

Στην περίπτωση της Σοφίας, οι ίδιοι οι αριθμοί καταδείκνυαν, 
πως επρόκειτο για μια μεγάλη παγίδα, καθώς έτσι θα εξανεμιζόταν 
η όποια κερδοφορία της επιχείρησης και αυτό με τη σειρά του, 
θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο το δυνατό χαρτί της επιχείρησης, που 
ήταν η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

«Το marketing πέθανε» αναφωνεί ο γκουρού του marketing 
Philip Kotler, υπονοώντας πως το marketing δεν θα είναι ποτέ 
ξανά όπως το ξέραμε, γιατί πολύ απλά το περιβάλλον και οι 
απαιτήσεις της αγοράς έχουν αλλάξει. Τι σημαίνει αυτό? Θα στο 
εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ, αν δεν το ξέρεις ήδη. Παλιά 
αρκούσε ένα προϊόν/υπηρεσία να καλύπτει το δίπτυχο ποιότητα 

στην ανάλογη τιμή, προκειμένου να βρει την θέση του στην αγορά. 
Πχ. αν ένα προϊόν ήταν φθηνό, σπάνια υποσχόταν να είναι και 
ποιοτικό. Σήμερα, με πολύ πιο ψηλιασμένους και ενημερωμένους 
καταναλωτές, που βιώνουν ένα περιβάλλον κρίσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο, οι απαιτήσεις αλλάζουν ριζικά και δημιουργούν ένα νέο 
τρίπτυχο, που απαιτεί ποιότητα υπηρεσιών σε καλές τιμές και μία 
υπεραξία για πελάτη, προκειμένου να σε επιλέξει ανάμεσα σε 
δεκάδες ανταγωνιστές σου. 

Η επιχείρηση της Σοφίας δεν άντεχε μια μείωση τιμών, η ποι-
ότητα που πρόσφερε ήταν αδιαμφισβήτητα εξαιρετική, οπότε 
έπρεπε να βρούμε:
Α. εκείνες τις δαπάνες που μπορούν να μειωθούν, προκειμένου 
να προχωρήσουμε σε ένα γενικότερο εξορθολογισμό των λει-
τουργικών δαπανών του φροντιστηρίου.
Β. εκείνη την υπεραξία που θα έπειθε τους γονείς, πως αξίζει να 
επιλέξουν ξανά το φροντιστήριο της Σοφίας, αν και ακριβότερο 
από τον ανταγωνισμό, πληρώνοντας τουλάχιστον τα ίδια χρήματα 
με την προηγούμενη χρονιά. 

Ξεκινήσαμε με το 1ο. Ενδεικτικά θα αναφέρω, πως με βάση 
την έρευνα μου η Σοφία πλήρωνε 10€/τ.μ για την ενοικίαση του 
φροντιστηρίου της, τι στιγμή που στην τοπική αγορά άλλοι χώροι 
ενοικιάζονταν με 2€/τμ! Ένα ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου ξεκαθάρισε τα πράγματα και η Σοφία πέτυχε μια σημαντική 
μηνιαία μείωση του ενοικίου της. Το ίδιο συνέβη και με άλλες 
δαπάνες όπως συνδρομές ΟΑΕΕ, αγορές εκπαιδευτικών βιβλίων 
κλπ. καταφέρνοντας μια μείωση μερικών (αλλά πολύτιμων για 
την επιχείρηση της Σοφίας) χιλιάδων ευρώ σε ετήσια βάση.

Για το 2ο, που ήταν και το δυσκολότερο task, πρότεινα στην 
Σοφία να προσδώσουμε αυτήν την υπεραξία εγκαινιάζοντας 
μία καινοτομία με μηδενικό σχεδόν κόστος. Το mind mapping. 
Πρόκειται για μια πρακτική τακτοποίησης της σκέψης που αν και 
ανακαλύφθηκε το 1972 από έναν ακαδημαϊκό, αξιοποιήθηκε 
αμέσως από τους ειδικούς τους management. Τα τελευταία χρόνια 
όμως, η δημοφιλία του άρχισε να βρίσκει την θέση που του αξίζει 
και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. Αν θέλεις να μάθεις 
περισσότερα γι αυτό, μπορείς να ανατρέξεις σε παλαιότερο άρθρο 
μου. Εγώ όμως οφείλω να μείνω στην περιγραφή της ουσίας 
και αυτή είναι πως η Σοφία, ως διορατικός και «ανοιχτός» στην 
αλλαγή επιχειρηματίας, δέχτηκε πρόθυμα να μάθει γι΄αυτό. Έτσι 
ανέλαβα να την εκπαιδεύσω. Δεν μας πήρε πάνω από μια ώρα, 
γιατί η Σοφία ήταν πολύ καλή στους υπολογιστές και κυρίως, 
αγαπούσε την δουλειά της. Πίσω από το mindmapping, είχε 
την ικανότητα όχι μόνο να διακρίνει τις τεράστιες εκπαιδευτικές 
δυνατότητες που ανοίγονταν για τους μαθητές της, αλλά και τις 
ευκαιρίες που παρουσιάζονταν για την ίδια, να το εξελίξει σαν 
τρόπο εκπαίδευσης, προσθέτοντας το δικό της στίγμα.

Μέσα Ιουνίου, στο ετήσιο κάλεσμα των γονέων για την παρά-
δοση των αναφορών απόδοσης των μαθητών, η Σοφία έκανε την 
ανακοίνωση της νέας υπηρεσίας. Τους ενημέρωσε πως δεν θα 
υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση και το μόνο που τους ζήτησε, ήταν 
να μην ξαναπιέσουν για μειώσεις των διδάκτρων, γιατί όπως τους 
εξήγησε, αυτό θα είχε αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρει στα παιδιά τους. Από την ίδια την Σοφία έμαθα πως η 
ανταπόκριση των γονέων ήταν εντυπωσιακή. Μόνο ένας δυό από 
αυτούς είχε κάποτε ακούσει κάτι για το mind mapping. Δεν αμφέ-
βαλα ούτε λεπτό πως όλα θα πάνε καλά, γιατί ήξερα πως η Σοφία, 
εφαρμόζοντας το mind mapping για πρώτη φορά (νομίζω και αν 
κάνω λάθος σε παρακαλώ να με διορθώσεις) σε φροντιστήριο στην 
Ελλάδα, πρόσφερε 2πλή υπεραξία στους πελάτες της.
• Δεσμευόταν να διδάξει στα παιδιά τους μια πολύτιμη νέα δεξι-
ότητα που θα τους ακολουθεί σε όλους την ζωή όπως η χρήση 
word ή excel (γιατί το mind mapping είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 
όχι μόνο για μαθητές, αλλά και κάθε είδους επαγγελματία, που 
αν το μάθεις, δεν το ξεχνάς ποτέ) .
• Υποσχόταν στους γονείς πως αυτήν την δεξιότητα θα μπορούν 
σε λίγους μήνες να την διδαχθούν και οι ίδιοι από τα ίδια τα 
παιδιά τους.

Είμαι βέβαιη πως σήμερα η Σοφία ξέρει πολύ περισσότερα 
πράγματα για το mind mapping από ότι εγώ. Κι αυτή είναι η 
μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να εισπράξει ένας μέντορας. Τα 
πράγματα για εκείνη και το φροντιστήριο θα πήγαιναν θεαματικά 
καλά, αν το Ελληνικό κράτος δεν έβαζε στη Σοφία για άλλη μια 
φορά τρικλοποδιά. Η νέα αύξηση 23% ΦΠΑ στα φροντιστήρια, 
είναι η νέα κατραπακιά που καλείται να αντιμετωπίσει τόσο εκείνη, 
όσο και χιλιάδες άλλοι επαγγελματίες του χώρου της, αλλά είμαι 
σίγουρη, πως η Σοφία θα βρει τον τρόπο, να βγει νικήτρια και 
από αυτήν την μάχη.

Μάχη-Μύριαμ Λιάπη, Founder της Business Mentor

Πώς ένα φροντιστήριο αγγλικών ξεπέρασε 
τον ανταγωνισμό και λειτουργεί ως πρότυπο
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εθελοντισμοσ

Ο Σύλλογος Συμπράττω δημιουργήθηκε το 2009, και τυπικά ιδρύθηκε το 
2010. Αποτελεί μια πρωτοβουλία πολιτών οι οποίοι αρνούνται να παραμεί-
νουν θεατές στις εξελίξεις ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο όπου τα τελευταία 
χρόνια βιώνουμε την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας ειδικά τώρα όπου 
μεσούσης της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχουν ελπίδες βελτίωσης. 

Ως ενεργοί πολίτες ΑμεΑ και μη, οι οποίοι συμπορευόμαστε και συμπράττουμε σε μια κοινή 
προσπάθεια, με σκοπό την πολύπλευρη υποστήριξη των συναθρώπων μας με αναπηρία. 
Επιδίωξη μας είναι να συμβάλλουμε στην άρση των εμποδίων που υφίστανται και που τους 
έχουν οδηγήσει στην απομόνωση. 
Επιθυμία μας είναι να βγουν από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις 
της καθημερινής ζωής της πόλης μας. 
Ο ρόλος μας είναι διεκδικητικός. Ασκούμε πίεση και ενεργούμε με στόχο τη βελτίωση της 
καθημερινότητας των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης και προ-
σβασιμότητας στο φυσικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις υπηρεσίες, στα αγαθά όπως: 
στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική αποκατάσταση. 
Η ουσία του εγχειρήματος μας να ιδρύσουμε ένα τοπικό Σύλλογο Υποστήριξης Ατόμων με 
Αναπηρία έχει αφετηρία την εσωτερική ανάγκη των συμμετεχόντων σε αυτόν, να σπάσει τη 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ΑμεΑ και μη μέσω της δυναμικής της Σύμπραξης. 
Σύνθημα μας είναι η "κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη" ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη η 
πόλη μας.
Επιμέρους σκοποί του Συλλόγου:
Ι. Ενέργειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑμεΑ 
• Στην πληροφορία για θέματα και υπηρεσίες που τους αφορούν 
• Στις υποστηρικτικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούν για την αποτελεσματικότερη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων τους π.χ. Κοινωνική Υπηρεσία
• Στην ικανοποίηση των καθημερινών τους αναγκών π.χ. προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους
ΙΙ. Η δημιουργία δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης προς τα ΑμεΑ και τις οικογένειες τους. 
Προσφορά υπηρεσιών από μέλη του συλλόγου, επαγγελματίες-επιστήμονες σε ανθρώπους 
με αναπηρία που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. 
ΙΙΙ. Η επίτευξη συνεργασιών με: 
• Το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης 
• Την ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) 
• Εθνικούς και τοπικούς φορείς
• Επιχειρήσεις 
• Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τοπικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Κοινωνική Υπηρεσία, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο 
Σπίτι, το Γραφείο Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, τα Κ.Α.Π.Η. 
Αγγελία: 
Εθελόντρια-Κοινωνική Λειτουργός 
Θέλετε να γνωρήσετε τον κόσμο των ΑμεΑ;
Θέλετε να αποκομίσετε πολύτιμες εμπειρίες και στο τέλος μια συστατική επιστολή από εμάς, 
η οποία θα επιβεβαιώνει την εμπειρία σας; 
Mια αγκαλιά σας περιμένει από όλα τα μέλη του οργανισμού μας!
Χρόνος που χρειάζεται να διαθέσετε: 
Κάθε Τετάρτη 6-8 το απόγευμα. 
Η μέρα είναι ευέλικτη να αλλάξει. 
Επικοινωνία 
Διεύθυνση: Ρεθύμνης 1 (Στην πίσω πλευρά του Δημαρχείου Αργυρούπολης)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Σταθερό: 2132018774 - Κινητό: 6980025538
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: symprattw@gmail.com

Η «Γραμμή Ζωής», είναι Μη Κερδοσκοπικός Εθελοντικός Οργανι-
σμός. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2006 από τον Γεράσιμο Κουρούκλη, 
πλαισιωμένο από μία ομάδα ανθρώπων με επιστημονική γνώση 
και εμπειρία στο χώρο της κοινωνικής μέριμνας, της σωματικής και 

ψυχικής υγείας, ευαισθητοποιημένους από τα υπάρχοντα προβλήματα στην οργανωμένη και 
ουσιαστική στήριξη των ηλικιωμένων. 
Σταθεροί στο στόχο μας σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε προγράμματα δράσης, 
στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ποιοτικής και αξιοπρεπούς διαβίωσης της πιο ευαίσθητης 
κοινωνικής ομάδας, αυτής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (65+).
Φροντίδα, προστασία, αίσθημα ασφάλειας είναι αυτά που προσπαθούμε να προσφέρουμε 
στους ηλικιωμένους. Εθελοντισμός, ενεργοποίηση της κοινωνίας, αξιοποίηση της τεχνολογίας 
και της επικοινωνίας, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να το πετύχουμε.
Επικοινωνία: 
Τηλέφωνο: 2113499700 - E-mail: info@lifelinehellas.gr. Site: http://www.lifelinehellas.gr

Ο «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΜΕΑ» είναι ένα αθλητικό σωματείο, επίσημα ανα-
γνωρισμένο από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Ε.Α.Ο.Μ. ΑμεΑ).

 Δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα κολύμβησης, για να μπορέσουμε να 
δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να αγωνιστούν και να αποδείξουν 
πως η διαφορετικότητά τους δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην συμμετο-
χή τους στην νίκη. Βέβαια δεν ποντάρουμε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. 

Δίνουμε σημασία και στην άσκησή τους, για τον λόγο ότι τα παιδιά με νοητική υστέρηση 
έχουν ανάγκη εκτός από την άσκηση του μυαλού και την άσκηση του σώματος. Θέλουμε 
μέσα από τη δημιουργία αυτής της ομάδας να τους ενισχύσουμε το πνεύμα της ομαδικότητας 
και της συμμετοχής.
Ο σύλλογος μας έχει δύο τμήματα, το αγωνιστικό και το εκπαιδευτικό-προαγωνιστικό. 
Επικοινωνία: ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ AMEA
Διεύθυνση: Τριπόλεως 6, και Λ. Κύπρου Αργυρούπολη
Tηλέφωνο: 6944 803226
E-mail: hippocampusamea@outlook.com
Αγγελία: Η Ψυχοκοινωνική Θεατρική μας Ομάδα ΑΜΕΑ, αναζητεί εθελοντές, ευαισθητοποι-
ημένους με τα Άτομα με νοητικές Αναπηρίες, για την υποστήριξη και ενίσχυση της ομάδας 
στις πρόβες, στις παραστάσεις, στις περιοδείες και επί σκηνής. 
Yπεύθυνη: Μαρία Μπαντή 
Οργανισμός: Ψυχοκοινωνική Θεατρική Ομάδα Ατόμων με Αναπηρία 
Tηλέφωνο: 6938 769730 - E-mail: bandismaria@live.com 

Το Κέντρο Ζωής είναι μία αναγνωρισμένη, μη κυβερνητική, μη κερδο-
σκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1991 με την πρωτοβουλία 
μίας ομάδας φίλων – στο μεγαλύτερο μέρος τους αμερικανών – με 
κυρίαρχη φυσιογνωμία αυτή του Frank Olcvary, εμπνευστή και κινη-
τήριο δύναμη του σωματείου αυτού.

Εθελοντισμός στο Κέντρο Ζωής:
Το Κέντρο Ζωής βρίσκεται σε μία συνεχή αναζήτηση εθελοντών και γι’ αυτό το λόγο πολλοί 
ενδιαφερόμενοι εκπλήσσονται, όταν μαθαίνουν πως η επιλογή εθελοντών γίνεται μέσω αιτήσεων 
και προσωπικών συνεντεύξεων. Τι περισσότερο χρειάζεται κάποιος για να γίνει εθελοντής πέρα 
από τη διάθεση να προσφέρει; Ο Εθελοντισμός στην πραγματικότητα είναι μια σύνθετη έννοια. 
Προϋποθέτει: Αγάπη, ανθρωπιά και ανάγκη για προσφορά από μένα και σένα σε κείνους που 
τη χρειάζονται. Φτάνει όμως αυτό; Ένα σημαντικό ζήτημα στην εθελοντική προσφορά είναι η 
συνέπεια: η συνέπεια προς τον άλλο αλλά και προς τον εαυτό!
Ο εθελοντισμός δεν πηγάζει ούτε από υποχρέωση ούτε από καταναγκασμό. Στηρίζεται απλά 
και μόνο στην επιθυμία που έχει το άτομο να προσφέρει. Επειδή ακριβώς η μόνη κινητήρια 
δύναμη του εθελοντισμού είναι το προσωπικό ΘΕΛΩ του εθελοντή, η συνειδητή επιλογή και 
η συνέπεια ως προς τις ανειλημμένες ευθύνες αποτελούν τα πλέον σημαντικά προτερήματα 
ενός καλού εθελοντή. Εάν ο εθελοντής/ρια δεν κυριαρχείται από αίσθημα υπευθυνότητας και 
συνέπειας, ο εθελοντισμός κινδυνεύει να μεταβληθεί σε μια εγωκεντρική πράξη «προσφοράς» 
που στόχο έχει να ικανοποιήσει την «ανάγκη προσφοράς» που νιώθει κατά καιρούς ο εθελο-
ντής/ρια για λόγους προσωπικής και εγωιστικής μόνο ικανοποίησης. Αυτό φυσικά απέχει κατά 
πολύ από το γνήσιο πνεύμα του εθελοντισμού. 
Στόχος της εθελοντικής εργασίας είναι η υποστήριξη του ατόμου για την κινητοποίηση και 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων που διαθέτει. Κάθε άνθρωπος άσχετα από τη σω-
ματική, κοινωνική ή οικονομική του κατάσταση, διαθέτει πάμπολλες σωματικές, ψυχικές και 
πνευματικές ικανότητες για μια ζωή γεμάτη δημιουργικότητα, χαρά και απόλαυση, με άλλα 
λόγια, μια ζωή γεμάτη εσωτερική ικανοποίηση. 
Πέραν τούτου, όμως, το άτομο κατέχει και την εγγενή δυνατότητα και τάση να αναπτύξει όλες 
τις ικανότητές του. Χρειάζεται επίσης να κατανοήσουμε ότι κάθε ανθρώπινο πλάσμα, λόγω 
αντικειμενικών συγκυριών, μπορεί σε κάποια περίοδο της ζωής του να καταστεί «ανήμπορο» και 
«ασθενές» σε σωματικό, κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο. Όσο όμως «ασθενές» κι αν τυχαίνει 
να είναι το άτομο, αυτή η έκπτωση αφορά μονάχα ένα μέρος των λειτουργιών και δεξιοτή-
των του, κι επομένως το άτομο δεν παύει να διατηρεί, εν δυνάμει, όλες τις προαναφερθείσες 
ικανότητές του. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε στην περίπτωση της εθελοντικής υπηρεσίας 
είναι να υποστηρίξουμε το άτομο να κινητοποιήσει και να αναπτύξει τις δυνατότητες και ικα-
νότητές του, ή ακόμη και να τις αντιληφθεί πρώτα, αν χρειάζεται. Έχοντας αυτό ως στόχο, θα 
πρέπει να τονώσουμε την αυτοαποδοχή του και την αυτοεκτίμησή του, να συν-πράξουμε έτσι 
ώστε να επιλυθούν τυχόν οικονομικές, κοινωνικές ή σωματικές αντιξοότητες που μπορεί να 
ακινητοποιήσουν το άτομο. Υποστηρίζω, όμως, δεν σημαίνει ούτε αντικαθιστώ ούτε υποκαθι-
στώ το άτομο ή κάποιες λειτουργίες του. Αντιθέτως, υποστηρίζω σημαίνει παραστέκομαι στο 
άτομο, το ενθαρρύνω, του προτείνω, σκέφτομαι μαζί του και το διευκολύνω να παρακάμψει 
τα εμπόδια που το αναχαιτίζουν. Επίσης, σημαίνει πως προσπαθώ να βρω τρόπους και οδούς 
που θα κινητοποιήσουν το δυναμικό του και τις εν δυνάμει ικανότητές του, μέσα από μια σχέση 
ισοτιμίας και αλληλοσεβασμού που θα πρέπει να καλλιεργηθεί.
Επικοινωνία: Διεύθυνση: Ιερά Οδός 42, 104 35, Κεραμεικός-Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7257617 & 210 7233848 Φαξ: 210 7240425 - E-mail: info@kentrozois.gr

Ο Δεσμός (www.desmos.org) είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με σκοπό 
την κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων μέσα από τη μέγιστη αξιοποίηση πλε-
ονάσματος από ιδιώτες και εταιρείες.
Aπό την ίδρυσή του, τον Ιανουάριο του 2012 έως σήμερα, ο Δεσμός, με επίκεντρο 
τα γραφεία του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει προσφέρει σε ένα ολοένα 

και αυξανόμενο δίκτυο 338 οργανισμών κοινωνικής ωφελείας στην Ελλάδα, βοηθώντας 
συνολικά πάνω από 200.000 βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επωφελούμενους χάρη 
στην προσφορά περισσότερων από 110 εταιρειών και εκατοντάδων ιδιωτών! 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Δεσμού και φωτογραφικό υλικό, 
αλλά και για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
desmos.org, τη σελίδα του Δεσμού στο facebook, στείλτε μας email ή καλέστε μας στο info@
desmos.org και 210 8119365 για την Αθήνα και thessaloniki@desmos.org 2310 527620 για 
τη Θεσσαλονίκη!

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και 
Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών 
που ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, 
χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, και πολλά χωρίς γονείς. 
Η «Κιβωτός του Κόσμου» ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα, τον 
πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου με όπλα την αγάπη του για τα παιδιά και την επιθυμία 

του για τη δημιουργία μιας φωλιάς στοργής και φροντίδας για τα παιδιά αυτά της «άλλης» Αθήνας. 
Παιδιά που βίωναν καθημερινά την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, το ρατσισμό και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος.  
Eθελοντής οδηγός συνοδός: 
Η Κιβωτός του Κόσμου (www.kivotostoukosmou.org) αναζητεί άμεσα εθελοντές οδηγούς για 
τη συνοδεία παιδιών στο σπίτι φιλοξενίας μας στον Πειραιά.
Οι εθελοντές οδηγοί θα εξυπηρετούν στο ημερήσιο πρόγραμμα μετακινήσεων των παιδιών μας 
από το σπίτι φιλοξενίας προς τα σχολεία της περιοχής, σε προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού, 
σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σε διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ.
Απαιτήσεις: Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (Β’ κατηγορίας) απαραίτητο.
Στοιχεία Επικοινωνίας - Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους - Τ.Κ. 10442 - Αθήνα 
(Κολωνός) - Τηλ. & Fax: +30 210 5141935 - E-mail: kivotos5@otenet.gr
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Med Sea Health S.A. is currently recruiting for its 
new 5* hotel Miraggio Thermal Spa Resort in Paliouri, 
Kassandra, Halkidiki, for the following position:

Kids Club Assistant 
(code: KIDSASSIST)

The Kids Club provides care, safety and exciting 
activities both inside and outside to ensure the 
children and their families have a fantastic holiday 
and one to remember. Activities can range from arts 
and crafts, to Olympic Games, to water sports, so 
plenty of energy and enthusiasm is needed! as kids 
club assistant you will be working as part of a large 
international team, under the operational standards 
and close supervision of worldwide kids company, a 
well-known and acknowledged UK-based professional 
childcare training and consultancy company.

The role: As a Kids Club Assistant you will be 
experienced with working with large groups of children 
from 4 years to 17 years, and have a proactive, positive 
and approachable manner. You will also be assisting 
in the crèche (4 months - 4 years) when necessary. 
The candidate must also be a supportive and flexible 
team player and possess a “can do” attitude whilst 
ensuring that the children have a fun holiday in a 
safe environment. In specific, you need:

•To ensure the smooth running of the childcare  
in the resort 
•To assist and occasionally deputise for the kids / 
teen club supervisor 
•The safety and welfare of the children  
within your care and the care of the staff working 
alongside you 
•To be proactive in suggesting suitable age 
appropriate, action-packed activities  
for the children in your care to enjoy 
•To decorate the setting in a way that is both 
welcoming and stimulating to the children  
and their families 
•To attend daily briefings from the wwkc childcare 
supervisors and manager 
•To liaise directly with parents / carers  
of the children who are attending the clubs 
•To step in operationally when needed to cover  
for breaks, sickness and holidays 
•To be proactive and imaginative in ideas  
for special promotions 
•To adhere to all company policies  
and procedures

Candidate profile: 
•Experience working with children aged  
4 years - 17 years 
•Professional qualifications  
in childcare/education 
•Excellent command of the greek and english 
language 
•Knowledge of a third language  
(i.e. german, french, italian, russian, spanish, etc.)  
will be valued accordingly 
•A sports / arts background 
•Endless enthusiasm and a professional  
and positive attitude towards providing a first 
class service 
•Be caring and passionate about working  
with children 
•Excellent guest relations and customer service 
skills 
•A good communicator who is adaptable 
resourceful, patient and diplomatic 
•Team player 
•Good interpersonal skills

The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Pre-season childcare training in international 
childcare for leisure and tourism, with a 
qualification awarded by city & guilds (provided 
contract is completed and vocational assessments 
meet requirements) 
•6-8 months employment 
•Accommodation (if not a local resident)  
and meals 
•Dynamic and highly professional environment

For those interested, please send updated cv with 
recent photo to the following address or email: hr@
miraggio.gr MSH - Human Resources Department, 
Stroicentre Real Estate, επαρχιακή οδός Φουρκάς-
Καλλιθέας, τκ.63077, Κασσανδρεια, νομός Χαλκιδικης, 
C.v.s which do not fulfill the above requirements / 
qualifications or are sent without a photo will not 
be evaluated. Only those who will be selected for an 
interview will be contacted, in due time.

Ιδιαιτέρα Γραμματέα Διοίκησης

Αρμοδιότητες και ευθύνες: 
•Να παρέχει διοικητική υποστήριξη του γραφείου 
(τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα, 
αρχειοθέτηση βιβλίων / περιοδικών κλπ) 
•Να είναι υπεύθυνη ώστε το γραφείο  
να είναι όμορφος και τακτικός χώρος 
•Να φροντίζει για την υποδοχή των επισκεπτών 
που θα πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι 
•Να είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία  
των συναντήσεων 
•Να οργανώνει και διαχειρίζεται επαγγελματικά 
ταξίδια της διοίκησης 
•Να φροντίζει για την ύπαρξη του αναγκαίου  
αποθέματος αναλωσίμων που χρησιμοποιεί  
το γραφείο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ελληνικών, με ευχέρεια  
στον γραπτό και προφορικό λόγο 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή 
γνώση γαλλικών ή γερμανικών ή ισπανικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ κυρίως  
των προγραμμάτων του MS office  
και του internet-ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
•Πτυχίο 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Άνεση στην επικοινωνία και ικανότητα  
οικοδόμησης με την συμπεριφορά της θετικού  
κλίματος συνεργασία 
•Ευελιξία στα ωράρια εργασίας 
•Αξιοπιστία, ήθος, εχεμύθεια, συνέπεια,  
εργατικότητα

Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού σημειώ-
ματος (απαραίτητη η φωτογραφία) στο e-mail: hr@
hellagrolip.com

Optimal HR Group, on behalf of its client,  a shipping 
company, is looking to recruit a:

Secretary 
(5 months contract)

Main duties: 
•Maintaining office services by organizing office 
operations and procedures 
•Handling telephone calls & enquiries 
•Keeping in track filing systems 
•Reviewing and approving supply & stationary 
requisitions 
•Reception duties

Supplementary duties: 
•Crew ticketing issuance 
•Vessel crew provisions (food) supplies 
•Assistant to crew coordinator

Requirements: 
•Similar professional experience 
•Excellent command of english language 
•Organizational abilities, communication skills, 
attention to detail and high level of accuracy 
•Problem solving and ability to work under 
pressure 
•Excellent computer skills in microsoft office 
programs

Please sent your cv to this link: http://optimal-hr-
group-sa.workable.com/jobs/151724

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
We are hiring a Digital Marketing Executive for 
our office in the center of Athens for the successful 
promotion of our digital products:

•Hotel websites: We maintain more than 500 
websites and create new ones 
•www.greeka.com: Among most popular travel 
guides to Greece and the greek islands / we offer 
travel services to thousands of people every year 
•www.ferriesingreece.com: Website for booking 
ferry tickets online / among the top ferry tickets 
sellers in Greece  
more than 35.000 tickets sold every year 
•www.syncrez.com: Online booking application 
for hoteliers 
•www.360.gr: Hotel photography and aerial video

Day to day responsibilities will involve: 
•Support and develop SEO / PPC strategies  
for our client portfolio / our own projects 
•Running creative social media campaigns 
•Deliver profitable strategies on time  
and within budget 
•Identify opportunities for further development 
and growth 
•Create cost plans and manage budgets to ensure 
campaign profitability 

•Undertake market and competitor research  
and analysis 
•Conduct keyword research using industry tools  
to plan optimized content 
•Utilize on-page and off-page optimizations 
strategies to achieve high rankings in search 
engine results pages and increase relevant 
organic traffic 
•Regularly measure the effectiveness of SEO 
campaigns by interpreting metrics via SEO tools 
and the intelligent use of web analytics 
•Keep up-to-date with search engine technology 
and SEO methods 
•Contribute to client meetings and take part  
in pitches and conference calls when required 
•Communication to clients, team, and 
management on strategy/project development, 
timelines, and results

Requirements & skills: 
•A relevant degree 
•Passion for SEO and overall internet marketing 
•Strong understanding SEO techniques, best 
practices and search engine webmaster guidelines 
•Excellent experience of planning and managing 
SEO / PPC campaigns 
•Excellent knowledge of SEO and marketing 
software 
•Working to ROI targets 
•Strong written and verbal communication skills  
•Experience with industry reporting tools 
•The ability to work independently and as part  
of a team 
•Experience in managing time effectively  
and working to deadlines 
•The ability to interpret Html and Css, although 
coding experience is not necessary 
•Experience of project and budget management 
•Ability to work under pressure and to meet tight 
deadlines

...and as a plus: Google AdWords certification

What we offer: We are offering a steady salary inside 
a dynamic team atmosphere where you will have the 
opportunity to apply your marketing skills.

Please send your cv to e-mail: contact@jobsallover.
euathensjobs@gmail.com

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής 
τροφίμων και διατηρεί σημεία πώλησης λιανικής στο 
νομό Χαλκιδικής. Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυ-
ξης και της πληρέστερης κάλυψης των αναγκών της, 
η εταιρεία ζητά έμπειρο και ικανό στέλεχος που θα 
καλύψει τη θέση του/της:

Υπευθύνου/ης Marketing  
(Υπευθ. Mktg)

Ο / η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τις λειτουργίες 
marketing του δικτύου των σημείων πώλησης και 
ειδικότερα:
•Tην ανάπτυξη των ικανοτήτων & δεξιοτήτων  
του προσωπικού του δικτύου 
•Tη συνεχή αξιολόγηση της γκάμας προϊόντων  
και του εμπλουτισμού της με νέους κωδικούς 
•Tη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας 
της εταιρείας προς το καταναλωτικό κοινό  
και τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται 
•Tην ανάπτυξη & εφαρμογή μεθόδων & τεχνικών 
μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών

Αναλυτικότερα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
της θέσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
•Σύνταξη / επικαιροποίηση περιγραφών θέσεων 
εργασίας του προσωπικού των σημείων πώλησης 
•Εκπαίδευση του προσωπικού που απασχολείται 
στα σημεία πώλησης με σκοπό την διατήρηση  
της εξυπηρέτησης του πελάτη σε υψηλά επίπεδα 
•Αξιολόγηση του προσωπικού σε συνεργασία  
με το τμήμα HR της εταιρείας 
•Παρακολούθηση των πωλήσεων των σημείων 
πώλησης σε τακτά χρονικά διαστήματα  
σε συνεργασία με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας 
•Υποβολή ή / και αξιολόγηση προτάσεων  
για δημιουργία νέων κωδικών  
•Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού/πλάνου 
ενεργειών marketing & επικοινωνίας της εταιρεί-
ας και παρακολούθηση υλοποίησής του 
•Εποπτεία της έντυπης επικοινωνίας της εταιρείας 
με το καταναλωτικό κοινό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχετική προηγούμενη εμπειρία με επιτυχή  
αποτελέσματα 
•Ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα και άνεση  
στις παρουσιάσεις σε κοινό 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη  
επαγγελματική συμπεριφορά 

•Κάτοχος σχετικού πτυχίου / διπλώματος ΑΕΙ / ΤΕΙ  
•Αναλυτική σκέψη, ικανότητα αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης προβλημάτων, προσαρμοστικότητα 
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης 
•Γνώση των πληροφορικών εργαλείων  
(MS office, powerpoint) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα μόνιμης μετεγκατάστασης  
στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
•Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μία δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρεία

Ο/η κάτοχος της θέσης, θα προσφέρει τις υπηρεσίες 
του/ης κατά προτίμηση με σχέση εξαρτημένης εργα-
σίας (χωρίς να αποκλείεται η εξωτερική συνεργασία) 
και θα προτείνει και συμφωνήσει με τη διοίκηση της 
εταιρείας το πλάνο / χρονοδιάγραμμα ενεργειών που 
θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: hr@fournos.gr, αναγράφοντας τον κωδικό υπευθ. 
Mktg. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Our client, an innovative German player in the machine 
tool industry called “Rhodius”, has been an owner-
operated, locally anchored and internationally successful 
family business for 188 years. Based along the beautiful 
Rhine valley between Koblenz and Bonn, the company is 
one of the leading European producers of grinding tools 
with around 600 employees, international production 
sites and offices and distribution partners in more than 
100 countries worldwide. As part of its increasing 
international business, the company is now looking to 
recruit at its headquarters in Burgbrohl, Germany, a

Product Manager Machine Tools International 
(m/f) for German Hidden Champion near Cologne

Position: In this versatile position with a direct reporting 
line to the Commercial Director of the group, you 
will be responsible for the technical and commercial 
product management for a segment of products, with 
a special focus being on the international market 
development.

In detail, your tasks will involve liaising closely with 
sales, marketing, production and R&D in order to: 
•Develop strategies for further shaping  
the product segment grinding tools 
•Analyze market trends and competitors 
•Continuously track sales results by product 
categories, countries and customers 
•Develop innovative product ideas together  
with R&D, sales and production 
•Plan and coordinate new product introductions 
and go-to-market strategies 
•Further develop and adapt the product portfolio 
to the needs of different markets (international 
and customer-specific) and 
•Conduct product trainings for sales engineers, 
distribution partners, and customers.

Qualification: For this exciting vacancy of strategic 
importance to our customer, we are looking for 
entrepreneurial engineers with a background in 
machine tools or industrial applications. Besides 
knowing the basics of product management and having 
a reasonable commercial grounding, we are looking for 
an international mindset, language skills (German is 
nice to have, but not a requirement), enthusiasm, strong 
communication and social skills plus the willingness 
to relocate to Germany on a long term basis.

Application: The position offers the chance to 
work in an innovative technical and international 
environment with the chance of quickly growing in 
a lively, family oriented and upbeat company culture. 
If you feel intrigued by this opportunity, please send 
your English CV and a cover letter with reference 
number A9025 to candidates@interpool-hr.com at 
international consultancy interpool. If you have any 
questions, please contact Ms Gabriela Nangia or Ms 
Eva Babilon at +49 - 30 - 40 50 416 15.

About us: interpool is an International Human 
Resources Consultancy with a focus on International 
Recruitment, Cross-Cultural Training, Expatriation 
Processes, Interview Trainings, Intercultural Skills 
Assessment and Aptitude Testing. In addition to our 
background in global recruitment in countries like 
China, Russia, the USA, France, India, Japan, Brazil, 
Mexico, Eastern Europe and the Arab world / Middle 
East, we support our candidates in pursuing high 
level international jobs and careers. For details 
about our global projects and clients please see 
www.interpool-hr.com

Αγγελίες εργασίας



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

11Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Στέλεχος Εξαγωγών

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρείας, στελεχώνοντας το τμήμα 
εξαγωγών.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό 
•Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση 
εμπορικών προτάσεων 
•Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών 
•Έρευνα αγοράς - αξιολόγηση πληροφοριών 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στην αγορά 
εξωτερικού 
•Γνώση ξένων γλωσσών (άριστη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας), δεύτερη ξένη γλώσσα 
επιθυμητή 
•Γνώση Η/Υ, MS office 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Η θέση απαιτεί οργανωτικές-διοικητικές-ικανότητες 
επικοινωνίας, μεθοδικότητα, δημιουργικότητα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα 
 συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tzanos.gr, 
Υπ’ όψιν Κου Τσουρέ, fax: 210 2819210. Αναφέροντας 
τον κωδικό θέσης ΤΕΞ/3.

Η εταιρία ESE Profilo ΕΠΕ στα πλαίσια της αναδιορ-
γάνωσής της αναζητά: 

Υπεύθυνο Προμηθειών

Περιγραφή θέσης: 
•Έρευνα αγοράς και σύναψη συμφωνιών  
με προμηθευτές 
•Συγκέντρωση αναγκών προμηθειών  
και διαχείρισή τους 
•Έλεγχος τιμών βάσει συμφωνιών με προμηθευτές 
•Κωδικοποίηση ειδών 
•Κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμματισμένων 
αγορών 
•Οργάνωση παραγγελιών 
•Διαχείριση συμβάσεων / συμφωνητικών  
με προμηθευτές 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας 
ειδικά με το Λογιστήριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου ΑΕΙ, ΤΕΙ  
ή Κολλεγίου με ειδίκευση στα Logistics ή σε Supply 
Chain Management ή Διοίκηση Επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε παρόμοια θέση στον χώρο των τροφίμων 
•Άριστη γνώση Ms Office, εμπειρία σε περιβάλλον 
ERP 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών, επιθυμητή δεύτερη 
ξένη γλώσσα 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 
•Ηλικία άνω των 35 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: papas@eseprofilo.gr 
έως 20/12/2015. Θα απαντηθούν μόνο όσα βιογραφικά 
πληρούν απόλυτα τα ανωτέρω προσόντα.

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

Λογιστή - στρια

Για την θέση απαιτούνται: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο 2-3 έτη 
•Ικανοποιητική γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΒΣ  
και βασικές αρχές μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί 
ως πρόσθετο προσόν η γνώση και δεύτερης γλώσσας
Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με δυναμική προσωπι-
κότητα, ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας ως 
μέλη ομάδας επαγγελματιών - συνεργατών, συνέπεια 
στην τήρηση προθεσμιών και ικανότητα διεκπεραίωσης 
αποτελεσμάτων σε πιεστικό, απαιτητικό περιβάλλον.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@
sbs4u.com ή να το αποστείλουν στο fax: 210 9246336.

H Link, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με 25 χρόνια 
τεχνογνωσίας σε παροχή λογιστικών και φοροτεχνι-
κών υπηρεσιών, ζητά να εντάξει στο δυναμικό της: 

Φοροτεχνικό - Λογιστή /τρια

Αναφερόμενος στην διοίκηση, θα αναλάβει 
ενεργά καθήκοντα για: 
•Επίβλεψη και έλεγχο λογιστηρίων επιχειρήσεων 

•Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
•Σύνταξη περιοδικών δηλώσεων και προσωρινών 
δηλώσεων φόρων 
•Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων 
•Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων 
•Διεκπεραίωση φοροτεχνικών υποθέσεων 
•Σύνταξη - επίβλεψη μισθοδοσίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε ομοειδείς 
αρμοδιότητες σε λογιστικό γραφείο 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων λογιστικής 
διαχείρισης 
•Καλή γνώση της ελληνικής φορολογικής  
νομοθεσίας 
•Ηλικία άνω των 35 ετών 
•Κάτοχος ΙΧ 
•Καλή γνώση αγγλικών

Παροχές: 
•Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων 
•Μισθός ανταγωνιστικός 
•Bonus 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό άμεσα 
μέσω e-mail στο ekatos@link.com.gr Περισσότερες 
πληροφορίες για την εταιρία θα βρείτε στην ιστοσελί-
δα www.link.com.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Α’ κατηγορίας στη Μύκονο 
ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 

Βοηθού Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Οικονομικής σχολής 
της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) λογιστικής κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 - 6 χρόνια 
σε λογιστήριο ανώνυμων εταιριών κατά προτίμηση 
ξενοδοχειακής επιχείρησης 
•Πολύ καλή γνώση του προγράμματος Epsilon net 
και HRM EDITION 11/Epsilon net θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα και άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
(έμφαση στο MS Office-Excel, Word) 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Lower). 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή η κατοχή ΙΧ  
αυτοκινήτου 
•Πνεύμα εμπιστευτικότητας και συνεργασίας,  
ευχάριστη προσωπικότητα, συνέπεια,  
επαγγελματισμός, οργάνωση, προσοχή  
στη λεπτομέρεια

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές εγγραφές (γενικής και αναλυτικής) 
•Καταχωρήσεις παραστατικών αγορών, αποθήκης 
και δαπανών 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, τράπεζες  
και συμφωνία υπολοίπων/πληρωμών 
•Καταχώρηση και αποτίμηση πάγιων στοιχείων 
•Προετοιμασία, έκδοση και υποβολή όλων  
των απαραίτητων εγγράφων στις φορολογικές 
αρχές και ασφαλιστικά ταμεία 
•Διαχείριση μισθοδοσίας 
•Γνώση λογιστικού κυκλώματος εισπράξεων- 
πληρωμών 
•Καταχωρήσεις τέλους χρήσης

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση προσόντων 
/προϋπηρεσίας 
•Απασχόληση σε 12μηνη βάση, προϋποθέσεις  
μακροχρόνιας συνεργασίας και εξέλιξης, εκπαίδευση
Υπ’ όψιν θα ληφθούν μόνο βιογραφικά που πληρούν τις πιο 
πάνω προϋποθέσεις και θα συνοδεύονται από πρόσφατη 
έγχρωμη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών σημειω-
μάτων στο e-mail: manager@aphrodite-mykonos.com

Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το 
γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να κα-
λύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες 
των εταιριών και των υποψηφίων. Ο πελάτης μας είναι 
εταιρία AE, με πωλήσεις στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να καλύψει άμεσα 
την παρακάτω θέση, με έδρα τo Λάκκωμα Χαλκιδικής

Υπάλληλος Logistics 
(κωδ ΥL-15)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις εργασίες 
λειτουργίας του τμήματος logistics (παραγγελειο-
ληψία, εξυπηρέτηση πελατών, πιστωτικός έλεγχος, 
φορτώσεις) για την αποτελεσματική διακίνηση των 
προϊόντων της εταιρίας

Προσόντα: 
•Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής  
με επιθυμητή εξειδίκευση σε logistics 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε ανάλογη θέση 
διακίνησης 
•Γνώση διαδικασίας έκδοσης και καταχώρησης 
παραστατικών σε ERP, κατά προτίμηση της 
Singularlogic 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση 
2ης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον με εντάσεις 
•Εξαιρετικη επικοινωνία και συνεργασία 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

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

Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Τόπος: Θεσσαλονίκη

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής προϋπηρεσία ως προϊστάμενος / υπεύθυνος 
Λογιστηρίου με επιθυμητή προϋπηρεσία  
σε επιχειρήσεις στον Τουριστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, φορολογίας  
εισοδήματος, ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,  
με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση 
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής / λογιστικής  
κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
επιθυμητός 
•Γνώση λογισμικού ‘κεφάλαιο 5’ 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος 
•Άριστη γνώση word, excel, power point 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας

Αποστολή βιογραφικών στο link:   
http://www.meli-tours.com/careers.html

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η εταιρία ESE Profilo ΕΠΕ στα πλαίσια της αναδιορ-
γάνωσής της αναζητά: 

Οικονομικό & Διοικητικό Προϊστάμενο

Περιγραφή Θέσης: Εποπτεία λογιστηρίου, τμήματος 
εμπορικής διαχείρισης, τμήματος προμηθειών και 
τμήματος αποθήκης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου ΑΕΙ Οικονομικής 
Κατεύθυνσης (Λογιστής Α’ Τάξης) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε θέση Προϊστάμενου Λογιστηρίου, επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε θέση Διοικητικού Προϊσταμένου 
κατά προτίμηση στον χώρο των τροφίμων 
•Άριστη γνώση Ms office, εμπειρία σε περιβάλλον 
ERP 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Άριστη διαπραγματευτική και διοικητική  
ικανότητα 
•Ηλικία άνω των 35 ετών

Η εταιρία προσφέρει: πλήρες και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: papas@eseprofilo.
gr έως 20/12/2015. Θα απαντηθούν μόνο όσα βιο-
γραφικά πληρούν απόλυτα τα ανωτέρω προσόντα.

Η ελληνική εταιρεία Coffee Island,  πρωτοπόρος στο 
χώρο του καφέ, αναζητά:

Οικονομικό Αναλυτή 
κωδ. 01

Έδρα: Πάτρα

Σε ποιον αναφέρεται: Οικονομικό διευθυντή

Αρμοδιότητες: 
•Αναλυτικό reporting (p&l, cash flow). 
•Συμβολή στην κατάρτιση των οικονομικών  
καταστάσεων της εταιρείας. 
•Σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού. 
•Παρακολούθηση των οικονομικών επιδόσεων 
των θυγατρικών εταιρειών στο εσωτερικό  
και στο εξωτερικό. 
•Συμβολή στην διαρκή ανάπτυξη του συστήματος ERP.

Προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό τίτλο Οικονομικής  
ή Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και αγγλικής οικονομικής 
ορολογίας. 
•Άριστη γνώση ΜS office και reporting tools. 
•Επικοινωνιακές, αναλυτικές και οργανωτικές 
δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, έμφαση  
στη λεπτομέρεια. 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείριση 
πολλαπλών ενεργειών σε ένα ταχύτατα  
εξελισσόμενο περιβάλλον. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άρρενες υποψηφίους).

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: vout.ci.logi@gmail.com έως και 
τις 4/12/2015. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

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

Software Developer 
(Java / JEE)

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

Job description summary:

The jobholder will 
•Requirements analysis, design and implementation 
of java enterprise applications (JEE) 
•Identify and apply appropriate modern 
technologies and techniques for software 
development 
•Maintain and enhance existing code and database 
schemas 
•Estimate tasks required to complete various 
development projects including time and 
resources required 
•Deploy solutions in test environments following 
the client’s procedures 
•Supply the installation, technical, support  
and maintenance documentation

Desired education & experience & skills: 
•Required Bachelor degree in Computer Science 
or other relevant field (i.e. Engineering) 
•Minimum 3 years’ overall software development 
work experience in information systems 
•Good knowledge of JEE (including EJB, JSP, 
Servlets) 
•Good knowledge of relational databases 
(preferred oracle DB 10g/ 11g) 
•Desired good knowledge of JEE application 
Servers (i.e WebLogic, JBoss) 
•Knowledge of SOA would be considered an asset 
•Ability to draft technical documentation 
•Excellent command of the english language both 
written & spoken.
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Personal characteristics: 
•Quick learner 
•Attention to detail and strong sense  
of responsibility 
•Characterized by productivity, proactivity, 
organization skills and eagerness for problem 
solving 
•Ability to work effectively & efficiently  
with various diverse work teams  
(development, testing and project management)

Applications must be in the english language. Please 
send your cv to e-mail: athina.levanti@sword-group.
com & irena.kozynska@sword-group.com

Η κατασκευαστική εταιρεία Works Hellas ζητά απο-
κλειστικά:

Έμπειρη/ο Interior Designer

Αυστηρά με προϋπηρεσία και portfolio για τα κεντρικά 
της γραφεία στην Αθήνα. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις η άριστη γνώση AUTOCAD 
2D/3D, 3D STUDIO MAX & VRAY, αγγλικών και η 
δυνατότητα ταξιδιών.

Στείλτε το βιογραφικό σας με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία καθώς και το portfolio σας στο e-mail: info@
works-hellas.com

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

Software Developer  
(Κωδ. SD 0915)

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. Θα είναι υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή / συντήρηση των 
εφαρμογών της εταιρείας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε C# /.NET 
Framework, κυρίως Windows Forms Applications. 
Απαραίτητη γνώση Object Oriented programming 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Postgres 9+, 
MS-SQL 2005+, MySQL 
•Άριστη γνώση Linux Server Administration 
•Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό  
& υλοποίηση σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
•Εμπειρία σε περιβάλλοντα virtualization 
virtualbox 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services 
•Εμπειρία στη παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών 
•Γνώση σε linux mail server administration 
•Γνώση σε SVN Server 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους 
•Πολύ καλή γνώση γγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους

Επιθυμητά προσόντα: 
•Επιθυμητές γνώσεις δικτύων 
•Επιθυμητή γνώση PHP, Apache 
•Επιθυμητή γνώση XML, JSON, AJAX 
•Επιθυμητές γνώσεις html5, css3, javascript 
•Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι γνώσεις  
σε e-commerce platforms (Cs-Cart & Magento)  
και Open Source CMS (Wordpress) 
•Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε singular logic 
ERP

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.

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

Solid Iris Technologies

GUI Developer

We seek an individual with knowledge in graphical 
user interface (GUI) development, to work full time 
at our office in Athens. 

Main tasks: Graphical user interface development.

Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•First certificate degree in english (or similar / 
better level). 
•Army service completed (or not obliged).

Needed skills: 
•Excellent programming level with C/C++. 
•Very good knowledge of standard template 
library (STL). 
•Excellent working knowledge of at least  
one GUI API (eg. wxWidgets, Qt). 
•Very good knowledge of OpenGL. 
•Very good knowledge of Microsoft Visual Studio. 
•Very good command of oral and written English.

Additional skills: 
•Experience working with MacOSX Xcode is a plus. 
•Experience working with wxWidgets is a plus. 
•Experience with computer modeling/rendering  
is a plus.

If you want to apply for this position, please e-mail 
your cv jobs@solidiris.com with the subject “GUI 
Developer Job”. Any information provided will be 
considered confidential.

About Eworx S.A.: Is a privately held company that was 
established in Athens in 2001 and has offices both in 
Athens and Brussels. EWORX offers communication, 
creative design, web/software development and digital 
consultancy services leveraging on the convergence of 
electronic media and the growing need for innovative 
solutions to organisational and corporate challenges in 
the digital age. Eworx’s website can be found at www.
eworx.gr, where an indication of the work undertaken 
by the company in the last years can be found.
Are you creative, talented, passionate? Do you code or 
design in your dreams and want to change the world? 
If yes, then, you should probably try to join the Eworx 
family.

Java Developer

Description of position: The successful candidate 
will be part of a talented software team that works on 
mission-critical applications. She /he will be responsible 
for Java /Java EE application development while 
providing expertise in the full software development 
lifecycle, from concept and design to testing.

Typical responsibilities:

•Designs, develops, and implements  
web-based Java applications to support business 
requirements 
•Follows approved life cycle methodologies  
and performs program coding and testing. 
•Resolves technical issues through debugging, 
research, and investigation. 
•Requires a bachelor’s degree in area of specialty 
and 2-4 years of experience in the field. 
•Familiar with standard concepts, practices,  
and procedures.

Requirements: 
•BS/MS degree in Computer Science, Engineering 
or a related subject 
•Proven hands-on Java web development 
experience 
•Object oriented analysis and design using 
common design patterns. 
•Insight of Java and JEE internals  
(Classloading, Memory Management,  
Transaction management, etc). 
•Excellent knowledge of relational databases,  
sql and orm technologies (jpa2, hibernate). 
•Experience in the spring framework  
(dependancy injection mechanism). 
•experience in developing web applications using 
at least one popular web framework  
(e.g. jsf, wicket, gwt, spring mvc is a plus). 
•Experience with test-driven development, 
(mockito framework experience is a plus). 
•Experience with Javascript development. 
The following will be considered a plus: 
•Sematic web related technologies  
(e.g. XML/RDF, SPARQL). 
•XML related technologies (e.g. xquery,xslt). 
•Angular JS. 
•Familiarisation with docker.

Benefits: 
•Competitive salary. 
•Opportunity to work in high-profile, international 
projects. 
•Continuous education and knowledge exchange. 
•Friendly and stimulating environment. 
•Career path.

Start info: Immediately address Jean Moreas 66, 
Halandri, Athens contact e-mail: job@eworx.gr, 
contact info: human resources division.

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

Γραφίστρια/ας 
Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων (adobe suite)  
in design, abode photoshop, illustrator 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψιν ή γνώση μίας επιπλέον γλώσσας 
•Εμπειρία στον χώρο της μόδας και συνεχή έρευνα 
για τις παγκόσμιες τάσεις της μόδας 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό τυπωμάτων  
για αξεσουάρ και ρούχα 
•Δημιουργικές ικανότητες και υψηλή αισθητική

Παρακαλούμε την αποστολή βιογραφικών που πληρούν 
τις παραπάνω προδιαγραφές, απαραίτητη η αποστο-
λή και του portfolio σας. Αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: hr.creative2@yahoo.gr

Graphic Designer

Description: INK Design, a leading creative agency, 
in Athens is looking for creative graphic designers 
to join the atelier department. Do you have unique 
concepts you want to project? Do new design tasks 
offer an amazing challenge for you no matter who 
the client is? Do you love working with a creative 
team on print and web design projects?

Experience: We are looking for a graphic designer 
with a genuine passion for design. Having a portfolio 
of projects from previous jobs is a must!

Required skills: 
•Fresh ideas 
•Open mind 
•Adobe Suite (photoshop, inDesign, illustrator etc) 
•Corel draw 
•Web design 
•Understanding of CSS3 and HTML5  
are considered a + 
•Freehand and illustration skills are considered a +

Please email your cover letter and cv to the following 
address: hr@ink.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη 
ως best workplace 2015 αναζητά για την επιστημονική 
ομάδα στη Θεσσαλονίκη:

Γραφίστας/τρια 
(ΚΩΔ: GRDS_SKG)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων Quark Xpress, 
Adobe Illustrator, Photoshop 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε οργανωμένο 
τμήμα δημιουργικού εταιρίας εκδόσεων 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε web design ή email 
marketing campaigns 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια  
και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στο επίσημη ιστοσελίδα 
της εταιρίας στο link: http://epsilonnet.gr/content.
aspx?id=2191, tηλέφωνο eπικοινωνίας τμήματος 
HR: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντι-
μετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το 
σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

H Goldair cargo s.a., εταιρεία διεθνών μεταφορών & 
logistics με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμεί 
να προσλάβει για το τμήμα logistics, άτομο αρμόδιο για:

Εξυπηρέτηση Πελατών / Customer Service

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση microsoft office & wms 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές  
δεξιότητες 
•Καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό 
λόγο

Κύριες αρμοδιότητες θέσης: 
•Διαχείριση εισαγωγών και επιστροφών 
•Έκδοση δελτίων αποστολής 
•Επικοινωνία με πελάτες, τήρηση των διαδικασιών 
και στόχων που θέτονται και επίλυση τυχόν  
προβλημάτων

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

Η εταιρεία SigmaPhone είναι μια από τις δυναμικότερες 
εταιρείες προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων. 
Με εμπειρία στο χώρο του telemarketing και direct 
marketing δραστηριοποιείται ως επίσημος εμπορικός 
συνεργάτης των εταιρειών Wind και New Health System 
(NHS). Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και 
προσφέρει εργασία σε θέματα τηλεφωνικής προσέγγισης 
και πώλησης. Στόχος της είναι η σωστή ενημέρωση 
των πελατών της, η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος 
πωλήσεων, το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που 
την απαρτίζουν και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των 
πελατών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
και καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες 
σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά. 

Άτομα ζητούνται  για εργασία από το χώρο τους  για:

Τηλεφωνική απασχόληση

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

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

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

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

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Η MLS Πληροφορική αναζητά: 

Promoters / Merchandisers 
με έδρα την Αθήνα  
(κωδικός MRCH1)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ / TEI 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε προωθητικές ενέργειες ή πωλήσεις 
•Επικοινωνιακές ικανότητες και όρεξη  
για δουλειά

Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό σύνολο αμοιβών και ανταμοιβών 
•Ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και δίνουν 
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης

Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την παρα-
πάνω θέση αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: mail@mls.gr

Η WEST A.E., διαφημιστική εταιρεία με δραστηριότητα 
από το 1994 στον χώρο της προώθησης πωλήσεων 
και με πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πο-
λυεθνικές και τοπικές εταιρείες που πιστοποιούν την 
ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την πόλη 
της Πάτρας.

Προωθητές - Promoters

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική 
προώθηση προϊόντων καπνού και ποτών, εντός του 
νομού Αχαΐας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος / η Λυκείου 
•Ηλικία από 19 έως 27 

συνέχεια στη σελ. 14
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•Απαραίτητη εμπειρία σε προωθητικές ενέργειες  
ή πωλήσεις 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευχέρεια επικοινωνίας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητική αμοιβή 
•Πλήρης ή μερική απασχόληση 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
εξέλιξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι / ες, να στείλουν το βιογραφικό 
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου και 
ολόσωμη, με την ένδειξη PR003, στην ηλεκτρονι-
κή δ/νση: vkatsiki@westsa.gr. Βιογραφικά που δεν 
ανταποκρίνονται στην απαιτούμενα προσόντα, δεν θα 
ληφθούν υπόψη.

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

Πωλήτρια Λιανικής  
μερικής και ολικής απασχόλησης

Για το κατάστημά μας στην Καλαμάτα.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 30 ετών

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

Oι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: a.tsoumpeli@attrattivo.gr

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

Υπεύθυνο καταστήματος

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση στον χώρο της εστίασης 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες & διαχείριση  
ομάδας πωλήσεων 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια  
στην επικοινωνία 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής εργασίας  
σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης  
θα εκτιμηθεί 
•Ηλικία άνω των 30 ετών

Καθήκοντα: 
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Έλεγχος όλης της παραγωγικής διαδικασίας  
του καταστήματος 
•Οργάνωση ομάδας πωλήσεων 
•Συντονισμός των εργαζομένων του καταστήματος 
•Παραγγελίες / ανεφοδιασμός 
•Διοικητικά καθήκοντα

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εργασία σε καταστήματα 
υγειονομικού χαρακτήρα και αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail:hr@estiabakery.gr

Σύμβουλος πώλησης Πύργος 
Κωδικός Θέσης: ΣΠ Πυρ0915

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον 
χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε εξει-
δικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, βιομη-
χανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς και δύο 
υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρολογικών 
πινάκων. Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσί-
ας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή 
βάση. Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, 
κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 
οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η 
αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το πετυ-

χαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι 
της αγοράς. Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, 
που με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που 
ανακύπτουν. Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες 
και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε 
ίσως σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου / Σύμβουλος πώλησης ηλεκτρο-
λογικού υλικού: O / η σύμβουλος πώλησης, θα έχετε 
την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και 
της υποστήριξης τους μετά την πώληση. Η συνεχής 
βελτίωση των γνώσεων αποτελεσματικών τεχνικών 
πώλησης, προϊόντων, λειτουργιών, διαδικασιών και 
τιμολογιακής - εμπορικής πολιτικής της εταιρείας προ-
τεραιότητες του εργασιακού, εντάσσεται στις άμεσες 
προτεραιότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

Αναζητάμε Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, 
με προσανατολισμό στα αποτελέσματα.

Ο ρόλος, απαιτεί πολύ καλή γνώση των προϊόντων 
και των τεχνικών πώλησης και εξυπηρέτησης των 
πελατών, καθώς και συμμετοχή σε όλες τις προωθη-
τικές ενέργειες - καμπάνιες που υλοποιούνται αλλά 
και επίτευξη στοχοποιήσεων.

Προφίλ υποψηφίου:  
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη  
σε αντίστοιχη θέση

Εάν επιλεγείτε για την θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην 
εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκ-
παίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμο-
σμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου. 
Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας, όπως απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://goo.gl/dEKHSj

Το Μελινικόν The Greek Pancake House με έδρα 
στο Κολωνάκι στα πλαίσια της ανάπτυξης του ζητά: 

Υπεύθυνο / η αταστήματος 

Με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση, διαχείριση και 
επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών και επισιτι-
στικών δραστηριοτήτων του καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Minimum 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
•Εξειδίκευση σε θέματα υγιεινής τροφίμων 
•Project management skills 
•Δυνατότητα εργασίας σε υψηλό απαιτήσεων  
περιβάλλον 
•Multitasking και sales oriented 
•Γνώση διαχείρισης προσωπικού 
•Κάτοχος Πτυχίου Θετικής Εκπαίδευσης από ΑΕΙ 
•Ηλικία έως 35 ετών

Προσφέρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε 
μία γρήγορα αναπτυσσόμενη επιχείρηση στο χώρο 
της εστίασης

Βιογραφικά στο ακόλουθο link: thewmedia@yahoo.gr

Πωλήτριες λιανικής πλήρους απασχόλησης

Η ελληνική εταιρεία ένδυσης Chip & Chip ζητά Πω-
λήτρια με πολυετή προϋπηρεσία για άμεση πρόσληψη 
σε πολυκατάστημα στο εμπορικό κέντρο Golden Hall

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Επικοινωνιακός και μεθοδικός χαρακτήρας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία 
•Καλή γνώση του χώρου της μόδας

Παροχές:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
info@chipandchip.gr

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Υπεύθυνη - Υπεύθυνο Καταστήματος 
έως 35 ετών

Για το κατάστημα στην Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Προυπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

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

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα μέσω 
e-mail: hr@dexim.gr 

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

Πωλήτρια λιανικής 
(full time ή part time)

Για το κατάστημά μας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 30 ετών

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

Oι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στη διεύθυνση: e.missirloglou@attrattivo.gr

Κατάστημα γνωστής αλυσίδας καταστημάτων εστί-
ασης, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, περιοχή IKEA, 
ζητεί να προσλάβει άνδρα ή γυναίκα, με εμπειρία, σε 
θεση απασχόλησης ταμία και εξυπηρετησης.

Ταμίας - Υπάλληλος σε κατάστημα 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απαραιτήτως  
τα παρακάτω προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών απόφοιτος/η λυκείου  
με ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής γλώσσας. 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ενεργητικότητα, ευχάριστη 
προσωπικότητα, ευχέρεια στον λόγο  
και στον χειρισμό πελατών. 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο email: gaa455@otenet.gr έως 30/11/2015.

In 1969, Doris and Don Fisher opened the first Gap 
store in San Francisco with the goal of making it easier 
for people to find a pair of jeans. Today, Gap is one of 
America’s icon fashion brands, bringing newness, comfort, 
individuality and confident expression to everyday fashion! 
Being one of the world’s largest specialty retailers, 
GAP as a member of Marinopoulos Group seeks to find: 

Store Manager  
CODE: SMA1115

The job holder will be responsible to: 
•Create and lead a high performance team 
that drives sales through achieving store results 
•Provide strong leadership to the team  
to execute sales generation, operational  
and human resources functions in the store 
to ensure customer satisfaction, maximum 
productivity and profitability, and compliance  
with company procedures 
•Train and develop the store’s sales associates 
•Manage the store and its employees to ensure  
all store sales goals are met or exceeded 
•Ensure Brand Standards and Operating 
Standards meet or exceed expectations to support 
brand consistency 
•Ensure store presentation and merchandising 
standards are achieved and maintained 
•Ensure maximum selling coverage during peak 
traffic periods 
•Conduct sales associate interviewing  
and selection processes 

•Ensure high quality review, assessment  
and feedback of sales associates  
•Address and document unsatisfactory 
performance and policy violations of team 
members 
•Monitor, maintain and follow company policies 
•Handle store level human resources, operational 
and loss prevention issues when necessary 
•Ensure proper scheduling of team members 
•Interface all company departments 
•Planning, prioritizing, organization, time 
management, efficiency, communication, coaching, 
training and motivation 
•Manoeuvre around sales floor, stockroom  
and store office and participate in the customer 
service process when needed 
•Handle customers complaints

The candidate: 
•College/University degree preferred 
•4-5 years of management experience at the retail 
apparel sector 
•Excellent communication, delegation, follow-up, 
and analytical skills 
•Ability to exercise independent discretion  
and judgment in managing a fast-paced 
environment adapting to change with a sense  
of urgency 
•Ability to communicate effectively and 
appropriately with customers and store personnel 
•Fluency in greek and english 
•PC literacy

The company offers: 
•A competitive remuneration package 
•Continuous training and development 
•A modern and dynamic working environment

Please send your cv by stating the reference code – 
SMA1115 to the following e-mail: cv@skywalker.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Hamilton House is a specialist publisher of high quality 
ELT materials. We are looking for sales representatives 
to cover Greece. These positions are based in Athens, 
Thessaloniki, Crete, Larissa (area) and Patra, and 
will require regular traveling throughout Greece. In 
this position we require self-motivated, energetic, 
ambitious and sales-orientated individuals. The 
key responsibilities will involve extensive school 
and institutional visiting, product presentation, 
assisting with regional marketing campaigns, attending 
exhibitions and supplying market feedback to the 
head office publishing teams.

Elt Sales Representative - Greece 
Based In Athens, Thessaloniki,  
Crete, Larissa - Volos, Patra

Key duties: 
•Increase sales of products with existing 
customers in language institutions 
•Develop new customers and accounts, primarily 
in language institutions 
•Work closely with colleagues in sales, marketing, 
and publishing teams 
•Attend events to meet new customers and staff 
the stand at exhibitions

Experience / skills required: 
•A background in english language teaching  
is useful but not essential 
•Experience in sales is useful but not essential 
•A desire to learn about ELT and meet people 
•You must be a self motivated, well organized, 
consultative sales person, who can work 
independently as well as within a team 
•You must have a valid and clean driving license.

The successful candidate will be fluent in english and 
will have proven sales / promotion experience. Due to 
the nature of the market, experience in the education 
sector or an ELT qualification would be an advantage, 
but is not essential. For further information, please 
apply online or email a cv and salary expectations to 
e-mail: kosta.tsachakis@hamiltonhousepublishers.com

Ξεκινήστε την καριέρα σας με τον ηγέτη της αγοράς 
επίπλων στην Ελλάδα. Ο όμιλος Sato που αναπτύσσει 
δυναμικά το brand του επαγγελματικού επίπλου Sato 
αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα 
απασχοληθούν ως:

Σύμβουλοι Πωλήσεων

Στην κεντρική έκθεση Sato στην Αττική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτέρας / ανωτάτης σχολής 
•Προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων  
για 2 - 4 χρόνια 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε προφορικό  
και γραπτό λόγο 

συνέχεια στη σελ. 16
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•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (windows, word, excel, 
power point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Επαγγελματικό προφίλ 
•Ικανότητα σωστής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και αποτελεσματική 
διαχείριση χρόνου 
•Πρωτοβουλία και εστίαση στο αποτέλεσμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους
Ο όμιλος Sato προσφέρει: Συνεχή εκπαίδευση και 
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο 
και δυναμικό περιβάλλον.
Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη 
SATOS-SS μπορεί να γίνεται στο e-mail: hr@sato.
gr, στο fax: 210 8767001 ή στη διεύθυνση: Sato S.A., 
Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1,115 26, Αμπελόκηποι, δ/
νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στελέχη Πωλήσεων & Ανάπτυξης Εργασιών, στη δου-
λειά που προσφέρει κύρος και προοπτικές, στο εταιρικό 
δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το μέγεθος και η πρωτοκαθεδρία της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, σε συνδυασμό 
με την εμπειρία, και την ικανότητα των στελεχών της 
επιθεώρησής μας από το 1981, εγγυούνται μια λαμπρή 
και σίγουρη επαγγελματική σταδιοδρομία, με μόνη προϋ-
πόθεση την ποιοτική και μεθοδική εργασία. Σας καλούμε 
να γνωριστούμε και να αποφασίσουμε εάν τηρούνται οι 
απαιτούμενες προϋποθέσεις, να αποτελέσετε και εσείς 
μέλη του εταιρικού δικτύου πωλήσεων της Εθνικής 
Ασφαλιστικής του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Οι υποψήφιοι συνεργάτες: 
•θα εκπαιδευτούν με βάση τις οδηγίες  
και το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Εθνικής  
Ασφαλιστικής, προκειμένου να πιστοποιηθούν 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
•Θα ενταχθούν σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο 
γραφείο πωλήσεων εταιρικού δικτύου,  
με προοπτική εξέλιξης στις συμβουλευτικές  
πωλήσεις αλλά και στην ανάπτυξη ομάδων 
•Νομός Αττικής - Αθήνα - δυτικά προάστια  
(Περιστέρι, Ίλιον, Χαϊδάρι)
Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / απολυτήριο λυκείου 
•Ηλικία 25 ετών και άνω 
•Ικανότητα επικοινωνίας, κοινωνικότητα, ομαδικό 
πνεύμα 
•Μεταφορικό μέσο (επιθυμητό) 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, αγγλική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
(επιθυμητή) 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες)
Υποστήριξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
από την κορυφαία ασφαλιστική εταιρία 
•Εκπαίδευση επιπέδου σε συνεργασία  
με εξειδικευμένους διεθνείς Οργανισμούς (Limra) 
•Καθημερινή εποπτεία και υποστήριξη στην αγορά 
από έμπειρα στελέχη της επιθεώρησης 
•Προοπτικές υψηλού εισοδήματος με βάση  
την παραγωγικότητα και την εργατικότητα 
•Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης 
και αμοιβών bonus 
•Ένταξη σε ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας  
και συνταξιοδότησης (με προϋποθέσεις) 
•Επιβράβευση με συμμετοχή σε συνέδρια  
και ταξίδια αναψυχής
Ο στόχος μας είναι: Να δημιουργήσει πετυχημένους 
και αξιόπιστους επαγγελματίες που θα ηγηθούν τα 
επόμενα χρόνια στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο email: doussas@yahoo.
com, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μπίρη Γεωργία, τηλ: 
6945 373756.

Για το σύνολο των πωλήσεων στην ελληνική αγορά 
η Ελλαγρολιπ ΑΕΒΕ ζητάει:

Διευθυντή Πωλήσεων

Αρμοδιότητες και ευθύνες: 
•Εισηγείται και μετά την έγκριση τους - παρακολουθεί 
την επίτευξη των εμπορικών στόχων της εταιρείας 
με άρτιο και αποτελεσματικό τρόπο 
•Με βάση τους ανωτέρω στόχους καθορίζει ετήσιες 
ποσοστώσεις (quotas) πωλήσεων ανά περιοχή,  
για υπάρχοντα και νέα προϊόντα 
•Καθορίζει ή / και αναπροσαρμόζει σε κάθε  
καλλιεργητική περίοδο τις τιμές για κάθε προϊόν, 
ανάλογα με τα κόστη, τον ανταγωνισμό  
και τη παραγωγή και ζήτηση 
•Παρακολουθεί την αυξομείωση εκάστου προϊόντος 
αλλά και του συνόλου αυτών ανά κέντρο διανομής 
ώστε να επιτυγχάνεται η ύπαρξη βέλτιστου όγκου 
αποθεμάτων 

•Εποπτεύει και καθοδηγεί ομάδα γεωπόνων  
επιθεωρητών πωλήσεων 
•Βελτιώνει και αναπτύσσει περαιτέρω το δίκτυο 
πελατών της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πανεπιστημιακό πτυχίο, κατά προτίμηση πτυχίο 
γεωπόνου ΑΕΙ στον κλάδο φυτικής παραγωγής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση του γεωργικού τομέα 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ (MS οffice). 
Επιθυμητή η γνώση χρήσης SAP 
•Αξιοπιστία, ήθος, εχεμύθεια, συνέπεια,  
εργατικότητα και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ικανότητα ανάπτυξης δικτύου συνεργατών 
•Ικανότητα χειρισμού πελατών 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Προσφέρονται:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτική εσωτερικής εξέλιξης 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως 
προσόντων), κάλυψη εξόδων επαγγελματικών 
ταξιδιών
Παρακαλούμε για αποστολή βιογραφικού σημειώματος 
στο e-mail:hr@hellagrolip.com

Ελληνική βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων με 
εξειδίκευση στα μεγάλα μεγέθη, με επιτυχημένη και 
αναγνωρισμένη παραγωγή για περισσότερα από 25 
χρόνια, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα zητεί έμπειρο 
και ικανό

Πωλητή χονδρικής

Zητούμε ένα φιλόδοξο και δυναμικό στέλεχος της 
αγοράς του ρούχου για την εξυπηρέτηση πελατών 
σε όλη την Ελλάδα.

Κύρια καθήκοντα: 
•Συντονισμός εργασιών 
•Οργάνωση προγράμματος επισκέψεων 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Διοικητικές ικανότητες

H εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικότατο πακέτο 
αποδοχών αναλόγως προσόντων αποτελούμενο από 
καλό μισθό και bonus.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@dina.gr

Η Ar-con Hellas ABEE, μια από τις μεγαλύτερες 
βιομηχανίες εξοπλισμού επαγγελματικών χώρων 
στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη ειδίκευση στον εξοπλισμό 
καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποθηκών, για 
την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων, στην ΒΙΠΕ 
Θες/νικης Σίνδος, ζητά:

Πωλητή - Σχεδιαστή

Περιγραφή Θέσης: 
•Επαφή με πελάτες 
•Μέτρηση και αποτύπωση χώρων λιανικών  
πωλήσεων - αποθηκών 
•Σχεδιασμός και παρουσίαση προτάσεων  
διακόσμησης καταστήματος 
•Σχεδιασμός προϊόντων, κατά κανόνα έπιπλα 
λιανικής πώλησης 
•Ανάλυση υλικών εξοπλισμού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού και προγραμμάτων 
σχεδίασης (Autocad). Ιδανικά απόφοιτος σχολών 
Σχεδιασμού •Εσωτερικών Χώρων - διακόσμησης 
(Τ.Ε.Ε. - Ι.Ε.Κ. - Τ.Ε.Ι.) 
•Οργάνωση - συνέπεια 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office) 
•Γνώση φωτορεαλισμού και τρισδιάστατη σχεδίασης 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Γνώση προγραμμάτων ERP θα εκτιμηθεί, ιδανικά 
Softone 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Μια επιπλέον γλώσσα (γερμανικά ) θα εκτιμηθεί 
•Ηλικία έως 35 ετών

Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο δημιουργικό και μοντέρνο περιβάλλον 
εργασίας 
•Δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης  
σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξοπλισμού 
επαγγελματικών χώρων στην Ελλάδα 
•Ικανοποιητικές αποδοχές, συνδεδεμένες  
και με την απόδοση (bonus).

Αν σασ ενδιαφέρει να κάνετε καριέρα σε μια από τις 
πρωτοπόρους εταιρείες του κλάδου,  αποστείλατε 
πλήρης βιογραφικό σημείωμα, με όλα τα απαραίτητα 
συνοδευτικά έγγραφα  και μία πρόσφατη φωτογραφία 
σας, με την επισήμανση «για την αγγελία  πωλητής 
-σχεδιαστής» στην παρακάτω δ/νση: info@arcon.gr 
AR-CON Ηellas ABEE ΒΙΠΕΘ Σινδος Ο.Τ. 51Β Τ.Κ. 
57022, Τ.Θ. 66

Η εταιρία Norstar ΑΕ, με εξειδίκευση στη διοργάνωση 
επαγγελματικών ταξιδιών events και incentives αναζητά:

Sales Executive

Για άμεση πρόσληψη για τη: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου 
•Συνεχή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις σε αντίστοιχη εταιρία 
του κλάδου 
•Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
esamoili@norstar.gr, τηλ. επικοινωνίας: 211 1204308 
- 211 1204305, κα Ευαγγελία Σαμοϊλη

General Company Overview: TrueGreece is an innovative 
luxury travel company that delivers intimate and authentic 
vacation experiences in greece and the mediterranean. 
since 2008 christos stergiou, truegreece founder and ceo, 
has been continually recognized as one of the world’s 
top travel specialists for greece by condé nast traveler 
magazine; and he has also been selected by travel+leisure 
magazine as an a-list travel agent since 2009. since 
2014, he has been included in wendy perrin’s wow list 
as a trusted travel expert for Greece. These distinctions 
showcase truegreece’s commitment to planning and 
executing a once-in-a-lifetime travel experience for 
its guests. For additional information, please visit 
www.truegreece.com. truegreece’s entrepreneurial 
climate and varied, challenging assignments create 
a stimulating environment for driven individuals. our 
approach-building a service-oriented team that combines 
expertise in the tourism industry, solid managerial, 
organizational, communication, and social skills, and is 
comprised by motivated individuals who seek to grow 
their skill set and responsibilities within the company-
is geared towards maintaining truegreece’s position 
as a leader in the incoming luxury travel industry. 
What is perhaps most striking about truegreece is 
our constant pursuit for improving the quality of 
service and experience for our guests and affiliates, 
and creating a strong, team-based company culture 
founded on respect, personal and corporate growth, 
and job satisfaction stemming from our company’s 
achievements.

Executive Associate Position

Executive Associate Position: Candidates with a 
Bachelors or Masters degree will enter the firm as 
an Executive Associate at an entry level position.

Executive Associate Requirements: 
•Show a strong commitment to a career  
at TrueGreece 
•Excellent command of english and greek with 
proven communication skills (both written and oral) 
•Solid knowledge of and familiarity with common 
desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Self-motivated and detail oriented 
•Strong will for developing team and project 
management skills 
•Knowledge of any PMS and / or GDS  
will be considered as an asset 
•Previous work experience is welcome  
but not required 
•Previous experience in the hospitality or tourism 
industry will be considered as an asset 
•Bilingual candidates, native speakers of english, 
or candidates who have studied in the u.s. or the 
u.k. are also encouraged to apply. Interviews will 
be conducted in both english and greek

Executive Associates are typically expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our company 
culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written 
english and greek with our guests and suppliers 
•Demonstrate an understanding of and ability  
to communicate with our partners and suppliers 
•Demonstrate an understanding of both the 
american and greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured 
written materials in english and greek 
•Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business 
•Pursue appropriate training or research  
to enhance individual skills and industry 
knowledge, with the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts 
•Handle multitasking successfully 
•Handle customers’ and suppliers’ inquiries  
by telephone or e-mail 
•Collaborate with our accounting department 
•Collaborate with our IT department 
•Handle reservations of a luxury boutique hotel 
•Load web content and images

We expect our executive associates to learn quickly, 
apply prior knowledge to current situations, solve 
problems, manage time, prioritize tasks, and 
communicate well with peers, customers, and suppliers. 
Please sent your cv to e-mail: accounting@truegreece.
com all cvs to be provided in english.

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

Προσωπικό Πωλήσεων - Κηφισιά Αττικής 
(Κωδικός θέσης: ΠΑ02)

Αρμοδιότητες: 
•Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών  
και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους 
•Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση τάξης 
και καθαριότητας στο κατάστημα 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων  
του καταστήματος

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλο σπουδών 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης & αξεσουάρ 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms office) 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων

Παροχές: Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΠΑ02 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

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

Μηχανικός Πωλήσεων - παράρτημα Αθήνας 
Κωδ. Θέσης: ΑΤΗ01

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συντονίζει και θα είναι 
υπεύθυνος μαζί με τον διευθυντή του παραρτήματος για:
•Το σύνολο των πωλήσεων 
•Την ομαλή λειτουργία εξυπηρέτησης πελατών 
•Την ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνικών έργων 
•Την εποπτεία των τεχνικών συνεργείων 
•Την ομαλή λειτουργία του τμήματος after sales

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφούς 
ειδικότητας (ΑΕΙ) 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση ξένης δεύτερης γλώσσας επιθυμητή 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ 
•Διοικητικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επικοινωνιακός/ή 
•Επιθυμητή η εμπειρία στον χώρο των ανελκυστήρων

Αποστολή βιογραφικού sto e-mail: kkhr@doppler.gr

H Big Solar AE zητεί να προσλάβει:

Υπεύθυνους Πωλήσεων 
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής

Αν αγαπάτε τον τομέα των πωλήσεων, έχετε κέφι και 
διάθεση για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική 
εξέλιξη, είστε οι ιδανικοί/ες υποψήφιοι/ες. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης πα-
ρακαλούνται  να στείλουν το βιογραφικό τους σημεί-
ωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
mtsil@bitros.gr

Position: Marketing Manager (based in our HQ in Patras). 

Marketing Department

Responsibilities and duties: 
•Manages and coordinates marketing function 
across sub-divisions 
•Market research, brand/product management, 
trade management, and promotions to meet 
company’s strategic goals. 

συνέχεια στη σελ. 18



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

Web Developer 
Περιοχή: Αθήνα – Μαρούσι  
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση  
Κωδικός θέσης εργασίας: WEB 0414

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 σύνολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» της επιχειρηματικής 
κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της 
πληροφορικής. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο  
e-mail: hr@e-gate.gr

Η εταιρεία «Αφοί Αντωνάκη ΑΕΒΕ» επιθυμεί να προσλάβει για την Βόρεια Ελλάδα, με έδρα την Θεσ-
σαλονίκη:

Πωλητή Ανάπτυξης Αγοράς
Προφίλ ιδανικού υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
επιθυμητή 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους 
•Ευχάριστο και ομαδικό χαρακτήρα, δυναμική 
προσωπικότητα και άνεση στην επικοινωνία 

•Έντονη επιθυμία για την απόκτηση γνώσεων  
και επαγγελματική ανάπτυξη  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον 
•Εταιρικό αυτοκίνητο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους μέσω e-mail:  
sk_anton@yahoo.gr

Ο πελάτης μας, εταιρία τεχνολογικών εφαρμογών ασφαλείας ζητά να προσλάβει έναν:

Εγκαταστάτη Συναγερμών - Καμερών
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ, να μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα και να γνωρίζουν εφαρμογές υπολογιστών καθώς και 
τη λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας και της διασύνδεσης τους με τα υπολο-
γιστικά συστήματα μέσω τηλεπικοινωνιακών διαύλων. Η προϋπηρεσία των υποψηφίων θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2ετής σε ανάλογα καθήκοντα και να διαθέτουν εμπειρία στις εγκαταστάσεις μεγάλων 
συστημάτων ασφαλείας, όπως και τις ανάλογες τεχνικές γνώσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, μελέτη 
και υλοποίηση της εγκατάστασης. 

Οι επικοινωνιακές αρετές είναι πολύ σημαντικές διότι θα πρέπει οι πελάτες ή οι εκπρόσωποί τους να 
απολαμβάνουν ενός άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την εταιρία. Στα καθήκοντα του κατόχου της θέσης περιλαμβάνεται η υποστήριξη των 
πωλήσεων για την εξυπηρέτηση του πελατολογίου της επιχείρησης στο γεωγραφικό χώρο κυρίως της 
Αττικής. Καθώς η εταιρία αναπτύσσεται σταθερά προσφέροντας υπεύθυνες υπηρεσίες και εγγυημένα 
προϊόντα προς τους πελάτες της απαιτείται από τον κάτοχο της θέσης να βελτιώνει τις γνώσεις του μέσω 
διαρκούς εκπαίδευσης όσο και έρευνας.

Ως προς τις παροχές της η εταιρία προσφέρει μισθό, bonus βάσει επίτευξης στόχων, εταιρικό αυτοκί-
νητο, κινητό τηλέφωνο.

Αποστολή βιογραφικών στο link: http://goo.gl/VgrA0v

Η Prisma Α.Ε., θυγατρική της Alfa-Beta Roto, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της χάραξης κυ-
λίνδρων βαθυτυπίας, επιθυμεί να καλύψει την εξής θέση: 

Υπεύθυνος Παραγωγής
Περιοχή εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής  
Περιγραφή θέσης: Η θέση αφορά τη στελέχωση του γραφείου παραγωγής της εταιρείας.  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Χημικού Μηχανικού 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας   
Προοπτικές και κατεύθυνση εταιρείας: 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση

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

Management Accountant
Department: Finance
Position profile: Support finance in the efficient & effective implementation of group financial and 
management reporting procedures.  
Accountabilities: We are looking for someone to work directly with finance management, take 
charge of revenue accounting and assist in collections. Responsibilities will include:

•Contract monitoring & invoicing; reconciliations with vendors 
•Computation of prepayments and accruals; payments and review of collections 
•Involvement in the production of monthly reports / budgets / forecasts 
•Assist in KPI monitoring by understanding key business drivers 
•Preparation of monthly statements and variance analysis by collecting & analyzing data 
•Assistance in the development of financial systems and policies

Experience & educational requirements: Applicants should have the ability to adopt a hands on 
approach and deliver in a fast paced environment whilst effectively implementing change to meet 
internal and external demands. Attention to detail, interpersonal skills and willingness to learn are of 
equal importance. The right candidate will have a minimum of two years of relevant experience within 
a multinational environment, will be very fluent in english and will possess a bachelor’s degree in a 
Finance related discipline. Having advanced towards attaining a professional accounting qualification 
will be considered highly advantageous and will be supported.

Flexible working options: Role needs to work under tight timelines to support day to day finance 
functions and facilitate the timely completion of multiple projects of superior strategic importance.

What’s on offer: The company offers a competitive remuneration package and strong development 
potential.  
Please send your cv at the following e-mail: talent@akazoo.com

H Dermacon, εισαγωγική και εμπορική εταιρία καλλυντικών και  μηχανημάτων αισθητικής - ιατρικής 
με δυναμική παρουσία στους χώρους του φαρμακείου και της αισθητικής – ιατρικής, αναζητά άμεσα: 

Γραμματειακή Υποστήριξη για το Εμπορικό Τμήμα
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου,  
CRM & αλληλογραφίας 
•Υποδοχή επισκεπτών 
•Υποστήριξη πωλητών της εταιρείας 
•Προετοιμασία οικονομικών προσφορών 
•Συντονισμός εύρυθμης λειτουργίας γραφείων 
(προμήθειες κοκ) 
•Διαχείριση ταξιδίων 
 
Προφίλ υποψήφιου: 
•Άριστη διαχείριση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Μεγάλη εξοικείωση με Η/Υ και MS office 
•Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα και δυνατότητα 

διαχείρισης & εξυπηρέτησης πελατών 
•Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση  
και μεθοδικότητα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
θα συνεκτιμηθεί 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού e-mail: info@dermacon.gr, 
fax: 210 6745201, διεύθυνση: Dermacon Δελφών 5 
και Κηφισίας, Χαλάνδρι, 15233, υπ’ όψιν υπεύθυνου 
ανθρώπινου δυναμικού, site: www.dermacon.gr

Web Editor - Social Media Administrator
Το koulti είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός πολύγλωσσος 
ιστότοπος για την ανάδειξη της πολιτισμικής κλη-
ρονομιάς και του φυσικού πλούτου εντός και εκτός 
των ελληνικών συνόρων. Σκοπός η λεπτομερής 
καταγραφή των ποικίλων πτυχών του πολιτισμού 
και η καθημερινή πληροφόρηση για τα πολιτιστικά 
δρώμενα, τις εκδηλώσεις λαϊκής παράδοσης, τις 
συναυλίες, τα πανηγύρια και τα σεμινάρια χορού 
που διοργανώνονται από άκρη σε άκρη σε όλη την 
Ελλάδα, αλλά και από έλληνες της διασποράς, και 
όχι μόνο, στις πέντε ηπείρους της γης. Περαιτέρω 
προβολή της πληθώρας των στοιχείων που καθιστούν 
την Ελλάδα κατ’ εξοχήν προορισμό, συστηματική 
ανάδειξη των άγνωστων και λιγότερο γνωστών 
πτυχών του πολιτισμού, του φυσικού κάλλους, 
της πλούσιας τοπικής κουζίνας και προϊόντων, 
καθώς και του πλούτου της λαϊκής παράδοσης.  
Εργάζεστε στο χώρο του διαδικτύου και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης; Έχετε όρεξη για δημιουρ-
γική δουλειά; Σας θέλουμε για το έργο μας (www.
koulti.com)! 
Απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας: 
•Ευχέρεια και εφευρετικότητα στην επικοινωνία 
•Πολύ καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας 

•Πολύ καλές γνώσεις αγγλικών και άλλων  
ξένων γλωσσών (γραφή και ομιλία) 
•Πείρα στη δημιουργία διαδικτυακού  
περιεχομένου 
•Πείρα και ικανότητα δημιουργίας και  
ανάπτυξης παρουσίας στα μέσα κοινωνικής  
δικτύωσης 
•Όραμα και ικανότητες για την ανάπτυξη  
web brand στην Ελλάδα και το εξωτερικό  
Ασχολίες: 
•Δημιουργία περιεχομένου, αναρτήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
•Ανάπτυξη στρατηγικής με αναφορές σε στοιχεία 
google analytics κ.α. 
•Προτάσεις συνεργασίας και δημιουργίας νέων 
καναλιών επικοινωνίας 
•Προσέλκυση εσωτερικών και εξωτερικών  
συνεργατών και ατόμων επιρροής, αύξηση  
της δημοτικότητας του ιστοτόπου

Οι όροι συνεργασίας και αμοιβής θα συζητηθούν 
με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν. Στείλτε το 
βιογραφικό σας, με παραπομπές και συνοπτικές 
περιγραφές έργων σας, στο email: webedit-sm@
koulti.com
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•Develops and implements the marketing strategy 
in distribution channels in Greece  
(Distributors, wholesalers, retailers) 
•Conducts field visits in order to monitor 
the implementation of marketing guidelines, 
understand customer needs and monitor  
the competition. 
•Prepares, proposes and monitors the budget  
for each division as set by the company. 
•Prepares the briefs for Trade Marketing 
•Develop Social Media Marketing 
•Develops marketing plan for Greece, including 
pricing strategies, sales plans, and implements 
product strategies. 
•Gives guidelines and supervises Visual 
Merchandising, Customers Training, Annual 
Calendar, Product Launches, PR activities. 
•New Product Development and Retail Marketing 
Strategy. 
•Oversees brand/product introductions, 
marketing/sales campaigns, promotion activities, 
and advertising and assesses their success 
against the plan. 
•Promotes Brand identity Ensures connection 
between marketing and sales functions and 
supervises their joint work with distribution 
channels.

Qualifications needed: 
•Graduate or Post Graduate in Marketing 
•Fluent English and Greek 
•Strong & Motivated Personality 
•Excellent use of Microsoft Office 
•Capable of making PowerPoint Presentations 
•Good Appearance 
•International Marketing Knowledge 
•Minimum 5 years of similar working experience
Send your cv to this j22: careers@intercool.com.gr

Σύμβουλος Πώλησης Άργος 
Κωδικός Θέσης: ΣΠΑΡΓ1115

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία 
στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς και 
δύο υπερσύγχρονες μονάδες Παραγωγής ηλεκτρολογικών 
πινάκων. Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας 
σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή 
βάση. Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, 
κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 
οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε 
η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το 
πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι 
της αγοράς. Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, 
που με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που 
ανακύπτουν. Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες 
και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε 
ίσως σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου / Σύμβουλος πώλησης ηλεκτρο-
λογικού υλικού: O /H σύμβουλος πώλησης, θα έχετε 
την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της 
υποστήριξης τους μετά την πώληση. Η συνεχής βελτίωση 
των γνώσεων αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, 
προϊόντων, λειτουργιών, διαδικασιών και τιμολογιακής 
– εμπορικής πολιτικής της εταιρείας προτεραιότητες του 
εργασιακού, εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και 
απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, με 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα.

Ο ρόλος, απαιτεί πολύ καλή γνώση των προϊόντων 
και των τεχνικών πώλησης και εξυπηρέτησης των 
πελατών, καθώς και συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές 
ενέργειες - καμπάνιες που υλοποιούνται αλλά και 
επίτευξη στοχοποιήσεων.

Προφίλ υποψηφίου:  
Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας 
Γνώση αγγλικής γλώσσας 
Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες 
Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση

Εάν επιλεγείτε για την θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική 
μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, 
με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου. Κατά την διάρκεια 
της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα γνωρίσετε, την 
βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων της εταιρείας, 
την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας, όπως 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με φωτογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr

Από βιομηχανία επίπλων γραφείου στην Αττική ζητείται:

Στέλεχος Πωλήσεων (γυναίκα)

Προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
•Απαραίτητες οι γνώσεις σχεδιαστικών  
προγραμμάτων ή Autocad 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Η γνώση πρόσθετης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ευπαρουσίαστη 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό 
•Ασφάλιση 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Κάλυψη εξόδων κινήσεως 
•Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
stelios@kogerakisdesign.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
αξιολογηθούν εμπιστευτικά.

ΙΑΤΡΟΙ
Dermatology Doctors To Sweden!

Currently we are recruiting for dermatology doctors 
for our private clinics in Stockholm and smaller cities 
in Sweden. The clinics have modern state of the art 
equipment.

Position requirements: 
•Medical Degree, plus diploma of specialty  
(as required) 
•Good english 
•Preferably at least 3 years experience as a 
specialist 
•No swedish language is required! Willing to learn 
the swedish language as soon as possible 
•Leadership, organisation and communication 
skills 
•Team player

We offer: 
•Competitive salaries depending on experience 
•Swedish language courses 
•Assistance with the local medical registration 
•Relocation assistance

If you wish to apply to the above position please send 
us your english cv to: cv@gmedrecruit.com or call us 
on: + 36 70 60 88390 + 36 70 60 88391.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται 
στο χώρο της εκπαίδευσης 48 χρόνια. Στα πλαίσια της 
συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του, επιθυμεί 
να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Καθηγητή προγράμματος σπουδών 
«Βοηθός Κτηνιάτρου»

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Κτηνιατρικής σχολής 
•Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας 
•Διδακτική εμπειρία 
•Τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσίας  
σε αντίστοιχη θέση εργασίας

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Καλή γνώση και προετοιμασία για την παράδοση 
της διδακτέας ύλης 
•Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων 
•Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη  
εκπαιδευτικού υλικού

•Επικοινωνία με τους σπουδαστές και κατανόηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών τους 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα  
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στο e-mail: hr.corelco@gmail.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό 
σχεδιασμό και στην δέσμευση της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.

Ιατρικός Επισκέπτης - Πάτρα 
Κωδικός Θέσης: IE ΠΑ

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, e-mail: 
nio@gcp.gr, ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Αυγής 60, 
Κηφισιά Αθήνα, 145 64, Site: www.gcp.gr

Εταιρία ιατρικών μηχανημάτων, που εξειδικεύεται 
στον τομέα της ιατρικής αισθητικής, ενδιαφέρεται να 
προσλάβει πωλητή-τρια με μηνιαίο μισθό και bonus 
επί των πωλήσεων.

Πωλητής Ιατρικών Μηχανημάτων 
Ιατρικός Επισκέπτης

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου στην Ελλάδα 
•Προσέγγιση νέων πελατών 
•Διαρκής υποστήριξη πελατών - επίλυση  
προβλημάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον τομέα πωλήσεων  
(ιδανικά, σε ιατρικά μηχανήματα και προϊόντα) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (επιθυμητή κατεύθυνση σε τομέα 
ιατρικών μηχανημάτων ή συναφές αντικείμενο  
ή/και διοίκησης επιχειρήσεων / μάρκετινγκ) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Γνώση αγγλικών 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου - οργανωτικές 
ικανότητες 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χρήση Η/Υ 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
secretary@abacosm.gr, τηλ: 210 9765002

Το Professional Clinic στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
αναζητά έμπειρο: 

Ιατρικό Επισκέπτη  
για την προώθηση ιατρικού λογισμικού

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο χώρο της 
πώλησης ιατρικών προϊόντων 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής

Η εταιρία προσφέρει: 
•Οργανωμένο & ευέλικτο περιβάλλον εργασίας 
•Βασικό μισθό & κάλυψη εξόδων μετακίνησης 
•Extra Bonus 
•Laptop & Smartphone 
•Δυνατότητα ανέλιξης & σταθερής συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: pr@profclinic.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβα-
ρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσωπικού 
στον νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα για εργασία στην 
Μεγάλη Βρετανία:

Νοσηλευτές / τριες ΤΕΙ - ΑΕΙ

Για εργασία σε νοσοκομεία στο NHS και σε nursing 
homes (γηροκομεία). 

Απαιτείται: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών (μίνιμουμ β1) 
•Δυνατότητα απόκτησης pin number (παρέχεται 
κάθε δυνατή βοήθεια σε θέματα nmc) 
•Ικανότητα oμαδικής εργασίας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη

Προσφέρεται: 
•Ωράριο 37.5 ώρες εβδομαδιαίως με δυνατότητα 
υπερωριών με επιπλέον ικανοποιητική αμοιβή 
•Μισθός από 27000 λίρες και πάνω 
•28 μέρες άδειας ετησίως με αμοιβή 
•Συμβόλαιο ετησίας απασχόλησης με δυνατότητα 
επέκτασης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας με μεγάλες  
προοπτικές εξέλιξης και μετεκπαίδευσης 
•Πακέτο ολοκληρωμένης βοηθείας  
στην μετεγκατάσταση σας στην Αγγλία.

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει 
σε όλη την διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης 
βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέ-
ρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε βιογραφικό 

contact@jobsallover.eu να σας ενημερώσουμε για 
κάθε λεπτομέρεια και ξεκινήστε την καριέρα σας στην 
Αγγλία μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 032690, υπόψιν κου 
Ζώζη Βασίλη. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως 
εργασίας παρέχεται δωρεάν προς τους υποψηφίους 
εργαζομένους. Website: jobsallover.eu

Dekra Akademie ΕΠΕ ζητά Νοσηλευτές για εργασία 
στην Αγγλία

Η Dekra Akademie ΕΠΕ είναι εκπαιδευτική εταιρεία με 
δραστηριότητες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θυγατρική 
του ομίλου Dekkra. Η Dekra ιδρύθηκε το 1925 με 
αποστολή την ασφάλεια μηχανημάτων και χειριστών, 
ενώ βασική της δραστηριότητα είναι η εκπαίδευση 
και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, ο 
Όμιλος DEKRA ανήκει στις 50 μεγαλύτερες εταιρείες 
της Γερμανίας, με παραρτήματα και θυγατρικές σε 
περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Επιπλέον, 
συγκαταλέγεται στις κορυφαίες 5 εταιρίες ελέγχου, 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Η Dekra Akademie ΕΠΕ, σε συνεργασία με τη θυγατρική 
του ομίλου Dekra στην Αγγλία, Dekra Personnel/UK, 
υποστηρίζει και επιμορφώνει Έλληνες Νοσηλευτές 
και Βοηθούς Νοσηλευτές που επιθυμούν μία νέα 
επαγγελματική σταδιοδρομία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:nikolaos.
malliaros@dekra.com

Στο βιογραφικό τους σημείωμα οι ενδιαφερόμενοι πα-
ρακαλούνται να συμπεριλάβουν με ακρίβεια τις σπουδές 
τους, την προϋπηρεσία τους (συμπεριλαμβανομένης της 
πρακτικής άσκησης) και το επίπεδο των αγγλικών τους, 
καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Συνεργάτης 
μας θα επικοινωνήσει με όλους τους ενδιαφερόμενους 
για μία προσωπική γνωριμία/συνέντευξη στα γραφεία 
μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ή και μέσω Skype με 
όσους κατοικούν στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Website: www.dekra-akademie.gr,  
www.dekra-personnel.co.uk

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Child Friendly Spaces Supervisor

The Child Friendly Spaces Supervisor ensures that 
the activities are properly implemented at the child 
friendly spaces.

Roles and responsibilities: 
•Supervise the CFS animators in Moria / Kara 
Tepe child friendly spaces by visiting  
child friendly spaces on a regular basis, ensuring 
that activities are implemented in an appropriate 
manner 
•Ensure that safeguarding standards  
are understood and met 
•Ensure a safe and child-friendly atmosphere  
in the child friendly space 
•Ensure that equipment inventories  
are up to date and that replacement needs  
are highlighted 
•Ensure that health and safety regulations  
are understood and followed and that health  
and safety incidents are logged 
•Assist the animators in solving problems arising 
in the child friendly spaces 
•Assist the animators in working with children  
to develop new, creative activities as appropriate 
•Ensure the participation of all groups of children, 
especially children who are the most vulnerable 
•Ensure adherence to the child safeguarding 
policy and reporting procedures 
•Screen for and monitor protection needs  
and gaps in and around the child friendly spaces

Qualifications, experience and skills: 
•At least three years of experience in education 
(formal or non-formal), pre-school, after-School 
and / or psychosocial support for young children 
and / or adolescents 
•Experience in working with migrant / refugee 
children 
•Ability to carry-out activities for children  
on the move in transit 
•Ability to engage with children / adolescents 
from different cultural backgrounds 
•Good communication skills, team player,  
and flexibility 
•Capacity to work in difficult, stressful  
and intensive contexts 
•Good knowledge of children’s/adolescent’s rights 
and related matters 
•Good oral and verbal communications skills 
•Good knowledge of english and / or arabic / farsi 
will be an asset

lease send your cv at the following e-mail: 
Greece.Response@savethechildren.org



Η Mellon Contact Services

Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ενημέρωσης & Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων  
αναζητά:

Agents για τα τμήματα debt collection

O κάτοχος της θέσης αναλαμβάνει:
•Την ενημέρωση του οφειλέτη
• Την διαχείριση χαρτοφυλακίων τραπεζών  

υπό εκκαθάριση
•Την διενέργεια ρυθμίσεων των οφειλών

Εάν:
•Ενδιαφέρεστε για 8ωρη απασχόληση
•Έχετε πολύ καλή γνώση χρήσης H/Y
•Διαθέτετε διαπραγματευτικές ικανότητες

 και θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας;  
Τότε στείλτε το βιογραφικό σας στο hr@mellon.com.gr αναγράφοντας τον κωδικό S-MCS

Η έδρα μας είναι στο Ν. Φάληρο (πλησίον ηλεκτρικού σταθμού)

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

Experienced Software Engineers 
embedded, for Automotive 

To offer their services (sw analysis, design, coding, testing) to one of our newest international long term 
cooperations, for the german automotive market, from our company’s premises in Athens. 
Required skills: 
•a talented software engineer, passionate about the C programming language 
willing to take on new challenges 
•a strong analytical-, problem solving- and quantitative ability 
•able to adapt quickly to new and challenging technical and business related environments 
•able to work independently, 
•a team player, able to cooperate with others within a multi-national team 
•flexible enough to work in a fast paced environment, according to the customer’s mentality 
willing to be part of a very dynamically working company 
•University Degree in Computer Science, Electrical-/ Electronics Engineering or relevant discipline 
•Excellent  
•programming skills in C 
•Proven working experience of 
•2 - 4 years (for experienced S/W engineers) 
•4+ years (for senior S/W engineers)
•as a minimum, as a professional software engineer, using the required technologies 
•excellent oral and written communication skills in English and Greek 
•good (as a minimum) oral and written communication skills in German 
•Very good communication skills in German will be considered as an asset 
The successful candidates will be part of a team of highly qualified professionals, to be established in 
greece (athens), being involved in the full software development lifecycle. they will have an enabling 
in market- and product- specifics in germany and a refreshing training in german, if needed. 
Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (germany) for 1-2 months, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test 
In case you are willing to become part of our team and make the difference, please send your detailed 
cv in english, quoting reference ref: SA_S/11/15, to the following e-mail address hr@softcom-int.
com, not later than 15.12.2015 
Starting date of the cooperation: 2/2016: We offer a competitive remuneration package, based 
on qualification / experience, and benefits, and work in a challenging multinational environment. All 
applications will be treated as confidential. For information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com

Για τη σεζόν 2016 το Delphi Beach Hotel είναι ένα πλήρως ανακαινισμένο 4* ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Στερεάς Ελλάδας πάνω στην παραλία του Κορινθιακού, δυναμικότητας 450 ατόμων με εποχική λειτουργία 
ως Γαλλικό club all-inclusive. Εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια λειτουργίας η εταιρία πρωτοστατεί στην 
φιλοξενία σε όλες τις μορφές της και οδηγεί τις εξελίξεις της ξενοδοχειακής τέχνης.

Η συνταγή είναι απλή, και την λέμε... είναι θέμα ανθρώπων...

Ακολουθώντας την αναπτυξιακή της πορεία η εταιρία αναζητεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της 
νέα ταλαντούχα, δημιουργικά και δυναμικά στελέχη για τη σεζόν 2016 στη θέση του:

Συντηρητής-Ηλεκτρολόγος & Ψυκτικός
Καθήκοντα θέσης: Τα καθήκοντα της θέσης πε-
ριλαμβάνουν μα όχι μόνο τον προληπτικό έλεγχο 
και συντήρηση των μηχανημάτων του ξενοδοχείου 
βάση προγράμματος, την καθημερινή επισκευή, επι-
διόρθωση, αντικατάσταση βλαβών που θα προκύ-
πτουν κατά την λειτουργία, πιθανή αναβάθμιση η 
αντικατάσταση εξοπλισμού, βελτίωση τεχνικά της 
υφιστάμενης λειτουργίας, έλεγχος των εξειδικευμέ-
νων εξωτερικών τεχνικών συνεργείων, καταγραφή 
και διατήρηση ιστορικού βλαβών και συντήρησης.

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι άντρας ηλικίας 
30-45 ετών και γνώστης ηλεκτρολογικών και 
ψυκτικών εγκαταστάσεων. 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
σε τουλάχιστον ανάλογης δυναμικότητας  
ξενοδοχείο. 
•Πτυχίο ψυκτικού η ηλεκτρολόγου βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων. 
•Γνώσεις Ψυκτικών θαλάμων και ατομικών  

air-condition (splitter). 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση. 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας. 
•Ομαδικό πνεύμα, παρατηρητικότητα,  
μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα για  
την επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων. 
•Γνώστης κανονισμών ασφάλειας προσωπικού 
και πελατών. 
•Θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν  
οι γνώσεις υδραυλικών και αποχετευτικών 
εγκαταστάσεων.  
Τι προσφέρουμε: 
•Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον:  
•Φιλικό για την άμεση ένταξη και προσαρμογή 
•Εργασία από Απρίλιο έως και Οκτώβριο  
(δυνατότητα εργασίας όλο τον χρόνο) 
•Διαμονή και διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
a.lavdas@delphibeach.gr Τηρείται απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Εταιρία εμπορίας αλλαντικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων 
με αποδεδειγμένη εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο 

Απαραίτητες γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος αυτοκινήτου. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr

Εταιρία Εμπορίας Αλλαντικών & Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Η εταιρεία Benefit Software ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη λογισμικού ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμο-
γών ERP που καλύπτει τις ανάγκες γραφείου και πλοίου. Αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα 
συστήματα ERP στην ναυτιλία που εξελίσσεται συνεχώς καλύπτοντας νέες εξειδικευμένες απαιτήσεις. 
Η benefit software επιθυμεί να προσλάβει database developer που θα στελεχώσει το τμήμα ανάπτυξης και 
συντήρησης του ERP συστήματος. Συγκεκριμένα θα συμμετέχει στην ανάπτυξη έργων σε tsql (microsoft 
sql server) για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργικότητας του ERP αλλά και διεπαφής του με 
εξωτερικά συστήματα. Η θέση εργασίας σας θα βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας μας στον Πειραιά και 
αφορά πλήρη πενθήμερη απασχόληση.

 
Database Developer 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Βάσεις δεδομένων (microsoft sql server, oracle, mysql, κλπ) 
•Καλή γνώση προγραμματισμού 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην Πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Προσωπικά xαρακτηριστικά: 
•Προτίμηση εργασίας σε oμάδα 
•Οργάνωση / διαχείριση χρόνου / χρονική συνέπεια 
•Αξιοπιστία και δημιουργικότητα 
•Δυνατότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα 
•Έμφαση στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα αποτελέσματος 
Μισθός: Δίνουμε έναν ανταγωνιστικό μισθό ανάλογου των προσόντων σε ένα ευχάριστο και σταθερό 
περιβάλλον εργασίας. Με την συμμετοχή σας στην υφιστάμενη ομάδα λογισμικού συμμετέχετε στην πα-
ραγωγή λογισμικού για μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας και του κόσμου: την ναυτιλία. 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας την θέση εργασίας, 
e-mail: gpapakonstantinou@benefit.gr

Η Γενική Ταχυδρομική, οργανισμός 300 ελληνικών τοπικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητά: 
Στελέχη Τμήματος Ελέγχου & Υποστήριξης Δικτύου Καταστημάτων 

Προφίλ: Πρόσωπο με ισχυρή ικανότητα διαχείρισης ατόμων διαφορετικού προφίλ, έντονη ικανότητα 
καθοδήγησης και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Ικανότητα διαχείρισης, οργάνωσης και έλεγχου 
καταστάσεων υπό πίεση, προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών και αποδεδειγμένη ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων. 
Αρμοδιότητες: 
•Διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών διαδικασιών και κανόνων από το δίκτυο καταστημάτων  
της εταιρείας 
•Άμεση επίβλεψη και βελτίωση της λειτουργίας των εταιρικών υποκαταστημάτων 
•Αξιολόγηση δραστηριότητας καταστημάτων 
•Διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των καταστημάτων και των τμημάτων  
της εταιρείας 
•Παρακολούθηση της εξέλιξης και των αναγκών του δικτύου των καταστημάτων 
•Υλοποίηση των εταιρικών στρατηγικών επιλογών 
•Άμεση συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικής Επιστήμης / Στατιστικής Επιστήμης 
•Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε συναφείς τομείς 
•8ετής εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Office suite 
•Άριστη επικοινωνία, γραπτή και προφορική, σε ελληνικά και αγγλικά 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο των ταχυμεταφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
job@taxydromiki.gr με θέμα «Στελέχωση Υποστήριξης Δικτύου» και ονοματεπώνυμο υποψηφίου. Όλες 
οι αιτήσεις θα εξετασθούν και θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές. Περισσότερες πληροφορίες για 
εμάς μπορείτε να βρείτε: http://www.taxydromiki.gr/aboutus.  
Εταιρική παρουσίαση: http://www.taxydromiki.gr/sites/default/files/documents/gt_etairiki_paroysiasi.pdf
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Toyota Material Handling Greece A.E., η μεγαλύτερη 
εταιρία στον χώρο των ανυψωτικών μηχανημάτων 
στην Ελλάδα, αναζητά:

Back Office Support 
για κάλυψη θέσης  

λόγω άδειας εγκυμοσύνης

Προφίλ υποψηφίας: 
•Πτυχίο ΤΕΣ - ΕΠΑΛ - ΤΕΙ, μηχανολογικής  
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία σε back office συνεργείων αυτοκινήτων, 
εταιρείες - εργοστάσια βιομηχανικού εξοπλισμού 
•Γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Καλή γνώση του πακέτου MS Office

Η κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει: 
•Στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος 
•Στην καθημερινή επικοινωνία με πελάτες 
•Στην καθημερινή επικοινωνία με τεχνικούς 
•Στην μηνιαία τιμολόγηση

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@gr.toyota-
industries.eu με ένδειξη «Back office support». Περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω 
σύνδεσμο www.toyota-forklifts.gr. Στη διαχείριση των 
βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Customer Service / Support

Job description: We are looking for a man for the 
position of customer service / support assistant to 
join our office in the center of Athens for ensuring 
that outstanding customer service experience is 
delivered at all times.

Day to day responsibilities will involve: 
•Taking incoming phone calls from customers 
•Responding to customer emails 
•Making outbound calls to customers  
as and when necessary 
•Liaising information between customers  
and other departments (i.e. design/development/
sales/billing) 
•Manage the performance across the service 
delivery process

Requirements & skills: 
•2 or more years of experience in customer  
service / support 
•Excellent communication and organizational skills 
•Positive / friendly and clear over the phone, 
email, letter and face to face 
•Good level of IT skills particularly microsoft 
office/ outlook 
•Efficient at learning new systems 
•Ability to work productively with cross 
functional teams (designers, developers) 
•Strong analytical and technical troubleshooting 
skills 
•Strong verbal and written communication skills 
•Excellent english verbal & writing skills 
•Exceptional time management skills,  
with the ability to multi-task 
•Ability to prioritize and plan 
•Ability to work under pressure whilst 
maintaining a calm methodical approach 
•Attention to detail and accuracy

...and as a plus: 
•Previous experience in a digital marketing 
agency 
•Understanding of the whole project cycle of web 
designing, development and digital marketing 
•Technical understanding (html hugely 
advantageous)

Preferred qualifications: High school diploma

What we offer: We are offering a steady salary 
inside a dynamic team atmosphere where you will 
have the opportunity to apply your organizational 
skills. Our goal is to create world class websites, 
applications and tools both for tourists to Greece 
and hoteliers.

Please sent your cv to e-mail: athensjobs@gmail.com

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη: 

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μέσης Εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft office 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 
5 ετών

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου 

Για το τμήμα Επιγραμμικών & Ραδιοτηλεοπτικών 
Μέσων. 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος / η ΑΕΙ / ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής / 
Οικονομικής / Διοικητικής κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία και γνώση εμπορικής 
διαχείρισης / προώθησης μουσικών υπηρεσιών 
μέσω νέων τεχνολογιών και εφαρμογών 
•Γνώση τρόπων μετάδοσης / καναλιών διανομής 
(distribution channels) μουσικού ρεπερτορίου 
μέσω νέων τεχνολογιών 
•Πολύ καλή γνώση / ή ευχέρεια χρήσης λογισμικών 
ERP / CRM ή χρήση σύγχρονων εμπορικών  
λογισμικών  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ- εφαρμογών  
Ms office (άριστη γνώση excel) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο 
proficiency) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Ο ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Υπευθυνότητα 
•Οργανωτικές, διαπραγματευτικές  
& επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αντοχή στην πίεση και δυνατότητα αποτελεσματικής 
διαχείρισης όγκου εργασίας 
•Αίσθημα ευθύνης για την επιτυχή και έγκαιρη 
ολοκλήρωση των εργασιών & projects, συνέπεια 
και δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Θέληση & δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης/ 
εξοικείωσης με νέες τεχνολογίες διαχείρισης 
δεδομένων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@aepi.gr. 
Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. 

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη: 

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μέσης Εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft office 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 5 
ετών

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

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

Υπάλληλος Εμπορικής Διαχείρισης  
(Ασπρόπυργος)  

(κωδ. θέσης: S-722/55504)

Περιγραφή θέσης:  
•Καταχώριση ημερήσιας παραγωγής  
και παραγγελιών στο ERP 
•Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων 
για τις εξαγωγές (packing list, τιμολόγια,  
φορτώσεις κ.α) 
•Καταχώριση, τιμολόγηση και παρακολούθηση 
follow up παραγγελίας 

•Επικοινωνία με πωλητές για διεκπεραίωση  
παραγγελιών 
•Έλεγχος αποθήκης και ενημέρωση διαθεσιμότητας 
•Συμμετοχή στη διαδικασία απογραφής 
•Συμμετοχή στον έλεγχο και στην παραλαβή  
πρώτων υλών (ζυγολόγιο) 
•Διαχείριση θεμάτων IΤ σε βασικό επίπεδο 
και επικοινωνία με συνεργαζόμενους  
εξωτερικούς συνεργάτες 

Προφίλ υποψηφίου:  
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ, επιθυμητά Διοικητικής 
κατεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) - τριών (3) ετών 
σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
σε προφορικό και γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
και των εφαρμογών του MS Office  
(ειδικότερα word, excel, outlook) 
•Πολύ καλή γνώση ERP (ιδανικά Atlantis) 
•Εξοικείωση με θέματα τεχνολογίας (διαχείριση 
website, e-mail accounts, σωστή λειτουργία 
servers κ.α) 
•Καλή γνώση της διαδικασίας εξαγωγών 
•Οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 
15124 Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη 
βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

Όμιλος Κορέλκο: Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλ-
κο δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης 48 
χρόνια. Στο πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και εν-
δυνάμωσης του, επιθυμεί να προσλάβει: 

Υπάλληλο γραφείου 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσίας  
σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
•Άριστη γνώση MS Office (word, powerpoint, 
excel, κλπ) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης αρκετών 
καθηκόντων 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια  
και οργάνωση 
•Αξιοπιστία και υπευθυνότητα 

Παροχές εταιρίας:  
•Άμεση πρόσληψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα στο εξής e-mail: hr.corelco@
gmail.com

Υπάλληλος Τμήματος Εισαγωγών &  
Γραμματειακής Υποστήριξης

Περιγραφή εταιρίας: Η Μαγνητική Α.Ε. δραστηρι-
οποιείται από το 1977 στον τομέα της εισαγωγής και 
εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, κλιματι-
στικών μονάδων και αφυγραντήρων. Είναι μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου με σημαντική 
ιστορική διαδρομή, συνεχή ανάπτυξη και συνεισφορά 
στο χώρο, λανσάροντας συνεχώς καινοτόμα προϊόντα 
στην αγορά.

Αρμοδιότητες: Η υπάλληλος της γραμματειακής υπο-
στήριξης θα λαμβάνει συνεχώς μέριμνα θεμάτων 
όπως η διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης 
αλληλογραφίας, η γραμματειακή υποστήριξη της 
Διεύθυνσης και της εταιρείας.

Δεξιότητες: 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα με άριστη  
(απαραίτητο) γνώση αγγλικών (η γνώση πρόσθετης 
ξένης γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά) 
•Κάτοχος σχετικού πτυχίου εκπαίδευσης επιθυμητός 
•Εχεμύθεια, ομαδικότητα, αναλυτικές δεξιότητες

Παροχές:  
•Μηνιαίος μισθός βάση συστήματος αξιολόγησης 
•Παροχές αποδοτικότητας 
•Εργαλεία και τεχνικές διευκόλυνσης έργου

Επικοινωνία: Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τα προα-
ναφερθέντα όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα υπόψη κ. Καμινιώτη Θεοδόση, e-mail: hr@
juropro.gr, θέση ‘Μπίλλια’, περιοχή Αεροδρομίου, 
60541 - Τ.Κ. 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκης.

Randstad Hellas is seeking to employ a Front Office 
Receptionist on behalf of our client, a multinational 
company, for a 2 week fixed term contract, starting 
December 2015.

Αρμοδιότητες:  
•Welcomes all guests and visitors in a polite  
and professional manner 
•Management of telephone switchboard 
•Distributes all incoming and outgoing post  
•Responsible for company general email address 
and relevant distribution 
•Ad hoc administrative duties

Προσόντα:  
•Telephone etiquette  
•Excellent verbal and written communication 
skills 
•Fluent english 
•Proficient in Microsoft Office  
•1-3 years relevant experience as a secretary  
or receptionist in a corporate environment

Πληροφορίες: Please note that after the screening 
of all the cv’s received, we will only contact the 
candidates who meet the requirements of the job to 
arrange an interview. For more job openings please 
visit our website www.randstad.gr (https://www.
randstad.gr/αγγελία-θέση-εργασίας/5545/Temporary) 
and register your cv in our database to be eligible 
for current or future job openings.

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market 
for over fifteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services. 
All applications are considered strictly confidential.

H Ε&Ε Ιατρικά Α.Ε. ζητά για την έδρα της στην Αθήνα:

Sales Secretary

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
•Προετοιμασία & εκπόνηση διαγωνισμών/  
προσφορών δημοσίου 
•Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος πωλήσεων 
•Οργάνωση ταξιδιών, συνεδρίων, εσωτερικών 
και εξωτερικών συναντήσεων 
•Σχεδιασμός και προετοιμασία εταιρικών  
παρουσιάσεων, επιστολών & εγγράφων

Απαραίτητα προσόντα: 
•2-6 Χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη Θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή Κολλεγίου ή σχολής Γραμματέων 
•Άριστη γνώση αγγλικών σε επίπεδο γραπτής  
και προφορικής επικοινωνίας 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ - Μs office 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - επικοινωνιακές 
δεξιότητες

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό Ref: ADM1511A, e-mail: hr@eemed.gr, 
fax: 210 6925903. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

Γραμματέας υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα 
•Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (ms office και προγράμματα 
περιήγησης) 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια  
λόγου & επικοινωνίας 
•Καλή γνώση σύνταξης κειμένων 
•Διαχείρηση social media 
•Ηλικία έως 25 ετών

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον  
με δυνατότητες εξέλιξης.

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

Personal Assistant

Job description: A personal assistant (PA), works 
closely with COO to provide administrative support, 
usually on a one-to-one basis. PA help COO to make 
the best use of their time by dealing with secretarial 
and administrative tasks. PA need extensive knowledge 
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of the organization in which they work. They need 
to know who key personnel are (both external and 
internal) and understand the organization’s aims 
and objectives. COOs often rely heavily on their PA, 
trusting that work will be handled efficiently in their 
absence. Discretion and confidentiality are therefore 
essential attributes for a successful PA.

Scope: Provide full secretarial and 
administration to the COO

Responsibilities: 
•Maintain the strictness confidentiality  
on all matters relating to Rocabella Hotels, 
including all other internal matters directed  
to the COOs office and the hotels 
•Provide full PA and secretarial assistance  
to the COO, including preparation  
of correspondence, screening telephone calls  
and organizing appointments 
•Liaise with regional team and general managers 
in relation to necessary follow-up on queries, 
deadlines, requests and special functions 
instigated by the COO 
•Liaise with the regional team members  
to ensure reporting deadlines to division  
and owners representatives are met. 
•Coordinate SLT monthly report to ensure 
divisional deadlines are met 
•Coordinate power points presentation  
for monthly regional meeting and others. 
•Attend and transcribe minutes of monthly 
regional meeting for distribution to regional team. 
•Coordinate travel arrangement for the regional 
vp, regional director of s&m and regional director 
of finance as requested. 
•To review and coordinate the incoming 
documents (annual leave, expense voucher, 
project release and etc.) for COO approval. 
•To handle and assist with room reservation 
come from owning company office.

Typical work activities

Personal assistant (PA) often act as the manager’s 
first point of contact with people from both inside and 
outside the organization. Tasks are likely to include:
•Devising and maintaining office systems, 
including data management and filing 
•Arranging travel, visas and accommodation  
and, occasionally, travelling with the manager  
to take notes or dictation at meetings  
or to provide general assistance during 
presentations 
•Screening phone calls, enquiries and requests, 
and handling them when appropriate 
•Meeting and greeting visitors at all levels  
of seniority 
•Organizing and maintaining diaries and making 
appointments 
•Dealing with incoming email, faxes and post, 
often corresponding on behalf of the manager 
•Carrying out background research and 
presenting findings 
•Producing documents, briefing papers, reports 
and presentations 
•Organizing and attending meetings and ensuring 
the manager is well prepared for meetings 
•Liaising with clients, suppliers and other staff

In addition to supporting managers, their team 
and departments, PA also have their own personal 
workload and responsibilities. The scope of the 
PA role can be extensive and additional duties 
may include:

•Carrying out specific projects and research 
•Responsibility for accounts and budgets 
•Taking on some of the manager’s 
responsibilities and working more closely  
with management 
•Deputizing for the manager, making decisions 
and delegating work to others in the manager’s 
absence 
•Being involved in decision-making processes 
•Take responsibility for recruiting and training 
junior staff and delegate some of the less 
demanding and confidential work to them

Qualifications and training required: 
•A degree in English, business, IT, languages, 
information science, administration or 
management can be beneficial, particularly  
for the most prestigious positions. Previous 
clerical, secretarial or commercial work 
experience is essential (some employers may 
expect as much as two years) 
•A variety of secretarial courses, including  
the equivalent of LCCI Private/Executive 
Secretarial Diploma, are available at further 
education colleges. Relevant experience  
can be gained via temporary agency work, which 
may in turn lead to permanent work

Key skills for PA 
•Flexibility 
•Adaptability 
•Good interpersonal skills 
•Ability to multitask 
•Organizational skills 
•Communication skills 
•IT skills 
•Secretarial skills 
•Elegant appearance

Please sent your cv to site: hr@rocabellasantorini.com

ΤΟ ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθηνών ζητά να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνη Ενημέρωσης  
Υποψήφιων Σπουδαστών 

Προφίλ υποψήφιας: 
•Ηλικία 27-35 ετών 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλεγίου,  
(Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και του MS Office 
•Οργανωτικές, επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες

Περιγραφή θέσης: 
•Ενημέρωση υποψήφιων σπουδαστών  
για εκπαιδευτικά προγράμματα 
•Ενημέρωση ενεργών σπουδαστών για δράσεις 
και projects της σχολής

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

Το βιογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται 
από φωτογραφία. Αποστολή των βιογραφικών σας 
στο e-mail: pantelidis@delta.edu.gr

Ζητείται από 25-35 ετών για πενθήμερη εργασία 
στο τηλεφωνικό κέντρο.

Τηλεφωνήτρια 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών,  
κατά προτίμηση στο χώρο της υγείας 
•Πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης γλώσσας

Προσφέρεται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και ευκαιρίες 
εξέλιξης

Αποστολή cv στο e-mail: info@ophthalmica.gr

Υπάλληλοι Γραφείου

Ζητούνται για τη στελέχωση του τμήματος ανάπτυξης 
πελατολογίου  και εξυπηρέτησης πελατών μεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού οργανισμού.

Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτοι λυκείου, με άνεση 
στην επικοινωνίακαι ευγένεια, γρήγορη αντίληψη και 
θετική διάθεση, για 4ωρη, 5ωρη ή 6ωρη απασχόληση.

Προσφέρονται: Υψηλές αποδοχές και ασφάλιση ΙΚΑ, 
υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου, ασφαλές και 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ευκαιρίες επαγγελ-
ματικής και μισθολογικής εξέλιξης.
Αποστολή cv στο e-mail: Sarks@hotmail.gr,  
υπόψιν κα Βλάχου.

Ζητείται από Ιδιωτική Κλινική στην Σαντορίνη:
Υπάλληλος Γραφείου

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Ομαδικό πνεύμα- υπευθυνότητα- εργατικότητα 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ κατηγορίας
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hrcentral80@gmail.com

Randstad Hellas: is seeking on behalf of its client, a 
large multinational company and leader in its field, 
data entry clerks for a fixed term contract.
Αρμοδιότητες: 
•Maintain information on computer systems  
and in archives. 
•Enters data by inputting alphabetic and numeric 
information 
•Secures information by completing data base 
backups 

•Contributes to team effort by accomplishing 
related results as needed 
•Process source documents by reviewing data

Προσόντα: 
•Graduates of College or University 
•Fluency in english 
•Excellent PC skills 
•Typing speed and accuracy 
•Attention to detail 
•Ability to work under pressure 
•Results oriented 
•Energetic

Πληροφορίες: Eleftheria Bouyiouka,  
tel. +30 2106770523

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.randstad.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: https://goo.gl/hBkPj7

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για 
πάνω από δεκαπέντε έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, 
Twitter, www.randstad.gr

DHI Medical Group is a world leader in hair restoration 
with 40+ clinics across Europe and Asia, and path 
breaking technologies and innovations to its credit.

Executive Secretary

Primary responsibilities: 
•Maintain schedules and calendars 
•Arrange & confirm appointments 
•Taking messages 
•Organize and service meetings(produce agendas 
& taking minutes) 
•Book transport & accommodation when needed 
•Preparing letters, presentations & reports 
•Communicate verbally and in writing to answer 
inquiries and provide information. 
•Research and development. 
•Working directly with the group chairman

Knowledge, skills and abilities required: 
•Excellent english 
•Flexibility in working hours 
•Flexibility of traveling 
Working experience more than 5 years, 
preferably abroad or in an international company. 
The company offers attractive remmuneration 
package and constant training. Please do not 
apply if you don’t meet the criteria. Please sent 
your cv to e-mail: hr@dhiglobal.com

H ICAP Executive Search & Selection είναι μέρος 
του ομίλου ICAP, του μεγαλύτερου oμίλου παροχής 
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στη νότιο-ανατολική 
Ευρώπη. Με περισσότερο από 40 χρόνια εμπειρίας, 
εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώ-
τερων και ανώτατων στελεχών βάση των αναγκών 
των πελατών μας. Ο πελάτης μας, κορυφαίος μη κερ-
δοσκοπικός oργανισμός, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπάλληλος Γραφείου 
(Κωδ. 2712)

 Κύρια καθήκοντα: 
•Υποστηρίζει γραμματειακά επιμέρους  
δραστηριότητες του οργανισμού σύμφωνα  
με τις διαδικασίες και με τις ανάγκες 
που υπάρχουν και προκύπτουν 
•Διαχειρίζεται πληροφορίες και την επικοινωνία 
με συνεργάτες και το κοινό, την παρακολούθηση 
των σχετικών προγραμμάτων του οργανισμού  
και συμβάλλει στον συντονισμό της ροής  
αλλά και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των εργασιών 
•Διαχειρίζεται την τηλεφωνική επικοινωνία  
και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συντάσσει  
επιστολές και τηρεί αρχεία, διοργανώνει  
δραστηριότητες κλπ

Προσόντα & δεξιότητες: 
•Πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
•Ανάλογη εμπειρία σε συναφείς θέσεις διοικητικής 
ή γραμματειακής υποστήριξης 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε οργανισμούς  
σχετικούς με εκπαίδευση και σπουδές 

•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο C2 σε γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Άριστη γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας, 
κατά προτίμηση γερμανικής 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και συναφών  
προγραμμάτων (ms office), απαραίτητη πιστοποίηση 
με πτυχίο ECDL 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας  
σε ένα περιβάλλον με εντατικούς ρυθμούς, 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα και επιβεβλημένη 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Συνέπεια και προσοχή στην λεπτομέρεια 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Προσαρμοστικότητα και υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού στο link: http://goo.gl/seLVMH

Ξενοδοχείο πολυτελείας στον Άγιο Νικόλαο αναζητά 
δεσποινίδα για την θέση:

Γραμματέας Διευθύνσεως 
Executive Secretary

Απαραίτητη:  
•3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
(επιθυμητή και 2η ξένη γλώσσα) 
•Εμπειρία στην ξενοδοχειακή και εμπορική  
αλληλογραφία,  
•Άριστη γνώση Η/Υ και κυρίως των προγραμμάτων 
Ms office -excel.

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

Γραμματέας 
Υπάλληλος Γραφείου

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•2-3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο proficiency) 
•Άριστη γνώση H/Y και Ms office 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων

•Επαγγελματισμός, εχεμύθεια, συνέπεια, αίσθημα 
ευθύνης και διάθεση για δουλειά 
•Απαραίτητη δυνατότητα μετεγκατάστασης  
στη Μύκονο 
•Επιθυμητή ηλικία έως 32 ετών

Απαιτήσεις θέσης: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου  
και αλληλογραφίας 
•Υποδοχή επισκεπτών 
•Έλεγχος ηλεκτρονικού αρχείου και προώθηση 
μηνυμάτων 
•Δακτυλογράφηση και αποστολή προσφορών  
& επιστολών 
•Συστηματική παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών 
(follow up) 
•Συντονισμός εύρυθμης λειτουργίας γραφείου 
(προμήθειες, κλπ)

Αποστολή βιογραφικών (απαραίτητα με φωτογραφία) 
στο e-mail: hr@mykonos.market

Μεγάλη διαφημιστική εταιρεία με δραστηριότητα στον 
χώρο της προώθησης πωλήσεων και με πανελλα-
δική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και 
τοπικές εταιρείες που πιστοποιούν την ποιότητα των 
υπηρεσιών της, αναζητά:

Υπάλληλο Γραφείου
Περιγραφή θέσης: Εξασφαλίζει την εισαγωγή/κα-
ταχώρηση, επεξεργασία και ανάλυση εμπορικών και 
οικονομικών δεδομένων, για το τμήμα εμπορικής δ/νσης.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
ή κατεύθυνσης Marketing ή Τεχνολογικής  
κατεύθυνσης 
•Ηλικία από 20 έως 30 
•Εμπειρία σε ανάλυση στοιχείων 
•Ικανότητες οργάνωσης, ομαδικότητας  
και επικοινωνίας 
•Άριστη γνώση και χειρισμό προγράμματος excel, 
σε προχωρημένο επίπεδο

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό αμοιβή 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
εξέλιξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, να στείλουν το βιογραφικό 
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία, με την ένδειξη 
OFF001, στην ηλεκτρονική δ/νση: hr@westsa.gr. 
Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην απαιτού-
μενα προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
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συνέχεια στη σελ. 24

Abeliona Retreat αναζητά νέο ή νέα:

Δασκάλου Yoga

Κωδικός θέσης “YOGA”

Τομέας ευθύνης της θέσης: Να παραδίδει μαθήματα 
yoga στους πελάτες του ξενώνα. 

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι: 
•Κάτοχος διπλώματος yoga 
•Δύο έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου του ξενώνα 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Οι αποδοχές θα συζητηθούν κατά τη συνέντευξη

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα με φωτογραφία, στο website http://
aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/careers.html. 
Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις / τους υποψήφιες / 
ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Ζητείται ένας απόφοιτος γαλλικής και ένας απόφοιτος 
ιταλικής φιλολογίας για να μεταφράσει μια τουριστική 
ιστοσελίδα. 

Προσφέρουμε 800 ευρώ για ένα μήνα εργασίας. Πα-
ρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση εν-
διαφέροντος για να σας στείλουμε ένα δοκιμαστικό 
κείμενο προς μετάφραση. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: athensjobs@gmail.com

Καθηγητής Τούρκικων

Ζητείται από το κέντρο ξένων γλωσσών Κεχαγιάς στο 
Πέραμα του Πειραιά.

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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
IT Auditor & Senior IT Auditor

Job purpose: We are currently seeking highly motivated 
people to join the IT Audit team of our advisory practice, 
which is a leading provider of professional services to 
clients of all industries. The IT Audit team is involved 
with both advisory and assurance work. We play a 
critical role in providing assurance over the most 
pressing IT risks facing our financial audit clients, 
and we are also responsible for advising our clients 
on how best to manage their risks in an ever changing 
business environment. As a member of the IT audit 
team, you will contribute to IT audit client engagements 
in Greece and abroad. A significant component of 
your work will be to support the financial audit as a 
member of integrated audit teams with IT related audit 
work, including evaluation of a client’s IT environment, 
testing of IT controls and data analytics. Other areas 
of services include advisory work in information 
security, IT strategy, architecture and optimization, 
business continuity planning, IT service management, 
information systems requirements analysis, solution 
design, implementation support, and technology-related 
regulatory compliance. As part of our team you will 
be expected to take on responsibility early; providing 
you with real experience dealing with a wide range 
of leading clients in Greece and abroad. You will be 
taking responsibility for the quality of your work, while 
continually developing your personal skills through 
learning, experiences and coaching.

Requirements: 
•University degree in information technology, 
business, accounting, engineering or other related 
field with strong quantitative focus 
•Graduate or with up to three years of experience 
in information systems audit/security and/or data 
analytics related area for IT auditors 
•Three to five years of experience for senior  
IT auditors 
•Understanding of business processes  
(e.g. finance / accounting, procurement, sales, etc) 
•Willingness to learn and continuously expand 
technical and business skills in the area IT audit, 
information security and information technology 
in general 
•Excellent business writing and verbal 
communication skills both in Greek and English 
•Analytical and problem solving skills 
•Broad consulting and project management skills 
•Willingness and ability to travel internationally 
to meet client needs 
•Completed military obligations (where applicable)

Any of the following will be considered an asset: 
•Degrees from internationally renowned 

institutions will be strongly considered  
as an asset, as will postgraduate degrees in 
information systems management, information 
security, other IT or business related subject 
•Knowledge of IT architecture and network 
design, operating systems, database management 
systems, statistics, modelling and data analytics 
tools 
•Software development skills 
•Professional qualifications such as cisa, cissp,  
iso 27000, iso 20000, itil or other related  
to IT audit / security 
•Knowledge of basic principles of Accounting  
and Financial Reporting 
•Knowledge of business and accounting 
information systems (accounting, billing, payroll, 
erp systems such as sap, oracle, etc.)

Please sent your cv to e-mail: http://goo.gl/jG6GaNv

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ ζητά για άμεση πρό-
σληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ 
Κωδ. Ζ1115

Για τη θέση του pre-sales engineer με αντικείμενο τη 
μελέτη και το σχεδιασμό ρομποτικών συστημάτων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 
•Επιθυμητή εμπειρία σε μηχανολογικό σχεδιασμό 
και βιομηχανικούς αυτοματισμούς 
•Πολύ καλή γνώση solidwords, Siemens NX  
και autocad 
•Επιθυμητή γνώση σε βάσεις δεδομένων 
•Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft office 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα  
και οργανωτικότητα 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια εταιρία ηγέτιδα 
στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά 
στο e-mail: hr@zenon.gr αναφέροντας τον κωδικό 
Z1115. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

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

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: hr@estiabakery.gr

ΟΔΗΓΟΙ 

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Οδηγό - Βοηθό Αποθηκάριου

 Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση,  
σε οργανωμένη αποθήκη 
•Χειρισμός PDA 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας 
•ΠΕΙ

Προσφέρονται: 
•Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης 
•Ακεραιότητα 
•Αξιοκρατία

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
Dexim A.E. e-mail: hr@dexim.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 
Για το νέο μας κατάστημα στο Αγρίνιο, επιθυμούμε 
να προσλάβουμε:

Αποθηκάριους

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

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο link: http://Mycareer.metro.com.gr, κωδικός 
Θέσης RS57701. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ζητούνται άμεσα σε γηροκομεία στην Αγγλία:

Μάγειρες

Για τις περιοχές Λονδίνο, Νοτία Αγγλία και Σκωτία 
μισθός απο 1700 ευρώ / μήνα αναλόγως εμπειρίας.
Το γραφείο μας jobsallover.eu σε συνεργασία με 
τις εγκυρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης 
ανθρώπινου δυναμικού αναζητά μάγειρες για εργα-
σία σε γηροκομεία στην Αγγλία. Μοναδική ευκαίρια 
απόκτησης εμπειρίας στον συγκεκριμένο κλάδο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο με μεγάλες δυνατότητες μετεξέ-
λιξης. Παρέχεται οικονομική διαμονή (έως 350 ευρώ/
μήνα),εργασία 40 με 44 ώρες την εβδομάδα με δυνα-
τότητα υπερωριών, επιλογή τοποθεσίας εργασίας και 
κάθε δυνατή βοήθεια στην μετεγκατάσταση.
Απαιτούνται: 
•Εμπειρία στην προετοιμασία γευμάτων  
και γνώσεις στις διαιτητικές ανάγκες  
των ηλικιωμένων 
•Δυνατότητα προετοιμασίας  
εβδομαδιαίων μενού 
•Καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους  
και τους γιατρούς για την καλύτερη κάλυψη  
των διατροφικών αναγκών των τροφίμων  
των γηροκομείων 
•Καλή γνώση αγγλικών με δυνατότητα καλής  
επικοινωνίας επίπεδο (Β2)
Παρέχονται: 
•Ετήσια συμβόλαια συνεργασίας με δυνατότητα 
επέκτασης 
•Επιλογή στην τοποθεσία εργασίας 
•Βοήθεια στην προετοιμασία της συνέντευξης  
και σε όλα τα γραφειοκρατικά θέματα 
•Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν  
προς τους υποψηφίους
Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή  
βιογραφικού Κ. Β. Ζώζης, e-mail:  
contact@jobsallover.eu, τηλ. 2313 032690,  
site: jobsallover.eu

Μάγειρας Α’ και Β’ 

Για πλήρη απασχόληση από σχολή με εμπειρία και 
ομαδικό πνεύμα για δημιουργική κουζίνα σε γνωστό 
εστιατόριο της Πάτρας.
Συστάσεις επιθυμητές. 
Εστιατόριο Terra Bistro. 
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
tasoskolok@hotmail.com
Υπεύθυνος Κολοκυθάς Αναστάσιος, τηλ: 6942 649442.

Tο ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa στον Πλα-
τανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για τη σαιζόν 2016:

Food & Beverage Manager

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

Τα ξενοδοχεία Λούης Α.Ε, με πολυετή παρουσία στον 
τουρισμό και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον 
χώρο, σε Ελλάδα και Κύπρο, ζητούν άτομα για την 
πιο κάτω θέση:

Υπεύθυνος Κουζίνας (Chef)
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση διεθνής και ελληνικής κουζίνας 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής
Αναζητούμε άτομα με όρεξη για δουλειά, διάθεση και 
κίνητρα για εξέλιξη μέσα από την εταιρεία.
Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά έως 16/11/2015.
Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: sakis.spyrou@louishotels.
com. Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες: 26610 
24030 ή 26610 20628. 

Danai Beach Resort & Villas is seeking selfmotivated 
professionals with the ability and willingness to prosper 
in a multinational environment.

Waiters / Waitresses (Code: WW 01)

Requirements: 
•2 years work experience in the hospitality 
industry (hotels 5*) 
•English language qualifications and at least  
one more (preferably russian) 
•Excellent communication skills 
•IT Literacy (hospitality industry) 
•Familiar with the greek & european hospitality 
industry 
•Up to 40 years of age
The hotel offers: 
•6 month employment 
•Excellent business environment 
•Οn going training and development opportunities
Please send your cv with a recent photo to e-mail: 
cv@danairesort.com, site: www.danairesort.com

Proteas Blu Resort είναι ένα πολυτελή και παραλια-
κό θέρετρο της Σάμου, προσφέροντας εγκαταστάσεις 
υψηλού επιπέδου και άψογη προσωπική εξυπηρέτηση 
που εγγυώνται την ικανοποίηση των αναγκών ακόμα 
και τον πιο απαιτητικών ταξιδιωτών. Tο Proteas Blu 
Resort ζητεί να προσλάβει για τη σαιζόν 2016:

Μάγειρες Α’, Β’ & Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής Μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε εστιατόρια και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  
& υγιεινής τροφίμων (HACCP) 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες των προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι: επικοι-
νωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα από Δευτέρα έως 
Παρασκευή 09.00-15.00 ή όπως στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα (Με πρόσφατη φωτογραφία)  υπόψη 
της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: 
info@proteasbluresort.gr ή στο φαξ 22730 62620. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 
Τηλ.: 0030-22730-62200, fax: 0030-22730-62620, 
website: www.proteasbluresort.gr

Andronis Exclusive a luxury lifestyle company in 
Santorini is looking for a dynamic: 

Restaurant Manager

Requirements:  
•Previous experience in similar position into a lifestyle 
concept Bar Restaurant for a minimum of 2 years 
•Ability to lead by example and motivate the team 
•Training skills 
•Ability to develop new concepts 
•Profound food and wine knowledge 
•Experience in organization of events 
•Excellent command of English language  
(other languages will be appreciated) 
•Team player
We offer:  
•Accommodation 
•Competitive salary and bonus based  
on performance 
•Professional environment and career 
development opportunities
Only relevant cv’s will be taken to consideration. Send 
your to this e-mail: gfilippidis@andronisexclusive.com



Η εταιρεία Bizerba Hellas με έδρα την Λυκόβρυση-Πεύκη Αττικής και  για το υποκατάστημα Β. Ελλάδος 
με έδρα την Θεσσαλονίκη,  επιθυμεί να προσλάβει:

 
Τεχνικό για το τμήμα Υποστήριξης των Προϊόντων της 

Απαραίτητα προσόντα: 
•25 – 30 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ / ΙΕΚ Ηλεκτρονικών ή άλλης ομότιμης σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (περιβάλλον WIN, OFFICE) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία και στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη ατομικών και ομαδικών στόχων 
•Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το  βιογραφικό τους στο e-mail bizerba-hellas@bizerba.com. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ο όμιλος εταιριών Kleemann, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά 
επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική περιοχή Κιλκίς: 

Μηχανικό Πωλήσεων Εξωτερικού για τη Διεύθυνση Εξαγωγών  
(κωδ. 11015) 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency) 
•Απαραίτητη η καλή γνώση γαλλικών (επίπεδο advanced – proficiency) 
•Επιθυμητή η γνώση ισπανικών 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη-follow up προσφορών 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση και διευθέτηση προβλημάτων 
•Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας-ταξιδιών)  
Η εταιρία προσφέρει:
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο & playroom) 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
20/11/2015, υπόψιν Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα www.kleemann.gr

ProCredit Bank Bulgaria is a development-oriented bank that operates according to the principles of 
environmental and social responsibility. It is part of the international ProCredit group, which is based 
in Frankfurt, Germany, and operates in Eastern Europe, as well as in Germany and South America. All 
ProCredit banks strive to be the house bank for small and medium-sized enterprises, as well as for 
depositors who identify with our business model. For more information, please visit www.procreditbank.
bg. As part of the continuing development of ProCredit bank Bulgaria, we are expanding our business 
activities to Thessaloniki in Greece. We are therefore seeking qualified applicants for the position of 
Accounting Expert. The position is in the finance department, based in our head office in Sofia, Bulgaria. 

Accounting Expert 
(Finance Department, based in Sofia, Bulgaria) 

 
As an accounting expert, you will: 
•Process the relevant accounting documents and book the respective accounting entries deriving 
from the bank’s operations 
•Reconcile temporary accounts 
•Process the bank’s payroll 
•Take part in the annual inventory 
•Communicate with the respective authorities on tax and other accounting-related issues 
•Prepare financial reports for internal and external purposes  
Key requirements: 
Personal skills: 
•Strong interpersonal and communication skills 
•Constructive and open attitude to work and colleagues 
•High ethical standards 
•Willingness to learn and improve 
•Ability to master new situations and challenge 
•Innovative thinking and openness to new technologies  
Professional skills: 
•Strong educational background 
•Previous experience in a similar position 
•Excellent knowledge and understanding of greek and cross-border legislation concerning 
accounting and taxation 
•Strong command of english 
If you would like to join our team at ProCredit Bank, you can expect an intercultural, dynamic and 
challenging work environment where ethics and professional standards do not just exist on paper. 
You will be working for a responsible employer that offers reasonable salaries. You can be part of an 
institution where your opinion will be valued, your efforts will be appreciated and you will have the 
chance to play a crucial role in the long-term development of our operations in Greece. 
Additional information: 
•The position is based in Sofia, Bulgaria. 
•Your motivation letter should include an indication of your salary expectations. 
•All applications should be sent electronically via our platform. 
•Deadline for applications is 13 December 2015. 
To find out more about the procredit group, the selection criteria and the steps involved in the hiring 
procedure, please visit the staff development section of the website of procredit bank (bulgaria) EAD: 
www.procreditbank.bg. Please sent your cv to e-mail:https://goo.gl/9khhpb

Η Εταιρία Πετρελαιοειδών Revoil ΑΕΕΠ, επιθυμεί να προσλάβει: 
Υπάλληλο Τμήματος Διακίνησης  

(έδρα Ασπρόπυργος) - (Κωδ. Θέσης REV 55)

Προφίλ εταιρίας: Η Revoil είναι μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην 
Ελληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και 
κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής 
ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό 
στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Κατάρτιση πλάνου δρομολογίων 
•Συντονισμός και έλεγχος της ροής  
των δρομολογίων 
•Επικοινωνία για ενημέρωση με οδηγούς  
και πελάτες 
•Έκδοση των προβλεπόμενων συνοδευτικών 
παραστατικών που αφορούν την διακίνηση /  
πώληση των προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 

•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία στον κλάδο των μεταφορών  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων ms office  
και μηχανογραφικών εφαρμογών 
•Ικανότητα συνεργασίας και πνεύμα  
ομαδικότητας 
•Προσανατολισμός στην λεπτομέρεια,  
μεθοδικότητα και αναλυτική σκέψη 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού  
διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@revoil.gr

Η InTTrust είναι Gold Certified Partner της Microsoft,  Premier Business Partner της IBM και Gold 
Partner της Oracle. Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει είναι: 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες IT 
•Εγκατάσταση, διαχείριση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων 
•Ολοκλήρωση ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων 
•Μετάπτωση συστημάτων και εφαρμογών 
•Ανάπτυξη λύσεων διαχείρισης δεδομένων και business intelligence 
Intranets / Portals  
•Ανάπτυξη εφαρμογών κατά παραγγελία σε περιβάλλον .NET και Java. 
Οι λύσεις που παρέχει η InTTrust απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και, μέχρι 
σήμερα, τις έχουν εμπιστευθεί εταιρείες με διαφορετικά αντικείμενα, όπως στους κλάδους των χρημα-
τοοικονομικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, του λιανικού εμπορίου. Στα πλαίσια 
επέκτασης των δραστηριοτήτων της η InTTrust, αναζητά προσωπικό για την πλήρωση της θέσης:

 
Microsoft Infrastructure Engineer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ / ΤΕΙ) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
στις ακόλουθες τεχνολογίες 
•Virtualization (VMWare, HyperV) 
•Active directory 
•Exchange server 
•System center suite 
•Disk storage systems 
•Δυνατότητα τεχνικού σχεδιασμού λύσεων  
Επιθυμητές γνώσεις επιπλέον  
των απαραίτητων προσόντων: 
•Tivoli storage manager 
•Backup / restore 
•Networking 
•Γνώση cloud-based τεχνολογιών 
•Κατοχή σχετικών Microsoft certifications 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας  
και συνεργασίας σε ομάδα 
•Προθυμία, υπευθυνότητα, επαγγελματικότητα 
•Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων 
•Προσανατολισμός στο ποιοτικό αποτέλεσμα 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, θα ενταχθούν 
στη διεύθυνση παροχής υπηρεσιών υποδομών IT 
στους πελάτες της εταιρίας στους τομείς  
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και  
μεγάλων επιχειρήσεων. Η εταιρία προσφέρει 
άριστο εργασιακό περιβάλλον και  
ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών αναλόγως  
προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν  
να αποστείλουν το αναλυτικό  βιογραφικό  
τους σημείωμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση  
hr@inttrust.gr αναγράφοντας την αντίστοιχη 
θέση το αργότερο μέχρι τις 15/11/2015.
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Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Oceanis Beach & Spa 
Resort στην Κω, ζητεί: 

Αρτοπαρασκευαστή / Φούρναρη 

Απαιτούμενα προσόντα: Τουλάχιστον 3ετής προϋπη-
ρεσία σε ξενοδοχεία 4* & 5* All Inclusive.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή

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

Η εταιρεία Aks Hotels, που διαθέτει 5 ξενοδοχεία, 
στα πλαίσια της υποστήριξης των δύο μονάδων της 
στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας ζητεί προσωπικό για την 
κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Executive Chef 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*

Προσφέρονται ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών 
και άριστο περιβάλλον εργασίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στo e-mail: t.aggelis@
akshotels.com ή στο φαξ: 27540-53410. Υπ’ όψιν Δι-
ευθυντή ξενοδοχείου. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Κατάστημα γνωστής αλυσίδας καταστημάτων καφε-
στίασης, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, περιοχή IKEA, 
ζητεί να προσλάβει άνδρα ή γυναίκα, με εμπειρία, σε 
θεση απασχόλησης:

Barista

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απαραιτήτως  
τα παρακάτω προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών απόφοιτος/η λυκείου  
με ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής γλώσσας 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ενεργητικότητα, ευχάριστη 
προσωπικότητα, ευχέρεια στον λόγο  
και στον χειρισμό πελατών. 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο email: gaa455@otenet.gr έως 30/11/2015.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
The Hotel Honeymoon Petra Villas, located in Imerovigli 
on Santorini, is seeking to recruit

Spa Therapist

For the daily operation of the Spa department of the 
hotel during the 2016 season.

Qualifications: 
•Certificated Physiotherapist / similar academic 
background 
•3 years minimum experience as spa therapist, 
preferably in 4 and 5 stars hotels 
•Communicative and guest oriented personality / 
connoisseur of therapies and massage 
•Excellent command of english and greek 
language is essential. knowledge of german 
language will be considered as an asset.

Please sent your cv to e-mail: info@honeymoonpetra.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Aqua Vista Hotels αναζητά για 
ξενοδοχείο στην Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση: 

Υπάλληλο υποδοχής  
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: F_OFF_2015)

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

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

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα 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.

Front office

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής ιδιωτικής  
ή κρατικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων Ελλάδος ή Εξωτερικού στην ζητηθείσα 
θέση 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας  
σε ομιλία και γραφή 
•Ευχάριστη εμφάνιση και προσωπικότητα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά Windows, Excel, 
Powerpoint, Internet skills 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου ή προϋπηρεσία

 Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

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

Το Elatos Resort & Health Club, το πρώτο ελληνικό 
ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά από ιδιωτικά 
chalets βρίσκεται σε υψόμετρο 1,300 μέτρων σε ένα 
αλπικό τοπίο ανάμεσα σε έλατα στην καρδιά του Παρ-
νασσού. Μόλις δύο ώρες μακριά από την πολύβουη 
Αθήνα προσφέρει γενναιόδωρα το απόλυτο φυσικό 
περιβάλλον, την ηρεμία, την ιδιωτικότητα των 39 chalet 
αλλά και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσί-
ες 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 ατμό-
σφαιρας εργασίας.

Προϊσταμένη οροφοκομίας

Ζητούμε να προσλάβουμε ικανή και καλά οργανωμένη 
προϊστάμενη οροφοκομίας για την ομαλή καθημερινή 
λειτουργία του τμήματος. Τα κύρια καθήκοντα είναι 
η καθημερινή οργάνωση αλλά και η εκτέλεση της 
καθαριότητας των chalets και του κεντρικού κτιρίου 
ως ενεργό μέλος της ομάδας.

Το καθημερινό πρόγραμμα και οι ευθύνες απαιτούν 
τα παρακάτω: 
Αναγκαία προσόντα: 
•Καλή χρήση της ελληνικής γλώσσας  
(προφορικά και γραπτά) 
•Προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο στα Τουριστικά 
•Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 
•Σωστή επικοινωνία με την ομάδα καθαριότητας 
και διαχείρισής της προσωπικές δεξιότητες  
και χαρακτηριστικά 
•Εργατικότητα, υπευθυνότητα και αντοχή 
•Οργανωτική, ευγενική και εξυπηρετική 
•Προσαρμόσιμη στις απαιτήσεις των πελατών 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Η προϊστάμενη είναι απευθείας υπόλογη στον assistant 
manager της μονάδας. Απαιτούνται ημερήσιες και εβδο-
μαδιαίες αναφορές. Προσφέρονται διαμονή και διατροφή. 
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@elatos.com

Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates 
and develops a collection of contemporary resorts, 
based on the exciting concept of infinite lifestyle. 
At Ikos Resorts, we envision to offer an outstanding 
customer experience, based on supreme operational 

excellence, warm hospitality & great teamwork. We 
currently look for front office receptionists to join 
our hotel teams for season 2016.

Front Office Receptionist 
Ref: FOR016

Location: Halkidiki, Greece

Responsibilities: 
•Manage the efficient operation of the front  
office engaging in all related tasks and procedures 
(check in-out, welcoming guests, payments / 
orders process, deal with any special requests, 
complaints etc.) 
•Ensure the highest standards of guest care  
is maintained 
•Provide a friendly, efficient and courteous service 
at all times 
•Operate relevant switchboard, call center  
and reservations software as per all front office 
related activities

Skills: 
•Enthusiastic, friendly & self-motivated 
personality eager to learn, develop and be part  
of a growing team 
•Excellent knowledge of english language.  
A second language fluently spoken would  
be an advantage 
•Related work experience within a luxurious 
environment 
•Previous experience in using switchboard / 
telephone operator and front office software 
(opera, fidelio) would be an advantage 
•Hospitality Degree desirable

Please sent your cv to email: careers@ikosresorts.com

We are an equal opportunities employer. All applications 
will be considered as confidential. Follow us on website. 
www.ikosresorts.com & LinkedIn for more company 
news and job updates The infinite lifestyle experience.

Front Office Manager

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 
operating properties in Mykonos (www.mykonosgrace.
com) and in Santorini (www.santorinigrace.com). The 
group is rapidly expanding both in Greece and on an 
International scale with fresh & innovating projects 
opening in different destinations developing Grace 
into a well established brand in the tourism sector. 
The group aims at creating a young & dynamic team 
that will achieve excellence in all levels of hospitality 
and become the soul of the hotels. Grace Hotels are 
under preparation for another successful season by 
putting together a strong team of well experienced 
individuals and are currently seeking to recruita front 
office manager for the daily operation of the front office 
departments of the hotels. The reception operates 24 
hours and provides full concierge services.

Daily activities and responsibilities require the 
following:

Essential qualifications: 
•Previous experience in similar position preferably 
in a Luxury Boutique Hotel 
•Hospitality or Tourism degree 
•Ability to communicate fluently in both greek  
and english language. 
•Computer literate and experienced with opera 
pms 
•Excellent organization and communication skills 
•Well-groomed with strong interpersonal skills 
8Self-motivated, enthusiastic and customer 
oriented

Key responsibilities & attributes: 
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, as well as the local area 
•Supporting the management with miscellaneous 
administrative duties 
•Adhere to company check-in and check-out 
procedures, rooming, phone and e-mail handling 
•Contribute actively in achieving high sales 
turnover with cross selling 
•Implementing and monitoring the quality 
procedures and policies 
•Effective communication with the head  
of other departments 
•Develop and form positive relationships  
with guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times

Demonstrate service attributes in accordance with 
industry expectations and company standards including

•Guest attentiveness 
•Anticipate guest needs 
•Demonstrate a “service” attitude 
•Maintain a high level of knowledge which affects 
the Guest experience 

•Accurately & promptly fulfilling guests requests 
•Take appropriate action to resolve Guest 
dissatisfaction

The fo manager will report directly to the general 
manager. interaction with guests will necessitate 
being well-mannered, well-presented and helpful. The 
group offers a competitive salary, accommodation, 
meals at the hotel, a friendly work environment, 
and opportunities for career development within a 
dynamic group.

Please send cv with photograph to e-mail: careers.
greece@gracehotels.com. For your convenience, apply 
by mentioning the terminus location of interest. All 
applications will be treated with strictest confidence.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η In Group ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσω-
πικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής 
εταιρείας καλλυντικών:

Αισθητικό - Μake Up Artist 
για τμήμα προβολών (ΗR 24208)

Προσόντα: 
•Σπουδές αισθητικής - μακιγιάζ απαραίτητες 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε πώληση  
καλλυντικών προϊόντων σε χώρο καταστήματος 
απαραίτητη 
•Ικανότητα προσέλκυσης πελατών  
και αποτελεσματικής διαχείρισής τους 
•Ικανότητα πώλησης προϊόντων μακιγιάζ  
& περιποίησης προσώπου μέσα από τη διαδικασία 
εφαρμογής τους. 
•Ικανότητα επίτευξης εταιρικών στόχων  
(ποιοτικών & ποσοτικών) 
•Η επαγγελματική συμπεριφορά πρέπει να διέπεται 
από επαγγελματισμό, ομαδικότητα και απόλυτη 
προσήλωση στους στόχους 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία, άνεση  
στην επικοινωνία, δυνατές πωλησιακές  
ικανότητες 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών όχι όμως με μεγάλη  
συχνότητα (1 εβδομάδα ανά δίμηνο περίπου )

Παρέχονται: 
•Σταθερή απασχόληση 
•Καλό πακέτο αποδοχών 
•Απόδοση bonus σε περίπτωση επίτευξης  
των εταιρικών στόχων. 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR 24208), μέσω e-mail: 
http://www.jobs.net/j/Jgns4N2K?idpartenaire=24658 
ή fax: 210 8210230, τηλ. επικοινωνίας: 210 8210555.

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

Μασέζ
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη 
θέση, σε 4* ή 5* ξενοδοχεία 
•Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής 
γλώσσας - γνώση της ρώσικης γλώσσας  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Απόφοιτος σχολής θεραπευτών 
•Γνώστης μιας γκάμας θεραπειών / μασάζ  
(χαλαρωτικό, deep tissue, swedish κ.τ.λ.) 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας - ικανότητα  
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

H εταιρεία μας προσφέρει: 
•Εργοδότηση από Μάρτιο / Απρίλιο μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου / Νοεμβρίου 2016 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Προσφέρονται 13ος μισθός (αναλογία) 
•Ετήσια άδεια 21 ημερών (αναλογία) 
•1.5 ημέρα ρεπό την εβδομάδα

•Δημόσιες Εργασίες 
•Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
με ιδιωτικό σχέδιο 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Εάν ενδιαφέρεστε για εργοδότηση με την Kανικα Hotels 
& Resorts, παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση στο 
link: http://www.kanikahotels.com/careers-form. Η 
εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/
τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της κάθε θέσης.



Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής & ανάπτυξης Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες 
στο χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί Στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία 
της στην Αθήνα.

Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Έργων  
κωδ. Σ.Ο.Δ.Ε.

Η εταιρία πετρελαιοειδών Revoil ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Eγκατάστασης  
Έδρα: Καβάλα-κωδικός θέσης REV71

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης ΑΕΙ  
ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία  
στην οικονομική διαχείριση έργων &  
προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση στην διαχείριση  
του πληροφοριακού συστήματος κρατικών  
ενισχύσεων ΠΣΚΕ 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή Θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων 

υπαγωγής στο επενδυτικό νόμο και σε προγράμματα 
του Ε.Σ.Π.Α. Διοίκηση & Διαχείριση ενταγμένων 
επενδυτικών έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα, 
συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, 
πολύ καλή χρήση του πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
infoathens@noisisdev.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύ-
θεια. Noisis Σύμβουλοι επιχειρησιακής στρατηγικής 
& ανάπτυξης Α.Ε., Μαιάνδρου 19, Ιλίσια  115 28, fax: 
210 7250812. Υπόψη: κ. Κωνσταντίνου Λυγούρα.

Προφίλ εταιρίας: Η Revoil είναι μία δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει 10% 
μερίδιο αγοράς με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινο-
τομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες:  
•Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  
της εγκατάστασης 
•Εφαρμογή προγράμματος συντήρησης  
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  
της εγκατάστασης 
•Παραλαβή και αποθήκευση εμπορευμάτων 
•Παρακολούθηση αποθηκών, παράδοση  
εμπορευμάτων σε τρίτους και φόρτωση Β/Φ 
•Συνεργασία με δημόσιους φορείς για  
τη διασφάλιση των νόμιμων διαδικασιών 
•Συνδρομή στην έκδοση των προβλεπόμενων 
συνοδευτικών παραστατικών που αφορούν  
την διακίνηση / πώληση των προϊόντων 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Χημικού  
μηχανικού, μέλος Τ.Ε.Ε. 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 5 ετών,  
σε συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού  
εξοπλισμού (ιδανικά σε εγκαταστάσεις  
αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων) 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση προτύπων ISO14001 επιθυμητή 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: hr@revoil.gr

Test Analyst - Sportsbook
We are looking to recruit a Test Analyst to join a team responsible for testing front-end and back-end 
web products and services. The Test Analyst will be working with software developers and business 
analysts to ensure that all items have adequate test coverage and will provide test input for writing 
BDD scenarios. They will be creating and executing test scripts for new functionality, and assisting 
with building and maintaining a regression pack. They will be required to identify tests best suited for 
automation. Ideally they will also be able to provide input in the assessment of automation frameworks, 
and contribute in the writing of automated test scripts. They will be required to provide accurate test 
estimates, and produce test reports to document output of the test effort.
Responsibilities of a test analyst within openbet: 
•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 tech lead / test lead 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 
•Work in Agile alongside developers and also being involved in requirement validation and refining 
before development 
Why would you enjoy this opportunity with OpenBet? 
•Alongside OpenBets market leading benefits; dynamic & vibrant working culture and talented 
team members – we can offer you 
•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 you are the right test analyst for us you will be able to demonstrate: 
•Educated to Bachelor’s Degree level 
•Experience of using test and defect management tools, enterprise and open source 
•Excellent written and verbal communication skills in english 
•Thorough knowledge of test design techniques, test processes, testing types and phases 
•Proven experience of testing complex systems such as dynamic websites and high-transactional 
multi tier applications 
•Experience of collaborating with programmers and business experts to produce testing scenarios 
and scope 
•Able to work as part of a self-organizing team and capable of organizing / executing tasks  
in coordination with co workers 
•Experience of writing simple SQL queries and possesses knowledge of relational databases 
•Able to work effectively within a multi-supplier environment involving third parties 
It would also be great to see these skills / experiences as well: 
•ISEB/ISTQB Foundation level certification in software testing 
•Knowledge of testing Web-Services, XML, DTD, HTML 
•Experience of working in fast paced Agile environments 
•Knowledge of automated testing tools such as Selenium Webdriver and Cucumber 
•Experience of using JIRA for project tasks/defect management 
•Experience of testing online gambling applications 
•Experience of Unix scripting
Please send your cv to e-mail: voula.kapidi@openbet.com

Assistant Health Club Manager 
Job Number: HOT024IB

An Assistant Health Club Manager with Hilton Hotels and Resorts is responsible for assisting the 
Health Club Manager with operations, team management, and training to deliver an excellent Guest 
and Member experience while helping to achieve annual revenue targets. What will it be like to work 
for this Hilton Brand? One of the most recognized names in the industry, Hilton Hotels & Resorts offers 
travelers a world of authentic experiences. The brand continues to be the innovative, forward-thinking 
global leader of hospitality. With products and services that meet the needs of tomorrow’s savvy 
global travelers, we shape experiences in which every Guest feels cared for, valued, and respected.

If you understand the importance of upholding a brand’s reputation and value the effort it takes to 
provide a globally recognized hospitality experience, you may be just the person we are looking for 
to work as a Team Member with Hilton Hotels & Resorts. Because it’s with Hilton Hotels & Resorts 
where we promise an exceptional Guest experience every time.

What will I be doing? As an Assistant Health Club Manager, you are responsible for assisting the 
Health Club Manager with operations, team management, and training to deliver an excellent Guest 
and Member experience. An Assistant Health Club Manager would also be required to help achieve 
revenue targets and manage customer feedback. Specifically, you will be responsible for performing 
the following tasks to the highest standards:

•Assist Health Club Manager with managing operations 
•Assist Health Club Manager with managing team members to ensure high motivation, provision of 
high quality service and ongoing development 
•Assist Health Club Manager with the recruiting, managing, training and development of the team 
•Assist Health Club Manger in meeting revenue targets and overall department annual budget 
•Manage customer feedback effectively to ensure continuous service and programme improvement 
•Respond to audits to ensure continual improvement is achieved 
•Liaise with other hotel departments 
•Ensure customers and guests receive friendly and consistent personalised service from all team 
members 
•Maintain awareness of department security related to cash, stock and equipment and ensure all 
department procedures are followed 
•Ensure health and safety regulations are complied with and club rules are observed by members, 
clients and guests

What are we looking for? An Assistant Health Club Manager serving Hilton Worldwide Brand hotels 
and vacations are always working on behalf of our Guests and working with other Team Members. To 
successfully fill this role, you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values that follow: 

•Excellent knowledge of greek and english language 
•Previous experience in similar position in leisure / health club sector 
•Experience in marketing and sales field 
•Excellent communication and interpersonal skills 
•Ability to work under pressure 
•Excellent grooming standards 
•Willingness to develop team members and self 
•Flexibility to respond to a range of different work situations 
•Ability to work on your own or in teams   
It would be advantageous in this position for you to demonstrate the following capabilities and 
distinctions:  
•Passion for Customer Service and ability to close a sale 
•Relevant fitness and spa qualifications 
•Ability to meet financial targets

Are there any special conditions related to this position? Yes. This position requires a criminal 
records bureau check. Hilton Worldwide will conduct this check during the employment process.

What benefits will I receive? Your benefits will include a competitive starting salary and holiday 
entitlement. As an employee you will become a member of the The Hilton Club which provides reduced 
hotel room rates in our hotels worldwide, plus discounts on products and services offered by Hilton 
Worldwide and its partners. We look forward to explaining in detail the range of excellent benefits 
that you would expect from a global hotel organization like Hilton Worldwide.

Learn more now about Hilton Hotels & Resorts at www.hiltonworldwide.com the global leader of 
hospitality.

More than 500 locations and nearly 200,000 rooms across six continents  
Innovations include: pioneering the airport hotel concept, becoming the first coast-to-coast hotel 
chain in the US, and the first to install televisions in Guest ooms 
Flagship brand of Hilton Worldwide with properties in more than 77 countries 
More than 70 world-class resorts and more nearly 200 full-service spas 
Harris Poll EquiTrend®, Brand of the Year - Full Service Hotel for 2010 and 2011 
Number one global brand awareness in the hospitality industry  
Send your cv to this e-mail: hr.athens@Hilton.com
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Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής IEK ή 
TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες σε social 
media marketing και διοικητικά θέματα της επι-
χείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@pla.net.
gr, τηλ: 210 6090592.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Δι-
ευθυντή Κρατήσεων / Πωλήσεων με IDS/GDA, 
contracting, pricing, χρήση channel manager. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ίδια θέση και 
άπταιστη γνώση αγγλικών, γερμανικών. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο πόλης Operation 
Manager για 8μηνη απασχόληση με απαραίτητη 
προϋπηρεσία και πτυχίο ανάλογης ειδικότητας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Λειτουργίας Ομίλου 
Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης - Κατάρτισης στην 
Πάτρα. Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος, άριστη 
γνώση Η/Υ και ξένης γλώσσας, δίπλωμα οδήγη-
σης, ανάλογη επαγγελματική εμπειρία. Ε-mail: 
vikilaz@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου μάθησης με απαραί-
τηση προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποί-
ηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Voucher ανέργων) 
και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

H AD SQUARE διαφημιστική αναζητεί Εμπορικό 
Διευθυντή για ανάπτυξη πελατολογίου σε λογα-
ριασμούς A.T.L. και B.T.L. Απαραίτητη ατζέντα 
δυνητικού πελατολογίου, μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@adsquareltd.com, 
κωδ: cv TMSKY2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Συμβουλευτικής Εταιρίας με 
εμπειρία δύο ετών σε πωλήσεις χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Η/Υ 
και αγγλικών, επικοινωνιακή ικανότητα. E-mail: 
info@pkcgroup.gr, κα Παπαδοπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Care Assistant να εργαστεί σε ιατρικά 
κέντρα στην Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: psr.
borisov12@gmail.com, τηλ: 003069 80455585.

ΓΡΑΦΕΙΟ διοργάνωσης συνεδρίων στη Νέα Σμύρ-
νη επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο για το τμήμα 
συνεδρίων. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 
στο συνεδριακό τουρισμό και καλός χειρισμός 
Η/Υ. Ε-mail: ets@events.gr, ets@otenet.gr, τηλ: 
210 9880032.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ζητείται από όμιλο εταιριών με 
γνώσεις αντικειμένου και διοικητικές ικανότη-
τες, για δημιουργία και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας 
υγείας. Περιοχή Συγγρού Φιξ. Βιογραφικά στο 
e-mail: medicalleader@hotmail.com, τηλ: 211 
9901301.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ εισαγωγών εξαγωγικής εταιρίας 
στη Θεσσαλονίκη ζητεί άτομο για τη θέση Βοηθού 
Διεύθυνσης σε ανάλογη θέση. Απαιτούνται: άρι-
στη γνώση αγγλικών, Η/Υ και 5ετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ep_al@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο για θέση Διευθυντού 
- Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εμπειρία σε 
δικόγραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρε-
σία σε δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί Διευθυντή 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, με 
δυναμικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.koufoudaki1@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή και 
τμήματος προμηθειών, με πτυχίο οικονομικών ή 
λογιστικής και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@spectratech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager οδοντιατρείου στο Λονδί-
νο, για πλήρη απασχόληση (40 ώρες) με άμεση 
έναρξη. Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: vivigrigoriou@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων 
για τη στελέχωση μεγάλης μονάδας διεθνούς 
ομίλου στην Αθήνα με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για τη διαχείριση πολυχώρου 
στη Μεσσηνία, γνώστες αντικειμένου. Διατίθεται 
κατοικία. Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδωρόπουλος.

Η TALIS S.A για λογαριασμό πελάτη - εταιρίας 
συμβούλων, ζητά Υπάλληλο για τη θέση της 
Management Assistant. Απαραίτητα: επιθυμητή 
προϋπηρεσία, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή 
οικονομικά, άριστος χειρισμός Η/Υ. E-mail: cv@
talis.gr, κωδ: Assistant.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Manager για μικρή αγροτουριστική 
μονάδα. Tηλ: 211 7054226, 6977 624741, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος παρά τω 
πλευρό Διευθύνοντος Συμβούλου ανωνύμου 
εταιρίας στην Κρήτη, για γρήγορη διεκπεραίωση 
εργασιών που θα του /της ανατίθεται. Βασικές 
γνώσεις λογιστικής, ευστροφία και σβελτάδα. 
Μισθός ανάλογος. E-mail: yiankriv@gmail.com.

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

 

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραμματείς
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη στο 
κέντρο ξένων γλωσσών A-list English. Απαραίτητα 
προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Γ2) 
και Πληροφορικής (ECDL), επικοινωνιακές και 
οργανωτικές δεξιότητες. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
E-mail: info@a-listengish.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στο κέντρο ζητά Υπάλ-
ληλο Γραμματειακής Υποστήριξης με γνώση Η/Υ, 
αγγλικών και διετή εμπειρία για πλήρη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: grammateiasxolis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για διεθνή εταιρία συμ-
βουλευτικών νομικών/οικονομικών υπηρεσιών, 
με εμπειρία και άπταιστη γνώση και χρήση της 
αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
finelifegroup.gr, με την ένδειξη: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

ΕΤΑΙΡΙΑ με τρία εμπορικά υποκαταστήματα ζητά 
5 άτομα για το εμπορικό τμήμα, με γνώσεις και 
εμπειρία στη γραμματεία και στον εμπορικό τομέα. 
Περιοχή Φιξ. Τηλ: 211 9966352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος Γραφείου απόφοι-
τος ΑΕΙ, ΤΕΙ με γνώση Η/Υ. Tηλ: 210 9645260.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιταλικών ειδών ζητά 4 άτομα 
για πενθήμερη απασχόληση, ως Υπάλληλους Γρα-
φείου. Προτιμούνται κάτοικοι Πατήσια και γύρω 
περιοχών. Ωράριο: 09:00-14:00 και 17:00-20:00. 
Σταθερός μισθός και ασφάλεια. Τηλ: 210 8541212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για εργασία χωρίς 
προϋπηρεσία με γνώσεις internet σε επίπεδο 
απλού χρήστη επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: 
ellanuiton@gmail.com, τηλ: 6945 829476.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ εισαγωγική εταιρία πράσινης 
αεργής ενέργειας ζητά 3 άτομα για ρεσεψιόν, 
γραμματεία, εξυπηρέτηση πελατών. Ευέλικτο 
ωράριο, σοβαρές προτάσεις, πλησίον μετρό. 
Τηλ: 211 9966342.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νέοι/ες για το τμήμα ψη-
φιοποίησης εγγράφων, εργατικοί μεθοδικοί, 
ευσυνείδητοι, για ανάληψη υπεύθυνης θέσης 
τακτοποίησης, σάρωσης, κατηγοριοποίησης 
εγγράφων. Full time 8ωρη απασχόληση, με 
ΙΚΑ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Ε-mail: jobs@actis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέα για Γραμματεία Manager με 
αγγλικά, Η/Υ, άνεση στην επικοινωνία, δυνατότη-
τα ταξιδίων. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: greekmediavera@gmail.com.

Η HYPHEN SA ζητά δύο νέες Υπαλλήλους Γραφεί-
ου, με πλήρη απασχόληση και επιθυμητά προσόντα 
την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς 
και τις καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δεξιότητες. Ε-mail: hr@hyphen.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ιατρικών μηχανημάτων 
Υπάλληλος Γραφείου. Αρμοδιότητες: υποστήριξη 
πωλήσεων, σύνταξη προσφορών, σύνταξη φα-
κέλων για διαγωνισμούς, έκδοση δελτίων απο-
στολής. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dormed.gr.

DIE FIRMA Eprimo suchanfragen Personal 
Absofort fur ihre niederlassung in Thessaloniki. 
Arbeitszeiten: 09:00-17:00Tel: 231 2206502.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εργασία σε 
εταιρία στον Ασπρόπυργο, με άριστα αγγλικά και 
γερμανικά. Επιθυμητές γνώσεις προγραμματισμού 
(ERP) και προϋπηρεσία θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: companyadd0@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από εισαγωγική εταιρία 
πράσινου καφέ, για στελέχωση Γραμματείας, τη-
λεφωνικού κέντρου, ρεσεψιόν, τηλεοπτικών spot. 
Ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, πρωινά ή απογευματινά, 
άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 9901329.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για εσωτερική εργασία. 
Μερική ή πλήρη απασχόληση, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6978 233925, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γραμματειακή υποστήρι-
ξη, τηλεφωνικό κέντρο, τμήμα μηχανογράφησης, 
καταχώριση αρχείου από εταιρία καλλυντικών. 
Μισθός, extra bonus. Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 
4802085.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για εργασία σε γραφείο 
διατροφής και ευεξίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
wellnecentr@hotmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά 2 άτομα για στελέχωση γραφείου 
με γνώσεις Λυκείου και ανώτερων σχολών, για 
μόνιμη εργασία στον Άλιμο. Μισθός ικανοποιητικός, 
ομαδική ασφάλιση και bonus. Ε-mail: info@inlego.
gr, τηλ: 210 9754008.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ενδιαφέρονται για την πρόσληψη 
Γραμματέως για μερική απασχόληση. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση η γνώση εξαιρετικών νομικών 
αγγλικών και γαλλικών. Ωράριο: 09:30-14:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: ldoumana@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ζητείται από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης, με καλή γνώση Η/Υ. Απογευματινό 
ωράριο. Τηλ: 6987 991398, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής και εμπορίας πρώτων υλών 
ζαχαροπλαστικής ζητά άμεσα Υπάλληλο Γραφείου, 
να γνωρίζει MS office με επιπλέον προσόν ιταλικά-
γερμανικά-Γραμματειακή Υποστήριξη Πωλήσεων. 
E-mail με φωτογραφία: info@amardakioupi.gr, 
τηλ: 6937 008622, κος Δημήτρης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με άριστη γνώση Η/Υ 
και αγγλικών (προαιρετικά γνώση και άλλων 
ξένων γλωσσών) ζητείται για τμήμα εξαγωγών 
και λιανικών πωλήσεων. Εκπληρωμένες οι στρα-
τιωτικές θητείες: E-mail: marketing@gianso.gr, 
τηλ: 210 5541161.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με πτυχίο αγγλικών να χειρίζεται 
προγράμματα PC, να μιλά ρώσικα και να μην έχει 
υποχρεώσεις. Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: asfalia.fintaniskostantinos@hotmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο αναζητά 4ωρη Γραμματεια-
κή Υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iatrikiprolipsi.gr, τηλ: 6936 394783.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για κομμωτήριο στο Σύνταγμα 
Απόλλωνος 5 ζητείται, Κομμωτές για κούρεμα - 
χτένισμα - βαφές καθώς και Βοηθοί Κομμωτών 
για manicure - pedicure και ρεσεψιόν. Τηλ: 210 
3315430.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται Συνταξιού-
χοι για ημιαπασχόληση. Τηλ: 6986 824097, κος 
Τσομπανίδης Γιάννης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου νέα από εταιρία στα Άνω 
Λιόσια ζητείται, με γνώσεις Η/Υ και αγγλικών, 
για πενθήμερη πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: rigas-nut@otenet.gr, fax: 210 5742667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος από εταιρία για το τμήμα 
ενημέρωσης και ραντεβού. Τηλ: 210 9011255.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Η/Υ ζητείται για γραφείο 
κίνησης, από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στο Δάσος 
Χαϊδαρίου. Τηλ: 210 5322846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματειακή Υποστήριξη για ορ-
γάνωση-διαχείριση πελατολογίου, διαχείριση 
επικοινωνίας στα social media και εφαρμογών 
marketing. Προσόντα: άριστη γνώση αγγλικής, 
επιθυμητή γνώση γερμανικής γλώσσας, τουλά-
χιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
E-mail: info@olivetreespa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει 3 άτομα με γνώσεις Η/Υ 
για καταχώριση δεδομένων και Γραμματειακή Υπο-
στήριξη. Ωράρια πρωινά, ΙΚΑ, άμεση πρόσληψη. 
Περιοχή Νέος Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
incareerathens@yahoo.gr, τηλ: 211 4802018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για απομαγνη-
τοφώνηση ηχητικού υλικού. Άριστη ορθογραφία, 
τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης και προηγού-
μενη εμπειρία απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
apomagnitofwnisi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με εμπειρία σε θέσεις 
ευθύνης (reception, προέδρου). Βιογραφικά στα 
Ελληνικά στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες Σερβιτόρες και νέες για 
υποδοχή, από κεντρικό cafe - bar στο Χαλάνδρι. Τηλ: 
6957 259766, ώρες επικοινωνίας: μετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΚΞΓ στη Νίκαια Γραμματέας - Υπεύ-
θυνη Γραφείου με απαραίτητη γνώση αγγλικών 
και Η/Υ. Πλήρης ασφάλιση. Ωράριο: 3:30-9:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: kaindro@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για σάρωση εγγράφων και 
καταχώριση δεδομένων, data entry/scanninig 
από εταιρία πληροφορικής, για πλήρη και μερική 
απασχόληση. Περιοχή Αθηνών. Βιογραφικά στο 
e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά άτομο έμπειρο 
για καταχώριση αιτήσεων σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας cyta, wind. Έυκολη πρόσβαση, σταθε-
ρός μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 6456304, 
6944 059808.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ όμιλος ζητά νέα για να καλύψει κενή 
θέση γραφείου, σε νεοσύστατο τμήμα δημοσίων 
σχέσεων. Λυκειακή μόρφωση τουλάχιστον, καλή 
χρήση Η/Υ. Τηλ: 210 9237662.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά Ρεσεψιονίστ 
για ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 8256403 - 4, ώρες 
επικοινωνίας: Τρίτη - Παρασκευή 09:00-14:00.

Η BEDA ABEE αναζητά Γραμματέα Προέδρου ΔΣ. 
Προσόντα: επαγγελματισμός, υπομονή, επιμονή, 
εμπειρία, οργανωτικές ικανότητες, γνώση Η/Υ, 
office, διαχείρηση παρακολούθησης εργασιών, 
μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα στην πράξη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@beda.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραμματειακή Υποστήριξη - 
λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απαραίτητα 
προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες γλώσσες, 
χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
garbounisbros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Γραμματέας εξωτερική για την 
γραμματειακή υποστήριξη εταιριών - ιδιωτών 
(δακτυλογραφήσεις, αλληλογραφία εξωτερικού, 
εισαγωγές, πληρωμές σε τράπεζες, εξωτερικές 
εργασίες). Αμοιβή κατόπιν συνεννόησης. Περιο-
χές πλησίον Αγίας Παρασκευής και μετρό. Τηλ: 
6933 098749.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από διαφημιστική εταιρία, 
για 6ωρη απασχόληση σε ευχάριστο περιβάλλον. 
Ωράριο: 10:00-19:00. Tηλ: 210 5228488.

Η ΑΛΦΑΝΕΤ Α.Ε ζητά να προσλάβει Γραματεία 
Πωλήσεων, για την καταχώρηση τηλεφωνικών 
παραγγελιών. Απαιτούνται: γνώση πληροφορικής, 
άριστη επικοινωνία και χρήση Η/Υ. Σταθερός μισθός 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανίας ζητεί νέα για Γραμματειακή 
Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητες γνώ-
σεις αγγλικών, Microsoft Office και τηλεφωνικού 
κέντρου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
export@brass-form.gr.

SHIP REPAIR company seeking for Executive 
Secretary, with 3 years of experience, higher 
degree, excellent English and computer skills. 
CVs: hr.shippingco@gmail.com.

AΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί Γραμ-
ματέα, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gpapadopoulos@etoile.edu.gr, κωδ: ΓΥ_10_2015.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από γραφείο στο κέντρο 
της Αθήνας, με γνώσεις Η/Υ, αγγλικών για ημια-
πασχόληση. Ωράριο εργασίας: 17:00-21:00. Τηλ: 
210 5200040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας σε εταιρία για πλήρες ωράριο, 
με άριστη γνώση Η/Υ, social media, αγγλικά και 
γαλλικά. Απαιτούνται: υπευθυνότητα, ικανότητα 
επικοινωνίας με πελάτες. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@wastenwater.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γερμανόφωνοι /ες Υπάλληλοι Γραφείου 
με μοναδικό προσόν την άριστη γνώση γερμανικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: spcsolution24@
gmail.com, τηλ: 6971 852082, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για 4ωρη απασχόληση στη θέση της 
Γραμματείας φροντιστηρίου και Κ.Δ.Β.Μ. με άριστη 
γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά με 
απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: ipodomi@
yahoo.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ όμιλος ζητά νέα για να στελεχώσει 
κενή θέση αρχειοθέτησης και εξυπηρέτησης πελα-
τών. Μισθός βασικός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237662.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Γραμματείας εμπορικού τμή-
ματος. Άριστη γνώση της αγγλικής, χειρισμού Η/Υ 
(MS office, ERP, internet, e-mail), βασικές λογιστικές 
γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: kms.medical@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για μερική απασχόληση από 
λογιστικό γραφείο στη Χαλκίδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: express1_services@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Χαλάνδρι ζητεί-
ται Υπάλληλος Γραμματείας - Ταμείου. Απόλυτα 
απαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία στο χώρο της 
υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.gr, 
τηλ: 210 6796141, κωδ: ΤΑΧ15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για υπεύθυνη θέση γραφείου, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις, καλή γνώση αγγλι-
κών, Η/Υ σε περιοχές κοντά στην Αργυρούπολη. 
Τηλ: 210 9966234, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 
- Παρασκευή 10:00-18:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ταινιών ζητά νέα, ευχάριστη, 
υπεύθυνη, συνεπής για Γραμματεία - διεκπεραίω-
ση εργασιών λογιστηρίου. Απαραίτητα απόφοιτος 
ΙΕΚ-ΤΕΙ, άριστα αγγλικά, στοιχεία λογιστικής, Η/Υ. 
Ευέλικτο ωράριο. Tηλ: 210 6141950, ώρες επι-
κοινωνίας: 12:00-15:00, κα Γεωργία.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από εισαγωγική εταιρία 
στην Άνω Γλυφάδα για μερική απασχόληση, απο-
γευματινό ωράριο. Θα προτιμηθούν κάτοικοι γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 9690592.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί μια νέα 
για Γραμματεία προέδρου - Υπεύθυνη δημοσίων 
σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη γνώ-
ση αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Απαραίτητη 
πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ΓΠΥ.

Marketing-Δημόσιες  
Σχέσεις-Διαφήμιση
Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής IEK ή 
TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες σε social 
media marketing και διοικητικά θέματα της επι-
χείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@pla.net.
gr, τηλ: 210 6090592.

INDUSTRIAL and marine automation company 
is looking for TEI Engineer for office sales / 
marketing. Excellent knowledge of engish, PC 
skills. E-mail: contech@hol.gr.

Η FBO ΕΠΙΘΥΜΕΙ να συνεργαστεί με άτομα για 
την υποστήριξη σε Marketing projects-διαχείριση 
σχέσεων με πελάτες. Μερική ή ολική απασχόληση, 
με ικανοποιητικές αποδοχές, bonus, προοπτι-
κές εξέλιξης. E-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 
6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τμήμα 
marketing από εταιρία στα Νότια Προάστια με 
άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και internet και με 
προϋπηρεσία σε τομέα marketing ή σε διαφη-
μιστική εταιρία. Ε-mail: cv_collect@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εταιρία για την προώθηση διαδικτυακών 
πωλήσεων. Δίνεται χρηματική αμοιβή εκ του 
αποτελέσματος. Τηλ: 6987 018199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από δικηγορικό γραφείο στην 
Αθήνα, για δημόσιες σχέσεις με άριστη εμφάνιση. 
Τηλ: 6932 221268, 210 8945424.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία στις πω-
λήσεις από πολύ δυναμική ομάδα marketing. 
Προμήθεια από 80-90% δωρεάν εκπαίδευση, 
σε Αθήνα, Ήπειρο, Πειραιά, Νησιά Ιονίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στο χώρο της εναλλακτι-
κής επιχειρηματικότητας affiliate και internet 
marketing, e-commerce, mobile apps κλπ. Εισό-
δημα με προμήθειες που ανέρχονται στο 80-90% 
και άμεσα πληρωτέες. Ε-mail: nabaste1@yahoo.
gr, τηλ: 6948 053304.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτομο για 
τη θέση Υπευθύνου Marketing με έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@babisdaniilidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης για δημι-
ουργία και ανάπτυξη νέων τμημάτων πωλήσεων 
στη διαφήμιση / marketing με προμήθειες 80-
90% άμεσα πληρωτέες. Βιογραφικά στο e-mail: 
nabaste1@yahoo.gr, τηλ: 6948 053304.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός (σχολείο Ελλη-
νικών) ζητά Υπεύθυνο Marketing με σχετικές 
Πανεπιστημιακές σπουδές, άριστη γνώση αγγλικής, 
Η/Υ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μικρή έστω 
εμπειρία. Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα. E-mail: 
registry@bhc.gr, τηλ: 210 8217710.

Η OXFORD COMPANY αναζητά Marketing 
Trainee στην Αθήνα, με πτυχίο διοίκησης επι-
χειρήσεων, διαφήμισης ή marketing, καλή γνώση 
αγγλικών, Microsoft Office. E-mail: marketing@
oxfordcompany.gr, με τίτλο MRK Trainee.

H AD SQUARE διαφημιστική αναζητεί Yπεύθυνο 
Διαφήμισης για πώληση διαφημιστικών υπη-
ρεσιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση πωλήσεων, μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@adsquareltd.com, κωδ: 
cv SRSKY2015.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα δραστήρια 
με όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: ellanuiton@gmail.com, 
τηλ: 6945 829476.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα με οργανωτικές - διοικη-
τικές ικανότητες και γνώσεις ή ικανότητα στις 
πωλήσεις - δημόσιες σχέσεις. Συνεργασία κατόπιν 
αξιολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για PR για club στο κέντρο 
της Αθήνας. Μισθός συν ποσοστά. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: alexis_behemoth21@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τη στελέχωση του τμή-
ματος Marketing. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος 
σχολών marketing, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση δημιουργίας και υλοποίησης social 
media. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ipelitari@agioli.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον τομέα Marketing αναζητά 
άτομα προς στελέχωσή της. Βιογραφικά στο 
e-mail: andromedasou88@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Marketers ικανoί, σοβαροί για νέα 
υπηρεσία marketing. Μεγάλες προοπτικές, όχι 
ντήλερ, άμεσο ξεκίνημα, δωρεάν εκπαίδευση 
και υποστήριξη. Πληροφορίες μόνο κατόπιν 
ραντεβού. Τηλ: 6906 225146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Marketers - Διαφημιστές για πολύ 
ενδιαφέρουσες υπηρεσίες marketing/στοχευό-
μενης διαφήμισης. Δυνατότητα υψηλών κέρδών, 

Μικρές αγγελίες εργασίας



Η εταιρεία μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο των προϊόντων  ομορ-
φιάς ευρείας κατανάλωσης και της μόδας με αναπτυγμένο δίκτυο πωλήσεων πανελλαδικά  αναζητεί γα 
άμεση πρόσληψη στα γραφεία της στην Αθήνα:

 
Διευθυντή /τρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ή συναφούς κατεύθυνσης με ελάχιστο 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση και συνολικά άνω των 5 ετών στο Marketing. Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός αλλά 
όχι απαραίτητος. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών του μίγματος μάρκετινγκ  
με προσανατολισμό στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των ενεργειών και εμπειρία σε Digital 
Marketing 
•Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η προϋπηρεσία στο χώρο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης  
και της μόδας 
•Άριστη γνώση και χειρισμός της ελληνικής και της αγγλικής σε προφορικό και γραπτό λόγο 
•Εμπειρία σε προωθητικές ενέργειες στον τύπο, ηλεκτρονικά sites, social media και blogs 
•Ικανότητα τήρησης, αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων , ιεράρχησης προτεραιοτήτων  και ανάληψης 
πρωτοβουλιών 
•Αποτελεσματική διαχείριση του διαθέσιμου budget  και μεγιστοποίηση του αποτελέσματος  
με την επιλογή των άριστων εναλλακτικών 
•Αξιοποίηση ευκαιριών στα υπάρχοντα brands και εισαγωγή νέων σε συνεργασία με το R&D  
και την διεύθυνση πωλήσεων 
•Άριστη γνώση MS office για σύνταξη και παρουσίαση αναφορών στον γενικό διευθυντή αλλά  
και παρουσιάσεων για τα τμήματα πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση και κατανόηση αριθμοδεικτών 

Αρμοδιότητες:  
•Συμμετοχή στην κατάρτιση του εμπορικού πλάνου της εταιρείας σε συνεργασία με την γενική  
διεύθυνση την διεύθυνση πωλήσεων και το R&D 
•Σχεδιασμός  και την αποτελεσματική υλοποίηση του ετήσιου marketing plan ανά μπράντα  
και δραστηριότητα. 
•Πλήρης υπευθυνότητα  προϋπολογισμού και απολογισμού ενεργειών και αποτίμησης κερδοφορίας 
μίγματος Μάρκετινγκ στο P&L (ATL, BTL, TTL) 
•Υποστήριξη λανσαρίσματος νέων προϊόντων και brands συμπεριλαμβανομένων ενεργειών 
Rebranding και υποστήριξη τμήματος πωλήσεων με Marketing Tools 
•Kαθορισμός των επικοινωνιακών στόχων ανά μπράντα και corporate 
•Διαχείριση του μάρκετινγκ σε πολλαπλά επίπεδα, τόσο on-line όσο και off-line 
•Ανάλυση ανταγωνισμού για διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε συνεργασία  
με την διεύθυνση πωλήσεων 
•Προετοιμασία της στρατηγικής, του περιεχομένου και συντονισμός της επικοινωνίας με τους 
εξωτερικούς και εσωτερικούς συνεργάτες όσον αφορά τα: e-shops, social media, search engine 
optimisation, website content, communications content, δημόσιες σχέσεις, direct marketing,  
διαγωνισμούς και βραβεία 
•Συντονισμός, αναβάθμιση και ενημέρωση των ιστοσελίδων της εταιρείας με ακριβείς πληροφορίες 
και φωτογραφικό υλικό για τα εταιρικά προϊόντα σε συνεργασία με το Web Development και το Web 
& Design

Παροχές: Προσφέρεται πολύ ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, άριστο εργασιακό 
περιβάλλον και δυνατότητες περεταίρω εξέλιξης.

Αποστολή στο e-mail: f.labiri@azade.com

Hr Executive 
H Human Resources Expertise, HRM Consulting, Coaching, Training, αναζητεί HR Executive, για 
δυναμικό, καινοτόμο, κοινωνικά υπεύθυνο, ελληνικό όμιλο πεντάστερων ξενοδοχείων με εξαιρετικό 
εργασιακό κλίμα. Η πρόσληψη είναι αορίστου χρόνου.  Στη διάρκεια της σαιζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 
διαμένει  στα ξενοδοχεία στην Κρήτη και τον υπόλοιπο χρόνο στην Αθήνα. 
Ο/η ιδανική υποψήφιος /α είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με  εμπειρία τουλάχιστον 5-10 έτη σε αντίστοιχο ρόλο 
ιδανικά στον τουριστικό κλάδο ή στις υπηρεσίες. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι επιπρόσθετο προσόν. 
Άριστα αγγλικά και μια δεύτερη γλώσσα κατά προτίμηση γερμανικά. 
Αρμοδιότητες: Δημιουργία του τμήματος HR, υλοποίηση και παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας 
των διαδικασιών HR και της επίτευξης των στόχων που έχουν ήδη τεθεί, όπως το πρόγραμμα εσωτερικής 
επικοινωνίας και εκπαίδευσης, η υποστήριξη των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού, η συνεργασία 
με τη Διοίκηση και  τους Δ/ντες των Ξενοδοχείων. 
Διευκόλυνση και ενίσχυση κουλτούρας coaching. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε σχετική προγενέστερη εμπειρία, στο κίνητρο και στην αποτελεσματικότητα 
του/της υποψηφίου στις συγκεκριμένες εργασίες.
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο rec@hre.gr, με κωδικό HRB. Θα κρατηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. Human Resources Expertise, HRM Consulting, Business and Executive Coaching, 
Training, 90, Kifisias Avenue, 151 25 Athens, Greece, tel: +30210 8764831, +30210 8160255, website: 
www.hre.gr. We take care of the people who take care of your business. 

Εκπαιδευτής Σωστικών Μέσων Πλοίων 
Η Norsafe Watercraft Hellas sa βιομηχανία σωστικών μέσων και μέλος του Νορβηγικού Ομίλου 
Nosrafe Group ζητεί βοηθό στον υπάρχον εκπαιδευτή της Ακαδημίας της εταιρείας στη περιοχή του 
Λαυρίου για θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα χρήσης σωστικών μέσων πλοίων. 
Καθήκοντα - ευθύνες: Τα κύρια καθήκοντα του βοηθού εκπαιδευτή είναι ο υποστηρικτικός του ρόλος 
στο προγραμματισμό, συντονισμό και εκτέλεση της  εκπαίδευσης χρήσης σωστικών μέσων με σκοπό οι 
εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση για σωστή χρήση των σωστικών μέσων πλοίων 
χρησιμοποιώντας τα σωστικά μέσα του εκπαιδευτικού κέντρου. 
Προσόντα –προϋπηρεσία: Τεχνικές γνώσεις (π.χ μηχανολογικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά) καθώς και 
πιθανή ενασχόληση στο εκπαιδευτικό τομέα θεωρούνται σημαντικά προσόντα για την θέση.Απαιτείται 
πολύ καλή γνώση αγγλικών και computers. Η κατοχή σχετικού πτυχίου ΑΕΙ, η προϋπηρεσία σε σχετικό 
τομέα και ο τόπος διαμονής στην περιοχή του Λαυρίου θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόντα. 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική δ/νση: hr.nwh@norsafe.
com, site: www.norsafe.com

MSPS Athens, holding a leading position in the integrated marketing and sales services sector, wishes 
to appoint a dynamic highly motivated professional for the position of:

 
Promotion Implementation Manager

 
He/she will work in MSPS’s specialized promotion marketing unit undertaking tasks that involve the 
implementation of projects i.e. samplings, in-store activities, tasting events, etc. 
Responsibilities and duties: 
•To get briefs from client service department and/or clients marketing departments 
•To coordinate and supervise all key processes of the promotions implementation (recruitment, 
training, budgeting, reporting, etc)  
Qualifications needed: 
•Higher level of education in Marketing or Communications 
•Fluency in both greek and english language 
•Minimum of 3 years relevant working experience in BTL communication & implementation 
•Excellent project management and communication skills 
•Organizational skills, attention to detail is considered a must 
•Multitasking, ability to work under pressure 
The company offers a competitive remuneration package and great opportunities for professional 
development.
Candidates are kindly asked to forward their cv to e-mail: hr@msps.net (ref. code PIM)

Παραφαρμακευτική εταιρία ζητά:

Άνδρα Πωλητή Φαρμακείου

Προγραμματιστής - Αθήνα

H Αργώ ΑΕΒΕ πλαστικά υλικά συσκευασίας αναζητεί: 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός  

Απόφοιτος Ανώτατης σχολής

Agapi Beach Resort ****, member of Sbokos hotel group, in Ammoudara, Heraklion, offers an exciting 
career opportunity:

Reservations Agent

Προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδίων  
Προσφέρονται: 
•Εκπαίδευση στις πωλήσεις 

•Μισθός και προμήθεια 
•Ασφάλιση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: cv@agpharm.gr,  
fax: 211 4110260

Περιγραφή Θέσης: Προγραμματιστής για τα 
γραφεία μας στην Αθήνα με πλήρη απασχόληση 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στο τομέα της πληροφορικής, 
των πληροφοριακών συστημάτων,  
των μηχανικών υπολογιστών ή σε αντίστοιχο 
τομέα 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα 
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 

•Πολύ καλή γνώση: .net, SQL Server 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικών 
 
Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί γνώση/ 
εμπειρία σε: 
•c#, asp.net 
•mobile apps
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@egritosgroup.gr

Για το τμήμα παραγωγής φιαλών στο εργοστάσιο 
με έδρα το Κορωπί Αττικής.  
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο Πολυτεχνικής σχολής ή ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση Η/Υ 

Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών (όχι απαραίτητη) 
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΗΜΠ, 
στο fax: 210 6625500 ή στο e-mail: cv@argo-sa.
gr Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Qualifications and experience required: 
•Experience in a similar position for a minimum 
of 3 years 
•Ability to work under pressure 
•Customer service orientation 
•Communication Abilities 
•Opera proficient skills will be appreciated 
•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 
Please sent your cv to e-mail: https://sbokos-hotel-
group-1.workable.com/jobs/153678 sbokos hotel 
group Demokratias Ave. 67, 71306 Iraklion, Crete, 
tel. +30 2810 334034, fax: +30 2810 334037
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προοπτικές καριέρας, μερική ή πλήρης απασχόλη-
ση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. Τηλ: 6906 
225 146, πληροφορίες κατόπιν ραντεβού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Internet Marketer για συ-
νεργασία κατ’ αποκοπή και γνώστης κατασκευής 
ιστοσελίδων. Bελτιστοποίηση του (SEO) και χει-
ρισμός google adwords. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ έμπειροι ζητούνται για web προ-
σφορών διαδικτυακής πύλης. Αμοιβή ανταγω-
νιστική. Βιογραφικά στο e-mail: atoli.access@
gmail.com, τηλ: 6988 13757, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-21:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για δημόσιες σχέσεις σε cafe 
- wine bar στον Πειραιά. Τηλ: 6942 919143.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται 
Marketing Sales για άμεση πρόσληψη. Προσό-
ντα: απαραίτητη εμπειρία στον τομέα διαφήμισης 
περιοδικών - εφημερίδων (λιανικό εμπόριο), 
άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: SALES.

 

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για κατασκευαστική εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε ανάλογες εταιρίες. Απαραίτητη η γνώση του 
Κεφάλαιο και Atlantis. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@elkat.gr, τηλ: 2310 477701, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-16:00.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια Α’ ή Β΄ τάξης με εμπειρία 5-6 
χρόνια σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση λο-
γιστικής, φορολογικής, εργατικής νομοθεσίας, 
ζητείται από λογιστική εταιρία με έδρα στο Κου-
κάκι. Ε-mail: hr@sigalas.eu.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Logistic-i με δραστηριότητα 
παροχής oικονομικών και λογιστικών υπηρε-
σιών ζητείται Βοηθός Λογιστή. Η προϋπηρεσία 
είναι απαραίτητη καθώς ο υποψήφιος πρέπει 
να γνωρίζει τη χρήση λογιστικών εφαρμογών. 
E-mail: ipolitis@i-politis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α απόφοιτος 
τελειόφοιτος Oικονομικής σχολής, για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας προϋπηρεσίας σε λογιστικά 
βιβλία, μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο έχοντας 
εμπειρία σε καταχωρήσεις παραστατικών και 
έκδοση τιμολογίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.intzidis@interservice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τιμολόγηση από φαρμακαπο-
θήκη, με άριστη γνώση του εμπορικού προγράμ-
ματος Atlantis και αγγλικών εμπορικής χρήσης. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hr@
pethealth.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Βοηθός Λογιστή από ΤΕΙ για πέρα-
σμα τιμολογιών σε εμπορική εταιρία, υποστήριξη 
μισθοδοσίας και βοήθεια στο λογιστήριο για part 
time. Βιογραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με εμπειρία καταχω-
ρίσεων λογιστηρίου, άριστη γνώση αγγλικών 
ζητείται από επιχείρηση super market στην 
Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: finance@
antoniasprive.gr, fax: 210 8018924.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως εμπειρίας 
για στελέχωση τμήματος Γραμματείας, Αρχεί-
ου, Μηχανογράφησης, Τηλεφωνικού Κέντρου, 
Λογιστήριο. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 211 9966302.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ /τριες για Γραμματειακή Υποστήριξη 
σε τμήμα μηχανογράφησης ζητούνται από εταιρία 
κατασκευής μονωτικών υλικών. Μισθός, bonus. 
Τηλ: 211 9966353.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής και Βοηθός Λογιστή από 
εταιρία στο Νέο Ψυχικό με εμπειρία σε διπλο-
γραφικά βιβλία και προϋπηρεσία σε λογιστικό 
γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: ipapandreou@
atcpap.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλο, τελειό-
φοιτο ΙΕΚ, ΤΕΙ, για πρακτική εξάσκηση. Τηλ: 210 
4256366, ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος Σπουδαστής ΤΕΙ για πρα-
κτική άσκηση (με ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ) σε λογιστήριο 
στον Ταύρο. Τηλ: 210 3410576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γραμματειακή υποστήριξη, 
τηλεφωνικό κέντρο, τμήμα μηχανογράφησης, 
καταχώριση αρχείου από εταιρία καλλυντικών. 
Μισθός, extra bonus. Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 
4802085.

ΑΠΟ Α.Ε ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋ-
πηρεσία και γνώση καταχωρήσεων λογιστικής, 
μηνιαίες δηλώσεις, τιμολόγηση, μισθοδοσία, πα-
ρακολούθηση τραπεζών, χρήση ERP. Μισθός 
συζητήσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: info@zak.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Οικονομικό Διαχειριστή 
Έργων (Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκ-
παίδευσης) για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. 
Απαραίτητες γνώσεις: Οικονομικά, Λογιστική, 
Excel, Windows. Bιογραφικά στο e-mail: info@
ergopraxis.gr, τηλ: 210 6754310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από την εταιρία Θεόνη στην 
Καρδίτσα που να διαθέτει: 5ετή προϋπηρεσία, 
πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
γνώση ERP συστημάτων (κατά προτίμηση Softone), 
Εxcel, αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
theoniwater.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ τουριστική με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο 
Λογιστηρίου, με γνώσεις σε ξενοδοχειακά και 
προγράμματος x-line. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά 
Λογιστή ή Βοηθό Λογιστή. Fax: 210 8224473, 
τηλ: 210 8220630, κα Γκανά.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην περιοχή Αγχιάλου 
ζητείται Λογίστρια με πολύ καλή γνώση Η/Υ, προ-
γράμματος Xline, Atlantis και Aγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: megi@protopsaltis.gr, 
fax: 2311 282773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με εμπειρία από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας ζητάει 
Λογιστή με άδεια Α’ τάξης, εμπειρία, άριστη γνώση 
excel, word και γνώση ιταλικών ή αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, 
fax: 2221 034914.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με 2ετή τουλάχιστον προϋ-
πηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, ζητείται από 
λογιστική εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άριστη γνώση γερμανικών και αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@sigalas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Λογίστρια - Βοηθός με 
πείρα σε Γ΄ κατηγορίας βιβλία, σε μηχανογρα-
φημένα λογιστήρια. Τηλ: 6934 599043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για ΑΕ για λογι-
στήριο με διπλογραφικά βιβλία με εμπειρία σε 
καταχωρήσεις παραστατικών για το λογιστήριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: cargobus@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο ΑΕ για κα-
ταχώριση και έκδοση παραστατικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cargobus@cargobus.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή και 
τμήματος προμηθειών, με πτυχίο οικονομικών ή 
λογιστικής και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@spectratech.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήματος, με γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ - Σύμβουλος Επιχειρήσεων ζητεί-
ται για πλήρη ή μερική απασχόληση, έμπειρος, 
μη κερδοσκοπικών εταιριών ΦΠΑ πώλησης 
κατοικιών. Άμεσα κατεπείγουσα συνεργασία, 
ευπρόσδεκτοι ηλικωμένοι. Ε-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά 
Βοηθό για accounting & Tax Manager της διεύ-
θυνσης λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, 4 
τουλάχιστον έτη. Μεταπτυχιακό επιθυμητό. E-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
γνώσεις λογιστικής και Η/Υ. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: realstorerhodes@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία του-
λάχιστον πέντε ετών σε διπλογραφικά βιβλία, για 
πλήρη απασχόληση από εισαγωγική - εμπορική 
ΑΕ. στο Μενίδι. Βιογραφικά στο e-mail: hrcv.
company@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Διοικητικό Υπάλλη-
λο, για επικοινωνία με πελάτες, άριστη γνώση 
καταχώρισης και τιμολόγησης, Η/Υ, πρόγραμμα 
Κεφάλαιο, αγγλικά και προϋπηρεσία. Ε-mail: 
info@efremoglou.gr, fax: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραμματειακή Υποστήριξη 
- λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απα-
ραίτητα προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες 
γλώσσες, χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@garbounisbros.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στην Ηλιούπολη ζητά Βοηθό 
Λογιστή απόφοιτη Οικονομικού Πανεπιστημίου, 
ή ΤΕΙ λογιστικής για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη 
εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή 
γνώση αγγλικών. Ε-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com, κωδ: ΒΛ171015.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άμεση συνεργασία απόφοιτο / σπουδαστή ΙΕΚ 
λογιστικής / διοίκησης επιχειρήσεων, για πρακτι-
κή άσκηση στο τμήμα λογιστηρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ σχολή δια βίου μάθησης ζητεί-
ται Εισηγητής Σεμιναρίων μηχανογραφημένης 
λογιστικής, πτυχιούχος λογιστικής, με γνώση 
εφαρμογών singular, softone, epsilonet και 
εκπαιδευτική εμπειρία για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Γραμματείας εμπορικού 
τμήματος. Άριστη γνώση της αγγλικής, χειρισμού 
Η/Υ (MS office, ERP, internet, e-mail), βασικές 

λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
kms.medical@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για μερική απασχόληση 
από λογιστικό γραφείο στη Χαλκίδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: express1_services@yahoo.gr.

ΑΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ζητά Βοηθό Λογιστηρίου 
με 3ετή προϋπηρεσία και γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: xgrias@
atalantamarine.com.

Η NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕ ζητά Βοηθό Λο-
γιστή απόφοιτο Οικονομικού Πανεπιστημίου, ή 
ΤΕΙ λογιστικής με καλή γνώση αγγλικών για 
full time εργασία. Επιθυμητή εμπειρία σε βι-
βλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ταινιών ζητά νέα, ευχάριστη, 
υπεύθυνη, συνεπής για Γραμματεία - διεκπεραίωση 
εργασιών λογιστηρίου. Απαραίτητα απόφοιτος 
ΙΕΚ-ΤΕΙ, άριστα αγγλικά, στοιχεία λογιστικής, 
Η/Υ. Ευέλικτο ωράριο. Tηλ: 210 6141950, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-15:00, κα Γεωργία.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα Βοηθό Λογιστή 
απόφοιτη Οικονομικού Πανεπιστημίου, ή ΤΕΙ 
λογιστικής για μόνιμη 6ωρη καθημερινή εργασία. 
Απαραίτητη εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: logpr.

 

Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές -Φοροτεχνικοί
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Οικονομικό Διαχειριστή 
Έργων (Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκ-
παίδευσης) για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. 
Απαραίτητες γνώσεις: Οικονομικά, Λογιστική, 
Excel, Windows. Bιογραφικά στο e-mail: info@
ergopraxis.gr, τηλ: 210 6754310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Ορκωτών - Ελεγκτές από 
ελεγκτική εταιρία, με ολοκληρωμένες παρα-
κολουθήσεις ΙΕΣΟΕΛ - ACCA, 3 ετής εμπειρία 
σε ίδια θέση, άριστη γνώση ΔΕΠ, ΕΛΠ, φορο-
λογίας, αγγλικά επιπέδου Proficiency. Ε-mail: 
hr@sigalas.eu.

H CAPITAL Dynamic επιθυμεί να προσλάβει 
Relationship Manager για το τμήμα των αμοι-
βαίων κεφαλαίων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση καθώς και η κατοχή χαρ-
τοφυλακίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
capitaldynamic.gr.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για σύνταξη τεχνοοικονομικών με-
λετών. Απαραίτητη γνώση SPSS/Stata/EViews. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ηλεκτρικών ειδών ζητά έμπειρο 
Κοστολόγο, για κατάρτιση και τήρηση προϋπο-
λογισμού δαπανών. Τηλ: 210 2466962, 210 
2446290.

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

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

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής Οικονομικών υπη-
ρεσιών ζητεί 10 άτομα για την κάλυψη θέσεων 
εργασίας στις ειδικότητες: Χρηματοοικονομικά, 
Marketing, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Στατιστικής. Bιογραφικά στο e-mail: gtsakiris@
ovb.gr, ώρες επικοινωνίας απογευματινές: 
17:00-21:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Κηφισιάς σε 
άριστο εργασιακό περιβάλλον ζητεί Συνεργάτες. 
Βασικές προϋποθέσεις: απαραίτητη 3ετή εμπει-
ρία σε μεσιτικό γραφείο, κάτοχοι μεταφορικού 
μέσου. Βιογραφικά στο e-mail: info@makben.
gr, τηλ: 210 8015270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος για 3-5 μήνες για την 
περαίωση οικονομοτεχνικών μελετών για 
επενδυτικά προγράμματα, με σύμβαση έργου. 
Ωράριο ευέλικτο - part time. Βιογραφικά στο 
e-mail: thpapathanasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Οικονομικών σχολών 
για καριέρα στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό 
(Financial Planning) σε: διαχείριση κινδύνου, 
επενδύσεις. Προσόντα: πτυχιούχοι Οικονομικών 
σχολών, απόφοιτοι Πανεπιστημίου ΑΕΙ-ΤΕΙ με 
εργασιακή εμπειρία. Εκπαίδευση, εξέλιξη-προο-
πτικές. E-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος με 
εμπειρία σε επιχειρησιακό σχεδιασμό, χρηματο-
οικονομική ανάλυση, αξιολόγηση επενδύσεων, 
αποτίμηση επιχειρήσεων, αναδιαρθρώσεις. Πτυχίο 
ΑΕΙ οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή συνα-
φούς αντικειμένου, άριστη γνώση Η/Υ-αγγλικών. 
E-mail: info@pkcgroup.gr, κα Παπαδοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές για περιοχές: 
Γουδί, Δάφνη, Ιλίσια. Οργανωτικοί, φιλόδοξοι, 
επαγγελματίες. Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή, 
όχι απαραίτητη. Προσφέρονται: υψηλές προμή-
θειες, διαρκής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, 
μοναδικό περιβάλλον εργασίας. E-mail: zografou@
aspis-realestate.gr, fax: 210 7777944.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ Σύμβουλοι από μεσιτικό γραφείο 
ζητούνται για στελέχωση γραφείου με έδρα τα 
Άνω Πατήσια. Παρέχονται: υποστήριξη, bonus 
επίτευξης στόχων και δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 
210 2012553, υπεύθυνη κα Χαλκιά.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Βορείων Προαστίων ζητεί 
Συνεργάτη για την περιοχή του Γέρακα. Προνο-
μιούχα ποσοστά. Τηλ: 6984 232228.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ - Σύμβουλος Επιχειρήσεων ζητεί-
ται για πλήρη ή μερική απασχόληση, έμπειρος, 
μη κερδοσκοπικών εταιριών ΦΠΑ πώλησης 
κατοικιών. Άμεσα κατεπείγουσα συνεργασία, 
ευπρόσδεκτοι ηλικωμένοι. Ε-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 6972 873974.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για στελέ-
χωση γραφείου πωλήσεων της Interamerican. 
Παρέχονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική 
ασφάλιση υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, 
προετοιμασία απόκτησης επαγγελματικής άδειας, 
τεχνικές πωλήσεων-συνεχή επιμόρφωση-προ-
οπτικές ανέλιξης. E-mail: kostikas@agency.
interamerican.gr,τηλ: 2310 026782.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επενδυτές για το πιο πρωτοπορια-
κό, αποδοτικό, επιχειρηματικό πρόγραμμα στον 
κόσμο. Εγγυημένη υψηλή απόδοση, αν ακολουθη-
θούν απλές διαδικασίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
ch.fyssas@gmail.com, τηλ: 6906 462262.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ συνεταιριστικού γραφείου Ασφα-
λιστικών Διαμεσολαβητών, Διευθυντή - Υποδι-
ευθυντή, για ένταξη στο συνεταιρισμό που έχει 
σχεδιαστεί. Πλήρης εχεμύθεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: lyxnostatis@in.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Στελέχη για μόνιμη απασχόληση 
στον τομέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού ομίλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@yahoo.gr, 
θα υπάρξει πρόσκληση για συνέντευξη σε όλους.

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

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συστημάτων ασφαλείας 
ζητεί Τεχνικό για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 
εμπειρία σε υποστήριξη CCTV - συναγερμό, 
access, πυρανίχνευση, άριστη γνώση αγγλικών, 
software, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. E-mail: info@rakson.
gr, fax: 210 9409327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για 8ωρη εργασία κάτοι-
κος Πετραλώνων και γύρω περιοχών, γνώστης 
επισκευής και laptop (αλλαγή οθονών.) Τηλ: 6977 
235128, κος Χριστόφορος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για κατάστημα service 
με προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: stavro.36@hotmail.gr, τηλ: 215 5005656.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Geobit.gr ζητά εξειδικευμένο Μηχανικό 
Ηλεκτρονικών Embedded/DSP Συστημάτων με 
εμπειρία σε DSP processors, για την ανάπτυξη 
εφαρμογής ψηφιακών φίλτρων υψηλής τάξης σε 
επεξεργαστή χαμηλής κατανάλωσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@geobit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός για software - 
hardware Η/Υ και κινητά. Βιογραφικά στο e-mail: 
mail-stavro.36@hotmail.gr, τηλ: 215 5005656, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρικών Μηχανημάτων ή Ηλεκτρο-
νικός ζητείται για το τμήμα service, εφαρμογών 
και πωλήσεων αναλυτικών οργάνων και αντι-
δραστηρίων με έδρα εργασίας το Κορωπί. E-mail: 
pzafiropoulossa@gmail.com, κωδ: ΤΑ221015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύου για εργασία σε καλώ-
δια ΟΤΕ, NTS. Τηλ: 6936 975234, κος Μανώλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα Η/Υ Τεχνικός Η/Υ για 
πρακτική εργασία (με προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ 
ή και Voucher). Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις 
Η/Υ ή ηλεκτρονικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
itxproject@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άμεση συνεργασία απόφοιτο / σπουδαστή 
ΙΕΚ πληροφορικής για πρακτική άσκηση, στo 
τμήμα πληροφοριακών συστημάτων και τεχνι-
κών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: human.
resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας με 
γνώσεις level 4 και προϋπηρεσία, από εταιρία 
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@expus.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικούς Η/Υ και δικτύων, απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ 
με καλή γνώση στο Hardware, λειτουργικών 
συστημάτων, εμπορικών εφαρμογών, δικτύων, 
αγγλικών. Δίπλωμα ΙΧ, οργανωτικός-επικοινω-
νιακός. E-mail: job@netchoice.gr.

Προγραμματιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer με γνώσεις στην ανά-
πτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με Visual Studio, 
SQL Server, C# ή και VB.Net. Παρέχονται: άριστες 
συνθήκες εργασίας, εξαιρετικές προοπτικές εξέλι-
ξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
E-mail: hr@geobanking.gr.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται έμπει-
ρος νέος/α για Τεχνική Υποστήριξη σε hardware 
κυρίως σε software. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει 
να έχει γνώσεις CMS, να μπορεί να δουλέψει 
σε wordpress-joomla. E-mail: grammateia@
nkmediagroup.gr, κωδ: IT.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Softways αναζητά Web Developer full-
time με γνώσεις PHP, JavaScript, HTML5, CSS3 και 
MySQL. Απαραίτητη η εμπειρία σε wordpress και 
opencart. Βιογραφικά στο e-mail: cv@softways.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρους Social Media Experts, SEO, 
Αdwords Εxperts. Δίνεται bonus, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Απαραίτητα βιογραφικά με προϋπηρεσία 
στο e-mail: fashiongroupthessaloniki@yahoo.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ γεωπληροφορικής GET αναζητά Full 
Stack Developer με γνώσεις Python, Java και 
διαχείρισης Linux. Επιθυμητή η γνώση ανάπτυ-
ξης σε Android και τεχνολογιών Virtualization. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@getmap.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο του φαρμάκου 
στην Αθήνα αναζητά SAP Expert, απόφοιτο ΤΕΙ/ΑΕΙ, 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δυο 
χρόνια, εμπειρία στη δημιουργία SAP Μaster Data. 
Βιογραφικά στο e-mail: recruitmentsolutions@
icap.gr.

LOOKING for Web Developer IT Support with 
an academic background, two years experience 
working with PHP, JAVA, CSS, HTML5 in website 
development using wordpress and joomla 
platforms. Europass CV: g.theodoropoulos@
hyphen.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός στη Θεσσαλονί-
κη ζητά Ακαδημαϊκό Συνεργάτη IT Essentials για 
να αναλάβει την εκπόνηση σεμιναρίων Cisco IT 
Essentials. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ανα-
ζητά Προγραμματιστή. Καθήκοντα: δημιουργία 
και συντήρηση συστημάτων IVR, ανάπτυξη web 
interfaces για παρακολούθησή τους. Απαραίτητα: 
εμπειρία σε Asterisk PBX, PHP, Python, MySQL, 
HTML/CSS. E-mail: akondogianni@opencomm.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της κατασκευής κατοικιών 
ζητεί Web Developer - Σχεδιαστή. Προφίλ: ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Πληροφορικής Πολυτεχνικής σχολής, εμπειρία σε: 
html5, web design, wordpress, photoshop, CAD 
προαιρετικά. Βιογραφικά στο e-mail: tassosm@
zob.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Junior & Senior IOS Developer. 
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο εξωτερικού σε 
Computer Sciencew-Software Engineering, γνώση 
iOS SDK (native xcode development), άριστη γνώ-
ση Xcode, ικανότητα χειρισμού json/xml. E-mail: 
career@focus-on.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Web Developer - Προγραμμα-
τιστής για κατασκευή ιστοσελίδων και πλατφόρμες 
e-malls με άριστες γνώσεις wordpress, woo-
commerce, plugins debugging, ΡΗΡ-css, HTML, 
Jquery, JavaScript, MySQL, Ajax, Photoshop, Seo. 
Ε-mail: jobslinks1@gmail.com, Θέση: Pws.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Company με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη αναζητεί PHP Web Developer για εργασία 
In-House. Το μοντέλο της συνεργασίας είναι 
project-based. Απαραίτητη σχετική 4ετής εμπειρία 
πάνω σε PHP-MYSQL-HTML-CSS-JAVASCRIPT. 
E-mail: cv@mycompany.com.gr, θέμα: CONTRACT 
WEB-DEVELOPER.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις κατα-
σκευής ιστοσελίδων, mobile apps και λογισμικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ingalatsi.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ WEB Developer Wordpress για κα-
τασκευή ιστοσελίδων. Γνώσεις plugin, theme 
debugging, customization, καλή γνώση php, 
html/css, js, wordpress framework (custom posts, 
shortcodes, widgets), γνώση Photoshop, εμπειρία 
responsive Design. E-mail: human@webfuture.
gr, τηλ: 210 9733406.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για site με 
computer games. Προϋπηρεσία στο θεματικό 
αντικείμενο απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: CG1015.

H MEGASOFT ζητά C# Software Engineers ανώτε-
ρης ή ανώτατης σχολής με γνώσεις visual studio, 
studio 2008 και άνω C# και MS SQL. Προηγούμενη 
σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί. Bιογραφικά στο 
e-mail: hr@megasoft.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία με Mεταπτυχιακούς και Διδακτο-
ρικούς απόφοιτους Πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξα άτομα για το ρόλο του 
Product Owner - E-Commerce από εταιρία στο 
χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr, τηλ: 2352 135222.



Η εταιρία ENERGIERS AE κατέχει ηγετική παρουσία στον χώρο της παιδικής μόδας και δραστηριο-
ποιείται δυναμικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της 
εταιρίας  αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας: 

Υπεύθυνο Καταστήματος 
Αθήνα - Κέντρο

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση και ανάλυση των πωλήσεων με σκοπό την επίτευξη των στόχων  
εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων 
•Παρακολούθηση και διαχείριση των αποθεμάτων του καταστήματος 
•Παρακολούθηση και επίτευξη των εμπορικών στόχων 
•Συντονισμός, εκπαίδευση και διαχείριση του προσωπικού 
•Τήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου και διαχείριση παραπόνων 
•Τήρηση των προτύπων visual merchandising 
•Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος 
•Ταμειακή διαχείριση   
Απαιτήσεις - Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιθυμητό πτυχίο  ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 5-7 ετών, απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της ένδυσης 
•Άριστη γνώση αγγλικών (γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Άριστη γνώση Ms office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ομαδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Διοικητικές Ικανότητες 
•Γνώσεις merchandising 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον 
•Προτεινόμενη ηλικία έως  45 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gtamoutsidis@energiers.gr Ελληνική εταιρία μόδας ζητάει:

 
Έμπειρο Φωτογράφο

 
Ηλικίας 27-40 ετών με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 4 ετών σε αντίστοιχη εταιρεία για full  
time - πλήρη απασχόληση. 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο φωτογραφίας 
•Άριστη γνώση adobe photoshop και γραφιστικής 
•Εμπειρία στη λήψη προϊόντων και στην επεξεργασία φωτογραφικού υλικού με σκοπό το ανέβασμα 
τους σε ιστοσελίδα. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία στον χώρο της μόδας και συνεχή έρευνα για τις παγκόσμιες τάσεις της μόδας. 
•Εμπειρία στην φωτογράφιση μοντέλων για το ανέβασμα τους σε ιστοσελίδα καθώς και  
για την προώθηση των διαφημιστικών καμπανιών της εταιρίας 
•Δημιουργικές ικανότητες και υψηλή αισθητική. 
Παρακαλούμε πολύ την αποστολή βιογραφικών που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, απαραίτητη 
η αποστολή και του portfolio σας. Τα e-mail να στέλνονται στο: hr.creative2@yahoo.gr

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

Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών & Έρευνας 
Ο κατάλληλος για τη θέση θα είναι αρμόδιος για 
όλο το φάσμα ενεργειών που απαιτούνται για την 
ομαλή λειτουργία του τμήματος, ανεύρεση προμη-
θευτών, παρακολούθηση παραγγελιών, αποθεμάτων 
και παραδόσεων.

Αρμοδιότητες: 
•Έλεγχος και διαχείριση συμφωνιών  
με προμηθευτές 
•Έρευνα προϊόντων και προμηθευτών 
•Κατάρτιση προϋπολογισμού αγορών 
•Διαχείριση κόστους και παρακολούθηση  
προϋπολογισμού προμηθειών ανά έργο 
•Προγραμματισμός και παρακολούθηση  
παραγγελιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
ποιότητας ISO 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
της εταιρίας σε θέματα προμηθειών 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η  
2η γλώσσα 
•Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση, 
ευελιξία & πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Προϋπηρεσία σε business development, 
purchasing, project management 
•Συστάσεις απαραίτητες, δυο τουλάχιστον 
•Ισχυρή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα εργασίας  
σε συνθήκες πίεσης 
•Αρίστη γνώση Η/Υ, MS office, ERP 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα  
αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων  
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα ελληνικά  
hr@eval.gr

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

 
Διακόσμηση βιτρίνας & Visual merchandising καταστημάτων

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
στο χώρο της ένδυσης 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων  
στην Ελλάδα 
•Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης 
•Καλή γνώση αγγλικών - χειρισμού Η/Υ 

Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
b.stergiou@attrattivo.gr

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

Μακιγιέρ/Αισθητικός

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

Web Engineer (ASP.NET) 
(Job opening ID: ASP1)

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη 
θέση, σε 4* ή 5* ξενοδοχεία 
•Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής 
γλώσσας - γνώση της ρώσικης γλώσσας  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Απόφοιτος σχολής μακιγιάζ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας - ικανότητα 
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
 
H εταιρεία μας προσφέρει: 
•Εργοδότηση από Μάρτιο/Απρίλιο μέχρι 
το τέλος Οκτωβρίου/Νοεμβρίου 2016 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 

•Προσφέρονται 13ος μισθός  
(αναλογία) 
•Ετήσια άδεια 21 ημερών (αναλογία) 
•1.5 ημέρα ρεπό την εβδομάδα 
•Δημόσιες Εργασίες 
•Κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
με ιδιωτικό σχέδιο 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
 
Εάν ενδιαφέρεστε για εργοδότηση με την Kανικα 
Hotels & Resorts, παρακαλώ συμπληρώστε την 
αίτηση στο: http://www.kanikahotels.com/careers-
form. Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο 
με τους/τις υποψήφιους/ες που  ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της κάθε θέσης.

The company: ZuluTrade was founded in 2007 by 
Leon Yohai from an idea that would make forex 
trading accessible and easy to the common user. 
This idea lead to a unique online and mobile social 
auto-trading platform with a global reach and more 
than half a million users. Nowadays, ZuluTrade is 
considered as the world leader in online and mobile 
Forex autotrading platforms. ZuluTrade welcomes 
creative, motivated individuals to join its team at 
offices located in a prominent waterfront location at 
the port of Piraeus. Their collaborative workplace 
offers exciting and diverse opportunities to learn, 
grow professionally, and make a real contribution 
to the success of an industry leader in the fast-
growing world of the Forex market.

Facts & figures:  
•Innovative platform, providing financial 
services & social networking 
•500+ million transactions per year 
•90+ employees 
•High-growing rates and prospects 
•Fresh .com philosophy

The position: The successful candidate will join a 
team of seasoned developers and contribute to the 
performance optimization of ZuluTrade platforms. 

Working at the heart of the Forex industry, you will 
be invited to apply your advanced skills in ASP.NET, 
C# and JavaScript with a main objective to analyze 
complex business requirements and find bottlenecks 
slowing down the platforms’ performance, as well 
as to design and deliver creative and long-lasting 
solutions with a vast commercial impact. 

Along with everyone else in the company your 
colleagues at the Frontend Department will support 
you not only in quickly becoming productive on the 
technical field, but also in quickly capturing our 
business model. The more hands on and trusted 
you become, the more opportunities you will have 
to get involved into challenging projects.

Your profile: To succeed in this role, you should 
consider yourself highly responsible, committed 

and focused; a practical mind that enjoys solving 
complex problems. You should be able to work in 
fast-paced environment both independently and 
in a team, delivering what you promise, while also 
having fun and enjoying what you do. 

The following qualifications as necessary for 
this role: 
•Fluency in ASP.NET, C#, JavaScript, jQuery 
•Advance skills in HTML5, CSS3 
•Familiarity with REST APIs & HTTP 
performance/caching 
•Previous working experience in Finance  
and/or Trading industries is highly desired 
•Any experience with Ember.js, Backbone.js or 
Angular.js, as well as with Bootstrap framework 
will be considered an additional asset 
•Fluency in both english and greek languages 
(verbal and written)

Our Client offers: 
In case you are selected for the position 
of Web Engineer (ASP.NET), you will have 
access to the following: 
Competitive salary, directly dependent on 
candidate’s profile and experience 
Company health insurance 
Remarkable working space at central location 
of Piraeus including facilities (restaurant, game 
room, parking space, etc) 
Friendly environment comprising young, 
enthusiastic, multi-national staff.

Are you interested? Are you a passionate Web 
Engineer who enjoys solving complex problems? Do 
you take pride in your ASP.NET, C# and JavaScript 
skills? Are you thrilled by the prospect of advanc
ingyouralreadysuccessfulcareer and developing 
professionally in an innovative and fast-growing 
company?

If yes, please click http://qmetric.workable.com/
jobs/43788/candidates/new in order to submit your 
application. Our company treats each application 
with strict confidence.

Ελληνική Εταιρία Μόδας

Η Bodytalk ζητάει:  
Σχεδιαστή /τρια 

Το δημιουργικό τμήμα της Bodytalk κάνει reboot & αναζητά Σχεδιαστή /τρια, με καθημερινό update στην 
μόδα, με διάθεση για δημιουργία και αχαλίνωτη φαντασία! H προϋπηρεσία πάνω σε σχέδιο μόδας, είναι 
επιθυμητή. Γνώσεις πατρόν και ραφής ευπρόσδεκτες. 
Βασικές γνώσεις σε: 
•Corel Draw 
•Adobe 
•Ιnternet 
•Office 
•Άπταιστα αγγλικά (ομιλία και γραφή)  
Αντίστοιχα προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
Στείλτε το βιογραφικό σας αναφέροντας την θέση εργασίας που επιθυμείτε στο e-mail:  
executive@bodytalk.com ή στο fax: 210 3400180.Τηλ. επικοινωνίας: 210 3400000.  
Τα βιογραφικά πρέπει να έχουν απαραιτήτως φωτογραφία.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Social & SEO Manager από εταιρία στο 
χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr, τηλ: 2352 135222.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής NousPratIT προσλαμ-
βάνει διπλωματούχο Πληροφορικής, System & 
Network Administrator με ένα τουλάχιστον έτος 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, για συντήρηση 
δικτύων και supervision σε CTI-CRM συστήματα. 
E-mail: hr@nouspratit.gr.

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

 

Γραφίστες-Διακόσμηση-  
Τέχνες Δημιουργικό
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παραδοσιακών χορών με 
εμπειρία 5 έτη και προϋπηρεσία σε 3 συλλόγους, 
ζητά Χοροδιδάσκαλο Παραδοσιακών Χορών. Τηλ: 
6972 569228.

ΑΠΟ ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ζητείται Γραφίστας - Χειριστής 
για sublimation paper. Τηλ: 6945 387404.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ Χορού ζητείται για άμεση συνεργασία 
από χορευτικό τμήμα νέου πολιτιστικού συλλόγου. 
Τηλ: 6973 375981.

JUNIOR ART ζητείται από διαφημιστική εταιρία. 
Απαραίτητα: CS5, Mac, αγγλικά, 2-3 έτη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.gr.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται ως Υπάλληλος πλήρους 
απασχόλησης για ψηφιακή επεξεργασία φωτο-
γραφίας, εξυπηρέτηση πελατών, φωτογράφιση 
studio, στήσιμο ψηφιακών albums. Προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία πέντε ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: photostudiocv@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ υφασμάτων ζητείται Γραφί-
στας - Χειριστής για Sublimation Paper. Τηλ: 
6945 387404, κος Στέλιος.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - bar στη Σαντορίνη ζητά Μουσικό 
Σχήμα. Τηλ: 6944 782108, 22860 21277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη BMP Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε 
Σχεδιαστής για οργάνωση και λειτουργία σχεδι-
αστικού τμήματος, έρευνας και ανάπτυξης R&D. 
Βιογραφικά στο e-mail: bmp@bmp.com.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων στη Νέα 
Ιωνία ζητείται Μοντελίστ - Πατρονίστ με γνώσεις 
προγράμματος Lectra. Βιογραφικά στο e-mail: 
jbratimos@hotmail.com, fax: 210 2757348, τηλ: 
210 2771888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορωδοί για σύσταση χορωδίας 
(με αμοιβή). Τηλ: 6946 464125.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργασία 
σε ατελιέ. Τηλ: 210 8982137, 6944 474734.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις και ρά-
ψιμο ρούχων εξ΄αρχής. Περιοχή Γέρακας, Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6390373.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για πενθήμερη 
εργασία. Τηλ: 210 6208460.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια πλήρους απασχόλησης ζητεί-
ται από εταιρία εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη με 
εμπειρία σε web-design, κατασκευή καταλόγου, 
επεξεργασία φωτογραφιών και ξεφοντάρισμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

LOOKING for Junior Designer. Qualifications: 
graphic design degree, good knowledge of 
Adobe InDesign, experience in Macs, passion 
for typography, good grasp of the English 
language. Europass CVs: g.theodoropoulos@
hyphen.gr, by 16Nov15.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με άριστη γνώση photoshop, light 
room και εμπειρία στην εκτύπωση ζητείται από 
φωτογραφικό εργαστήριο για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@photovekris.gr, 
τηλ: 210 9767647.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί για στελέ-
χωση ραδιοφωνικών εκπομπών. Θα προτιμηθούν 
άτομα με προϋπηρεσία και μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: armich81@yahoo.com.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Suncontrol με εδρα τη Σταυ-
ρούπολη ζητείται έμπειρο άτομο που να γνωρίζει 
από μακέτες και μηχάνημα ψηφιακής εκτύπωσης 
roland για μόνιμη εργασία. Τηλ: 6948 281516.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια με εμπειρία 
για εργασία κατ’οίκον, έκδοση τόμων και περιοδι-
κών. Τηλ: 210 8810109, κα Θεοδοσιάδη Ηλιάνα.

HARD gmp σχήμα (2 κιθάρες, drums) από Αθή-
να αναζητά άτομα για πλήκτρα και φωνή για 
την ολοκλήρωσή του. Βιογραφικά στα e-mail: 
johndot_92@yahoo.com, johndot092@gmail.
com, τηλ: 6979 809089, κος Γιάννης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες από την Αθήνα 
για φωτογραφήσεις και βίντεο. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: nick200990@
yahoo.com.

ΝΕΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ζητούνται από εταιρία θεαμάτων 
να εκπαιδευτούν και να εργασθούν σαν Κλόουν, 
Ξυλοπόδαροι, Ζογκλέρ, Ταχυδακτυλουργοί για 
παιδικά πάρτυ και εκδηλώσεις. Τηλ: 2310 602326, 
ώρες επικοινωνίας: 9:00-14:00 και 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές Μεταλλικών Έργων 
από εταιρία μεταλλικών κατασκευών στην 
Ελευσίνα Αττικής. Απαραίτητες γνώσεις: χει-
ρισμός προγράμματος Advance Steel ή Tekla. 
Bιογραφικά στο e-mail: secretary@sofman.gr, 
τηλ: 210 5542034.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Κ.Αχιλεόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ 
ζητείται Γραφίστας για μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tolis.ilia@gmail.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία αναζητεί Σχεδιαστή Διαφή-
μισης Δημιουργικού Παραγωγής, με αντικείμενο 
το σχεδιασμό προϊόντων licensing. Απαιτούνται: 
πτυχίο γραφιστικής, καλή γνώση αγγλικών, άρι-
στη γνώση ilustrator, photoshop και επιθυμητή 
γνώση InDesign σε περιβάλλον Μacintosh. Ε-mail: 
ep_al@otenet.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ανατητά Γραφίστα /τρια με 
εμπειρία και προϋπηρεσία σε παιδικές εκδό-
σεις για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά με 
δείγματα εργασίας στο e-mail: marketing@
carouzelgroup.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γραφίστας - Designer για 
στελέχωση δημιουργικού, παραγωγής τηλεο-
πτικής εκπομπής. Γνώσεις video editing, Adobe 
Premiere, θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@beautica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ έμπειρος για Ελληνική μουσική 
και ξένη στο Γουδί. Τηλ: 210 7482611, υπόψη 
κου Στάθη Ψάλτη.

ΝΕΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά νέα για φωτο-
γραφήσεις με σκοπό τη δημιουργία photobooks. 
Πληρωμή αυθημερόν 4-6 φωτογραφήσεις ανά 
μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: astralfotografy@
gmail.com.

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ και Τραγουδίστρια ζητούνται για 
συνεργασία με επώνυμους καλλιτέχνες. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 
5611488.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΑΕΕ ΖΗΤΑ για συνεργασία 3 άτομα και συνταξι-
ούχους κάτοχους ΙΧ για μόνιμη 3ωρη πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Αποδοχές υψηλότερες 
του 8ωρου. Παρέχονται έξοδα αυτοκινήτου. Τηλ: 
210 2524124, 210 2533613.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ σε κυκλοφορία ούζο το ούζο 
Πλωμαρίου Γιαννουλέλη ζητά να προσλάβει 
Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων. Βι-
ογραφικά υποψηφίων που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις στο e-mail: apostagmata.plomari@
ouzoplomariou.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
μισθός, bonus και ένσημα. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 8ctapusinfo@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Πύργο Αθηνών ζητά άτο-
μα με άνεση στην επικοινωνία για στελέχωση 
τμήματος ενημέρωσης και ανάπτυξης πελατο-
λογίου της. Άμεση πρόσληψη, πρωινό ωράριο. 
Τηλ: 211 7053642.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για κέντρο κοσμε-
τικής ιατρικής και αισθητικής στο κέντρο της 
Αθήνας. Τηλ: 213 0058700, ώρες επικοινωνίας: 
10:30-18:30.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ιατρικής αισθητικής περιοχής Πα-
τησίων ζητούνται έμπειρες Τηλεφωνήτριες με 
ευχέρεια λόγου και προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 
χώρο. Προσφέρονται: ΙΚΑ, μισθός, bonus παρα-
γωγικότητας. Τηλ: 6972 106362, 210 9709464.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ /τρια ζητείται από ψητοπωλείο 
στο Παγκράτι για βραδινή ημιαπασχόληση. Τηλ: 
210 7011506.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικό Αθηναϊκό ζητά νέα από όλα τα 
παραϊατρικά επαγγέλματα (ΙΕΚ, ΤΕΙ), για το τμήμα 
ενημέρωσης πελατών, σε θέματα προληπτικής 
αγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τηλ: 
210 9237662.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων ιατρικής αισθητικής ζητά Τη-
λεφωνήτριες με εμπειρία στο χώρο της τηλε-
φωνικής πώλησης. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
bonus, 6ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 6829200.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνήτριες /τες με προϋπη-
ρεσία και σταθερό μισθό. Τηλ: 210 9011256.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
μισθός, bonus και ένσημα. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sparen.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για διαφήμιση για 
4ωρη πρωινή εργασία στο Μαρούσι. Σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με εμπειρία στις 
τηλεπωλήσεις για εσωτερική θέση γραφείου. 
Άριστο περιβάλλον, σταθερός μισθός. Τηλ: 210 
8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξυπηρέτηση πελατών 
εξωτερικού σε εξαγωγική επιχείρηση, με έδρα 
την Κερατέα. Γνώσεις αγγλικών, ιταλικών. Επι-
θυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
optikabio@gmail.com, τηλ: 6944 452727.

Προωθητές-Merchanndisers- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές νέοι /ες με 
δίπλωμα οδήγησης για την προώθηση προϊόντων 
σε καταστήματα από εισαγωγική εμπορική εταιρία. 
Σταθερός μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: zundfix@otenet.gr, τηλ: 2310 531630.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά Εξωτε-
ρικούς Πωλητές, γνώστες του αντικειμένου για 
σιδερικά εργαλεία, είδη χρωμάτων, κηπουρικά 
είδη. Τηλ: 6955 202769, 210 6219016.

Η HEGREN φωτισμού LED ζητεί Συνεργάτες 
Πανελλαδικά (εκτός Ατιικής) να ενταχθούν στο 
δίκτυό της. Ραγδαίως αναπτυσσόμενος κλάδος, 
υψηλό κέρδος, σύντομος χρόνος απόσβεσης. 
Συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hegren.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πωλήσεις εκδηλώσεων από 
καινούριο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Βι-
ογραφικά και πρόσφατη φωτογραφία απαραίτητα 
στο e-mail: jobs@k8point.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ για ειδικές πωλήσεις σε ψητοπωλεία, 
με υψηλή προμήθεια και απαραίτητο μεταφορικό 
μέσο ζητείται. Τηλ: 6943 216399, 210 4927310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για ιντερνετικά προϊόντα 
από εταιρία εξωτερικού. Ποσοστά κέρδους από 
80 έως 90% και πληρωμή αυθημερόν. Τηλ: 6980 
119181.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Kick αναζητά εμφανί-
σιμες νέες Promoters με επικοινωνία και όρεξη 
για δουλειά για απασχόληση σε προγράμματα 
promotion με απαραίτητη διαθεσιμότητα έως 
τέλος Ιανουαρίου. Τηλ: 210 285291113.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι/ες από Ελληνική προωθητική 
εταιρία τροφίμων. Παρέχονται: σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ για πρωινή απασχόληση. Συνεντεύξεις πραγ-
ματοποιούνται στην Εδέσσης 2 (Λαδάδικα). Τηλ: 
2310 234733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για προώθηση προ-
ϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε mini market, 
φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ. Μισθός και 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: anapel@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτες από εκπαιδευτικό φορέα 
για εργασία από το σπίτι, για προώθηση συμβου-
λευτικών υπηρεσιών φορολογικής και εργατικής 
νομοθεσίας. Βιογραφικά στο e-mail: internatinal1@
forum-training.gr, τηλ: 213 0716370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος από εταιρία παραγωγό 
ροφημάτων υγιεινού καφέ και super foods πιστοποι-
ημένα και βιολογικά, με δυναμική προσωπικότητα, 
επιχειρηματικό μυαλό-κοινωνικότητα. Ανεξάρτητη 
συνεργασία, εμπορικό κέρδος 40%, υψηλά bonus 
αναλόγως τζίρου. E-mail: sakthess@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεσες πωλήσεις βιολο-
γικού καφέ χονδρική, λιανική. Άμεσο εμπορικό 
κέρδος 40% και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία με πολυετή 
εμπειρία - επαφή σε φούρνους, εργαστήρια της 
Θεσσαλονίκης και γύρω Επαρχίας. Προϋπόθεση: 
μεταφορικό μέσο για λίγο χρονικό διάστημα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: persarigiannis@gmail.com.

ΤΟ VLAMI ATELIER ζητεί δυναμικές Συνεργάτιδες-
Πωλητές για την προώθηση των προϊόντων του. 
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, αγάπη για τη 
μόδα, ευχάριστη προσωπικότητα, γνώση social 
media, γνώση αγγλικών, δυναμικός χαρακτήρας. 
E-mail: vlamiatelier@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία από το σπίτι για 4 
ώρες την ημέρα με γνώσεις Η/Υ, social media. 
Βιογραφικά στο e-mail: club31534@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής δομικών υλικών ζητεί Εξωτερικό 
Πωλητή για συνεργασία με τιμολόγιο παροχής 
υπηρεσιών σε Πελοπόννησο και Νότια Ελλάδα. 
Γνώση Η/Υ, αγγλικών, εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@macon.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική τροφίμων αναζητά Συνεργάτη 
- Πωλητή για την προώθηση των προϊόντων της 
σε σημεία λιανικής πώλησης. Αρχικά με ποσο-
στά επι των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - Τοποθετητής ζητείται σε κατα-
στήματα μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, καφετέριες 
κ.α για πρωτοποριακά προϊόντα που αφορούν 
την ασφάλεια του εργαζομένου. Προσφέρεται 
ποσοστό επί των πωλήσεων. Τηλ: 2815 009631, 
6947 047243, κος Μιχάλης.

ΝΕΟΙ /ες με δικό τους μηχανάκι ή αυτοκίνητο 
ζητούνται από διαφημιστική εταιρία για το τμήμα 
ελέγχου και εποπτείας. Τηλ: 210 8258109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από εταιρία φυτικών 
καλλυντικών για την προώθηση των προϊόντων. 
Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για πολύ ενδιαφέρουσες 
υπηρεσίες στοχευόμενης διαφήμισης/marketing. 
Προμήθειες 80%, δυνατότητα υψηλών κερδών, 
προοπτικές καριέρας, μερική ή πλήρης απασχόλη-
ση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. Πληροφορίες 
μόνο κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6906 225146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Προωθητές σοβαροί και 
δραστήριοι για ανεξάρτητη συνεργασία. Μεγάλα 
κέρδη, όχι ντήλερ, άμεσο ξεκίνημα. Πληροφορίες 
μόνο κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6955 74085.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Πωλητές για την προώ-
θηση πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας για επαγ-
γελματική χρήση (βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, μεγάλα 
καταστήματα κλπ). Παρέχονται: υψηλά ποσοστά 
αμοιβής, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 2310 833948, 
διεύθυνση: EMPIRE real estate Β.Ολγας 7.

ΕΤΑΙΡΙΑ security αναζητά Πωλητή για προώθηση 
και πώληση συστημάτων συναγερμού, καμερών και 
άλλων υπηρεσιών ασφαλείας. Τηλ: 6946 596204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία και γνώση της 
αγοράς για 4ωρη συνεργασία με εμπορική εταιρία, 
για προώθηση των προϊόντων της στον τομέα 
υγείας, διατροφής. Άμεσο εισόδημα μόνο ανοδικό. 
Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία. 
Τηλ: 6955 420143.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται άτομα χωρίς 
προϋπηρεσία για προώθηση - διανομή καφέ. Πο-
σοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: sakisgj@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για promotion - προώθηση 
αρωμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συ-
γκεκριμένα στο αρωματοπωλείον Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6974 107979, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες /ιδες με 
άνεση στην επικοινωνία για την προώθηση της 
επαναστατικής συσκευής καθαρισμού-υγιεινής 
Zeitgard. Μερική ή πλήρης απασχόληση, εκπαίδευ-
ση, υψηλές απολαβές. Ε-mail: healthbeautyds@
gmail.com, τηλ: 6974 038000, κα Παράσογλου.

ΕΤΑΙΡΙΑ Merchandising στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Σύμβουλο Πωλήσεων (Merchandiser) με σχετική 
εμπειρία ή σπουδές, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, γνώση Η/Υ 
και αγγλικών, άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: viografico@successisimple.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες εμφανίσιμες, δυνα-
μικές από εταιρία ποτών για προώθηση προϊόντων. 
Προσφέρονται: μισθός, ΙΚΑ, bonus και αυτοκίνητο 
εταιρίας. Βιογραφικά με φωτογραφια στο e-mail: 
astrowines@yahoo.gr, τηλ: 6930 787439, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρους Πωλητές για την προ-
ώθηση επαναστατικής συσκευής περιποίησης 
προσώπου. Βιογραφικά στο e-mail: fasaggelos@
gmail.com, τηλ: 6972 870218.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από την πο-
λυεθνική εταιρία διατροφής Herbalife, σε κέντρο 
ευεξίας και διατροφής. Παρέχονται: εκπαίδευση 
και δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6951 342674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφήμισης σε websites. 
Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr κωδ: isales1015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με εμπειρία στις πωλή-
σεις ανεξαρτήτου φύλλου και ηλικίας. Πληρωμή 
με ποσοστά 90% επί των πωλήσεων. Τηλ: 6948 
002212.

ΕΤΑΙΡΙΑ οικιακών φίλτρων νερού ζητά Εξωτερικό 
Πωλητή. Παρέχονται: πολύ καλές αμοιβές και άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
m_miniadis@hotmail.com, τηλ: 2310 491500.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για την προώθηση προϊό-
ντων - τροφίμων, σε φούρνους - ζαχαροπλαστεία 
- cafe - mini market, στις περιοχές Κορινθίας 
- Αχαΐας. Ποσοστά επι των πωλήσεων. E-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα έμπειρα για το τμήμα προώ-
θησης κάρτας υγείας. Προσφέρονται: σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, bonus, εύκολη πρόσβαση 30 
μ. από μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 
6944 059808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion στο κατάστημα 
οπτικών Optikon Xpress. 26ης Οκτωβρίου 28 
(περιοχή Δικαστήρια - δίπλα στη ΔΕΗ). Τηλ: 2310 
534031, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-11:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη θέσεων στο 
τμήμα προώθησης και πώλησης κοινωνικών 
εντύπων. Καθημερινή πληρωμή, υψηλές αμοιβές, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6980 343413.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων, 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser για 
την Ερμού. Bιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@
gmail.com, 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κλάδο των τροφίμων ζητά 
Ανεξάρτητους Επαγγελματίες - Πωλητές (με 
δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου) για την ανά-
πτυξη του δικτύου της. Βιογραφικά και στοιχεία 
επικοινωνίας στο e-mail: cv@gigahellas.org.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για 
την ανάπτυξη του δικτύου της, ζητούνται Ανεξάρ-
τητες /οι Εξωτερικοί Πωλητές, για την προώθηση 
και πώληση των προϊόντων της. Βιογραφικά στο 
e-mail: chzaxopoulos@volterra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από την Essence Greece 
σε όλη την Ελλάδα και Εξωτερικό. Δωρεάν εγγρα-
φή. ΙD εγγραφή: 80007261. Τηλ: 69871 12453.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τη γνωστή εταιρία 
LR World, για προώθηση και πώληση καλλυ-
ντικών με κέρδος έωs 60% και με προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου με δωρεάν 
τηλέφωνο. Τηλ: 6948 002212.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το κατάστημα εσω-
ρούχων Harmony Homewear στη Νέα Σμύρνη. 
Ευχάριστη, συνεργάσιμη, επικοινωνιακή, γνώ-
σεις αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: harmonyhw@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια στη γυναικεία 
ένδυση για μερική απασχόληση. Τηλ: 210 8986143, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η Πωλητής/τρια κινητής-
σταθερής τηλεφωνίας και προϊόντων τεχνολογίας, 
για πλήρη απασχόληση στο κατάστημα Γερμανός 
Χολαργού. Παρέχονται: μισθός και bonus επίτευ-
ξης στόχων. Σχετική προϋπηρεσία απαραίτητη. 
E-mail με φωτογραφία: germanos.xolargou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Ηλεκτρονικού Καταστήματος 
με εμπειρία σε διαχείριση λειτουργιών. Πολύ 
καλή γνώση αγγλικών και επιθυμητή γνώση 
κλάδου ηλεκτρονικού τσιγάρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@e-smokers.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Πωλητής /τρια για μπου-
τίκ στη Μύκονο για σεζόν 2016. Απαραίτητα 
προσόντα: αγγλικά (άψογη γνώση), επιπλέον 
γλώσσες θα εκτιμηθούν, προϋπηρεσία στη μόδα. 
Παρέχεται διαμονή εφόσον χρειάζεται. E-mail: 
recruitmentmykonos@outlook.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για κρεοπωλείο πεπειραμένος 
νεαρής ηλικίας ζητείται. Τηλ: 210 3214511.

ΤΑΜΙΕΣ - Πωλήτριες Φαγητού ζητούνται για 
ψητοπωλείο στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 
8004631.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για μερική ή πλήρη απασχόληση με 
γνώσεις στα εσώρουχα και στη μόδα, επικοινω-
νιακές ικανότητες και στις πωλήσεις ζητείται. 
Βιογραφικά στο e-mail: geliatheo77@gmail.
com, τηλ: 210 7210651.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο να γνωρίζει 
από μπουφέ για 5ωρη εργασία. Περιοχή Καλλι-
θέα - Τζιτζιφιές. Τηλ: 6947 400197.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητούνται από γνωστή αλυσίδα 
ζαχαροπλαστείων. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6843160.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ χωρίς υποχρεώσεις ζητείται για 
κατάστημα γυναικείων ρούχων. Προϋπηρεσία 
υποχρεωτική σε ανάλογο κατάστημα, ικανοποιη-
τικές αποδοχές, ασφάλιση. Πλήρες ωράριο. Τηλ: 
210 3627018, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία για καφέ πο-
λυκαταστήματος, περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
3237169.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με προϋπηρεσία ζητείται για μερική 
απασχόληση σε φούρνο στην Παλλήνη. Τηλ: 210 
6668202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Πωλητής /τρια Τη-
λεπικοινωνιών για το κατάστημα Vodafone 
(Αγίου Δημητρίου 73). Bιογραφικά στο e-mail: 
vfshop230@vodafone.net.gr, τηλ: 6988 088088, 
κος Πασχάλης Τζωάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie χωρίς σπου-
δαστικές υποχρεώσεις, για εργασία πλήρης με 
βάρδιες. Παρέχονται: εκπαίδευση, άμεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστημα κινητής 
τηλεφωνίας. Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ampelokipi63@gmail.com, 
τηλ: 6934 994433.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ καυσίμων στο Μαρούσι ζητά Υπάλ-
ληλο με γνώση Η/Υ και εμπειρία σε πρατήριο 
καυσίμων. Βιογραφικά στο e-mail: petrotherm@
otenet.gr, fax: 210 6893700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη νέα για κρεοπωλείο. Περιοχές: 
Νίκαια, Παλαιά Κοκκινιά. Τηλ: 210 4200991, 
6932 351550.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Σύνταγμα ζητά Πωλητή με 
προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο της λια-
νικής πώλησης. Άριστα αγγλικά, επιθυμητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3233534.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ηλεκτρολογικού Υλικού 
για κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού με 
προϋπηρεσία 3 έτη και πλέον, απόφοιτος ΤΕΙ 
ηλεκτρολογίας. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά 
στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ηλεκτρολογικού Υλικού 
για κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού με 
προϋπηρεσία 3 έτη και πλέον, απόφοιτος ΤΕΙ 
ηλεκτρολογίας. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά 
στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ηλεκτρολογικού Υλικού 
για κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού με 
προϋπηρεσία 3 έτη και πλέον, απόφοιτος ΤΕΙ 
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ηλεκτρολογίας. Περιοχή Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για mini market στη Χίο. 
Παρέχεται διαμονή. Ωράριο: 08:00-18:00 Δευτέρα 
- Σάββατο. Τηλ: 6981 808704, 6946 741537.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα ως Υπεύθυνη Κα-
ταστήματος γυναικείων ενδυμάτων, με τουλά-
χιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ πεπειραμένες ζητούνται για κατάστη-
μα γυναικείων ενδυμάτων. Μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 210 9587952.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εμφανίσιμη ζητείται με απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε πώληση γυναικείων ενδυμά-
των και οργάνωση, γνώση Η/Υ, από κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στον Κορυδαλλό. Τηλ: 
210 4952589.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στην Ερμού. Διακεκομ-
μένο ωράριο, 6ημερη, 40ωρη απασχόληση. Τηλ: 
210 3236764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα με ανδρικά ενδύματα 
για πλήρη απασχόληση, με διάθεση για δουλειά 
και μια σχετική πείρα σε πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: dashndot77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Υποκαταστήματος έμπειρος, 
υπεύθυνος και πολυδυναμικός στην Καβάλα. Βι-
ογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: 
company@intersalonica.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες επίπλων κουζίνας 
για στελέχωση καταστήματος αλυσίδας στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: antonis@euroscope.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από πρατήριο υγρών 
καυσίμων. Περιοχή Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Τηλ: 
210 5445551.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρές Πωλήτριες για άμεση πρό-
σληψη με σκοπό τη στελέχωση καταστημάτων 
λευκών ειδών Pennie. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: career@pennie.gr.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ζητούνται Υπάλ-
ληλοι νέοι /ες με εμπειρία στην πώληση, για 
το υποκατάστημα στο Μενίδι. Ωράριο σπαστό. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5140060, τηλ: 210 5147588.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες αθλητικών ειδών 
και γυαλιών ηλίου μερικής απασχόλησης, για 
κατάστημα εντός του The Mall Athens. Απαιτείται 
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@optical.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Πωλητής /τρια από κατάστημα 
ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού. Απα-
ραίτητη άδεια οδήγησης μοτό. Βιογραφικά στο 
fax: 210 4175327, 210 4110348.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με βασικές γνώσεις Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου και κάρτα ανεργίας, από 
κατάστημα οικιακών ειδών. Τηλ: 210 9711298.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών μεταφορών ζητείται 
έμπειρος Πωλητής με απαραίτητη προϋπηρεσία 
στον κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail:commercial.
logistics@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Πωλητή για το τμήμα 
εξαγωγών νέο, με δυνατότητα για ταξίδια στο 
Εξωτερικό. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλι-
κής (θα εκτιμηθεί η γνώση άλλης γλώσσας και 
ιδιαίτερα Ισπανικής). Βιογραφικά στο e-mail: 
stelios@iktinos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας-τηλεπικοινω-
νιών ζητά Συνεργάτη με ανάλογη προϋπηρεσία 
για τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή εταιρίας. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών, 
Η/Υ και δίπλωμα αυτοκινήτου. E-mail: hrdpt@
genius.gr, τηλ: 210 5771997, fax: 210 5156268.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων B2B. Χώροι 
ενδιαφέροντος: φαρμακεία, κέντρα αισθητικής, 
υπηρεσίες manicure-pedicure.Ανταγωνιστι-
κό πακέτο αποδοχών, bonus βάσει επίτευξης 
προσωπικών, εταιρικών στόχων. Δυνατότητες 
εξέλιξης σε δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. 
Τηλ: 2310 833964. ΑCareMed Products GmbH.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ, για 
στελέχωση τμήματος Ενεργειακών Συμβούλων 
σε εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: eukatheo@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ χονδρικής πώλησης Iself αξεσου-
άρ κινητής τηλεφωνίας, επιθυμεί να προσλάβει 
Υπεύθυνο Πωλήσεων με αποδεδειγμένη εμπειρία 
στο συγκεκριμένο κλάδο. Επιθυμητό πτυχίο τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. E-mail με φωτογραφία: 
stelios@iself.gr, τηλ: 2410 230020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων Βιομηχανικού 
Αυτοματισμού από την εταιρία Semac Automation 
SA για το γραφείο της στον Πειραιά. Απαραίτητη 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@semac.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξα άτομα σε νεοσύστατη εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: kalliopr@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παγωτού με 35 έτη δραστηρι-
ότητα και έδρα στον Ασπρόπυργο ζητεί Στέλεχος 
Πωλήσεων. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 3 ετών 
σε πωλήσεις στον κλάδο τροφίμων, γνώσεις 
excel, αγγλικών. Ικανοποιητικός μισθός, εται-
ρικό τηλέφωνο, αυτοκίνητο. Ε-mail: d.drou@
bonito.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή τραπεζικού ομίλου ζητά άτομα με 
απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον. Πακέτο αμοιβών, 
εξέλιξη, μονιμότητα εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsomokos@icloud.com, τηλ: 210 9302374.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Key Account Manager - Attica Region 
FMCG (ζαχαρώδη) προϊόντα εισαγωγής. Απαι-
τούμενα προσόντα: 2+ έτη εμπειρία, προυπάρ-
χουσα βάση πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: 
olga.vasilyeva@roshen.com, τηλ: 6975 557158.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Συναίτερος για καινοτόμο επιχείρηση 
Online που λειτουργεί με online πωλήσεις με έδρα 
το Βόλο, με γνώσεις προγραμματισμού και μικρό 
κεφάλαιο για συνεργασία. Bιογραφικά στο e-mail: 
jimkavouris4@gmail.com, τηλ: 6976 159511.

ΕΤΑΙΡΙΑ με αρκετά χρόνια στο χώρο των υπηρεσιών 
διαδικτύου (φιλοξενία / κατασκευή ιστοσελίδας, 
dedicated servers, φιλοξενία ραδιοφώνου) ζητά 
άτομα για την κάλυψη της θέσης Account Manager. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@hostchefs.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Πωλήσεων Θεσσαλονίκης 
και Κεντρικής Μακεδονίας. Παρέχονται: μισθός, 
bonus, ασφάλιση, εξοπλισμός και έξοδα. Έδρα 
Θεσσαλονίκη και δυνατότητα έως 8 διανυκτε-
ρεύσεις μηνιαίως. Τηλ: 210 2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία στις πωλήσεις 
ηλεκτρονικού εμπορίου, επικοινωνιακός και δι-
δάξιμος για προώθηση ηλεκτρονικών εργαλείων, 
ξένες γλώσσες δεκτές, Τουρκικά και Αλβανικά 
προσόν. Προμήθεια 80%. Ε-mail: elefteriapantazi@
yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για εταιρία ζαχα-
ρωδών. Βιογραφικά στο e-mail: lookup.sales@
gmail.com, τηλ: 6908 964043.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Κηφισιάς σε 
άριστο εργασιακό περιβάλλον ζητεί Συνεργάτες. 
Βασικές προϋποθέσεις: απαραίτητη 3ετή εμπειρία 
σε μεσιτικό γραφείο, κάτοχοι μεταφορικού μέσου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@makben.gr, τηλ: 
210 8015270.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Mega Systems αναζητά Πωλητή /
τρια πτυχιούχο ΑΕΙ - ΤΕΙ με δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: basilei3@otenet.gr, τηλ: 
2641 044223.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτομο 
για τη θέση Υπευθύνου Πωλήσεων B2B με 
έδρα την Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
babisdaniilidis.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτομο 
για τη θέση Υπευθύνου Ανάπτυξης Aγοράς και 
πελατολογίου με έδρα την Αττική. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@babisdaniilidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων για ξενοδοχείο 
4* στην Παραλιακή. Προϋπηρεσία απαραίτητη και 
μισθός ανάλογος προσόντων. Πλήρης απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: idhotelmanager@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη δικτύου πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: ellanuiton@gmail.com, 
τηλ: 6945 829476.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για απασχόληση με σοβαρά 
εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: ellanuiton@
gmail.com, τηλ: 6945 829476.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα για μερική απασχόληση, 
πρωινή ή απογευματινή. Βιογραφικά στο e-mail: 
ellanuiton@gmail.com, τηλ: 6945 829476.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από διαφημιστική 
εταιρία, για την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πε-
λατών. Γνώσεις internet σε επίπεδο απλού χρήστη 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: ellanuiton@
gmail.com, τηλ: 6945 829476.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του internet marketing, 
κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογών για κινητά, 
ζητά άτομα για συνεργασία. Υψηλές αμοιβές. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ellanuiton@gmail.com, τηλ: 
6945 829 476.

ΕΤΑΙΡΙΑ δημοσίων σχέσεων και τηλεοπτικών 
παραγωγών ζητά υπεύθυνα άτομα με διοικητικές 
ικανότητες για δημιουργία και ανάπτυξη των τμη-
μάτων. Ωράρια ευέλικτα, πρωινά ή απογευματινά. 
Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9966301.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Θράκης και Ανατολικής 
Μακεδονίας ζητείται. Παρέχονται: μισθός, bonus, 
ασφάλιση, εξοπλισμός και έξοδα. Δυνατότητα έως 
8 διανυκτερεύσεις μηνιαίως. Έδρα Καβάλα. Τηλ: 
210 2442142.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για το μήνα Νοέμβριο με 
εμπειρία σε πωλήσεις, για ανάπτυξη και οργάνωση 
δικτύου με τη μεγαλύτερη εταιρία παγκοσμίως. 
Βιογραφικά στο e-mail: perraki.k@gmail.com, 
τηλ: 6944 327888, κωδ: Α48.

LOOKING for Exports Manager for direct sales 
activities and lead a team so as develop sales 
globally. 5 years export sales role in FMCG. Cvs: 
ferro@ferro.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πλήρη απασχόληση Εξωτερική 
Πωλήτρια Ιατρικών Βοηθημάτων δυναμική, με 
ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις για πωλήσεις 
ιατρικών ειδών. Καλή γνώση αγγλικών, Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου. E-mail με φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/10.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας με ανεξάρτητη σχέ-
ση εργασίας (ποσοστά και bonus) με ελεύθερο 
ωράριο, υπεύθυνο για εμπορική δραστηριότητα 
στο χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Χαλάνδρι ζη-
τείται Εξωτερικός Αιμολήπτης, με απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@magnitiki.gr, τηλ: 210 6796141, κωδ: ΕΑΧ15.

ΤΟ PROFESSIONAL Clinic στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του αναζητά έμπειρο Iατρικό Eπισκέπτη για την 
προώθηση ιατρικού προγράμματος στην Αθήνα. 
Bιογραφικά στο e-mail: pr@profclinic.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία με ταχεία ανάπτυξη στο 
χώρο του φαρμακείου, ζητά άμεσα δύο Φαρμα-
κευτικούς Επισκέπτες με 5ετή προϋπηρεσία για 
όλη την Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: irini@
collazen.eu.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη 
για την περιοχή της Κορίνθου απόφοιτο ΑΕΙ, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα χρόνο σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: recruitmentsolutions@icap.gr.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για ιατρική ενημέρωση με πολυε-
τή εμπειρία στον κλάδο, για Δυτική και Βόρεια 
Ελλάδα, Θεσσαλία, Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alfamedica.gr, τηλ: 210 6728358, 210 
6728318-19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων με προϋ-
πηρεσία (επιθυμητό μπλοκ παροχής υπηρεσιών 
- υψηλές προμήθειες), για προώθηση δερματο-
καλλυντικών σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vyte.eu, τηλ: 210 
8310993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με επαρκή προϋπηρεσία στον 
ιατρικό χώρο, για στελέχωση σε ιατρικό δια-
γνωστικό πολυιατρείο. Οργάνωση, ανάπτυξη 
- προβολή - εξωστρέφεια. Τηλ: 6944 899599.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου με ειδίκευση σε 
εμφυτεύσιμα είδη ορθοπαιδικής, ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων για τη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orthosurgical.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με εμπειρία για ιατρική 
ενημέρωση στις ειδικότητες Παιδιάτρων, Ωρλ 
Παθολόγων και πιθανώς σε φαρμακεία. Μισθός, 
ποσοστά, bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@starmel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες με ηγετικές 
- επικοινωνιακές ικανότητες, συνέπεια, ήθος για 
μερική - ολική απασχόληση στον κλάδο υγείας 
- ευεξίας. Εκπαίδευση, δωρεάν πληροφορίες. 
Τηλ: 6936 362488, κα Σταματίνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για πλήρη 
απασχόληση με άριστες επικοινωνιακές ικα-
νότητες, για πωλήσεις ιατρικών βοηθημάτων. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση αγγλικών και 
Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου. E-mail με φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/09.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμα-
κείο ή στον κλάδο εκτύπωσης, διαφημιστικών, 
συσκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, αυτοκίνητο, έξοδα. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: THE-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα Αθή-
να, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: ATT-15.

Ιατροί-Νοσηλευτές -Υγεία- 
Διασώσεις-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για απασχόληση σε 
εταιρία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της ασφάλειας και υγείας για εργασία στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@process.com.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα και Άλιμο ζητά 
Τεχνολόγο, Βοηθό Ακτινολόγου. Βιογραφικά 
στο e-mail: fpatoutoglou@gmail.com, τηλ: 210 
8981024, 6944 242404.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ κατά προτίμηση απόφοιτος 
ΤΕΙ ζητείται για οδοντιατρικό κέντρο στη Δάφνη. 
Θα προτιμηθεί εξειδικευμένος στην κινητή. Τηλ: 
210 9739944, 6932 253297.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Νοσηλεύτρια 
για κατ’ κοίκον αιμοληψίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
fparoutoglou@gmail.com, τηλ: 210 8981634, 
6944 242404.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται έμπειροι στο χειρισμό 
λέιζερ αποτρίχωσης, από πολυδύναμο κέντρο 

ιατρικής αισθητικής, περιοχή Γλυφάδα. Full time, 
ασφάλιση, απολαβές καλές. Τηλ: 210 8943360, 
6974 721580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια για ημιαπα-
σχόληση στη Δράμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
gramateia1@gmail.com, τηλ: 2521 034546.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί, Νοσηλευτές και παρεμφερή 
παραϊατρικά επαγγέλματα για στελέχωση ομοι-
οπαθητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου του 
στρες. Βιογραφικά με έγχρωμη φωτογραφία στο 
e-mail: therap2012@gmail.com, τηλ: 2810 243103.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στην Κηφισιά ζητά Ιατρούς Συ-
νεργάτες Ενδοκρινολόγους για να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους εντός του κέντρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: ent@ent.gr.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - Φυσίατρος, Ορθοπεδικός 
ζητούνται για συνεργασία. Δυνατότητα παροχής 
επαγγελματικής στέγης (ιατρείο) με ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 210 6718080, 6976 
654854, 09:00-14:30.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες- 
Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενη Δικηγόρος από δικηγορικό 
γραφείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
gtrantalideslaw@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος παρ εφέταις μάχιμος - δυνα-
μικός με 5+έτη πραγματική εμπειρία δικαστηρια-
κών παραστάσεων και σύνταξης δικογράφων σε 
αστικά, εμπορικά, ποινικά. Αμοιβή με συμφωνητικό 
μέρος από τα γραμμάτια προείσπραξης. Ε-mail: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: AEΠs.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητά Δι-
κηγόρο με τριετή εμπειρία, μεταπτυχιακά στο 
ναυτικό δίκαιο και άριστη γνώση της αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: gtrantalideslaw@yahoo.
gr, gtrantalideslaw@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο για θέση Διευθυντού 
- Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εμπειρία σε 
δικόγραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρε-
σία σε δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με ειδίκευση στην εί-
σπραξη εμπορικών απαιτήσεων και γενικά στο 
εμπορικό δίκαιο. Απαραίτητα: γνώσεις Η/Υ, 
πολυετή προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο. 
Τηλ: 6945 411215.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήμερo, 
8ωρo, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com, 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νομικής Διαχείρισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη παροχής υπηρεσιών, ζητεί Δικη-
γόρο για το νομικό τμήμα για εργασία γραφείου. 
Ωράριο: 09:00-17:00. Tηλ: 210 9577218.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Δικηγόρο με προ-
ϋπηρεσία και ανάλογη εμπειρία στα δικόγρα-
φα και ακροατήρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.shippingco@gmail.com.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Οικονομολόγοι για συ-
νεργασία σε ιδιαίτερα μαθήματα σε δευτεροβάθμια 
και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πολυτεχνικών Σχολών 
για συνεργασία σε ιδιαίτερα μαθήματα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ Υπεύθυνος ζητείται από Πανε-
πιστημιακό εκπαιδευτικό κέντρο για τη διεύθυν-
ση υποστήριξης σπουδών ΕΑΠ, με διδακτορικό ή 
μεταπτυχιακό και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Τηλ: 210 3838013.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ Χορού ζητείται για άμεση συνεργασία 
από χορευτικό τμήμα νέου πολιτιστικού συλλόγου. 
Τηλ: 6973 375981.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καθηγήτρια γερμανικών για ιδιαίτερα 
μαθήματα σε ενήλικα, αρχάριου επιπέδου. Περιοχή 
Μαρούσι. Τηλ: 6944 116946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις proficiency, άδεια 
διδασκαλίας και Χ2 στα γαλλικά, ως βοηθός 
Καθηγήτριας. Τηλ: 210 5729767, 210 5156986.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ απόφοιτοι ΕΑΠ όλων των ειδικοτή-
των ζητούνται από Πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό 
κέντρο για την υποστήριξη φοιτητών του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό ή μετα-
πτυχιακό επίπεδο. Τηλ: 210 3838013.

ΔΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα μαθήματα πατρόν 
ραπτικής (μαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 6982 796748.

LOOKING for English Native Speaker for 
administrative and support position for a company 
involved in the field of education. CVs: eleni.ker@
hotmail.com.

LTES IS LOOKING for Teachers of Dutch with 
experience in teaching adults. CVs: zoeh@ltes-
global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δημοσιογράφος για μόνιμη συνεργασία 
με την εταιρία Αγρότυπος ΑΕ στο Μαρούσι, με 
εμπειρία στο αγροτικό ρεπορτάζ και σε θέματα 
αγροτικής οικονομίας. Βιογραφικά με δείγμα 
δουλειάς στο e-mail: georgia@agrotypos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιβαλλοντολόγος από ανώνυμη 
εταιρία στον Ασπρόπυργο. Πολύ καλή γνώση 
αγγλικών, επιθυμητή η γνώση γερμανικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: bkefalas1968@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ φροντιστηριακό οργανισμό ζη-
τούνται άμεσα Καθηγητές για να αναλάβουν την 
καθοδήγηση φοιτητών σε μαθήματα και εργασίες 
σε ειδικότητες: ΔΕΟ - ΣΜΥ - Πληροφορικής - 
ΕΚΠ - ΕΛΠ. Ε-mail: sighrono@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ναυτικών μαθημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Βουλγαρικής Γλώσσας 
για κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της 
Νέας Κηφισιάς. Βιογραφικά στο e-mail: cfl1cfl2@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές στην καθημε-
ρινή μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου 
(απαραίτητη προϋπηρεσία) από κέντρο μελέτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κοινωνικοί Λειτουργοί και παρεμ-
φερή παραϊατρικά επαγγέλματα για στελέχωση 
ομοιοπαθητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου 
του στρες. Βιογραφικά με έγχρωμη φωτογρα-
φία στο e-mail: therap2012@gmail.com, τηλ: 
2810 243103.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Eξωτερικούς 
Συνεργάτες με άριστη γνώση (διαζευκτικά) SPSS, 
EVIEWS, STATA, MINITAB, MATLAB για τηλεϋ-
ποστήριξη τελειόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περιοχές: Εξω-
τερικό, Κύπρος, Θεσσαλία, Ήπειρος. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Καθηγήτριας με άδεια 
διδασκαλίας, Proficiency και C2 στα γαλλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: tinamatarangas@
hotmail.com.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΤΕΕ κλπ ζη-
τείται από παιδικό σταθμό - νηπιαγωγείο, για 
ημιαπασχόληση. Περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 210 
9520415, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια αγγλικών στο φρο-
ντιστήριο ξένων γλωσσών Α - List English, με 
διδακτική εμπειρία τουλάχιστον πέντε χρόνων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@a-listenglish.gr.

LOOKING for Chinese Teachers for a central 
school of foreign languages in Thessaloniki. 
CVs: sotiriou204@yahoo.gr, with the indication 
CHINESE TEACHER.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Rhino και Architect 
προγραμμάτων. Βιογραφικά αυστηρά με δείγματα 
δουλειάς στο e-mail: alexkoulouri@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ηλεκτρονικός με γνώσεις 
σε επισκευές κυκλωμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@all4electronics.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα μαθήματα 
πατρόν ραπτικής (μαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτες Οχημάτων Μηχανικοί και 
Ηλεκτρολόγοι από εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
βαρέων οχημάτων. Τηλ: 2310 794410.

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τεχνίτης ζητείται από κατα-
σκευαστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
stamatopoulos@gmail.com, fax: 210 4290770.

ΕΡΓΑΤΗΣ ή Βοηθός Εργάτη με επαγγελματικό 
δίπλωμα οδήγησης Γ΄ κατηγορίας ζητείται από 
τεχνική εταιρία κατασκευής γηπέδων. Τηλ: 6946 
466743.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ κατάστημα μηχανουργικών 
ειδών στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου ζητείται νεαρός Μη-
χανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ για πρωινή οκτάωρη 
εργασία. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα οδήγησης, 
γνώση αγγλικής γλωσσας. Επιθυμητή γνώση 
Η/Υ. E-mail: info@mastrogiannis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα την Αθήνα 
Μηχανικός Η/Μ, με γνώσεις πάνω σε δημόσια 
έργα και κοστολόγηση έργων. Τηλ: 6974 407771.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ, Εργάτες και Βοηθοί ζητούνται για 
οικοδομικά έργα (έμπειροι) εντός Αττικής. Τηλ: 
6970 996077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με εξειδίκευση σε επι-
σκευές συσκευών ήχου και φωτισμού. Έυέλικτο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: lappasperiklis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Service Engineer από καταξιωμένη εται-
ρία στο χώρο των συσκευαστικών μηχανών. ΤΕΙ 
αυτοματισμού/ηλεκτρονικής ή ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, δίπλωμα αυτοκινήτου, δυνατότητα 
ταξιδιών σε Ελλάδα/Εξωτερικό, εκπληρωμένες 
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στρατιωτικές υποχρεώσεις, καλά αγγλικά, προϋ-
πηρεσία επιθυμητή. Ε-mail: info@e-morenos.com.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ εισαγωγής μηχανών πετρελαί-
ου εσωτερικής καύσεως αναζητεί Μηχανικούς. 
Προσφέρονται: συνεχής ασφαλής εργασία και 
εκπαίδευση, γνώσεις αγγλικών και Η/Υ, δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: aftersales@
ariexpo.gr, υπόψη κου Εμμανουήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός από εισαγωγική εταιρία ειδών 
καθαρισμού στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά στο e-mail: mopatex1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανής με μηχανουργικές 
γνώσεις (χρήση κοπτικών εργαλείων, τροχίσματα 
κτλ) από βιομηχανία στην Ελευσίνα. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 
6946 902286.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ηλεκτρολόγο κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@antosi.gr, τηλ: 210 4225482.

Στελέχη Παραγωγής-  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΔΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα μαθήματα 
πατρόν ραπτικής (μαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά Eργάτη για πενθήμερη απα-
σχόληση στην περιοχή Αχαρναί Αττικής, πλησί-
ον Λεωφ. Δημοκρατίας. Ωράριο: 09:00-17:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: menecyp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς από ψητοπωλείο στην πε-
ριοχή Κάτω Τούμπα. Τηλ: 6971 586974, ώρες 
επικονωνίας: 11:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη BMP Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε 
Υπεύθυνος Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, 
για έλεγχο ποιότητας πρώτων υλών και έτοι-
μου προϊόντος. Βιογραφικά στο e-mail: bmp@
bmp.com.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων στη Νέα 
Ιωνία ζητείται Μοντελίστ - Πατρονίστ με γνώσεις 
προγράμματος Lectra. Βιογραφικά στο e-mail: 
jbratimos@hotmail.com, fax: 210 2757348, τηλ: 
210 2771888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Quantity Surveyor με μεγάλη εμπει-
ρία σε κτιριακά έργα για κατ’ αποκοπή εργασία. 
Βιογραφικά στα e-mail: n.ntentes@axum-group.
com, j.sideras@axum-group.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Γαζώτριες πεπειραμένες. 
Περιοχή Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 210 3459414.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργασία σε 
ατελιέ. Τηλ: 210 8982137, 6944 474734.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις και ρά-
ψιμο ρούχων εξ΄αρχής. Περιοχή Γέρακας, Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6390373.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για πενθήμερη ερ-
γασία. Τηλ: 210 6208460.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες /τριες για νέο βιομηχανικό 
πλυντήριο ρούχων στη Νεωχορούδα. Τηλ: 6948 
718882, ώρες επικοινωνίας: 10:00 και 12:00 το 
μεσημέρι, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος με γνώσεις συσκευσίας 
και ραφής από εξαγωγική επιχείρηση ρούχων 
στα Bitola Σκοπίων. Τηλ: 2310 683392.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Βιομηχανικών Μηχανημάτων με 
εμπειρία 22 ετών ζητείται σε μεγάλες βιομηχανίες, 
όπως Ghipita και Δέλτα με τις απαραίτητες άδειες 
από τη διεύθυνση βιομηχανίας. Τηλ: 6972 326564.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται να ξέρουν να πλέκουν για ερ-
γασία από το σπίτι. Πληρωμή με το κομμάτι. Τηλ: 
6977 404538, ώρες επικοινωνίας: 11:00-20:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται από Σχεδιάστρια Μόδας για 
την κατασκευή ρούχων υψηλών απαιτήσεων (pret 
- a-porter, haute couture). Tηλ: 6984 440339.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ εξωτερικά ραφής φοντιών ζητούνται 
για βιοτεχνία γυναικείων υποδημάτων στον Άγιο 
Δημήτριο. Τηλ: 210 9976200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής με 
εμπειρία για εργασία στη Γερμανία. Απαραίτητα 
να μιλά γερμανικά και γνώσεις αγγλικών, MS-
Office, Cad, γνώση MTM o REFA, διαθεσιμότητα 
ταξιδίων. Bιογραφικά στο e-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ για Υπεύθυνος Παραγωγής με γνώ-
σεις Μηχανοξυλουργού ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@milanode.gr, τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει από εργοστάσιο 
υποδημάτων στο Μοσχάτο, για αυτόματη μηχανή 
κοπής με computer, κατά προτίμηση με προϋπη-
ρεσία. Τηλ: 210 3218258.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για μαγιό, με γνώ-
σεις αγγλικών, illustrator, κατασκευή πατρόν και 
ανάπτυξη μεγεθών. Βιογραφικά στο e-mail: niki@
ilen.gr, τηλ: 210 9833121.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία σε μαγιό, καφτάνια 
και τσάντα για δημιουργία πατρόν / δειγμάτων και 
τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων ως Εξωτερικός 
Συνεργάτης απο beachwear brand. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.poimenidou@hotmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγμάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, σίδερο, κο-
πτοράπτη, τιγκέλι, κουμπί - κουμπότρυπα. Τηλ: 
6974 460034, 210 2625467.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ παραγωγής ηλεκτρομηχανικών 
κατασκευών στο Ωραιόκαστρο αναζητά Μηχα-
νολόγο-Μηχανικό - Βοηθό Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ), 0-5 χρόνια εμπειρία, άριστη γνώση 
autocad, όρεξη για μάθηση, δουλειά. E-mail: 
irenepap_303@hotmail.com, τηλ: 6944 612528.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φασόν από βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυμάτων για ραφή (μπουφάν, παλτό). Βιογρα-
φικά στο e-mail: k.tamoutzidou@gmail.com, τηλ: 
6977 691803.

ΓΑΖΩΤΕΣ ζητούνται από βιοτεχνία παντελονιών. 
Περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2833745.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανδρικών γυναικείων ενδυμάτων ζητά 
Μοδίστρα - Γαζωτή με πείρα στη ραφή δειγμάτων, 
σταθερών και ζέρσει υφασμάτων. Θα εκτιμηθεί 
η γνώση πατρόν. Τηλ: 210 9942731, εσωτερικό 
205, κα Μαρία Καρασαρίδου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κατασκευής σαλονιών στο κέντρο 
της Αθήνας, ζητά έμπειρη Γαζώτρια για υφά-
σματα επίπλων, με πείρα. Επιθυμητή κάτοχος 
ραπτομηχανής στο χώρο της. Τηλ: 210 8834823, 
6951 738371.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για δερμάτινες τσάντες. 
Περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9923085.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ραφής φασόν, ανδρικών εσωρούχων 
ζητείται στο Νέο Φάληρο. Τηλ: 210 4810321.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πεπειραμένα για εργαστήριο 
φασόν, για κοπτοραπτική, τιγκέλι ή γαζωτική. 
Τηλ: 210 9754525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική για εργασία σε 
φασόν στον Άγιο Αρτέμιο. Τηλ: 211 4014951.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με μεγάλη εμπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά για άμεση 
κάλυψη θέσης Εργάτη - άτομο που να τρίβει για 
το τμήμα των λούστρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία 

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών μεταφορών ζητείται 
Υπάλληλος για το τμήμα φορτώσεων. Βιογρα-
φικά με προϋπηρεσία στον κλάδο των διεθνών 
μεταφορών στο e-mail: commercial.logistics@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier με δικό του μηχανάκι για 
παράδοση εγγράφων και διαφόρων προϊόντων 
telemarketing όπου έχει η εταιρία τους πελάτες 
της. Τηλ: 211 4802024.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής αλεύρων ζητά Φορτοεκφορ-
τωτή για νυχτερινή απασχόληση, με δίπλωμα 
οδήγησης και καλή γνώση των δρόμων του 
Νομού Αττικής. Συστάσεις και προϋπηρεσία 
απαραίτητα. Τηλ: 210 9415514, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική φυτών στο Κορωπί ζητά Οδη-
γό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι των γύρω περιοχών. Τηλ: 210 6627440.

ΟΔΗΓΟΣ επαγγελματίας ζητείται για άμεση 
πρόσληψη, για ταξί ιδιώτη, όχι μάντρα. Τηλ: 
210 8213722.

ΟΔΗΓΟΣ Ταξί ζητείται για ολόκληρο taxi Opel 
Vectra με έδρα τον Πειραιά. Τηλ: 210 4810254, 
6909 158155, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - 
Παρασκευή 08:00-17:00.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας ζητείται από 
βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία κατασκευής πρατηρίων υγρών 
καυσίμων ζητά Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγο-
ρίας, γνώσεις χειρισμού γερανού. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xristina_tsirigwti@hotmail.com, τηλ: 210 
4944324, κα Τσιριγιώτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ημιαπασχόληση σε parking 
αεροδρομίου στο Κορωπί με δίπλωμα οδήγησης. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών. 
Τηλ: 6973 990660, κος Σωκράτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας σε 
μεταφορική στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Βιογραφικά 
στο e-mail: ellinikes.metafores@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υαλικαστάθης στην 
Κατερίνη ζητείται άτομο για εργασία στη θέση 
Αποθηκάριος-Πωλητής για 5ωρη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή 
γνώση αγγλικών-Η/Υ. Βιογραφικά με επισυνα-
πτόμενη φωτογραφία στο e-mail: yalikastathis@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εθνικών μεταφορών στο Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης ζητεί επαγγελματίες Οδηγούς με 

έγκυρο δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και πιστοποίηση 
Π.Ε.Ι για ημιαπασχόληση. Εκδήλωση ενδιαφέ-
ροντος και μέσω βιογραφικού σημειώματος. 
Τηλ: 2310 789100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης - Αποθηκάριος για καθημε-
ρινή 4ωρη ημιαπασχόληση στην περιοχή Αθήνα 
Αττικής. Ωράριο: 9:00-17:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: chrisdiam@hotmail.co.uk.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης στα 
Ιωάννινα ζητά Αποθηκάριο. Απαραίτητα: κάτο-
χος διπλώματος Γ΄ κατηγορίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: s.prouskas@alfapastry.com, fax: 
2651 057967.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο Αποθήκης, με απαραίτητη γνώση 
χειρισμού κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΦΥΛΑΚΕΣ - Οδηγοί από εταιρία security στη 
Σαρωνίδα ζητούνται. Απαραίτητα: άδεια, προϋ-
πηρεσία θα προσμετρηθεί στο μισθό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dgs.gr, τηλ: 22910 55288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Εργάτης σε Κυριακάτικο 
παζάρι κάθε Κυριακή, να πωλεί θήκες, μπαταρίες 
κινητών, gadget και να έχει εμπειρία στις πωλή-
σεις αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων. Πρόθυμος. 
Βιογραφικά στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Logistic Manager από την εταιρία Θεόνη 
στην Καρδίτσα που να διαθέτει:προϋπηρεσία (άνω 
των 5 ετών), πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, εξειδίκευση σε 
logistics γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@theoniwater.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη θέση Οδηγού με κα-
τηγορία C και Ε / Truck Driver να εργαστούν 
στην Αγγλία. Ωράριο: 9 ανά ώρα (8-15 ώρες 
την ημέρα), απαραίτητα αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 
6980 455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για βιομηχανικά πλυντήρια. 
Τηλ: 6980 186183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου με 2 έτη προ-
ϋπηρεσία για υποστηρικτικές εργασίες εντός 
της αποθήκης. Εργασία σε βάρδιες, σύμβαση 
ορισμένου χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mellon.com.gr, fax: 210 3362343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φόρτωμα - ξεφόρτωμα 
container και για συσκευασία, ανασυσκευα-
σία. Περιοχές: Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, 
Ασπρόπυργος. Βιογραφικά στο e-mail: startup.
specgroup@gmail.com, τηλ/fax: 210 5571579, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00, κα Γεωργο-
πούλου Έλενα.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήματος, με γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Αποθήκης από την εισα-
γωγική εταιρία VICKO AE για την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά προσόντα: απόφοιτοι 
Λυκείου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, οργανωτικοί. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Οδηγός τουριστικού λεω-
φορείου για μεταφορές εντός και εκτός Αθηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: bus@bbt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - 
αποθήκη - Οδηγός, με δίπλωμα ΙΧ και μοτο-
ποδηλάτου, απόφοιτος Λυκείου. Γνώσεις Η/Υ 
και αγγλικών θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για taxi Scoda Octavia 1.900 ce 
μοντ. 05, με ΙΚΑ και εγγύηση. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 7251171.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίμων ζητά Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας: 
05:00-09:00, περιοχή Γαλάτσι και γύρω περι-
οχές. Τηλ: 210 2136406, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-12:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από βιομηχανία τροφίμων 
στο Κορωπί. Τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Αποθήκης από την ει-
σαγωγική εταιρία VICKO AE για την πόλη της 
Πτολεμαΐδας. Επιθυμητά προσόντα:απόφοιτοι 
Λυκείου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, οργανωτικοί. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Αποθήκης, με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΥΑ_10_2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
οδήγησης για εταιρία πυρασφάλισης. Θα προτι-
μηθούν άτομα με τεχνικές γνώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και 
ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου. Περιοχή Γέρακας. 
Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταφορική εταιρία Οδηγός, κά-
τοχος διπλώματος Ε΄ κατηγορίας και άτομο για 
παραλαβή φορτοεκφόρτωση με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: drososs@filippastrans.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Αποθήκης, 
για πενθήμερη ολική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@malapetsas.gr.

ΖΗΤOYNTAI Οδηγός - Αποθηκάριος άμεσα δια-
θέσιμοι σε εταιρία ιατρικού εξοπλισμού. Oδήγηση 
μηχανάκι, αυτοκίνητου, μικρού φορτηγού εντός 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.
gr, fax: 210 2385211, τηλ: 210 2322012.

ΕΡΓΑΤΡΙΑ Αποθήκης ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία, για κατασκευή χειροποίητων συνθέσε-
ων δώρων. Διεύθυνση: Αγίας Γλυκερίας 37Α, 
Γαλάτσι. Τηλ: 210 8663701.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητούνται επαγγελ-
ματίες Οδηγοί πούλμαν. Απαραίτητα: δίπλωμα 
λεωφορείου κατηγορίας Δ΄, εμπειρία σε μεγάλα 
λεωφορεία, (Π.Ε.Ι.), επαγγελματική εμφάνιση 
και συμπεριφορά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anothertour.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Γερανού ερπυστριοφόρου 
δυκτιωτού, με εμπειρία σε κούβα αχυβάδας για 
χύμα φορτία ruston, NCK, p&h American. Τηλ: 
6986 008885.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Καψής στην Αγία Πελα-
γία Ηρακλείου ζητείται Guest Relation Manager 
για ala carte εστιατόριο. Βιογραφικά στα e-mail: 
anastasakis@capsis.gr, fo-crete@capsis.gr, 
mgerogiannakis@capsis.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Νυχτερι-
νό Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία, γνώση 
ξενοδοχειακού προγράμματος ΕRMIS. Bιογραφικά 
στο e-mail: hrsοuthathens@gmail.cοm.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στο Καμάρι Σα-
ντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 2016 
Ρεσεψιονίστ με προϋπηρεσία. Aπαραίτητη η γνώση 
αγγλικών και ΕΡΜΗ. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: antineamanager@
sunresorts.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στο Kαμάρι 
Σαντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 
2016 Υπεύθυνη Spa. Aπαραίτητη γνώση massage, 
manicure, pedicure καθώς και Aγγλικών. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής με άπταιστη γνώση αγγλικών και 
γερμανικών ή Ρώσικων με πολύ καλή γνώση Η/Υ 
και PMS. Βιογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Front 
Office Μanager. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
ετών σε ίδια θέση, άπταιστη γνώση αγγλικών 
και γερμανικών ή Ρώσικων και χειρισμό PMS, 
Η/Υ. E-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Δι-
ευθυντή Κρατήσεων / Πωλήσεων με IDS/GDA, 
contracting, pricing, χρήση channel manager. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ίδια θέση και 
άπταιστη γνώση αγγλικών, γερμανικών. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από ξενοδοχείο στη Δροσιά 
Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, κυλιόμενο ωράριο, σύμβαση 
αορίστου χρόνου και bonus παραγωγικότητας. 
E-mail: info@anastaziahotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρες για χώρους εστιατορίων, 
ξενοδοχείων. Εμπειρία επιθυμητή, απαραίτητη 
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Παρέχονται: 
ασφάλιση, πλήρες ωράριο, ευελιξία, εκπαίδευση. 
E-mail: foodservicesforyou@gmail.com, επισυ-
ναπτόμενη φωτογραφία ή συνοδευτικη επιστολή 
θα εκτιμηθεί.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Καθαριότητας για χώρους 
εστιατορίων-ξενοδοχείων-γραφείων. Εμπειρία 
επιθυμητή, απαραίτητη γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας. Παρέχονται: ασφάλιση, πλήρες ωράριο, 
ευελιξία, εκπαίδευση. Ε-mail: foodservicesforyou@
gmail.com, επισυναπτόμενη φωτογραφία ή/και 
συνοδευτικη επιστολή θα εκτιμηθεί.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper για 8μηνη απασχόληση σε 
ξενοδοχείο πόλης, με απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Προοπτική για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο πόλης Operation 
Manager για 8μηνη απασχόληση με απαραίτητη 
προϋπηρεσία και πτυχίο ανάλογης ειδικότητας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Νότια Ρόδο 
ζητά Housekeeper με ανάλογη προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 5 ετών με αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
Σίτιση και στέγαση παρέχονται. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπεύθυνος Κρατήσεων για το ξενο-
δοχείο Villa Del Sol στη Μύκονο, με τουλάχιστον 
3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο, πτυχίο αγγλικής 

γλώσσας (προαιρετικά δεύτερη ξένη γλώσσα). Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@villadelsolmykonos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Κτήμα Βασιλάκη στη 
Νεάπολη Λασιθίου, άτομο με εμπειρία στον του-
ρισμό. Προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών και 
γνώση γαλλικών ή γερμανικών, επικοινωνια-
κές ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vassilakisestate.gr, τηλ: 2841 033653, υπεύθυνη 
κα Βασιλάκη Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservations Manager με προϋπη-
ρεσία σε 5* ξενοδοχείο σε μικρή ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: 
gdemetri55@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνοδοί Πόλης απόφοιτοι Φιλολο-
γίας με καλές γνώσεις ιστορίας, γνώσεις ξένων 
γλωσσών και ευχάριστη, ευγενική προσωπικό-
τητα. Ελεύθερη συνεργασία, αμοιβή ημερησίως. 
Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή κατόπιν ραντεβού. 
Τηλ: 6941 534228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Reception-Bar για ξενο-
δοχείο στη Θεσσαλονίκη, πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος ανωτάτης/
ανωτέρας σχολής, 2 ξένες γλώσσες, άριστη 
χρήση Η/Υ, microsoft office και online εφαρ-
μογών. Βιογραφικά έως 28/11/15 στο e-mail: 
a.angelakopoulos@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στο Καμάρι Σαντορίνης ζητά 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής, με απαραίτητη 
γνώση Αγγγλικής γλώσσας και ΕΡΜΗ. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
kamaribeach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στο Καμάρι Σαντορίνης ζητά 
Receptionist, με αγγλικά και γνώση ΕΡΜΗ απα-
ραίτητα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@rosebay.gr.

INCOMING travel agency is looking for dynamic 
Client orientated Employees, with excellent 
knowledge of English and computer. CVs and 
photo: kivotosofaegean@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος /η Ρεσεψιονίστ για 
ξενοδοχείο στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hotel@artapalace.gr, τηλ: 210 8079426.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία online ξενοδοχειακών 
κρατήσεων ζητείται Στέλεχος Διαχείρισης Ξενο-
δοχειακών Κρατήσεων, με άριστη γνώση αγγλι-
κών και εμπειρία στις κρατήσεις ξενοδοχείων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@peopletravel.gr.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία online κρατήσεων 
ξενοδοχείων ζητείται Στέλεχος Πωλήσεων, 
με άριστη γνώση αγγλικών, εμπειρία στις πω-
λήσεις και κρατήσεις ξενοδοχείων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@peopletravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales and Reservation Manager με 
ανάλογη προϋπηρεσία για 5* ξενοδοχείο στη Μύ-
κονο. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotelsmykonos@
gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Voras Resort στην Πανα-
γίτσα Νομού Πέλλας ζητείται Βοηθός Υποδοχής 
για τη χειμερινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
vorasresort@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ τουριστική με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο 
Λογιστηρίου, με γνώσεις σε ξενοδοχειακά και 
προγράμματος x-line. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Κρατήσεων με τουλάχιστον 
3 έτη προϋπηρεσία σε 4* ή 5* ξενοδοχείο, με 
πτυχίο αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα 
προαιρετικά). Βιογραφικά στο e-mail: manager@
princessofmykonos.gr.

ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ 4*/400 κλίνων στη Ζάκυνθο 
ζητείται έμπειρος/η Front Office Reservations 
Manager για τη σεζόν 2016 (Μάρτιος-τέλη 
Οκτωβρίου). Απαραίτητα: εμπειρία 3 ετών, γνώση 
συστήματος Hotelworks - Bluebytes. Διαμονή, 
διατροφή. E-mail: manager4blue@gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Akti Ouranoypoli Χαλκιδικής 
ζητά Yπάλληλο για τη διαχείριση ηλεκτρονικών 
κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση και η καλή γνώση της Web Hotelier. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@alia-palace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ως Front Office Manager 
με εμπειρία για ένα bed & breakfast στο κέντρο. 
Aπαιτούνται: άριστη γνώση αγγλικών και ακόμη 
μίας γλώσσας, επιθυμητή η γνώση παραπάνω 
γλωσσών. E-mail: karapatoglou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για κεντρικό ξενοδοχείο 
με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com, 
fax: 210 3312942.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Βαθύ Σάμου με λειτουργία 
όλο το χρόνο ζητά για άμεση πρόσληψη Μάγειρα 
Β΄ και Γ΄ Σερβιτόρους /ες, Barman, Καμαριέρες. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.
gr, τηλ: 6945 050051.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σάμο με λειτουργία όλο το 
χρόνο ζητά για άμεση πρόσληψη Receptionist, 
Night Auditor, με την ανάλογη προϋπηρεσία. 

συνέχεια στη σελ. 34
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Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.
gr, τηλ: 6945 050051.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής με εμπειρία σε λειτουργία 
4* και 5* ξενοδοχεία, με γενικές γνώσεις Ηλε-
κτρολόγου - Ψυκτικού. Βιογραφικά και συστατικές 
επιστολές στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για συνεργασία με ξενοδοχεία, 
γραφεία ταξιδίων και συλλόγους καταλυμάτων 
Υπεύθυνοι με προϋπηρεσία για διαχείριση, δι-
οίκηση, πωλήσεις - κρατήσεις, ξενοδοχειακά 
προγράμματα, συστήματα κρατήσεων. Επικοι-
νωνιακές, οργανωτικές ικανότητες, γερμανικά, 
αγγλικά. Τηλ: 6943 209300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ F&B για 5* ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο. 
Προσόντα: προϋπηρεσία σε 4* και 5*, άριστη γνώση 
αγγλικών, γερμανικών, ικανότητα επικοινωνίας, 
διαχείρισης παραπόνων, προβλημάτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hara.zisimakis@yahoo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητά Καμαριέ-
ρα και Καθαρίστρια, με αρμοδιότητα δωμάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γνωστό bar της Θεσσαλονίκης 
για τη θέση της Barwoman - Service. Bιογραφικά 
στο e-mail: mitskal@yahoo.gr, τηλ: 6946 177682.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Καψής στην Αγία Πελαγία 
Ηρακλείου ζητούνται: Chef, Sous Chef, Μάγειροι, 
Bar Manager, Maitre για ala carte εστιατόριο. 
Βιογραφικά στα e-mail: anastasakis@capsis.gr, 
fo-crete@capsis.gr, mgerogiannakis@capsis.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Σεφ 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενο-
δοχείο 4 ή 5 αστέρων, γνώση και εμπειρία σε 
διατροφή σε μπουφέ και στολισμό πλατώ. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παρασκευάστριες Πρωινού, καφέ, 
σάντουιτς, για χώρους εστιατορίων, ξενοδοχεί-
ων. Εμπειρία επιθυμητή, απαραίτητη γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας. Παρέχονται: ασφάλιση, 
πλήρες ωράριο, ευελιξία, εκπαίδευση. E-mail: 
foodservicesforyou@gmail.com, επισυναπτόμενη 
φωτογραφία ή συνοδευτικη επιστολή θα εκτιμηθεί.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καταστημάτων καφεστίασης Coffee 
Room στην οδό Α. Παναγούλη αναζητά άτομα για 
τις θέσεις: Barista, Παρασκευαστής γρήγορου 
φαγητού. Ενδεχόμενη εμπειρία στον κλάδο θα 
προτιμηθεί. Περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 6945 580922.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α΄ και Β΄ Μάγειρες σε καλό επί-
πεδο με όρεξη για ποιοτική δουλειά, σε καλό 
εστιατόριο στη Χώρα Μυκόνου Απρίλιο-Οκτώ-
βριο. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
vaios_doutsias@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καφέ και πρόχειρο φαγητό, 
έμπειρη, εμφανίσιμη για απογευματινή βάρδια. 
Ωράριο: 14:00-22:00. Tηλ: 6970 0081717, ώρες 
επικοινωνίας: 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Μπουφετζήδες και Baristi με 
εμπειρία σε αλυσίδα fast food, για παρασκευή 
sandwich, καφέ και χυμούς. Εμφανίσιμος /η 
με ευχάριστη προσωπικότητα και αντοχή στο 
stress. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ger.stamatopoulos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής από καφέ στο Παλαιό 
Φάληρο επαγγελματίας, για συνεργασία για το 
πρωινό τμήμα. Τηλ: 210 9885599, 6945 454509.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman από καινούριο κατάστημα στο 
κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά και πρόσφατη 
φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: jobs@
k8point.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης από εταιρία στη Θεσσαλονίκη, για τις 
θέσεις: Βar, Service, Εξυπηρέτησης και Αρτο-
ποιίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@crossbt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για 8μηνη απασχόληση 
σε ξενοδοχείο πόλης με απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Προοπτική για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
Μάγειρες όλων των ειδικοτήτων με ανάλογη 
προϋπηρεσία και αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
Σίτιση και στέγαση παρέχονται. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο να γνωρίζει 
από μπουφέ για 5ωρη εργασία. Περιοχή Καλλι-
θέα - Τζιτζιφιές. Τηλ: 6947 400197.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Μάγειρα Κα-
τσαρόλας. Τηλ: 6944 782108, 22860 21277.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Μάγειρα. Τηλ: 
6944 782108, 22860 21277.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζητά άτομο για άνοιγμα φύλλου 
και φύλλο μπουγάτσας στη Σαντορίνη. Τηλ: 
6944 782108.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα απόφοιτος σχολής ζητείται 
από εστιατόριο στην Παλαιά Πεντέλη. Τηλ: 210 
8047858.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ με πολύ καλές γνώσεις αγγλικών, 
εμφανίσιμες ζητούνται από restaurant στο Σύ-
νταγμα. Τηλ: 213 0403574.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ από ιταλικό εστιατόριο - πιτσαρία 
ζητούνται στον Πειραιά. Τηλ: 6944 505506.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ /ουδες ζητούνται για bar - 
restaurant στο Σύνταγμα. Τηλ: 213 0403574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία για καφέ πο-
λυκαταστήματος, περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
3237169.

ΒΟΗΘΟΣ Κουζίνας ζητείται από εστιατόριο στη 
Γερμανία. Τηλ: 6973 661681, 0049 176202959.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για νέο κατάστημα καφε-
στίασης. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής για συνεργασία για τα 
πρωινά σε καφέ στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6945 
454509, 210 9885599.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη για 
καθημερινή βραδινή εργασία σε σοβαρό κλάμπ-
Ελληνάδικο στην περιοχή Μεσολογγίου. Ημερο-
μίσθιο και διαμονή Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα για εστιατόριο στη 
Νότια Κρήτη για σεζόν 2016, δημιουργικός, 
ανοικτόμυαλος, συνεπής. Παρέχονται: διαμονή, 
ασφάλεια. Προτεραιότητα σε απόφοιτους σχολών, 
κατά προτίμηση από Κρήτη, συστάσεις επιθυμητές. 
E-mail: isaackon21@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμος Barman από κεντρικό κολ-
τέιλ cafe - bar στο κέντρο του Χαλανδρίου. Τηλ: 
6957 259766, ώρες επικοινωνίας: μετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Spor Cafe από Δυτικές Συνοι-
κίες. Τηλ: 6975 531805, κος Γιώργος.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ πεπειραμένος /η ζητείται από εμπο-
ρική επιχείρηση. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 
2138660, ώρες επικοινωνίας: 07:00-15:00.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ με εμπειρία για μόνιμη εργασία 
στα Κύθηρα ζητείται. Παρέχεται διαμονή και 
αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6947 607887, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη νέα για κρεοπωλείο. Περιοχές: 
Νίκαια, Παλαιά Κοκκινιά. Τηλ: 210 4200991, 
6932 351550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Maitre και Σερβιτόροι για 
service από καινούριο κατάστημα στο κέντρο 
της Αθήνας. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία απαραίτητα στο e-mail: jobs@k8point.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για κατάστημα καφενείου 
2-3 φορές την εβδομάδα, απογευματινές ώρες 
με όρεξη για δουλειά. Περιοχές: Περιστέρι, Ίλιον, 
Πετρούπολη. Τηλ: 6909 846044.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα για εστιατόριο στη 
Νότια Κρήτη για σεζόν 2016, δημιουργικός, 
ανοικτόμυαλος, συνεπής. Παρέχονται: διαμο-
νή, ασφάλεια. Προτεραιότητα σε απόφοιτους 
σχολών, κατά προτίμηση από Κρήτη, συστάσεις 
επιθυμητές. E-mail: saackon21@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι για εργασία σε cafe - bar στην 
περιοχή του Πανοράματος. Τηλ: 6976 777903.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας για εργασία σε 
Ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία σε περιοχή 
της Στουτγκάρδης. Προσφέρονται: διαμονή και 
ασφάλιση. Tηλ: 00497941 9896655.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος στο χώρο της εστίασης 
με εμπειρία στην κουζίνα, ψησταριά και service 
στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο Νομού Πέλλας. Τηλ: 
6974 810275.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ζαχαροπλαστικής έμπειρος ζητείται, 
με υψηλές προδιαγραφές από ζαχαροπλαστείο 
στη Νίκαια. Τηλ: 210 4251863.

ΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από εργαστήριο ζύμης. Τηλ: 
6982 559047.

ΒΟΗΘΟΣ Ζαχαροπλάστη έμπειρος ζητείται στην 
περιοχή Άγιου Ιωάννη Ρέντη. Τηλ: 210 4251863.

ΒΟΗΘΟΣ Αρτεργάτη ζητείται από αρτοποιείο 
στα Μελίσσια. Τηλ: 210 8040834.

ΒΟΗΘΟΣ Αρτεργάτη ζητείται με σχετική πείρα 
για αρτοποιείο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 211 0135645.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ πεπειραμένος ζητείται για φούρνο 
στο Βοτανικό. Τηλ: 6981 613145.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ζητείται από φούρνο στο Γουδί. 
Τηλ: 210 7756894, 6932 600459.

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ με πείρα ζητείται για αρτοποιείο 
στην Κηφισιά. Τηλ: 6977 451168.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται για εστιατόριο - ψητοπωλείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9630762, ώρες 
επικοινωνίας μόνο πρωινές.

ΝΕΟΣ /Α ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για απασχόληση σε κουζίνα 
από κατάστημα εστίασης. Περιοχή Νέα Κηφισιά. 
Τηλ: 211 2101802.

ΜΑΣΤΟΡΑΣ /ισσα ζητούνται από εργαστήριο 
αρτοποιείου στο κέντρο της Αθήνας, με γνώσεις 
σε χωριάτικες πίτες. Τηλ: 210 6420285, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 17:00.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ /ισσα ζητούνται για μεζεδοπωλείο 
στην περιοχή Πανόρμου. Τηλ: 210 6990920, 
210 8810729.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Maitre με προϋ-
πηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο. 
Γνώση αγγλικών και οινολογίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης με εμπειρία για 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
retailsolutions15@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία στα σάντουιτς 
για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
retailsolutions15@gmail.com.

WINE BAR αναζητά άτομα νεαρής ηλικίας για 
service. Βιογραφικά στο e-mail: cava.vegera@
yahoo.com, τηλ: 211 0125700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από Spor Cafe στην Ευκάρπια. 
Τηλ: 6980 081846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α Α’ με προϋπηρεσία 
και άψογη γνώση αγγλικών με προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Τηλ: 6947 002028.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα αναζητά Executive 
Chef. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: fb@portoplatanias.gr.

ΑΤΟΜΑ ευγενικά και εργατικά ζητούνται για 
μπουφέ και service από καφετέρια στο Πασα-
λιμάνι. Τηλ: 210 4112187, ώρες επικοινωνίας: 
18:00-19:00.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ snack - bar στο Γουδί ζητεί νέες 
για μπουφέ και 4 έμπειρες Ψήστριες για σφολια-
τοειδή. Τηλ: 210 6018826, ώρες επικοινωνίας: 
20:00-24:00.

ΣΦΟΛΙΑΤΑΔΟΡΟΣ και Τεχνίτης Πιροσκί με εμπει-
ρία ζητούνται από νέο κατάστημα στον Πειραιά 
(Ρέντη). Τηλ: 210 4251863, 6981 194745.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ /τρια με εμπειρία ζητούνται από ψη-
τοπωλείο στα σύνορα Γλυφάδας με Ελληνικό, 
για 6ωρη βραδινή απασχόληση. Μισθός και ΙΚΑ. 
Tηλ: 6936 870330.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ /τρια ζητούνται από ταβέρνα - ψησταριά 
στου Ζωγράφου, για πρωινή 5ωρη εργασία. Τηλ: 
212 1021943, 6972 504441.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ζητείται για την περιοχή της Δάφνης 
ή Ζωγράφου. Τηλ: 6937 864362, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-17:00.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ζητείται για την περιοχή της Δάφνης 
ή Ζωγράφου. Τηλ: 6937 864362, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-17:00.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά Αρτεργάτη 
έμπειρο για πλήρη απασχόληση και Βοηθό Αρτερ-
γάτη νέο για ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 9625640.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Dal Professore ζητά Προσωπικό 
Σάλας Σερβιτόρο /α με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 έτη. Τηλ: 6947 002028.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κρεοπώλης για κατάστημα 
κρεοπωλείου να γνωρίζει καλά από τεμαχισμό, 
αποστέωση, ζύγιση κτλπ. Τηλ: 6977 777634, 
κος Σάκης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Reception-Bar για ξενο-
δοχείο στη Θεσσαλονίκη, πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος ανωτάτης/
ανωτέρας σχολής, 2 ξένες γλώσσες, άριστη 
χρήση Η/Υ, Microsoft Office και online εφαρ-
μογών. Βιογραφικά έως 28/11/15 στο e-mail: 
a.angelakopoulos@gmail.com.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra βραβευμένο με 1 αστέρι 
Michelin αναζητά άτομο για service a la carte. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Β’ και Γ’ για το εστιατόριο 
Αγιολί. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hrdepart39@gmail.com.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ πολυτελών βιλών στη Σαντορίνη 
ζητεί άτομο υπεύθυνο για προετοιμασία πρωινού, 
έλεγχο mini bar. Απαραίτητα προσόντα: προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών. 
Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση, διαμονή. E-mail: 
info@axiahospitality.com, τηλ: 210 6394214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από το αρτοζαχαροπλαστείο 
Candys, με απαραίτητη γνώση της παραγωγής 
καφέ. Παράδοση των βιογραφικών με φωτογραφία 
από Τρίτη 3/11 και Tετάρτη 4/11 20:00-22:00 
στο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 23. Τηλ: 
2310 852698.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Dal Professore ζητά Α’ και Β’ 
Μάγειρα για κρύα και ζεστή κουζίνα με προϋ-
πηρεσία. Τηλ: 6947 002028.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στο Πανόραμα ζητά έμπειρα άτο-
μα για ψήσιμο και τύλιγμα σάντουιτς. Μόνιμη 
εργασία, πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 2310 347353, 
κος Απόστολος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για αναψυκτήριο στη Νέα Ιωνία 
για την πώληση καθώς και με γνώσεις παρα-
σκευής καφέ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jordankou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για εργασία σε κυλι-
κείο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6986 407770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πλήρη απασχόληση σε 
εστιατόριο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6801097, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-17:00.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες-
Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για επιδοτούμενη επαγγελματική 
κατάρτιση στη Γερμανία Κτηνοτρόφοι, Γεωργοί 
και Kηπουροί. Δεν απαιτείται γνώση γερμανι-
κών. Βιογραφικά με πληροφορίες στο e-mail: 
info@dialogos.net.gr, τηλ: 231 3053435, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος υψηλών 
δέντρων με καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου 
σε δημόσια έργα. Περιοχή Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 
211 7804055.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα ως Εργάτες Γης για συ-
γκομιδή ελιάς. Περίοδος απασχόλησης 2 μήνες 
περίπου και περιοχή εργασίας Νεοχώρι Μονοφα-
τσίου - Ηράκλειο Κρήτης. Παρέχεται εργόσημο. 
Τηλ: 6977 772594.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις για να αναλάβει τη συντήρηση 
- επέκταση των κήπων τουριστικής μονάδας. 
Βιογραφικά και πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: cyprustourisτ@yahoo.com.

ΖΗΤOYNTAI Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος ή 
Ιχθυολόγος, με μεταπτυχιακό σε οικονομική ή 
περιβαλλοντική κατεύθυνση, άριστη εξοικείωση με 
Η/Υ και εφαρμογές γραφείου. Επιθυμητή εμπειρία 
στην εκπόνηση περιβαλλοντικών οικονομοτε-
χνικών μελετών. E-mail: gm@gmatthaiou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με μικρό κεφάλαιο για 
φυτώριο. Διατίθεται χώρος 28 τ.μ. και κήπος 650 
τ.μ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6946 592302.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος νέος /α για γραφείο με-
λετών. Τηλ: 6945 039520.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ μικρή στην Κρήτη ζητά άτομο για 
αγροτικές εργασίες και εργασίες κουζίνας. Παρέ-
χονται: διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6948 269622.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά- 
Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια με εξειδίκευση στην 
αερόβια και στο πιλάτες για άμεση πρόσληψη. 
Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία. Περιοχή: Εύοσμος 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: flexskg@
gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ νέα ζητείται απόφοιτη των ΤΕΙ και 
νέα να γνωρίζει καλά manicure - pedicure και 
τεχνητά νύχια. Τηλ: 6932 429024.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται έμπειροι στο χειρισμό 
λέιζερ αποτρίχωσης, από πολυδύναμο κέντρο 
ιατρικής αισθητικής, περιοχή Γλυφάδα. Full time, 
ασφάλιση, απολαβές καλές. Τηλ: 210 8943360, 
6974 721580.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο στον 
Πειραιά με εμπειρία για σαλόνι, βαφείο. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 210 4285689, 6986 065207.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ πεπειραμένος στο κούρεμα, πι-
στολάκι, βαφείο ζητείται για κομμωτήριο στο 
Παγκράτι. Τηλ: 210 7222701.

ΒΟΗΘΟΣ πεπειραμένη να γνωρίζει από καλό 
πιστολάκι ζητείται από κομμωτήριο με καλό και 
ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή Νέο Ψυχικό. 
Τηλ: 6976 646256, 213 0268698.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων αισθητικής ζητά Αισθητικούς 
για πρακτική. Μισθός, ασφάλεια, bonus. Τηλ: 
210 3244190.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με εμπειρία στο manicure - pedicure 
ζητείται από κομμωτήριο στην Ηλιούπολη. Τηλ: 
6945 337066, ώρες επικοινωνίας: 11:00-21:00.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ με γνώσεις ονυχοπλαστικής 
ζητείται για εργασία σε κομμωτήριο στο Μαρ-
κόπουλο Αττικής. Πλήρης ή μερική απασχόληση, 
επιθυμητές γνώσεις κομμωτικής - αισθητικής, 
μακιγιάζ. Μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6970 487646.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για manicure - pedicure. 
Ασφάλιση, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 6978 
475215.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στο Kαμάρι 
Σαντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 
2016 Υπεύθυνη Spa. Aπαραίτητη γνώση massage, 
manicure, pedicure καθώς και Aγγλικών. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ εμπορίας καλλυντικών στην Αττι-
κή αναζητά Aισθητικό / Mακιγιέζ με 3 χρόνια 
εμπειρία για: εξυπηρέτηση, πώληση, τακτοποί-
ηση καλλυντικών, παραγγελίες. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: beauty.jobs4U@gmail.
com, τηλ: 6974 799698.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων στη 
Νέα Ιωνία ζητείται Μοντελίστ - Πατρονίστ με 
γνώσεις προγράμματος Lectra. Βιογραφικά 
στο e-mail: jbratimos@hotmail.com, fax: 210 
2757348, τηλ: 210 2771888.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ /τρια για κούρεμα και πιστολάκι 
έμπειροι ζητούνται για άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 3241020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure, pedicure, αποτρίχωση 
από Nail Spa στη Γλυφάδα. Μισθός, ασφάλιση, 
άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 8942013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure με εμπειρία 
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για εργασία 
σε κομμωτήριο στο Περιστέρι. Τηλ: 6974 661718, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-20:00.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται από κεντρικό 
κομμωτήριο για 5θήμερη εργασία ή ημιαπασχό-
ληση. Τηλ: 210 5135606.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για κομμω-
τήριο στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9816082.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία και άδεια εξα-
σκήσεως επαγγέλματος για τριήμερη εργασία σε 
κομμωτήριο στο Περιστέρι. Τηλ: 6947 661718, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-20:00.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με εμπειρία στις πωλήσεις για 
πολυδύναμο κέντρο αισθητικής ζητείται. Τηλ: 
6974 990454.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ πεπειραμένος ζητείται για ανδρι-
κό κομμωτήριο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 6932 
406471, 210 9951515.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ με πολύ καλές γνώσεις βαφείου και 
κουρέματος ζητείται. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. 
Τηλ: 210 9882895, 6982813080.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ ζητείται αποκλειστικά για ανδρικό 
κούρεμα. Μισθός, ασφάλεια, περιοχή κέντρο. 
Τηλ: 210 8225270, 6944 646360.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητά νέα για manicure 
- pedicure, έμπειρη για part time 3 ημέρες την 
εβδομάδα. Τηλ: 210 8060473.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο κέντρο Κορυδαλλού ζητά 
πεπειραμένη Κομμμώτρια στο πιστολάκι. Μισθός 
ικανοποιητικός και μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 
4972667, 6937 204028.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμώτριας ζητείται να γνωρίζει πι-
στολάκι με εμπειρία. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 
210 6536303, 6938 039229.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Μελίσσια ζητά Τεχνίτες /
τριες για σαλόνι, βαφείο καθώς και Βοηθούς με 
προϋπηρεσία για άμεση πρόσληψη. Καλές απο-
δοχές, ασφάλιση, συνεχής δυνατότητες εξέλιξης 
σε ένα άριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 7200494.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες από spa για 
χαλαρωτικό μασάζ. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
μισθός, ένσημα. Τηλ: 6971 535438.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για φωτογραφήσεις ρούχων 
σε καταλόγους μαγαζιών. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ /τριες για αεροβικά ομαδικά προ-
γράμματα ζητούνται από αλυσίδα γνωστή στον 
Πειραιά. Τηλ: 6974 752937.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ για βαφείο κομμωτηρίου ζητείται. 
Περιοχή Κολωνάκι. Τηλ: 210 7232449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure για χώρο 
κομμωτηρίου, περιοχή Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6394347, 6976 640873.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έμπειρη να γνωρίζει καλό βαφείο 
ζητείται για κομμωτήριο στα Άνω Πετράλωνα. 
Μισθός και ΙΚΑ σεμινάρια. Τηλ: 210 3476881, 
6973 310681.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ έναντι μετρό Αγίου Ιωάννη ζητά 
νέο Κομμωτή για σαλόνι και βαφείο. Παρασκευή 
και Σάββατο. Τηλ: 210 9020778, 6938 322415.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ανδρικό στον Κορυδαλλό ζητά 
έμπειρο νέο Κομμωτή. Μισθός ικανοποιητικός 
για μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 4951976.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτηρίου ζητείται για κομμωτήριο 
στην Πλατεία Μαβίλη. Συστάσεις, προϋπηρεσία 
απαραίτητα. Τηλ: 210 6422077.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά Βοηθό 
με πολύ καλή γνώση και στο πιστολάκι. Τηλ: 
210 9600848.

ΑΜΕΣΑ ζητείται Κομμώτρια με προϋπηρεσία για 
κεντρικότατο κομμωτήριο στη Βάρη Αττικής. Τηλ: 
210 9656107.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας στην Καλλιθέα ζητεί 
έμπειρη Τεχνίτρια για πλήρη απασχόληση. Μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 210 9400915, 6932 363457.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κομμώτρια για πιστολάκι. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 8135001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μασέρ Φυσικοθεραπευτές /τριες 
από νεοσύστατη εταιρία. Θα προτιμηθούν άτομα 
με γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές θεραπείες 
και τεχνικές μάλαξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
animusmassage@gmail.com.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /τρια με προοπτικές μετεκπαίδευσης 
και δυνατότητα εξέλιξης, ζητείται σε Personal 
Training Studio των Βορείων Προαστίων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fitnestudio@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για εργασία σε κέντρο 
διατροφής και ευεξίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
wellnecentr@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρη με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2ετή για manicure - pedicure - ημι-
μόνιμο και αποτρίχωση στην περιοχή της Καλα-
μαριάς. Βιογραφικά στο e-mail: mikro_galliko@
outlook.com.gr. 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια που να γνωρίζει πάρα 
πολύ καλό χτένισμα. Μισθός. Τηλ: 2310 610423, 
2310 675129.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Καλαμαριά ζητά άτομο 
νέο, πεπειραμένο με γνώσεις κομμωτικής και 
manicure - pedicure. Τηλ: 6981 033695.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με πείρα ζητείται για πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Περιοχή Άγιος Στέφανος. 
Τηλ: 6932 180290.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με μεγάλη εμπειρία, πολύ καλή σε 
βαφείο, κούρεμα, πιστολάκι ζητείται στην περιοχή 
Κολωνακίου. Τηλ: 210 3622916.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για manicure - pedicure και 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών για studio νυχιών. 
Τηλ: 210 8944510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πεπειραμένη για manicure - 
pedicure και τεχνητά νύχια, από κομμωτήριο 
στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9341011.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ /τες, Μανικιουρίστ - Πεντικιουρίστ 
ζητούνται για στελέχωση νεοσύστατου κομμωτη-
ρίου στο Χαλάνδρι, με βιβλίο παροχής υπηρεσιών. 
Τηλ: 6945 197378.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για βαφείο, 
κούρεμα, χτένισμα. Περιοχή Κολωνάκι. Τηλ: 210 
3389296.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια πεπειραμένοι ζητούνται από 
κομμωτήριο στο Νέο Κόσμο, πλησίον μετρό. Μι-
σθός, ασφάλιση και bonus. Tηλ: 210 9027166.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Θρακομακεδώνες ζητά 
άτομο με εμπειρία στα χτενίσματα και στα πε-
ράσματα βαφής. Τηλ: 6941 699964.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Φάληρο ζητά νέα με 
άριστη γνώση σε manicure - pedicure, μακιγιάζ, 
τεχνητά νύχια για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 
4836410, 6932 728230, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-20:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στον Κορυδαλλό 
ζητά Τεχνίτες, Κομμωτές για βαφείο - σαλόνι 
και Βοηθούς - Τεχνίτες. Ευχάριστο περιβάλλον, 
απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 4944478, 9.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στο Χολαργό ζητά νέα 
με εμπειρία στο πιστολάκι. Τηλ: 210 6522115, 
6983 012787.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτηρίου ζητείται από κομμωτήριο 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 211 4078499.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ και Βοηθοί ζητούνται από κομμω-
τήριο στη Δραπετσώνα. Οδός Αναπαύσεως 35. 
Τηλ: 210 4620478.

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται από κομμωτήριο στο Χαλάνδρι. 
Τηλ: 210 6800709.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Πατήσια ζητά άμεσα έμπειρο 
Κομμωτή /τρια για κούρεμα, βαφείο, χτένισμα 
και Μανικιουρίστ για part time. Μισθός, ποσοστά 
και επαγγελματική εξέλιξη. Άριστες συνθήκες 
εργασίας. Τηλ: 210 2013139, 210 8610553.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Κάτω Πατήσια ζητά πεπει-
ραμένη νέα με γνώσεις στην κομμωτική και στο 
manicure - pedicure. Ασφάλιση, υψηλές αποδοχές, 
ποσοστά. Τηλ: 210 8542885, 6948 072885.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται με μπλοκ παροχής υπη-
ρεσιών για απασχόληση 3 φορές την εβδομάδα 
σε group με άτομα με επιπλέον κιλά. Τηλ: 210 
9848730, ώρες επικοινωνίας: 16:00-21:00.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Αισθητικούς. Τηλ: 210 
6560800, fax: 210 6549977.

ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Sede Styling ζητούν για πλήρη 
αλλά και για μερική απασχόληση πολύ καλούς 
και έμπειρους Colorist, Κομμωτές /τριες καθώς 
και έμπειρες Τεχνίτριες Νυχιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: sedestyling@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πτυχιούχος με γνώσεις αισθητικής 
προσώπου - σώματος και manicure - pedicure, 
ζητείται από studio κομμωτηρίου στα Πατήσια. 
Πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 2013139, 
6947 808342.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για φαρμακείο με προϋπηρεσία και 
εμπειρία στο χώρο και στις πωλήσεις, ζητείται 
από φαρμακείο στο Χολαργό. Τηλ: 210 6541821.

ΜΑΣΕΡ ζητούνται για μασάζ στη Νέα Σμύρνη. 
Τηλ: 6957 210800, 6947 514048.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Sede Styling ζητού-
νται Αισθητικοί από ΤΕΙ ή ΙΕΚ με τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία στον τομέα της αισθητικής. 
Ευχάριστο περιβάλλον, πολύ ικανοποιητικός 
μισθός, διαρκής εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sedestyling@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Φυσιοθεραπευτές για 
φυσιοθεραπευτικό μασάζ. Τηλ: 210 6560800, 
fax: 210 6549977.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες, για ινστιτούτο 
μασάζ στη Λευκωσία της Κύπρου. Καλές αποδο-
χές. Τηλ: 0035 796563984, 0035 796437227.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες πολύ εμφανίσιμες για Massage 
Center στην Κύπρο. Τηλ: 6974 148175.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ και Πεντικιουρίστ πεπειραμένοι ζη-
τούνται από κεντρικό κομμωτήριο στο Κορωπί. 
Τηλ: 210 6623003.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στους Αμπελόκηπους ζητά πε-
πειραμένα άτομα για χτένισμα, κούρεμα, βαφείο 
και Βοηθό για λούσιμο. Τηλ: 210 6422004, 6932 
570086.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά νέο πε-
πειραμένο στο ανδρικό κούρεμα. Τηλ: 6937 
204028, 210 4972667.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κομμώτριες να γνωρί-
ζουν καλό πιστολάκι για full time - part time 
απασχόληση. Πολύ καλός μισθός, ΙΚΑ. Περιοχή 
Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6894910, 6951926432.

SPA ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ στα Νότια Προάστια ζητά νέα 
με γνώσεις massage, με πτυχίο Αισθητικού ή 
Βοηθού Φυσικοθεραπευτή. Επιθυμητή προϋπη-
ρεσία. Tηλ: 213 0375758, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-22:00 εκτός Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Αισθητικοί, εμφανίσιμες για 
για πολυτελές spa στο Κολωνάκι. Μισθός, ασφά-
λιση συν bonus. Παρέχεται και εκπαίδευση για 
πρακτική. Τηλ: 210 7251874.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μασάζ, εμφανίσιμες, για 
πολυτελές spa στο Κολωνάκι. Μισθός, ασφά-
λιση συν bonus. Παρέχεται και εκπαίδευση για 
πρακτική. Τηλ: 210 7251874.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώση Ταϊλανδέζικου μασάζ 
από spa στα Βόρεια Προάστια. Άριστες συνθήκες 
εργασίας. Τηλ: 210 8056631, 6975 763436, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-20:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για κομμωτήριο στο Σύνταγμα 
Απόλλωνος 5 ζητείται, Κομμωτές για κούρε-
μα - χτένισμα - βαφές καθώς και Βοηθοί Κομ-
μωτών για manicure - pedicure και ρεσεψιόν. 
Τηλ: 210 3315430.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Κομμωτής εμφανίσιμος, έμπειρος 
για να αναλάβει το ανδρικό τμήμα για μοντέρνο 
κομμωτήριο στον Άλιμο. Τηλ: 210 9815773, κος 
Γιώργος.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, Φυσιοθεραπευτές ζητούνται για 
να συνοδεύουν άτομα με αναπηρία σε εκδρομές. 
Τηλ: 6974 483010.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, Βοηθός Φαρμακοποιού, 
Ασθητικός ζητούνται για πλήρη απασχόληση, 
σε φαρμακείο στα Μεσόγεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: theoracius@gmail.com, τηλ: 6932 460139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Κομμώτρια να τα ξέρει όλα για 
κατάστημα στην Καλλιθέα. Τηλ: 6993 377001.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη ηλικιωμένου άνδρα 
(83 ετών) που πάσχει από parkinson και άνοια επι 
24 ώρου στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Συστάσεις 
χρήσιμες, κατά προτίμηση από κοντινή περιοχή. 
Βιογραφικά στο e-mail: ariskokov@gmail.com, 
τηλ: 6947 692930.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security Α.Ε. αναζητά Προ-
σωπικό Ασφαλείας / Φύλακες για να εργασθούν 
στο Σχινιά Μαραθώνα για το κωπηλατοδρόμιο. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: άδεια security, 
απολυτήριο Λυκείου, υπευθυνότητα. E-mail: 
giannopoulanast@gmail.com, τηλ: 6987 851764.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με εμπειρία ζητείται από κομμω-
τήριο στην Ηλιούπολη. Τηλ: 6945 337066, ώρες 
επικοινωνίας: 11:00-21:00.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για λίγες οικιακές 
εργασίες ως Εσωτερική. Περιοχή Ραφήνα. Τηλ: 
22940 33221.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξυπηρέτησης κτιριακών εγκαταστάσεων 
ζητά άμεσα Υπάλληλο για στελέχωση συνεργείου 
απολύμανσης και καθαρισμού, κάτοχος διπλώμα-
τος αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@attika-ktiria.gr, τηλ: 210 5233900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρης /ισσα από καινούριο κα-
τάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά και 
πρόσφατη φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: 
jobs@k8point.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για συνεργείο καθαρισμού από 
Δυτικές περιοχές. Τηλ: 6973 776125.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λάντζα για εστιατόριο στον 
Κεραμεικό, κατά προτίμηση κάτοικος περιοχής, 
με απαραίτητη προϋπηρεσία, κυλιόμενο ωράριο. 
Τηλ: 6972 323661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για εργασία σε πλυντή-
ριο αυτοκινήτων στο Περιστέρι - Μπουρνάζι με 
εμπειρία, για πλήρη απασχόληση. Ικανοποιητικός 
μισθός. Τηλ: 213 0386666, 6971 822045.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διανομή φυλλαδίων στην 
περιοχή της Περαίας για πόρτα πόρτα. Τηλ: 6986 
765828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλύσεις σε βενζινάδικο. 
Τηλ: 210 9718804.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική φυτών στο Κορωπί ζητά 
Διανομέα με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Θα προ-
τιμηθούν κάτοικοι των γύρω περιοχών. Τηλ: 
210 6627440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης 
ως εσωτερική και για οικιακές εργασίες. Ρεπό 
1 την εβδομάδα, μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 

210 3211325, ώρες επικοινωνίας: 09:00-18:30 
εκτός Κυριακής.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται για σταθερές 
φυλάξεις. Θα προτιμηθούν άτομα με πιστοποιη-
μένη άδεια. Περιοχή Αττικής. Τηλ: 210 2711000, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΕΠΟΠΤΕΣ με άδεια security και δίπλωμα οδήγησης 
ζητούνται για το Νομό Αττικής. Θα προτιμηθούν 
άτομα από σώματα ασφαλείας και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: asfaleia@interstar.gr, 
fax: 210 6711056.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διανομή φαγητού (Delivery) 
από εταιρία εστίασης στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Tηλ: 6988 725170,-ώρες επικοινωνίας: 
13:00-23:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για εργαστήριο ζαχα-
ροπλαστικής. Περιοχή: Άγιος Ιωάννης Ρέντης. 
Τηλ: 210 4251863.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται για γραφείο 
καθαρισμού πολυκατοικιών στο κέντρο της 
Αθήνας. Μόνιμη εργασία, μισθός συν ΙΚΑ. Τηλ: 
210 5247786, 6988 217764.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά Καθαρίστριες με προϋ-
πηρεσία, δικό τους μεταφορικό μέσο για πρωινή, 
μεσημεριανή εργασία. Περιοχές: Ασπρόπυργος, 
Ελευσίνα, Μέγαρα. Τηλ: 210 2816666, ώρες 
επικοινωνίας: 09:30-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εστιατορίων στη Σαντορίνη ζητεί Κα-
θαρίστρια. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για καθαρισμό γραφείων, 4ωρο 
πρόγραμμα. Περιοχή κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 
8816440.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ ζητείται από πιτσαρία στους Αμπε-
λόκηπους. Τηλ: 210 6438707.

ΕΠΟΠΤΡΙΑ με προϋπηρεσία από μεγάλη εταιρία 
καθαρισμού ζητείται. Απαραίτητη προϋπόθεση 
δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 210 9599994, 210 
9599994, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00 
Δευτέρα - Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Πωλητές και άτομα για 
πλύσιμο, από πρατήριο υγρών καυσίμων στο 
Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6947 840578, 
κος Γιώτης.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά Safeguards / Προ-
σωπικό Ασφαλείας για να εργαστεί στα Λουτρά 
Ωραίας Ελένης Κορινθίας. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η άδεια security από την αστυνομία. Τηλ: 
6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διανομή φυλλαδίων με ευ-
έλικτο ωράριο. Περιοχή Ψυχικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: marwleo@hotmail.gr, τηλ: 6975 060035.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery για αναψυκτήριο με δικό του 
μηχανάκι. Ωράριο: 07:00-14:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: marwleo@hotmail.gr, τηλ: 6975 060035.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ ζητείται από ψητοπωλείο στα Τα-
μπούρια, Κερατσίνι. Βραδινές ώρες εργασίας. 
Τηλ: 210 4010781.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με δικό τους μηχανάκι ζητούνται 
από κεμπαπτζίδικο, περιοχή Κορυδαλλού. Τηλ: 
6995 363183, 210 4934042.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη ηλικιωμένης για 
πρωινές ώρες. Περιοχή Χαϊδάρι. Τηλ: 210 
5818354, 6985 596698.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από ψητοπωλείο στην 
περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Βιογραφικά 
στο e-mail: crvsi@windowslive.com, τηλ: 6932 
814064.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο να διαμένει στην περιοχή Αγίας 
Παρασκευής και γύρω Προάστια, για φροντίδα 
αυτοεξυπηρετούμενης κυρίας. Τηλ: 210 6000861.

ΦΥΛΑΚΕΣ - Οδηγοί από εταιρία security στη 
Σαρωνίδα ζητούνται. Απαραίτητα: άδεια, προϋ-
πηρεσία θα προσμετρηθεί στο μισθό. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dgs.gr, τηλ: 22910 55288.

ΦΥΛΑΚΕΣ ζητούνται για την περιοχή Αθηνών 
με άδεια security. Τηλ: 210 9314396.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών καθαρι-
ότητας αναζητά για την Αττική νέες /ους για το 
τμήμα καθαρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
cowa.gr, τηλ: 210 9324806.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ - Γηροκόμος έμπειρη ζητείται από 
γηροκομείο στην Αθήνα. Τηλ: 210 6459236, 210 
6465724.

ΝΕΟΣ /α με δίκυκλο ή ΙΧ ζητείται από διαφημι-
στική εταιρία για εξωτερικές εργασίες. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8258100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη 2 παιδιών ως 
Εσωτερική ή Εξωτερική. Ικανοποιητικός μισθός, 
περιοχή Διόνυσος. Ωράριο: 07:30-22:00. Tηλ: 
6955 487575.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται άνευ οικογενειακών 
υποχρεώσεων, κατά προτίμηση από Καλλιθέα, 
Δάφνη, Νέο Κόσμο και γύρω περιοχές. Τηλ: 
6948 549289.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Ελληνικά μη απαραίτητα. Τηλ: 210 5613396, 
6974 197580.

ΑΤΟΜΟ με ειδικές ανάγκες ζητά Εσωτερική 
Οικιακή Βοηθό. Περιοχή Ελληνικό. Τηλ: 210 
9949753.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται Εσωτερική με εμπειρία 
σε παιδιά, σε εργασίες σπιτιού, με επιθυμητές 
συστάσεις. Παρέχονται: διαμονή, διατροφή, μισθός. 
Τηλ: 6983 845044, 6974 096570.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για οικία. Ωράριο 
πρωινό, πλήρη απασχόληση και περιοχή Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ: 210 9374068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για τη φροντίδα 
ηλικιωμένης μη κατάκοιτης. Αμοιβή ανάλογη. 
Βιογραφικά στο e-mail: dkavafis@yahoo.com, 
τηλ: 6932 077814.

ΤΟ SOBORO Beer Bar & Restaurant το οποίο 
ανοίγει στις 15 Απριλίου στη Χαλκιδική, ζητά 
για την καλοκαιρινή περίοδο 2016: Μάγειρες 
Α΄, Β΄, Σερβιτόρους/ες, Βοηθούς και άτομα για 
λάντζα. Tηλ: 6979 671520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας (Delivery) από εστιατόριο 
στον Κορυδαλλό. Τηλ: 6932 190178, ώρες επι-
κοινωνίας μετά τις 12:00, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για cafe - snack με μη-
χανάκι για 5θήμερη εργασία, 8ωρο πρωινό, με 
ασφάλιση. Περιοχή Μεταμόρφωση και επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τηλ: 6949 441894.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Ηλικιωμένων εσωτε-
ρική στην Αμαλιάδα. Παρέχονται: μισθός, τροφή, 
στέγη ανεξάρτητη. Πρέπει να κάνει δουλειά του 
σπιτιού και αν χρειαστεί να οδηγεί. Τηλ: 2622 
061028.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Sushi Spot (Κολωνάκι) 
ζητά άμεσα νέο Διανομέα - Delivery για διανομή 
με δικό του μηχανάκι και γνώση του κέντρου. 
Τηλ: 213 0360192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτομο για λάντζα για 
εστιατόριο. Μισθός, ΙΚΑ, διαμονή, διατροφή. 
Τηλ: 6973 797346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 2 φορές μηνιαίως 
και 6ωρη εργασία. Τηλ: 6932 199322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική για άτομο με ειδικές 
ανάγκες, περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6833782, 
6944 412125.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη και φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας ως Εσωτερική. Καλός μισθός, 
περιοχή Πόρος. Τηλ: 6975 108517.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μοίρασμα φυλλαδίων (ημιαπα-
σχόληση) στα Νότια Προάστια. Τηλ: 211 4112621, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητούνται άτομα χωρίς 
προϋπηρεσία για προώθηση - διανομή καφέ. 
Ποσοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakisgj@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ολιγοήμερη απασχόληση 
για τη φύλαξη αθλητικής εκδήλωσης. Τηλ: 210 
5556280, 210 5542141.

ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΕΣ για ανδρικό σακάκι και πανελόνι 
ζητούνται από σιδερωτήριο στον Κολωνό. Τηλ: 
210 5138116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με δίπλωμα οδήγησης για 4ήμερη 
εργασία, από συνεργείο καθαρισμού. Περιοχή 
Πετρούπολη. Τηλ: 210 5028175.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυμάνσεων ζητά Απολυμαντή έμπειρο 
με δίπλωμα οδήγησης και μηχανάκι. Τηλ: 210 
9763893, 6950 650648.

LOOKING for a Housekeeper for house in island 
with driving license and knowledge of cooking, 
cleaning. Tel: 6947 838575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένου 
ατόμου και οικιακές εργασίες. Ωράριο: 09:00-
20:00, ρεπό Κυριακή, περιοχή Αμπελόκηποι. 
Τηλ: 6930 420420.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ νέος ζητείται από καφέ - εστιατόριο, 
για Μαρούσι, Πεύκη, Κηφισιά. Τηλ: 210 8017139.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται με δικό του μηχανάκι από 
γνωστή αλυσίδα - καφέ. Περιοχή Νέα Φιλαδέλ-
φεια. Τηλ: 210 2530009.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο στον 
Άγιο Ελευθέριο. Τηλ: 210 2016020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισμό γρα-
φείων. Τηλ: 210 8543296.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας για 
εξωτερικές δραστηριότητες συλλόγου. Τηλ: 210 
5229961, 6943 616815.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για εσωτερική απασχό-
ληση, περιοχή Μεσογείων. Τηλ: 210 6777877, 
ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Κυριακή 09:00-
21:00. Μεσογείων 203 - Έναντι Σωτηρίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για καθαριότητα οικίας ως 
Εσωτερική. Περιοχή Λουτράκι. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για βραδινή φύλαξη ηλικιωμέ-
νης, να ομιλεί απαραιτήτως Ελληνικά. Ωράριο: 
19:00-07:00. Τηλ: 210 8940950, 6955 548609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος με Ελληνικά για φροντίδα 
ηλικιωμένου ατόμου που περπατάει. Περιοχή 
κέντρο. Kαλός μισθός, ρεπό, δικό της δωμάτιο 
και διατροφή. Τηλ: 210 8237749, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-18:00.

ΒΑΒΥ SITTER ζητείται για φύλαξη και μεταφορά 
από το σχολείο, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή ωράριο: 
13:15-16:00, Τετάρτη ωράριο: 13:15-17:30 και 
2 βραδινά το μήνα. Περιοχή Αγία Σοφία. Τηλ: 
210 4201288, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΚΥΡΙΑ σε ορεινό χωριό του νομού Μαγνησίας ζητεί 
άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης επι 24ώρου. 
Η διαμονή και η διατροφή είναι δωρεάν. Τηλ: 
6979 215676.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως εσωτερική, περι-
οχή Βούλα, για δουλειές σπιτιού και μαγείρε-
μα. Συστάσεις απαραίτητες, 2 πρωινά ρεπό την 
εβδομάδα. Τηλ: 6978 998707.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άμεσα απόφοιτη τουλάχιστον Γυ-
μνασίου ή Λυκείου, για καθαρισμό των γραφείων 
της με γνώσεις μπουφέ. Τηλ: 6945 411215.

DELIVERY με δικό του μηχανάκι ζητείται από 
καφέ στην Καλογρέζα. Πρωινό ή απογευματινό 
ωράριο. Τηλ: 210 2713392.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως Εσωτερική στη 
Γλυφάδα. Μισθός και ασφάλεια ΙΚΑ, συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά Ερμού 51, Σύνταγμα. 
Τηλ: 6947 727227, 210 3236764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός στο Καστέλι Κισσά-
μου, για καθαρισμό, μαγείρεμα. Νοικοκυρά, καλή 
μαγείρισσα, τίμια και καθαρή. Ωράριο: από 07:00 
ή 08:00 εως 15:00 Δευτέρα - Σάββατο. Μισθός 
ανάλογος. E-mail: yiankriv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για διανομές φαγητού, μεσημβρι-
νές ώρες. Περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 4969444.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται με δικό του μηχανάκι, από 
γνωστή αλυσίδα - cafe. Περιοχή Νέα Φιλαδέλ-
φεια. Τηλ: 210 2530009.

DELIVERY με δικό του μηχανάκι ζητείται από 
cafe - fast food στο Ίλιον. Τηλ: 210 2630087.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζαχαροπλαστικής - χονδρικής 
πώλησης ζητεί Πωλητή - Διανομέα με δίπλωμα 
αυτοκινήτου και μηχανής. Τηλ: 210 8544764, 
6938 410110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόσιτο Προσωπικό με δυνατότητα 
ταξιδίων και παραμονή εκτός Ελλάδος για τη 
φύλαξη παιδιών. Επικοινωνιακή, χαρούμενη, 
ευέλικτη, ευχάριστη προσωπικότητα. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: housecv15@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για φροντίδα ηλικιωμένων, 
χωρίς απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία. 
Πολύ καλός μισθός, παραλαβή από αεροδρό-
μιο-διαμονή-μόνιμο συμβόλαιο, 40-60 ώρες 
εβδομαδιαία. Βιογραφικά στο e-mail: timos@
bestcarerecruitment.co.uk, τηλ: 6973 518276.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να μιλά αγγλικά για οικιακές 
εργασίες (υπάρχει δυνατότητα διαμονής) από 
Δευτέρα - Σάββατο, περιοχή Κηφισιά. Ωράριο: 
17:00-20:00. Tηλ: 6977 359512.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με καλά Ελληνικά, μη καπνίστρια 
ως Εσωτερική, για φύλαξη 2 παιδιών 4,5 και 6 
ετών και διάφορες οικιακές εργασίες. Περιοχή 
Βούλα, συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 6977 743474.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας (security) με άδεια ερ-
γασίας ζητείται. Άγαμοι για άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 211 2158313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα και φύλαξη μωρού 
ως Εσωτερική. Τηλ: 6976 150543, 213 0309913.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται οικολόγος, 
vegeterian, φυσιολάτρης, με κοινωνική συνείδηση. 
Ευπρόσδεκτες ηλικιωμένες, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
6972 873974.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται για αυτοε-
ξυπηρετούμενο κύριο 78 ετών. Περιοχή Πειραιάς. 
Τηλ: 210 4627308, 6974 373036.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο υγιές, καλού χαρακτήρα, χωρίς 
υποχρεώσεις ως Οικιακή Βοηθός εσωτερική ή 
εξωτερική. Περιοχή Κολωνάκι. Τηλ: 6976 782022.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ εντύπων ζητούνται από πιτσαρία 
για 3ωρη απογευματινή εργασία. Ωράριο: 17:00-
20:00, περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 210 9522194.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία παραγωγής διαδραστι-
κών εκπαιδευτικών ταινιών, για υποδοχή - εμψύ-
χωση παιδιών. Προσόντα: επιθμητά άνεση στην 
επικοινωνία με παιδιά, οργανωτική, καλή χρήση 
Η/Υ, σπουδές παιδαγωγικής. E-mail: diadrastiki.
ekpaideysi@hmail.com, τηλ: 210 3413890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Baby Sitter, με καλή γνώση 
γαλλικής γλώσσας για οικογένεια 4 ατόμων στη 
Γαλλία, Ελβετία. Πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 210 
6196305, 6945 394455.

ΣΙΔΕΡΩΤΡΙΑ ζητείται από στεγνοκαθαριστήριο. 
Περιοχή Νίκαια. Τηλ: 6942 268785.
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Υποτροφίες 2015-2016 από το Ίδρυμα Κρατικών  
Υποτροφιών Κύπρου
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις, από πολίτες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης, για τη διεκδίκηση υπο-
τροφιών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:
α) Για φοίτηση σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα / πανεπιστήμια του εξω-
τερικού (πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές) και στα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα (ΤΕΙ) της Ελλάδας (πτυχιακές σπουδές)
β) Για φοίτηση στο πανεπιστήμιο Κύπρου και στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο Κύπρου (πτυ-
χιακές/μεταπτυχιακές σπουδές)
γ) Για φοίτηση στα προγράμματα πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων της Κύπρου που εξασφάλισαν «άδεια λειτουργίας» (ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο 
Κύπρου, πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πανεπιστήμιο Frederick και πανεπιστήμιο Νεάπολης), ή στα 
εγκεκριμένα, από την επιτροπή αξιολόγησης ιδιωτικών πανεπιστημίων, προγράμματα πτυχια-
κών και μεταπτυχιακών σπουδών των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου που λειτουργούν 
υπό το καθεστώς της «αρχικής άδειας λειτουργίας» (university of Central Lancashire Cyprus)
δ) Για φοίτηση στις δραματικές σχολές της Ελλάδας (πτυχιακές σπουδές) στη δραματική σχο-
λή κρατικού θεάτρου βορείου Ελλάδας / Θεσσαλονίκης ή στην ανώτερη δραματική σχολή 
τέχνης Καρόλου Κουν
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 
22 456433. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.
cyscholarships.gov.cy

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών  
από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών προκηρύσσει τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών 
προδιδακτορικού επιπέδου. 
Συγκεκριμένα:
– Η ΕΕΕ, στη μνήμη του αειμνήστου προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, χορηγεί υποτροφία 
για σπουδές σχετιζόμενες με το ναυτιλιακό αντικείμενο, σε πανεπιστήμια της ευρωπαϊκής 
ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ. Η υποτροφία αφορά στο ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016.
– Η εταιρία Neptune Lines, στη μνήμη του ιδρυτή της Νικολάου Τραυλού, χορηγεί υποτροφία 
διαμέσου της ΕΕΕ, σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε πανεπιστήμια των κρατών-μελών 
της ευρωπαϊκής ένωσης εκτός Ελλάδας, ύψους 10.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
– Η κυρία Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του Σταύρου Α. Νταϊφά, χορηγεί υποτροφία διαμέσου 
της ΕΕΕ, για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετικούς με τη 
ναυτιλία, σε πανεπιστήμια της ευρωπαϊκής ένωσης εκτός Ελλάδος, ύψους 15.000 δολαρίων 
ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
– Επίσης, το Lloyd’s Register Foundation (LRF) χορηγεί υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 
2016-2017 για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού, διεθνώς ανεγνωρισμένα, ύψους 10.000 λιρών Αγγλίας.
Για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2015 και για άλλες συναφείς πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 
85 και στα τηλέφωνα 210 4291159-65, στην κυρία Ελένη Πρασίνου. Για δε την υποτροφία 
του LRF οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα γραφεία του Hellenic Lloyd’s 
SA, Ακτή Μιαούλη 87, στο τηλέφωνο: 210 4580852.

Υποτροφίες 2015 του ιδρύματος «Ευαγγέλου  
Δ. Γιαλούρη» για πρωτοετείς φοιτητές
Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ίδρυμα Ευαγγέλου Δ. Παλούρη» που εδρεύει στην 
Τιθορέα Φθιώτιδας, προκηρύσσει τη χορήγηση «βραβείου αριστείας» για το σχολικό έτος 
2014 – 2015 σε μαθητές και φοιτητές κατοίκους Τιθορέας, σύμφωνα με τον οργανισμό του 
Ιδρύματος και την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ίου ιδρύματος.
Η χορήγηση «βραβείου αριστείας» αφορά μαθητές που φοίτησαν στο γυμνάσιο και στο λύκειο 
το σχολικό έτος 2014-2015 ή φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) κατά τις εξετάσεις 2015, και εφ όσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) είναι απαραιτήτως δημότες και μόνιμοι κάτοικοι κοινότητος Τιθορέας
β) δεν έχουν λάβει άλλο βραβείο για τον ίδιο λόγο
γ) έχουν ανάγκη οικονομικής υποστήριξης
Θα χορηγηθούν δύο (2) χρηματικά Βραβεία έκαστο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ. Παρακαλού-
νται οι ενδιαφερόμενοι εντός 45 ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης να υποβάλλει 
έκαστος την αίτησή του μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση του οικείου δήμου ή της τοπικής κοινότητας ότι είναι δημότης και κάτοικος της 
τοπικής κοινότητος Τιθορέας
• Βεβαίωση φοίτησης από το γυμνάσιο ή το λύκειο κατά τη σχολική περίοδο 2014-2015
• Βεβαίωση πρώτης εγγραφής του (το 2015) σε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει άλλο βραβείο για τον ίδιο λόγο
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ανάγκη οικονομικής υποστήριξης
Πέραν των ανωτέρω μπορούν να ζητηθούν, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά όπως, ληξιαρχική 
πράξη θανάτου γονέα, εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονομικού έτους. Ε9 ή ΕΙ του ίδιου 
ή του γονέα, κάρτα ανεργίας κλπ. Η επιλογή και ανακήρυξη του δικαιούχου θα γίνει από το 
διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος με αιτιολογημένη απόφασή του σε εύλογο χρόνο μετά την 
ολοκλήρωση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων. Οι αιτήσεις 
θα υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας από τους ενδιαφερόμενους κατά τις ώρες 
10:00-12:00 στο γραφείο του ιδρύματος (κοινοτικό κατάστημα τοπικής κοινότητας Τιθορέας).
Λήξη υποβολής 04/12/2015. Πληροφορίες: Τσαρούχας Γεώργιος. πρόεδρος τοπικής κοινό-
τητας Τιθορέας, τηλ. 22340 71225, 6958 619434

Δήμος Λαμιέων: Δωρεάν μαθήματα-διαλέξεις  
στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λυκείου
Ο δήμος Λαμιέων και το τμήμα πληροφορικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τη 
Λαμία, βρίσκονται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη συνεργασία τους προκειμένου 
να προσφέρουν δωρεάν στους μαθητές της πόλης μια υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική υπη-
ρεσία. Πρόκειται για διαλέξεις-μαθήματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λυκείου 
που αφορούν στη Β΄ και Γ΄ λυκείου και συγκεκριμένα στην προετοιμασία της πανελλαδικής 
εξέτασης του μαθήματος.
Οι διαλέξεις παραδίδονται στα πλαίσια του προγράμματος “My name is Teacher”, το οποίο 
έχει αναπτυχθεί από έμπειρους φιλολόγους με παρουσία τριών περίπου δεκαετιών στη φροντι-
στηριακή εκπαίδευση, έχει εφαρμοστεί σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες προετοιμασίας 
πανελλαδικών και πλέον τελεί υπό την αιγίδα του τμήματος Πληροφορικής ενταγμένο στις 
ερευνητικές του δραστηριότητες.
Οι δημιουργοί του προγράμματος σημειώνουν ότι: «το πρόγραμμα “My name is Teacher”, 
είχε ως πρωταρχικό σκοπό την ελεύθερη διάδοση της γνώσης σε μαθητές λυκείου και κυ-
ρίως σε υποψηφίους για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Υλοποιώντας το 
πρόγραμμα κατορθώσαμε να μεταδώσουμε βασικές αρχές του μαθήματος της νεοελληνικής 
γλώσσας χωρίς κόπο, χρόνο και κόστος. Το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένο και με τις νέες τεχνολογίες, γι` αυτό ανταποκρίθηκε με έντονο ενδιαφέρον. 
Μετά την επιτυχία του προγράμματος και την υιοθέτησή του από το τμήμα Πληροφορικής 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια για ενίσχυση των 
μαθητών με δια ζώσης μαθήματα. Την γνώση, τη μεθοδικότητα και την εμπειρία που έχουμε 
αποκομίσει είναι χρέος μας να τη μοιραστούμε!».
Ο δήμος Λαμιέων, ακολουθώντας την πάγια τακτική του να στηρίζει όλες τις κοινωφελείς 
δράσεις με προτεραιότητα εκείνες που αφορούν στην οικοδόμηση του μέλλοντος, παράλληλα 
με τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη συνεργασία 
αυτή, ευχαριστεί το τμήμα Πληροφορικής, το διδακτικό προσωπικό, τους δημιουργούς του 
προγράμματος και τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Σταμούλη για την ευαισθησία που επιδεικνύουν 
σε ό,τι αφορά στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης και καλεί τους μαθητές να εκδηλώσουν 
ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των διαλέξεων.
Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις, μπορούν να απευθύνο-
νται για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής τους έως την Παρασκευή 20 Νοέμβριου 
2015 από 9.00 έως 13.00 στο τηλέφωνο 22313 51005 είτε στο e-mail: vargiri@lamia-city.gr

Υποτροφίες σε φοιτητές καταγόμενους από την Τήνο,  
πανελλήνιο ιερό ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου 2015-2016
Η διοικούσα επιτροπή του πανελληνίου ιερού ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, έχουσα υπόψη της:
- Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3136/1955 (ΦΕΚ Α 35) και τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 59/75 
κανονισμού (ΦΕΚ Α 4) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του Ν. 349/76 (ΦΕΚ Α 149).
- Απόφασή της από την υπ’ αριθμ. 9/2012 συνεδρίαση σχετικά με τον προσδιορισμό του οικο-
γενειακού εισοδήματος του αιτούντα
- Απόφασή της από την 34/4-11-2015 συνεδρίαση αποφασίζει τη χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών 
& σπουδαστικών βοηθημάτων σε Τήνιους απόρους και χρηστοήθεις σπουδαστές ανώτατης & 
ανώτερης εκπαίδευσης και ισότιμων σχολών του εσωτερικού, μέσης επαγγελματικής μεταλυκεια-
κής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και της ανωτάτης σχολής Καλών Τεχνών που προτάθηκαν από το 
προπαρασκευαστικό σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, καθώς και για μεταπτυχιακές ή 
διδακτορικές σπουδές του εσωτερικού και του εξωτερικού ακαδημαϊκού, ακαδ. έτους 2015-2016
Οι υποτροφίες και τα σπουδαστικά βοηθήματα θα χορηγηθούν σε Τήνιους σπουδαστές, εγγεγραμ-
μένους στον δήμο Τήνου, των ανωτέρω σχολών ή μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον το ετήσιο 
οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 30.000 €υρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 €υρώ 
για κάθε επιπλέον σπουδαστή. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, νοείται το συνολικό ετήσιο 
φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με 
ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου και της οικογένειάς του από κάθε πηγή.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέτουν το αίτημά τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του 
Π.Ι.Ι.Ε.Τ. το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 30-12-2015, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ειδικό έντυπο αίτησης – δήλωσης που χορηγείται από την υπηρεσία του ιερού ιδρύματος και 
περιλαμβάνει και δήλωση αποδοχής χρήσης προσωπικών δεδομένων. 2. Πιστοποιητικό του 
τμήματος κοινωνικής πρόνοιας του δήμου Τήνου ή βεβαίωση δημάρχου την οποία θα προ-
συπογράφει ο εφημέριος της ενορίας, στο όνομα των γονέων του σπουδαστή, περί αδυναμίας 
αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα. 3. Αντίγραφο περιουσιακής 
κατάστασης (Ε9) της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή εφόσον υπάρχει, (από τη σχετική 
διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙΚ.) στην οποία φαίνεται το σύνολο της ακίνητης περιουσία τους.
4. Αντίγραφα: 4.1. δήλωσης Ε1 που υποβλήθηκε το έτος 2015 για τα εισοδήματα του έτους 2014 
4.2. τελευταίου εκκαθαριστικού της εφορίας της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή, εφό-
σον υπάρχει:
- Σπουδαστές οι οποίοι είναι έγγαμοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2 
έως 4, στο όνομα της δικής τους οικογένειας, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Σπουδαστές που μέχρι της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν 
συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογη-
τικά από 2 έως 4 στο όνομά τους (ή της οικογένειάς τους εφόσον είναι έγγαμοι). 5. Πιστοποιητικό 
εγγραφής του σπουδαστή στο δημοτολόγιο του δήμου Τήνου*. 6. Πιστοποιητικό σπουδών από 
το οποίο να εμφαίνεται: 6.1. το αρχικό έτος εγγραφής. 6.2. ότι ο αιτών σπουδαστής είναι εγγε-
γραμμένος στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 7. Πιστοποιητικό χρηστοήθειας που εκδίδεται από 
τον εφημέριο της ενορίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής. 8. Φωτοαντίγραφο και 
των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του σπουδαστή
* Το πιστοποιητικό εγγραφής του σπουδαστή στο δημοτολόγιο του δήμου Τήνου, θα αναζητηθεί 
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του ιερού ιδρύματος
Υποτροφίες & σπουδαστικά βοηθήματα θα χορηγηθούν στους σπουδαστές:
- και για ένα επιπλέον έτος για τις κύριες σπουδές & για ένα επιπλέον εξάμηνο για τις μεταπτυχιακές 
πέραν των ετών φοίτησης, εφόσον αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί
Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. τηλ. 
22830-22256 & 29086 (αρμόδιες υπάλληλοι κ. Κρυσταλία Βιδάλη & κ. Ελισσάβετ Δαβίου).
Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Δεκέμβριος 31, 2015



37Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

ψυχαγωγια

Νοέμβριος 2015

Σ

31

7

14

21

28

5

K

1

8

15

22

29

6

Π

30

6

13

20

27

4

Π

29

5

12

19

26

3

Τ

28

4

11

18

25

2

Τ

27

3

10

17

24

1

Δ

26

2

9

16

23

30

ΑΘΗΝΑ

17 Νοεμβρίου
«Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, σε ποια ιστορική 
συγκυρία θα θέλατε να βρεθείτε και ποιον ρόλο θα παίζατε;» 
Μια παράσταση που θα αναπλάσει, ζωντανά επί σκηνής, πολι-
τικά γεγονότα από το παρελθόν… Τι θυμόμαστε από ιστορικά 
πολιτικά γεγονότα που καθόρισαν το μέλλον μιας χώρας; Το 
γκρέμισμα των συνόρων, την πτώση της δικτατορίας, την εξέγερση 
ενός λαού; Τι έχει μείνει ως ανάμνηση σε όσους συμμετείχαν 
σε αυτά και τι καθορίζει τη συλλογική μνήμη μιας κοινωνίας; 
Τι μπορεί να αναπαραστήσει αυτά τα γεγονότα σήμερα: ένα 
σύνθημα, μια φωτογραφία, ένα τραγούδι, μια μαρτυρία; Η 
είσοδος είναι δωρεάν και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η 
διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν από κάθε 
εκδήλωση.
Τοποθεσία: Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, λεωφόρος Συγγρού 
107. Ώρα: 18:00

18 Νοεμβρίου
Περιστοπεταλιές-βόλτα με το ποδήλατο στην πόλη του Περι-
στερίου. Τί πρέπει να έχουμε μαζί μας; Υποχρεωτικά πρέπει να 
έχουμε φώτα (εμπρός - πίσω) ή φωσφοριζέ γιλέκο, σφυρίχτρα, 
κουδουνάκι, προαιρετικά κράνος. Πόση ώρα διαρκεί η βόλτα 
μας;: Εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετοχών. Μια διάρ-
κεια με μικρή απόκλιση είναι μιάμιση ώρα περίπου μαζί με τα 
διαστήματα ξεκούρασης. Ποιές ηλικίες μπορούν να πάρουν 
μέρος;: Σε κάθε συνάντηση ανακοινώνουμε και την κατηγορία 
των ηλικιών που μπορούν να πάρουν μέρος το συνηθισμένο 
είναι ενήλικες και οι ανήλικοι απαραίτητα με συνοδό.
Τοποθεσία: εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου & 
Αγίου Βασιλείου. Ώρα: 20:00

19 Νοεμβρίου
Μετά την περσινή παρουσίαση, ως work in progress, του ερ-
γαστηρίου υποκριτικής της ομάδας Elephas tiliensis στο Κέντρο 
Ελέγχου Τηλεοράσεων, η ομάδα επιστρέφει για μια ανοιχτή 
παρουσίαση με την εξέλιξη της δουλειάς της. Πεδίο εργασίας 
παραμένει ο “Κυμβελίνος” του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ. Ένα σκοτεινό 
παραμύθι με αίσιο τέλος: ο έρωτας του Πόστουμου και της 
Ιμογένης που δοκιμάζεται και τραυματίζεται, ένας παράλογος 
αδυσώπητος πόλεμος, η πάλη του κακού με το καλό. Το ερ-

γαστήριο, το οποίο διανύει τον έκτο χρόνο λειτουργίας του, 
αποτελούν επαγγελματίες και ερασιτέχνες ηθοποιοί.
Τοποθεσία: Πολυχώρος Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύ-
πρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη. Ώρα: 21:00

20 Νοεμβρίου
Η δημοτική βιβλιοθήκη Ηλιούπολης, πιστεύοντας ότι τα παρα-
μύθια είναι ο καλύτερος τρόπος για να μυήσεις ένα μικρό παιδί 
στο «μαγικό» και «απέραντο» κόσμο των βιβλίων, διοργανώνει 
ένα νέο πρόγραμμα, με τίτλο «Παρέα με τα παραμύθια στη 
Βιβλιοθήκη», για παιδιά από 3 έως 6 ετών μαζί με τους γονείς 
τους. Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός: αφ’ ενός να 
καλλιεργήσει την αγάπη για το διάβασμα από μικρή ηλικία 
και αφ’ ετέρου να προσφέρει τη δυνατότητα στους γονείς να 
μοιραστούν μία ξεχωριστή εμπειρία με τα παιδιά τους στο φι-
λόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης.
Τοποθεσία: Δημ. βιβλιοθήκη - πολιτιστικό κέντρο Ηλιούπολης, 
Νικομάχου 18. Ώρα: 17:30-19:00

21 Νοεμβρίου
Ο oργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου 
Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του 
Παιδιού (20 Νοεμβρίου) πραγματοποιεί την εικαστική δράση 

για όλη την οικογένεια «Το παιχνίδι εί-
ναι δικαίωμα μου». Η πινακοθήκη καλεί 
τα παιδιά 4 έως 12 ετών και τους γονείς 
τους να περιδιαβάσουν τις συλλογές της 
και να εντοπίσουν τα παιδικά πορτραίτα 
καλλιτεχνών. 
Για συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδια-
φερόμενοι καλούνται να κλείσουν έγκαι-
ρα θέση, καλώντας στο τηλ. 210 3313038, από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 10.00-14.00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τοποθεσία: Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων - Μεταξουργείο, 
Λεωνίδου & Μυλλέρου. Ώρα: 11:00-18:15

22 Νοεμβρίου
Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, είστε όλοι προσκεκλημένοι 
να μπείτε στο γιορτινό κλίμα! το μόνιμο παγοδρόμιο Αθήνας 
ICE n SKATE διοργανώνει ημέρα δωρεάν εισόδου για πατινάζ 
και προσφέρει, σε όσους θέλουν, δωρεάν ομαδικά μαθήμα-
τα πατινάζ. τα πλαίσια της προσπάθειας 
να διαδοθούν τα αθλήματα του πάγου, 
δίνεται η ευκαιρία σε μικρούς και μεγά-
λους να δοκιμάσουν την ισορροπία τους 
με παγοπέδιλα σε μια παγοπίστα 800 τμ, 
μέσα σε κτίριο με όλες τις σύγχρονες προ-
διαγραφές. 
Επιπλέον, όσοι θέλουν να συμμετάσχουν 
σε δωρεάν εισαγωγικό ομαδικό μάθημα πατινάζ διάρκειας 25 
λεπτών περίπου, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή τηλεφωνικά 
στο 697 28 23 506 μέχρι και την 21η Νοεμβρίου.
Τοποθεσία: Μόνιμο παγοδρόμιο ICE n SKATE, Εμμανουήλ 
Παππά 7 (από Ιερά Οδό 150). Ώρα: 12:30-23:00 

23 Νοεμβρίου 
Μέλη των Κοινωνικών Επανεντάξεων του Θεραπευτικού Προ-
γράμματος ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ με τη φιλική συμμετοχή της Μαί-
ρης Δεναξά, αποτελούν την ομάδα μουσικής της Κοινωνικής 
Επανένταξης και παρουσιάζουν την μουσική παράσταση με 
αναλόγιο «Η ιστορία του Ρεμπέτικου». Η συγκεκριμένη δράση 
αποτελεί μια πρωτοβουλία για τον πολιτισμό, την κοινωνική 
προσφορά και τη σύνδεση της προσπάθειας πρόληψης και 
αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών με την κοινωνία.
Τοποθεσία: Στέκι ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, Σταυροπούλου 29, Πλατεία 
Αμερικής. Ώρα: 19:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17 Νοεμβρίου 
Ο πολυχώρος Τεχνοστάσιο μας προσκαλεί σε 
μία πολύμορφη έκθεση φωτογραφίας, όπου 
προσδοκά να συνυπάρξουν αρμονικά ή σε 
ιδιότυπες εντάσεις τα λογοτεχνικά κείμενα που 
ενέπνευσαν φωτογραφίες, με τις φωτογρα-
φίες που βοήθησαν να γραφτούν κείμενα. 
Διαφορετικά είδη γραφής (λογοτεχνικής και 
φωτογραφικής) συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο 
για μία διάδραση. Κείμενο και φωτογραφία ή 
φωτογραφία και κείμενο σε «σιωπηλό διάλο-
γο» με τον εαυτό τους και με το κοινό τους, 
μέσω της ιδιαιτερότητας της ματιάς του κάθε 
ξεχωριστού θεατή.
Τοποθεσία: πολυχώρος Τεχνοστάσιο, Λεωνίδα 
Ιασωνίδου 4. Ώρα: 18:00-21:00

18 Νοεμβρίου
Οι Skelters στο Blue Barrel για 
μια ακόμη εκρηκτική εμφάνιση 
με πολύ rock 'n roll! Ένα group 
που συνδυάζει με απόλυτη 
επιτυχία τις αναλλοίωτες στο 
χρόνο ροκ επιτυχίες μ’ ένα έντονο και φρέσκο 
μουσικό παίξιμο. Με κομμάτια από τον δίσκο 
τους "Explain To Me", νέα δικά τους κομμάτια 
καθώς και επιτυχίες από μπάντες ογκόλιθους 
της ευρύτερης ροκ μουσικής όπως Beatles, 
U2, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Elvis 
Presley, Doors, Dire Straits, The Kinks κ.α.
Τοποθεσία: Δόξης 5, Λαδάδικα (πρώην Γαία), 
Blue Barrel. Ώρα: 22:00

19 Νοεμβρίου
Το Metropolitan Hotel, Λεωφόρος Βασιλίσ-
σης Όλγας 65, φιλοξενεί την ατομική έκθεση 
ζωγραφικής της Νέλλης Αφεντουλίδου: «Ο 
Μαγικός Κόσμος της κυρίας Μπλουμ», από τις 
5 Οκτωβρίου έως και τις 27 Νοεμβρίου 2015. 
Παράλληλα θα λειτουργεί ομαδική έκθεση των 
μαθητών του καλλιτεχνικού εργαστηρίου «Ο 
Μυστικός Κήπος της Νέλλης». Στον χώρο της 
έκθεσης θα πραγματοποιηθούν δύο εικαστικά 
εργαστήρια (με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής-
θέσεις περιορισμένες): Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 
11π.μ.-1μ.μ., εργαστήριο ζωγραφικής μικτής 
τεχνικής με θέμα το Halloween & Παρασκευή, 
27 Νοεμβρίου, 6μμ - 8μμ, εικαστικό εργαστήριο, 
“Κατασκευάζουμε Blessing Boxes”.
Τοποθεσία: Metropolitan Hotel, Λεωφ. Βα-
σιλίσσης Όλγας 65. Ώρα: 09:00-00:01

20 Νοεμβρίου
Ένας από τους σημαντικότερους έλληνες καλλι-
τέχνες, ο Θανάσης Τότσικας εκθέτει από τις 20 
Νοεμβρίου ως τις 12 Δεκεμβρίου στη γκαλερί 
Ζήνα Αθανασιάδου. Για τη δουλειά του Θανά-
ση Τότσικα γράφει η επιμέλητρια - ιστορικός 
τέχνης Νάντια Αργυροπούλου, η οποία και 
θα προλογίσει τη βραδιά των εγκαινίων: “Η 
κόψη και το φίνο είναι οι δύο λέξεις πάνω στις 
οποίες αρθρώνεται η τελευταία παρουσίαση 
έργων του Θανάση Τότσικα. Δεν σημειώνω 
"νέα" δουλειά γιατί οι αναζητήσεις του Τό-
τσικα έχουν κατά τη γνώμη μου μια σπάνια 
διάρκεια. Οποιαδήποτε και αν είναι η ενσάρ-
κωσή τους (βίντεο, φωτογραφία, κατασκευές, 

ζωγραφική), ο σταθερός προσανατολισμός 
τους, ο σκληρός πυρήνας τους βρίσκεται στη 
σημασία της αιχμής.”
Τοποθεσία: γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Πα-
τρών Γερμανού 5. Ώρα: 17:30-21:00

21 Νοεμβρίου
Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ Bookpoints – 
συναντήσεις με βιβλία, για το παιδικό βιβλίο 
και τους αναγνώστες του, συνεχίζονται τον 
Νοέμβριο στο και μας ταξιδεύουν στα σύννεφα! 
Τα σύννεφα είναι τα καράβια τ’ ουρανού που 
κυματίζουν σε μια γαλάζια απέραντη θάλασσα. 
Πλέοντας εκεί ψηλά άλλοτε βλέπουμε τόπους 
κοντινούς και αγαπημένους, όπως δεν τους 
έχουμε ξαναδεί, και άλλοτε τόπους άγνωστους 
και μακρινούς. Με καύσιμο το φύσημα του 
ανέμου και τη φαντασία μας ξεκινάμε για 
ένα μαγευτικό και γεμάτο εκπλήξεις ταξίδι. 
Απαραίτητη η προεγραφή. Για περισσότερες 
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επι-
κοινωνήστε με το βιβλιοπωλείο Χαρτί και 
Καλαμάρι στο τηλ. 2310 860 950
Τοποθεσία: Αναλήψεως 47 (στο ύψος της 
Δελφών), βιβλιοπωλείο Χαρτί και Καλαμάρι
Ώρα: 10:00-19:00

22 Νοεμβρίου
Οι δράσεις του 5oυ Thessaloniki Food Festival 
θα πραγματοποιηθούν από τις 21 Νοεμβρίου 
μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2015, σε συνεργα-
σία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο, όπως το σω-
ματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, ο σύλλογος 

Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου, εστιατόρια 
και ξενοδοχεία της πόλης. Το φεστιβάλ προ-
σαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες της εποχής, 
προβάλει τον κοινωνικό του χαρακτήρα, ανα-
δεικνύει σημεία και χώρους υγιεινών διατρο-
φικών επιλογών και ενισχύει τη συνεργασία 
του με συλλόγους ευπαθών ομάδων.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 
1, Νέο Δημαρχείο. Ώρα: 21:00

23 Νοεμβρίου
«Ένας εξπρεσιονιστής επιθυμεί πάνω από όλα 
να εκφράσει τον εαυτό του» Antonin Matejcek 
(1910). Η απόδοση αυτής της εσωτερικής αλή-
θειας με αυθόρμητο έως βίαιο τρόπο είναι ίσως 
το πλέον εγγενές και αναλλοίωτο στοιχείο της 
εξπρεσιονιστικής συνθήκης. Οι Baselitz, Penk, 
Lupertz, Immendorf γεννήθηκαν μέσα στον πό-
λεμο της Γερμανίας, έχοντας πολύ μικρές ηλικι-
ακές διαφορές και έζησαν τη διχοτόμηση και την 
επανένωση της χώρας τους, ως μια ομάδα, τα 
μέλη της οποίας συχνά συντονίζονταν εν μέσω 
κλίματος κοινωνικών συγκρούσεων και ανατα-
ραχών και οι οποίοι παρ' όλες τις προσωπικές 
τους διαφορές προέβαλαν πάντα τις αισθητικές 
τους προτάσεις μέσα στο πλαίσιο της νέο-εξπρε-
σιονιστικής αντίληψης. Μια ομάδα χωρίς ωστόσο 
κοινά θεωρητικά εφόδια, που συμμερίζεται όμως 
με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον τη μελέτη και 
την κατανόηση των ιστορικών πρωτοποριών, 
όπως και την ιστορία της δημιουργικής κατά-
στασης των ανθρώπων γενικότερα.
Τοποθεσία: Ινστιτουτο Γκαίτε Θεσσαλονί-
κης, Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 66. Ώρα: 
10:00-21:00
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νομικΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή νομικής βοήθειας σε:
•Ποινικές Υποθέσεις
•Υποθέσεις Αστικού & Εμπορικού χαρακτήρα
•Εκκαθάριση & Είσπραξη των εξόδων 
Προϋποθέσεις: Xαμηλό ετήσιο εισόδημα

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 

Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 
υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα:

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κ.ο.κ.): 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα» 
Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062
Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί 
όροι, διαζύγια κ.ο.κ.) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας  
Πρωτοδικείου Πειραιά 
Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514 
Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς) 
Τηλ.: 210 4582074, 210 4582156

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 
4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405 
Ώρες λειτουργίας 8-2.30 
Τηλ.: 2310507405
Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, 
μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία 
για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση,  
ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία 
των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.

Δωρεάν νομική υποστήριξη
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται  
την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού  
και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες,  
οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς,  
εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, 

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν 
υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και 
νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, 
κάτοικο της πόλης μας, που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
απευθύνονται για ραντεβού 
στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα και 
στα τηλέφωνα 213 20 19 
904-5.

Δήμος Μαραθώνος

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια 
αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) 
μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορεί να καλύψει 
δωρεάν την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο 
και ενώπιον των δικαστηρίων. Εφόσον επιθυμείτε να σας 
εκπροσωπήσει Δωρεάν κάποιος Δικηγόρος της ΕΑΝΔΑ 
και πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους διαχείρισης του 
προγράμματος εκ μέρους της ΕΑΝΔΑ. Πληροφορίες: 
Γεώργιος Σταυρίδης τηλ.6977795208, Γεώργιος Κότσιρας 
τηλ. 6942643559 και στην ιστοσελίδα http://www.eanda.
gr/programma-dorean-nomikis-boitheias-gia-neoys.

Δήμος Αμαρουσίου

Μία νέα υπηρεσία για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών 
οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας (άποροι, 

άνεργοι). Σκοπός της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης 
είναι να παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες σε Δημότες 
που ήδη έχουν καταφύγει στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και αναλόγως την περίπτωση είτε τους αναπέμπει 
στα προγράμματα νομικής αρωγής του Κράτους, εφόσον οι 
ίδιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα 
αυτά, είτε τους συμβουλεύει για απλά νομικά ζητήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 213 
2031920-1 και να προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος) από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 9:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανε-
ξάρτητη αρχή. Συνεπικουρείται από 
έξι Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι 

εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία 
και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών 
Κύκλων της Αρχής: α) Κύκλος Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, β) Κύκλος Κοινωνικής 
Προστασίας, γ) Κύκλος Ποιότητας Ζωής, 
δ) Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, ε) 
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, στ) 
Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδιαφε-
ρόμενου πολίτη, ένωσης πολιτών ή νομικού 
προσώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή και 
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Πολίτη 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μια υπόθεση, 
εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή πα-
ράλειψη ή υλική ενέργεια που παραβιάζει 
δικαίωμα του πολίτη ή προσβάλλει νόμιμο 
συμφέρον του.

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται 
η υπόθεσή του. 

Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημό-
σια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση 
του προβλήματος μπορεί να καταθέσει 
αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη 
είναι αρμόδιος για υποθέσεις που ανα-
φέρονται στις υπηρεσίες του δημοσίου, 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες), των λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, 
ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημό-
σιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει 
άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική 
πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματι-
στήριο Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος 
του Πολίτη είναι αρμόδιος και για θέματα 
που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα 
του παιδιού. 

Από την άλλη πλευρά ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί 
αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από 
τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την 
τελευταία, σχετική με την υπόθεσή του, πράξη 
ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης και 
δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς 
αυτήν, σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, και σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική 
ενέργεια έχει γεννήσει ή δημιουργήσει 
δικαιώματα και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ 
τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική 

απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει 
παρανομία ή αν τα δικαιώματα αυτά έχουν 
σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγο-
νται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσι-
ων υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν 
ενώπιον των δικαστηρίων, θέματα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα ορισμένων 
αρχών (π.χ. των δικαστικών αρχών, του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΕΥΠ) 
ή άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
(π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα που αφορούν την 
εθνική άμυνα και ασφάλεια, υποθέσεις 
που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οι πράξεις υπουργών και υφυπουρ-
γών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής 
λειτουργίας και οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που 
ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 213-1306600). Από 
την αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς 

τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. 
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, 
ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (fax: 
210-7292129). Η αναφορά πρέπει να πε-
ριλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του 
προβλήματος, την εμπλεκόμενη δημόσια 
υπηρεσία, τις ενέργειες που έχουν προ-
ηγηθεί, το αποτέλεσμά τους, καθώς και 
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία 
που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση 
του θέματος.

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η 
φύση της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το 
οποίο γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο 
υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, δια-
μεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη 
συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή 
μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του 
Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο 
όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πει-
θαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει 
τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν 
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για 
τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, 
υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση 
και στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου 
του Πολίτη: http://www.synigoros.gr/

Συνήγορος του Πολίτη
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Δωρεάν νομικές συμβουλές στο «Φλοράλ» των 
Εξαρχείων
Στο Καφέ «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων, κάθε 
Τετάρτη απόγευμα, μία συνεργατική ομάδα δικηγόρων, 
αποτελούμενη από 11 νομικούς, θα παρέχει δωρεάν 
νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, 
οι οποίοι αυτή την εποχή δίνουν μάχη με τράπεζες 
και εφορίες για τη διάσωση των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Οσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για δωρεάν 
νομικές συμβουλές, μπορούν να προτρέξουν στην 
ομάδα, η οποία θα βρίσκεται στο «Φλοράλ» της 
πλατείας Εξαρχείων κάθε Τετάρτη από τις 18.00 μ.μ. 
έως τις 20.00 μ.μ. (πλατεία Εξαρχείων), ενώ μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί στα εξής τηλέφωνα: 6932 
460 039 και 6977 208 875.

Δωρεάν νομική βοήθεια για παιδιά και νέους
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  
(European Public Law Organization - EPLO), λειτουργεί 
Γραφείο Δωρεάν Νομικής Συμβουλευτικής για Παιδιά 
και Νέους με στόχο την ενίσχυση τους στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους όπως: 
Πρόσβαση σε Κοινωνικά Επιδόματα, Εκπαιδευτικά Θέματα, 
Τακτοποίηση εγγράφων διαμονής, Παραβατικότητα, 
Οικογενειακές υποθέσεις. 
Το γραφείο λειτουργεί εντός της Νομικής Σχολής Αθηνών. 
Διεύθυνση: Σόλωνος 57 (ώρες λειτουργίας: Τρίτη 
15:00-18:00 και Παρασκευή 12:00-16:00), τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6949-737350.

Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους για νέους
Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της Αθήνας κοντά σε 
νέους κάτω των 30. 
Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους δικηγόρους, 
μέλη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων 
Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), θα λαμβάνουν ανήλικοι και νέοι 
συμπολίτες μας κάτω των 30 ετών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω του προγράμματος 
«Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς. 
«Η ΕΑΝΔΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά αυτοτελώς 
την υλοποίηση αυτού του προγράμματος σε μια 
συνεργασία τόσο ουσιαστικής προσφοράς, όσο και 
συμβολικής αξίας, καθώς νέοι δικηγόροι θα βοηθούν 
νέους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη νομικής 
υποστήριξης. 
Μόλις λοιπόν κάποιος συμπολίτης μας απευθυνθεί στην 
ΕΑΝΔΑ για να ζητήσει νομική υποστήριξη στο πλαίσιο 
του προγράμματος ορίζεται η εξέταση των τυπικών 
προϋποθέσεων σε συνεργασία με τη ΓΓ Νέας Γενιάς, 
η οποία και έχει ορίσει τους απαιτούμενους όρους.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Σερρών
Διεύθυνση: Μεραρχίας 53, Γραφείο 9, Τμήμα Ασφαλιστικών 
Υποθέσεων, Τηλ.: 23210 90211

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Ξάνθης
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόγδου 1, Τηλ.: 25410 25319/26104

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πολυγύρου Χαλκιδικής
Διεύθυνση: Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος, Τηλ.: 23710 
29256/29254

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κατερίνης
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 2, Τηλ.: 23510 59303
Υπεύθυνη: Κυριακή Παρουσιάδου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού
Συλλόγου, γραφείο 405, Τηλ: 2310 507405

Γραφείο νομικής υποστήριξης μεταναστών - Πρόγραμμα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες δωρεάν νομικής 
υποστήριξης, διοικητικής ενημέρωσης και διαμεσολάβησης 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως: νομική 
συνδρομή για θέματα σχετικά με τις άδειες διαμονής, 
νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα 
εργατικής νομοθεσίας, νομική συμβουλευτική και 
πληροφόρηση σε θέματα ασφαλιστικού, αστικού και 
οικογενειακού δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής 
πολιτικής. Διεύθυνση Γραφείου Υποστήριξης Ηρακλείου, 
ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική. Διεύθυνση, Θερίσσου 93, 
τηλ: 2810 318300

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 32, Γραφείο 332
Τηλ.: 25310 60477

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Έδεσσας
Διεύθυνση: Βεροίας 2, Γραφείο 8, Πολιτικό Τμήμα
Τηλ.: 23810 24790 

Ομάδα Νομικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
προσφύγων και μεταναστών
Η ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων 
λειτουργεί από το 2004 στο Στέκι Μεταναστών, στη 
Θεσσαλονίκη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι 
μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο 
καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, αφού ήδη 
και σε νομικό επίπεδο η θέση τους στον κοινωνικό 
ανταγωνισμό είναι εξ’ ορισμού δυσχερέστατη. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Βενιζέλου και Ερμού 23, Θεσσαλονίκη.

«Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού» 
Δίκτυο Αλληλεγγύης
To Δίκτυο Αλληλεγγύης των Ενεργών Πολιτών συστάθηκε 
από μέλη και φίλους της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί 
Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Νικολάου Πλαστήρα & Παρίτση, Νέο 
Ψυχικό, τηλ: 210 6778762-3.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Βέροιας
Διεύθυνση: Πλατεία Ρακτιβάν, Τηλ.: 23310 60222
Υπεύθυνη: Μαριάννα Παπαθεοφίλου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κιλκίς
Διεύθυνση: Επτανήσου 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 3, 
Πολιτικό Τμήμα,
Υπεύθυνη: Ξανθή Τριανταφυλλίδου, Αναστασία 
Καραστρατίδου, Τηλ. 23410 24776

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πειραιά
Διεύθυνση: Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514
Ώρες λειτουργίας: από 08.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς),
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210-23554, fax: 24210-28028

Δικηγορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Τηλ.: 26510 37858, fax: 26510 37840

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

Δικηγορικός Σύλλογος 
Θεσπρωτίας
Tηλ.: 26650 24450/25560/23651

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413
Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων
Τηλ.: 24310 27526
Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210 23554, fax: 24210 28028

Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών 
Τηλ.: 23820 23780, 23820 22556, 
23820 29756 

Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 
Τηλ.: 25310 31163,  
fax: 25310 20589



Τα πάντα για την εκπαίδευση σε ένα site:  
skywalker.education

✔ Το δικό σου προφίλ

✔ Εκπαιδευτικά προγράμματα

✔ Σεμινάρια

✔ Υποτροφίες

✔ E-learning

✔ Σπουδές στο εξωτερικό

✔  Άρθρα και συνεντεύξεις  

εκπαιδευτικού περιεχομένου

✔  Νέα και events από το χώρο  

της εκπαίδευσης

Στο skywalker.education θα βρεις:


