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

25.000 Αντίτυπα

142 θέσεις εργασίας για Λογιστές σελ. 16 - 17, 22

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραµµατείς, 
Στελέχη Επιχειρήσεων,  
Οικονοµικά Στελέχη,  
Προγραµµατιστές

σελ. 4

Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion- Merchandisers

σελ. 8

Εµποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10

Ιατροί, Μηχανικοί  
Πωλήσεων, Τεχνίτες,  
Τεχνικοί, Μηχανικοί,  
Αποθηκάριοι, ∆ιανοµείς 

σελ. 12-13

Εστίαση, Τουρισµός
σελ. 14

Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.238
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20142

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

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

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

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

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο

• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

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

της Αλληλεγγύης

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

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

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

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

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

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

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

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καλαμάτα, Δημαρχείο
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
• Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας  

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού - Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

➤  Η εταιρία About Shoes Anatomic 
παρέχει δωρεάν ψηφιακό 3D 
πελματογράφημα και ανάλυση 
αναγκών άκρου ποδός. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας για ραντεβού: Νέα 
Σμύρνη 210 9323470, Σύνταγμα:  
210 3254349.

➤  Έκθεση των Bodil Hedlund και 
Mikael Kihlman. Η gallery Genesis 
παρουσιάζει δύο Σουηδούς 
καλλιτέχνες, τους Bodil Hedlund, 
ζωγραφική και Mikael Kihlman, 
ζωγραφική - drypoint. Η έκθεση έχει 
την υποστήριξη της Σουηδικής 
πρεσβείας. Διεύθυνση: Χάρητος 35, 
Τηλέφωνο: 211 7100566.

➤  Δωρεάν ξεναγήσεις σε 
Αρχαιολογικούς χώρους και 
γειτονιές της Αθήνας - Νοέμβριος. 
Πρόγραμμα δωρεάν ξεναγήσεων, μια 
περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο και 
τις ομορφιές της πόλης μας, από 
έμπειρους και εξειδικευμένους 
ξεναγούς, που προσφέρει ο 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νεολαίας του Δήμου σε συνεργασία με 
το Σωματείο Διπλωματούχων 
Ξεναγών. Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, 
ώρα 10.30 π.μ., Κυριακή 23 Νοεμβρίου 
2014, ώρα 10.30 π.μ., Σάββατο 29 
Νοεμβρίου 2014, ώρα: 10.30 π.μ., 
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, ώρα: 
10.30 π.μ. Για τη συμμετοχή στις 
ξεναγήσεις είναι απαραίτητη η δήλωση 
συμμετοχής στα τηλ. 210 3313038, 
210 3240472 (κα. Ε. Βαλκανά - Πινα-
κοθήκη Δήμου Αθηναίων, Δευτέρα 
-Παρασκευή από 10.00- 13.00). Θα 
τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

➤  Σάββατο στη Βιβλιοθήκη. Η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής ανοίγει 
και φέτος την πόρτα της στους μικρούς 
μαθητές και μαθήτριες της πόλης μας 
και τους κάνει συμμέτοχους στην 
πολιτιστική δράση. Με άρτια 
παιδαγωγικά προγράμματα, σύγχρονα 
θέματα και έμπειρους επαγγελματίες, 
το «Σάββατο στη Βιβλιοθήκη» αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία, για κάθε παιδί, 
να μάθει, να εκφραστεί και να 
κοινωνικοποιηθεί. Από το Σάββατο 
1-11-2014 και μέχρι 4-4-2015, με 
παρουσιάσεις βιβλίων, θέατρο, 
κουκλοθέατρο, καραγκιόζη, μουσικές 
αφηγήσεις και ποικιλία εργαστηρίων 
μουσικής, επιστημών, κούκλας, 
οικολογίας, τα παιδιά μαθαίνουν τον 
εαυτό τους μέσα από το παιχνίδι και 
προσδιορίζουν τις σχέσεις τους με τους 
ανθρώπους. Κάθε Σάββατο, στο παιδικό 
τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και 
στο παράρτημα Κοντοπεύκου, στις 
11:00π.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 6395335.

➤  Δήμος Θεσσαλονίκης: Εργαστήριο 
Δημιουργικής Γραφής  
στην περιφερειακή βιβλιοθήκη  
Άνω Πόλης. Εργαστήριο δημιουργικής 
γραφής για ενηλίκους με αντικείμενο 
την ενασχόληση με τη λογοτεχνία  
και τον πεζό λόγο, διοργανώνει  
ο Δήμος Θεσσαλονίκης  
στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Άνω 
Πόλης (Κρίσπου 7, τηλ. 2310 200537). 
Το εργαστήριο απευθύνεται  
σε ενηλίκους άνω των 18 ετών,  
που ασχολούνται ή επιθυμούν  
να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία. 
Εισηγήτρια είναι η φιλόλογος Νικολέτα 
Αλεξανδρή, η οποία συμμετέχει  
στο πρόγραμμα εθελοντικά.  
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν  
σε τέσσερις συναντήσεις κάθε Τρίτη 
18/11, 25/11, 2/12 και 9/12/2014  
ώρα 11:00 -12:30. Η συμμετοχή δεν 
προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, 
ωστόσο απαιτείται προεγγραφή.  
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όπως αναζητούμε εμείς πε-
λάτες, έτσι κι εκείνοι αναζητούν 
κατάλληλους προμηθευτές και 
συνεργάτες. Μια επίσκεψη, μια 
ερώτηση στο τηλέφωνο, ένα 
email μπορεί να αποτελούν έκ-
φραση ενδιαφέροντος από ένα 
υποψήφιο πελάτη. Είναι πολύ 
σημαντικό για την επιχείρησή 
μας να αντιληφθεί τις ευκαιρίες 
που μας δίνουν οι υποψήφιοι 
πελάτες. Ας καταλάβουμε αρχικά 
ότι πρόκειται για ενδιαφερόμενους 
πελάτες και ας προσπαθήσουμε 
να τους μετατρέψουμε σε πελάτες 
αποτελεσματικά.

Ο πελάτης μπορεί να μας πλη-
σιάσει μόνος του για μια σειρά 
από λόγους ανάμεσα στους οποί-
ους διότι:
•  Ελκύεται από κάποιο θετικό 

σχόλιο που του έχει μεταφερθεί 
από πρόσωπα που εμπιστεύεται

•  Ανταποκρίνεται καλόπιστα 
και θετικά στα μηνύματα της 
επιχείρησης

•  Του αρέσει να δοκιμάζει κάτι 
καινούριο

•  Θεωρεί σημαντικό να δώσει 
ευκαιρία σε μια νέα επιχείρηση

•  Θέλει να βιώνει καινούρια 
συναισθήματα, σχέσεις, προ-
κλήσεις

•  Μπορεί να μην έχει μείνει ικα-
νοποιημένος από την εμπειρία 
του ανταγωνιστή μας
Ιδιαίτερα εάν τα προϊόντα της 

επιχείρησής μας δεν αποτελούν 
κάτι νέο αλλά οι πελάτες μπορούν 
να τα βρουν εναλλακτικά πολύ 

εύκολα (πχ συσκευασμένα προϊ-
όντα, τυποποιημένες υπηρεσίες), 
αντιλαμβανόμαστε ότι ο πελάτης 
βασίζει την επιλογή του όχι στο 
ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία 
αλλά στην τιμή και στην ποιότητα 
της εξυπηρέτησής του από την 
επιχείρηση.

Εμείς σε ποια κατηγορία ανή-
κουμε; Άραγε, πόσα προϊόντα 
είναι τόσο καινοτομικά ώστε να 
μη μπορεί κανείς να τα βρει αλ-
λού; Εντάξει, εάν είμαστε τόσο 
προικισμένοι και αποτελεσματικοί 
στην ανάπτυξη ενός καινοτομικού 
προϊόντος, τότε μπράβο μας, οι 
πελάτες θα κάνουν «ουρά» για 
εμάς. Από την άλλη, εάν κρίνουμε 
ρεαλιστικά τους εαυτούς μας, 
πόσο ικανοί είμαστε εμείς ώστε 
να εφεύρουμε τα πλέον καινο-
τομικά προϊόντα για την αγορά; 
Εμείς είμαστε αυτοί που θα τα 
ανακαλύψουμε; Όχι, πως δε θα 
είμαστε σπουδαίοι αν αναπτύξου-

με καινοτομικά προϊόντα, αλλά 
ως μέσοι άνθρωποι με κοινές 
ικανότητες και προσόντα μή-
πως θα ήταν πιο φρόνιμο πιο 
έξυπνο να επενδύσουμε ώστε 
να βελτιώσουμε την τιμή και 
την εξυπηρέτηση πάνω σε ένα 
«συνηθισμένο προϊόν»;

Και δεν είναι μόνο θέμα προ-
σόντων αλλά και οικονομικών 
πόρων. Η βελτίωση στην τιμή 
των προϊόντων μας και στην 
εξυπηρέτηση των πελατών μας 
μπορεί να αποδειχθεί πολύ οι-
κονομικότερη από την έρευνα 
για ένα νέο (πραγματικά νέο) 
προϊόν.

Αλλά και ακόμα το εξαιρετι-
κό, το πλέον μοντέρνο προϊόν 
να διαθέτουμε, τίποτε δε μας 
διασφαλίζει ότι ο πελάτης θα 
μας επιλέξει για δεύτερη φορά. 
Πολλές φορές μπορεί να μην 
υπάρξει δεύτερη ευκαιρία. Η 
πρώτη ευκαιρία κινδυνεύει να 

είναι και η τελευταία, διότι:
•  Ο πελάτης μένει λιγότερο ικα-

νοποιημένος απ’ ότι θα ήθελε
•  Το αποτέλεσμα για εκείνον είναι 

μικρότερο από τις προσδοκίες 
του

•  Οι ανταγωνιστές δείχνουν κα-
λύτεροι
Η επένδυσή μας στην ποιοτική 

εξυπηρέτηση των πελατών μας 
σε συνδυασμό με την κατάλληλη 
τιμή είναι απόλυτα απαραίτητη 
ακόμα και στην περίπτωση που 
επιθυμούμε οπωσδήποτε να βά-
λουμε στο «ράφι» νέα (πραγματι-
κά νέα) προϊόντα. Ας σκεφθούμε 
ότι θα είναι καταστροφικό να 
έχουμε επενδύσει σε χρόνο και 
χρήμα τόσο πολύ, να μας δώσει 
την πρώτη ευκαιρία ο πελάτης 
και στη συνέχεια να αποδειχθεί 
ότι ήταν και η μοναδική, διότι 
δεν τον εξυπηρετήσαμε σωστά. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι πελάτες δεν ξαναέρχονται όχι 
διότι δεν είχαμε το κατάλληλο 
προϊόν, πολλές φορές ούτε διότι 
ήμασταν ακριβότεροι, αλλά διότι 
δεν τους εξυπηρετήσαμε σωστά.

Και για όσους αισθάνονται 
δυνατοί και επιμένουν «καινο-
τομικά», ας έχουν υπόψη τους 
ότι η άριστη εξυπηρέτηση απο-
τελεί μέρος του οποιοδήποτε 
καινοτομικού προϊόντος και 
υπηρεσίας

Νίκος Α. Δούσης,  
Εξειδικευμένος Συνεργάτης  

σε θέματα Εξυπηρέτησης Πελατών 
και Πωλήσεων

Social Media ή αλλιώς μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης: Ένα αναπόσπαστο μέρος πλέον 
της καθημερινότητας μας, τόσο πολύ που οι 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να τα αγνοούν. 

Από πολλούς ακούγεται η άποψη ότι τα 
social media είναι μόδα. Άλλοι θεωρούν ότι 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήρθαν για να 
μείνουν. Έχουμε όμως αρχίσει να συνειδητο-
ποιούμε ότι οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
η επικοινωνία των επιχειρήσεων με το κοινό. 

Από την εποχή που οι επιχειρήσεις προω-
θούσαν το μήνυμά τους στους πελάτες τους 
έχουμε φτάσει στην εποχή που το μήνυμα 
διαμορφώνεται και από το κοινό το οποίο 
έχει πλέον δύναμη και η κερδισμένη επι-
χείρηση είναι αυτή που γνωρίζει καλά τους 
καταναλωτές. 

Μέσα από την επικοινωνία μιας επιχείρησης 
με το κοινό της η επιχείρηση είναι σε θέση 
να γνωρίζει τις επιθυμίες και τις προτιμήσεις 
των πελατών της και να διαμορφώνει προ-
ϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τα θέλω 
του κοινού στόχου της. 

Δεν αρκεί βέβαια να ανοίξει μια επιχείρηση 
μια σελίδα στα πιο δημοφιλή social media 
(Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn). Θα 
πρέπει να δημοσιεύει σε αυτά ενδιαφέρον 
περιεχόμενο για το κοινό της. Περιεχόμενο 
που όποιος το βλέπει θα θέλει να το μοιρα-
στεί με τους φίλους του, ώστε ο κύκλος των 
ακολούθων να αυξάνεται. Φτάνει αυτό; Η 
παρουσία μιας επιχείρησης στα social media θα 
πρέπει να είναι διαρκής. Χρυσός κανόνας που 
να ορίζει πόσο συχνά πρέπει να ποστάρουν 
οι υπεύθυνοι επικοινωνίας δεν υπάρχει. Τα 
πάντα στις σελίδες αυτές είναι αποτέλεσμα 
του «trial and error». Πρέπει όμως το κοινό 
να έχει το αίσθημα ότι η επιχείρηση βρίσκεται 
κοντά της όταν τη χρειάζεται. 

Αθανασία Τσουκαλά, Υπεύθυνη Digital 
Marketing, Skywalker.gr

Για να μπορέσει μία 
εταιρία να ανταπεξέλθει 
στους γρήγορους ρυθμούς 
της εποχής μας και μέσα σε 
ένα περιβάλλον το οποίο 
αλλάζει συνεχώς, πρέπει 
να παρθούν τρεις βασικές 
αποφάσεις:

Το πού: αναφέρεται 
στον προσδιορισμό των 
τμημάτων της αγοράς που 
θέλει να δράσει η εταιρία.

Το πώς: αναφέρεται στο 
τρόπο με το οποίο η επιχεί-
ρηση θα ακολουθήσει τους 
γνωστούς κανονισμούς του 
επιχειρηματικού παιχνιδιού 
ή θα δημιουργήσει νέους 
(καινοτομία)

Το πότε: αναφέρεται 
στο χρόνο που θα επι-
λέξει για την έναρξη της 
συγκεκριμένης δράσης και 
τη διάρκειά της.

Η επιχειρησιακή στρα-
τηγική, ανάλογα με το 
εύρος εφαρμογής της, 
διακρίνεται σε:

1 Εταιρική στρατηγι-
κή: αναφέρεται στην 

επιλογή αγορών που θα 
δράσει η επιχείρηση και 
στην κατανομή των πόρων 
μεταξύ των επιχειρηματι-
κών μονάδων

2 Στρατηγική επιχειρη-
ματικών μονάδων: 

αναφέρεται στον τρόπο 

με τον οποίο θα κινηθεί 
η επιχείρηση στα πεδία 
δράσης της.

3 Λειτουργική στρατη-
γική: πώς οι επιμέρους 

λειτουργίες της επιχείρη-
σης (χρηματοοικονομική, 
εμπορική κ.λ.π) συμβάλ-
λουν στην επίτευξη των 
στόχων της επιχείρησης.

Για να μπορέσει μία 
εταιρία να κάνει το ταξίδι 
της μέσα στον επιχειρημα-
τικό κόσμο και να πετύχει 
τους στόχους της, είναι 
αναγκαίος ο σχεδιασμός 
μίας στρατηγικής που 
πρέπει να ακολουθήσει. 
Τα παραπάνω, είναι μόνο 

κάποιες βασικές έννοιες για 
στρατηγική. Αλλά δε χρει-
άζεται μόνο αυτό. Άτυπα, 
μια επιχείρηση μπορεί να 
ταυτιστεί με ένα χαρακτή-
ρα, ο οποίος χρειάζεται 
να έχει επιχειρήματα και 

υπόσταση στον περίγυρο 
του. Εξάλλου, σύμφωνα 
με τον τίτλο, επιχείρηση 
➟ επιχειρήματα!

Ελισάβετ Καλαρούτη-
Executive Marketing, 

Skywalker.gr

«Ο πελάτης δίνει πάντα μία ευκαιρία»

Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τις επιχειρήσεις

Επιχειρήματα ➟ Επιχείρηση ➟ Επιχειρηματικότητα
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Βιομηχανία ανακύκλωσης στην περιοχή της δυτικής 
Θεσ/νίκης ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου

•30-35 ετών με πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
γνώση αγγλικών,εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις για άνδρες και δικό του μεταφορικό 
μέσο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED 
στην Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, 
επεκτείνεται και αναζητά:

Γραμματεία Διοίκησης 
με Γνώσεις Marketing (CV/3)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
globiled.com (με σημείωση του κωδικού θέσης).

 
Το Bionome Health Club εξειδικευμένο κέντρο 
εφαρμογών αισθητικής ιατρικής,αδυνατίσματος και 
laser με πολυετή και δυναμική παρουσία στο χώρο 
της αισθητικής ιατρικής, ζητά για πρόσληψη:

Γραμματέα - 
Υπάλληλο Υποδοχής

Για την εύρυθμη λειτουργία του και την προώθηση 
της παρουσίας του στο ενδιαφερόμενο κοινό.  
Αρμοδιότητες / responsibilities 
•Υποδοχή και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών 
του κέντρου 
•Επικοινωνία με υπάρχον και νέο πελατολόγιο 
•Διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου  
και οργάνωση των ραντεβού 
•Διαχείριση και ενημέρωση του αρχείου  
των πελατών 
•Τήρηση των λογαριασμών πελατών  
σε μηχανογραφημένο περιβάλλον (CRM) 
•Ενημέρωση και ευθύνη για την συνολική  
παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών  
του κέντρου σε ενδιαφερόμενους νέους πελάτες 
•Υποστήριξη της ιστοσελίδας και των social media 
του κέντρου  
Προσόντα υποψηφίου 
•Απαραίτητες σπουδές marketing 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3- 5 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε ανάλογη μονάδα ή ιατρικό κέντρο  
(συστάσεις απαραίτητες) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Office, Internet & Social Media 
•Γνώση CRM PrismaWin θα εκτιμηθεί αναλόγως  
Προφίλ υποψηφίου 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Άτομο δυναμικό, με προσεγμένη εμφάνιση  
και έφεση στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, με όρεξη για δουλειά 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καταστάσεων 
•Ομαδικότητα, συνεργασία  
Προσφορά 
•Εργασία πλήρους απασχόλησης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus ανάλογα με τις πωλήσεις 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: info@bionome.gr. Τα βιογραφικά θα πρέπει 
να συνοδεύονται από φωτογραφία των υποψηφίων.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Our company is seeking a top-class talent for the 
position of:

Online Marketing Director
Main activities: 
•Organize, develop, execute, track and analyze 
metrics to improve brand awareness and lead 
generation results online 
•SEO: implement and execute a global SEO 
(organic and PPC) strategy to meet specific lead 
generation target numbers on budget and in 
multiple geographies worldwide. 
•Marketing automation: implement, manage, and 
optimize state-of-the-art marketing automation 
programs for lead capture, lead scoring, and lead 
nurturing to meet specific target conversion rates 
(lead-to-opportunity, opportunity-to-sale). 
•Online lead management: work with the sales 
manager to integrate lead management into 
Salesforce.com and help qualify leads 
•Reporting: Responsible for detailed reporting 
and analysis of all online marketing initiatives 

which you oversee (web site, SEO, lead pipeline 
management, social media channels, etc.) 
•Continuously evaluate online metrics and provide 
recommendations for ways to leverage success, 
build from opportunity, and continue to inspire 
engagement across online channels.   
Qualifications: 
•10+ years of experience in marketing, at least 5 
years experience in online marketing. 
•Proven track record of generating high-quality 
leads via SEO (organic and PPC) in multiple 
different geographies. Without such experience, 
please do not apply. 
•Hands-on expertise with Google Analytics, 
Google Adwords, Marketo, and Salesforce.com  
is a must; experience with social media monitoring 
tools (e.g. Radian6) a plus. 
•Experience in growing and engaging an online 
audience via Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube 
and blogs is a plus. 
•Solid understanding of key marketing principles 
and best practices. 
•Strong analytics: you must understand how  
to measure the effectiveness of online marketing 
efforts and provide reports to executive 
management. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•MSc/MBA in marketing/communications  
or equivalent, PhD is an asset 
•Self-motivated, organized, disciplined and able 
to work with minimal supervision. If you require  
or desire close supervision and you need people  
to tell you what needs to be done, you are not 
what we are looking for. 
We are offering an excellent remuneration package 
so if you feel confident that you are an ideal candidate 
please send us your resume and a cover letter 
justifying your candidacy to the following e-mail: 
hr@davenportlaroche.com. Only candidates that 
fulfill all our criteria will be contacted.

Marketing Manager

DHI Global Medical Group was founded by Mr. K.P. 
Giotis in 1970 and has been dedicated solely to the 
research, diagnosis and treatment of hair and scalp 
disorders. 45 years on, the DHI technique offers hair 
loss sufferers across the globe a painless procedure 
with natural results.
•Our vision is to raise the standards of hair 
restoration industry globally. 
•Our mission is to make hair restoration 
accessible to everybody.
We are looking for a self- motivated, self directed 
individual who has the energy and passion to work 
with the creative team of the fastest growing Global 
Cosmetic Medical Group. The ideal candidate should 
not only meet the criteria described below but also 
our mission and vision.
Required qualifications 
•University degree in marketing 
•An MSc or MBA degree will be appreciated 
•At least 5 years experience in a multinational 
company 
•Excellent command of english 
•Any other language will be considered as an asset 
•Internet marketing, social media marketing 
expertise 
•Accuracy and attention to detail 
•Ability to travel  
Job description 
•Manage and coordinate all marketing, advertising 
and promotional staff and activities. 
•Plan the social media, internet and direct 
marketing campaigns. 
•Conduct market research to determine market 
requirements for existing and future products. 
•Analysis of customer research, current market 
conditions and competitor information. 
•Develop and implement marketing plans  
and projects for new and existing products. 
•Expand and develop marketing platforms. 
•Manage the productivity of the marketing plans 
and projects. 
•Monitor, review and report on all marketing 
activity and results. 
•Determine and manage the marketing budget. 
•Deliver marketing activity within agreed budget. 
•Report on return on investment and key 
performance metrics. 
•Create marketing presentations. 
•Liaise with media and advertising. 
•Collaborate with the sales function.
Please do not apply if your CV does not meet the 
above qualifications. Send your CV to the following 
link: hr@dhiglobal.com

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Σύμβουλους Διαφήμισης  
 για τα Ιωάννινα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων 
διαφημιστικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα/θέση 
εξωτερικών πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word, PowerPoint, Internet) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Πολύ καλή γνώση & ενεργή εμπλοκή με τα social 
media 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για τους άντρες υποψηφίους.  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
διαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού 
Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 
32. Fax: 210 9204172. E-mail: hr@yellowpages.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων.

Digital Marketing Assistant στο πλαίσιο της δια-
χείρισης του digital marketing, η εταιρία Perideo 
Group αναζητά:

 Digital Marketing Assistant.

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και παρακολούθηση σε καθημερινή 
βάση sites και e-shop (παραγγελίες, επιστροφές, 
επικοινωνία με πελάτες)  
•Διαχείριση και ενημέρωση «δεδομένων»  
στην ιστοσελίδα μας.  
•Upload νέων προϊόντων,  
•Ιδέες και προτάσεις προωθητικές ενέργειες on line  
•Ανάπτυξη, υλοποίηση δημιουργικής στρατηγικής 
και έλεγχος ενεργειών που συμβάλουν  
στην επίτευξη των εμπορικών στόχων  
(π.χ. πωλήσεις, αναγνωσιμότητα, αύξηση  
επισκεψιμότητας). 
•Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικής on line 
marketing, 
•Αξιολόγηση και έρευνα ανταγωνισμού, συνθηκών 
αγοράς και νέων τεχνολογιών    
Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, μάρκετινγκ ή IT 
•Άριστα αγγλικά και ελληνικά 
•Βασικές ικανότητες copywriting 
•Γνώση του netvolution, ανάλυση keywords,  
•Γνώσεις on line marketing και social media  
•Αξιολόγηση Google Analytics,  
•1-2 χρόνια εμπειρία σε σχετική θέση  
•Εξαιρετική γνώση και δεξιότητες στο χειρισμό 
E-Commerce και θέματα που σχετίζονται  
με Internet και digital περιβάλλον   
Επιπλέον προσόντα: 
•Multi-tasking / ικανότητα χειρισμού ενός συνόλου 
καταστάσεων ταυτόχρονα. 
•Οργανωτικές ικανότητες , ομαδικό πνεύμα  
και ικανότητα επικοινωνίας  
•Δεξιότητες κριτικής σκέψης και προσαρμογή σε 
ένα εξαιρετικά γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον   
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχή  εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων 
τεχνολογιών  

•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dmarketing@perideo.gr

 
Web Hotel Management  

Account Manager (Code: WHM AM) 
Annual Employment

NET360 is seeking three (03) self-motivated 
professionals with the ability and willingness to 
prosper in the ever-changing online environment 
and who are eager to achieve career objectives.

Position scope: Manage the implementation of web 
hotel management solutions with the goal of increasing 
the direct bookings of hotel clients. Provide support, 
analytic insight and ROI evidence of the implemented 
solutions. Your scientific process of managing hotel 
clients will include the following 6 steps:

•Researching & analyzing hotel clients’ current 
situation 
•Assisting hotel clients in setting goals  
& objectives 
•Developing an online marketing strategy 
•Proposing and assisting in the selection  
of appropriate tactics 
•Developing an action plan for the implementation 
of selected tactics 
•Controlling information from various sources  
for decision making and profit maximization  
For more information about Web Hotel 
Management visit: www.webhotelmanagement.com  
Job description: 
•Development of online marketing strategy 
•Development and implementation of hotel 
clients’ internet marketing plan 
•Regular monitoring of hotel clients’ online 
presence on search engines, OTA’s, review sites 
•Regular monitoring and reporting on various 
types of online advertising campaigns 
•Regular monitoring and reporting of hotel clients’ 
KPI’s on google analytics, online booking engine 
analytics, SEO reports 
•Monitoring of hotel clients’ rate parity, pricing 
and availability of rooms  
Qualifications: 
•Degree in hospitality/tourism/marketing. 
•3-4 years minimum experience in the hospitality 
industry as a sales-reservations agent in a luxury 
boutique hotel, city hotel or seasonal holiday 
resort hotel 
•Knowledge of pay per click advertising 
campaigns (Facebook ads, Google ads, Display 
retargeting) 
•Excellent command of both english and greek 
language is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and 
numbers oriented. 
•Excellent knowledge of computer/internet 
platforms and in use of MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint) 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Creativity, team spirit, flexibility and positive 
attitude  
Company offers: 
•Full time 12 month employment in Athens 
•Attractive remuneration package 
•Bonus scheme

Should you wish to become a member of the NET360 
team, please send us your CV with a photo to the 
following e-mail: theodore@net360.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Από ΑΕ ζητείται:

Κύριος Υποψήφιος με Γνώσεις  
Οικονομικών & Διοίκησης Επιχειρήσεων  

•Έως 36 ετών  με 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.    
Απαραίτητες προϋποθέσεις: η κατοχή πτυχίου 
Proficiency αγγλικών.   
Βιογραφικά στο e-mail: ad.subcon@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρεία πληροφορικής ComSys, αναζητεί στελέχη 
για την παρακάτω θέση:

Unified Communications Engineer - Consultant 
(Κωδικός Θέσεως UCE14K)

Καθήκοντα: Τα βασικά καθήκοντα είναι ο σχεδιασμός, 
η εγκατάσταση-παραμετροποίηση και η υποστήριξη 
συστημάτων αυτοματοποιημένης διαχείρισης για contact 
/ call centers (unified communicatios platforms - 
automatic outbound dialing platforms)  .

THESSALONIKI
JOB FESTIVAL

2014
6 & 7 Δεκεμβρίου

στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 
 Ώρες: 10.00-22.00

• Πάνελ, παρουσιάσεις & debate 
•  Εργαστήρια αναζήτησης εργασίας  

& επαγγελματικής ανάπτυξης
• Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας
•  Παρουσιάσεις επιχειρήσεων  

& επαγγελμάτων
•  Infopoints θεσμικών & μη φορέων
• Μουσικά & θεατρικά δρώμενα

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
210 9730280  
E-mail: epitoergon@skywalker.gr
Περισσότερες πληροφορίες:  
jobfestival.gr & thessaloniki2014.eu

Η συμμετοχή για όλους 
τους εμπλεκόμενους είναι 
χωρίς χρέωση και η εί-
σοδος των επισκεπτών σε 
όλες τις δράσεις παρέχεται 
δωρεάν.



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

ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20146

συνέχεια στη σελ. 8

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows 2012 Server, Red Hat Linux 
•Βάση δεδομένων SQL Server 2008, SQL Server 
2012 
•Πρωτόκολλα δικτύων 
•Γνώσεις προγραμματισμού 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή και bonus επίτευξης στόχων 
•Εκπαίδευση στο εξωτερικό στο ραγδαία  
αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς των call/contact 
centers  
•Άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες  
βελτίωσης των δεξιοτήτων με ενδοεταιρική  
εκπαίδευση 
•Η προγενέστερη εμπειρία σε εφαρμογές CTI 
(computer-telephony integration), σε VoiceXML 
και MicrosoftLyncServer θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα 
θετικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με αναφορά στη θέση, υπόψη του 
τμήματος προσωπικού: ComSysAE Λ. Κηφισίας 227, 
ΤΚ 145 61, Κηφισιά. fax: 210.92.21.219, e-mail: 
jobs@comsys.gr

 
Senior Backend Developer

Do you want to be involved in the development of large 
scale web applications? Do you have a number of years’ 
experience with Microsoft .NET development? Have 
you experience with C#, MVC and SQL Server? We 
require a talented .NET engineer to work on a cutting 
edge green field project. As a senior member of the 
technology leadership team, you will play a key role 
in the development of large scale web applications, in 
an agile working environment, providing a challenging 
and diverse experience.

Skills and experience: 
•Ideal candidate should have 5 plus years of .Net 
development experience using C# 
•ASP.NET and/or MVC experience based on .NET 
4.0/4.5 framework 
•Real time communications experience based  
on ASP.Net SignalR 
•Experience of internet information services 7/8 
•Experience with SQL server database design and 
implementation 
•Experience with WCF and RESTful web services 
•Experience with ORM Frameworks 
•Experience with NoSQL stores 
•Experience with Caching Engines 
•Experience with ALM systems - TFS 
•Proven experience in best practices and software 
architecture concepts 
•IoC 
•Repository pattern 
•Dependency Injection 
•Factories 
•Experience with Nunit 
•Excellent communication skills (verbal 
and written), the drive to succeed and work 
independently and on a team, with the ability to 
multi task, and deliver quality results Very strong 
technical skills are essential.  
Arenacube will reward the successful clients  
with very remunerative salaries.

All CVs together with a covering letter should be 
sent to: careers@arenacube.com

 
Frontend Developer

We are looking for an exceptional frontend 
engineer whose key responsibilities will be to: 
•Analyse, design and develop web applications 
•Efficiently estimate tasks required to complete 
sprints or major road plans 
•Use modern techniques / design patterns for 
software development 
•Produce well written, modular code which 
performs and scales exceptionally  
Required experience and qualifications: 
•3+ years of experience in web development 
•BS / MS in computer science or equivalent 
experience 
•Excellent competence in HTML5, CSS3, 
JavaScript 
•Good understanding of JavaScript mvc patterns 
and associated libraries or frameworks (backbone, 
angularjs, knockout, ember) 
•Experience in AngularJs will be considered  
as a great plus 
•Experience with cross-platform (PC/Mac, tablet) 
and cross-browser (IE, Firefox, Chrome, Safari) 
development 
•Experience on Git 

•Experience in developing web applications  
for optimal performance 
•Expertise with development life-cycle 
methodologies and best practices 
•Ability to work in a fast-paced environment  
and meet set deadlines 
•Good communication and collaboration skills  
Arenacube will reward the successful clients  
with very remunerative salaries.  
All CVs together with a covering letter should 
be sent to: careers@arenacube.com

Η DATAMED A.Ε, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη εταιρία 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορι-
κής στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Developers

•Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια 
•Πτυχίο ΑΕΙ  
Απαραίτητες γνώσεις: 
•Java and/or .Net  
•Oracle PL-SQL  
•UML  
•Application Servers Apache, JBoss, IIS etc.  
•RDBMS Oracle, SQL Server  
Επιθυμητές γνώσεις: 
•Delphi  
•ASP .net  
•PHP

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο 
fax: 210 8056706 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abam@datamed.gr. Πληροφορίες: κα Α. Βαμβακά.

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

Data Warehouse Consultants  
Athens, Greece - Ref: DWH

The position: 
•Requires frequent travelling (1 week per 
month in northern Europe) 
•Information needs analysis; Understand  
the customer’s business processes 
•Translate business information needs  
into technical requirements 
•Data process flow design & development (ETL) 
•Defining and implementing Data Capture 
processes from various sources and formats. 
•Design of data integration solutions: 
•Develop an in-depth understanding of the source 
systems and data models data profiling end- 
to-end design of the production process to extract, 
transform and load the data 
•Be involved in requirements gathering 
•Collaborating with front end team 
•Constructing, unit testing and automating  
the extract, transformation and loading process 
•Support development of the logical data model 
•Physical data model design, development  
& implementation 
•Provision of clear & concise technical 
documentation  
The candidate:  
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•At least 6 years of proven experience and solid 
knowledge in the area of DWH Analysis; 
•Great knowledge of SCRUM s/w development 
methodology; 
•Ability to organize and prioritize tasks as well  
as plan and delegate responsibilities; 
•Excellent communicational and organizational 
skills as well as sound judgment and the ability to 
discern key issues and deal with them effectively; 
•Excellent command of English both written and 
spoken; 
•Flexibility for frequent travel and able to work  
in an international and multi-cultural environment; 
•The majority of the core systems in the 
project are implemented using Oracle products 
(Databases & ETL), therefore practical and proven 

experience in the design of Oracle solutions  
is necessary. 
•Practical experience of gathering information 
requirements and business process analysis 
•Hands on experience of designing, developing 
& implementing ETL processes using industry-
standard ETL tools 
•Building/tuning procedures with PL/SQL 
•Practical knowledge and experience of Data 
Analysis and Data Profiling. 
•Practical experience of Data Modelling (logical 
and physical) 
•Experience of implementing solutions in 
Enterprise level Data Warehousing projects

The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to 
work abroad, outstanding career development within a 
prominent and dynamic multinational organization, as 
well as the conditions to express and develop both your 
expertise and your business development capabilities, 
in a multi-disciplinary and rewarding work environment.

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

 
MyOmega is the technology company for the Internet 
of things. MyOmega is a growing company, specialized 
in R & D for information and communications technology 
services and products.

MyOmega provides mobile technology and application 
services, mobile IP and products. We are located in Athens 
and Nuremberg. Our customers are top international 
companies in the forefront of the technology. MyOmega 
is currently seeking to recruit candidates with the 
following Academic and professional skills:

SW Application Designers

•Excellence in graphical subsystems, MMI 
•Application techniques, efficient creation  
of high performing applications and application 
Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, Security Protocols, 
Cryptography, Smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Embedded Designers

•All of the above, plus Intel, ARM platforms

System Engineers

•Definition of systems through architectural 
methods 
•Definition of system components and Interfaces 
•Requirements management from definition to 
acceptance 
•Definition of system content and capabilities 
from white papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in 
relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to: 
webadmin@myomegasys.com

 
Do you want to REPLAY? Η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της 
casual ένδυσης και εκπρόσωπος των προϊόντων Replay, 
Replay & Sons, We are Replay και Replay Footwear 
σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, αναζητά άτομο δυναμικό, 
δραστήριο και ευέλικτο, με όρεξη για εργασία, για τη 
στελέχωση του τμήματος μηχανογράφησης. 

Στέλεχος Μηχανογράφησης 
(code ITD)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα  
της πληροφορικής 
•Άριστες γνώσεις εγκατάστασης και διαχείρισης 
Windows Servers και Workstations 
•Άριστες γνώσεις Active Directory 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία σε ανίχνευση βλαβών μηχανογραφικού 
εξοπλισμού 
•Γνώσεις σε σχεδιασμό και υλοποίηση δικτύων 
(routers & switches, firewalls, antivirus κλπ.) 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας 
•Ικανότητα εκπαίδευσης χρηστών 
•Δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός Ελλάδος 

•Ηλικία έως 29 ετών  
Αντικείμενο: 
•Η καθημερινή επίβλεψη των συστημάτων 
hardware - software και η τήρηση Backup 
•O σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση τοπικού 
δικτύου 
•Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογών 
•Η τεχνική υποστήριξη χρηστών και καταστημάτων 
της εταιρείας  
Επιθυμητές γνώσεις: 
•Λειτουργικά συστήματα Mac OS X 
•Ιταλική γλώσσα 
•Τηλεφωνικά κέντρα Alcatel  
Προσφέρονται ικανοποιητικές αποδοχές, προοπτικές 
εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο και ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας.  
Στείλε το βιογραφικό σου υπόψη κας Χρήστου 
Νικολέττας, μέσω e-mail στο: info@fashionbox.
gr ή μέσω fax στο 210 2703503.

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

Έμπειρο Στέλεχος Τμήματος  
Μηχανογράφησης (κωδ.: SKG.EXPROG14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 6 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης 
servers τεχνολογίας Micorosoft (Windows Server, 
Active Directory, Exchange Server, SQL Server 
κλπ) 
•Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης  
τηλεπικοινωνιακών υποδομών 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον 
κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@
epsilonnet.gr.Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 981700. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη.

Senior .Net Programmer

Job location: Athens 
Job number: 00260029 
Schedule: Full-time

Accenture Technology Solutions is a wholly-owned 
subsidiary of Accenture that employs technology 
enthusiasts who focus on application development, 
systems administration work, and software maintenance 
providing practical programming and technology 
implementation for business.

Job description: Delivery Lifecycle professionals 
envision, estimate, define, build and deploy Accenture’s 
solutions using standard delivery assets to improve 
clients’ delivery approach.

A Senior .NET Programmer assists in the development, 
delivery and management of technology-based business 
solutions. He/she has 2-3 years of experience in coding, 
testing and implementing configuration changes and 
assisting in the design of software applications to 
meet both functional and technical requirements.

Key responsibilities may include: 
•Supporting the technical design process 
by participating in the analysis of technical 
application requirements. 
•Assisting in implementing analyses that will 
identify requirements related to people, processes 
and technology 
•Participating in implementing the technical 
infrastructure. 
•Assisting in the integration of technical and 
application components 
•Coding and testing program modules; assisting 
in design 
•Maintaining, tuning and repairing applications; 
providing user support 
•Participating in execution and documentation of 
tests 
•Ability to work creatively and as team member  
Qualifications: 
Professional skill requirements: 
Senior programmer with experience in .NET 
development, and more specific:  
•Very good programming skills (Object Oriented, 
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Data Types, Methods, Algorithms, Generics, 
Interfaces, Delegates, Inheritance, Repetitions, 
•Classes, Polymorphism, Arrays, etc. ) 
•.NET Framework 
•VB.NET, C#, T-SQL, LINQ 
•WCF, ASP.NET / WPF / Win Forms 
•MVC / MVVM 
•XML, SOAP, JSON, REST, XAML, HTML, CSS, 
JavaScript, Jquery 
•Ability to work as a team member 
•Ability to work creatively and analytically  
in a problem-solving environment 
•Desire to work in an information systems 
environment 
•Fluency in Greek and English (verbal and written) 
•Degree of AEI or TEI 
•Flexibility
Send your CV to the following link: http://careers.
accenture.com/gr-en/jobs/Pages/jobdetails.aspx?la
ng=en&job=00260029&carsec=10260

 
Java Developer (Spring, Hibernate, SQL,  

Web Services with SOAP) 
(ref: JAV/11/14), Brussels, Belgium

With expertise in JAVA/J2EE development using 
HTML, XML, CSS, JavaScript, Vaadin, Activiti and 
domain-driven design. 
EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European software, information and communication 
technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, 
Rome, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Valetta, 
etc). The company employs over 600 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT and telecoms projects have a value exceeding 
250 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS is a renowned 
supplier of IT services to European Union Institutions, 
international organizations, European Agencies and 
national government Administrations all over Europe.
We currently have a vacancy for a Java Developer, 
fluent in English, to offer his/her services as an expert 
who will be based in Brussels, Belgium. The work will 
be carried out either in the company’s premises or on 
site at the customer premises. In the context of the first 
assignment, the successful candidate will be integrated 
into the Development team of the company that will 
closely cooperate with a major client’s IT team on site.
Your tasks: 
•Development, implementation and maintenance 
of the client’s information systems; 
•Provision of technical directions and choices to 
the development team; 
•Design, realization and validation of long-term, 
reliable and adaptive technical systems; 
•Execution of tasks using the client’s 
methodologies like Agile and RUP to monitor the 
deliverables.  
Your skills: 
•Minimum 15 years of relevant university studies 
& professional experience in IT; 
•Minimum 6 years of experience in Java/J2EE 
Technology; 
•Minimum 6 years of experience in HTML, XML, 
CSS, JavaScript, Spring, Hibernate, SQL and Web 
Services with SOAP; 
•Experience of 2 years with Vaadin, Activiti  
and Domain-driven design; 
•At least 1 year of experience with Aspose.Words 
for Java; 
•Excellent command of both oral and written English.
Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team of a major European Institution, operating 
in an international, multilingual and multicultural 
environment where you can expect real chances to 
make a difference, please send us your detailed CV 
in English, quoting reference:(ref: JAV/11/14), to 
the following e-mail address: careers@eurodyn.com.
We offer a competitive remuneration (either on contract 
basis or remuneration with full benefits package), 
based on qualifications and experience. All applications 
will be treated as confidential. You may also consider 
all our other open vacancies by visiting the career 
section of our web site (www.eurodyn.com) and follow 
us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
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) 
•CorelDRAW 
•Web design 
•Understanding of CSS3 and HTML5 are 
considered a + 
•Freehand and illustration skills are considered a +

Please e-mail your cover letter and CV to: hr@ink.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Supervisor για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος 

Αντικείμενο απασχόλησης: Ο κατάλληλος υποψή-
φιος θα εργασθεί σε διαχείριση και επίβλεψη ομάδας 
πωλητών με αντικείμενο την τηλεφωνική προώθηση 
υπηρεσιών τηλεφωνίας και υγείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία από 30 έως 40 ετών 
•Διετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Επικοινωνιακά προσόντα.  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας.  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: 
CC-SV-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

 
H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες 
εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτη-
σης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για την στελέχωση 
κέντρων εισερχόμενης και εξερχόμενης επικοινωνίας:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης  
(ΕΤΕ-14) για Μερική Απασχόληση

Επιθυμητά προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ - μέχρι 30 ετών 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - 
θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή  
και προφορική 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλικτα 
ωράρια 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Σύμβαση απασχόλησης μισθωτού με ασφαλιστική 
κάλυψη ΙΚΑ 
•Δυνατότητα αυξημένων αποδοχών βάσει  
πρόσθετων ωρών/βραδινής απασχόλησης/Κυριακών 
-αργιών 
•Συνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα 
των πελατών μας και σε μεθόδους εξυπηρέτησης 
καταναλωτών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου) 
και λεωφορεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους στη διεύθυνση: hr@relate.gr ή με 
fax: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό ΕΤΕ-14.

 
Νέοι / Νέες για Προώθηση  

Κάρτας Υγείας - Δάφνη

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης στη Δάφνη, ζητά να εντάξει 
άμεσα στην ομάδα της κυρίες για να εργαστούν στο 
τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων κάρτας υγείας σε 
part time απασχόληση. 

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία & την διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή 
•Μισθός μεγαλύτερος του βασικού 

•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα - 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα & ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσβαση σε στάση μετρό

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: telecon23@gmail.
com. Τηλ 210 9853333-6906 508984, Κα Καλαβρού.

 
Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών 
contact center. Η πολυετής εμπειρία της στο χώρο 
του direct marketing και telemarketing, αλλά και το 
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφαλίζουν την 
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης 
και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και σε 
επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον απώτερο 
της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να καλύπτει κάθε 
ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομάδα 
των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της, νέοι και νέες οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν 
εκπρόσωποι προώθησης υπηρεσιών επικοινωνίας, 
ψυχαγωγίας και θεάματος Nova.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00 μέ-
χρι και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ. 
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη

Άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro - είσοδος μπροστά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@aerotel.gr

 
Randstad Hellas is seeking to employee:

Collection Agents  
on Behalf of its Client

Responsibilities: 
•Collect payment on past due bills (bucket 3) 
•Overcome stalls and objections and suggest 
money sources for debt payment 
•Decide on the correct action when negotiating 
payments 
•Set up repayment plans and new terms of sale 
•Follow strict company policies and procedures  
at all times, ensuring that legislative requirements 
are met   
Requirements: 
•Must have proven relevant experience as a 
collection agent 
•Problem solving skills 
•Be persuasive, persistent and self-motivated 
•Strong negotiation skills 
•Ability to multi-task 
•Demonstrable communication skills 
•Computer literate

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.

Send your CV to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3683. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

Άτομα για Τηλεφωνική  
Προώθηση (Κωδ. 13)

Η PLEGMA NET από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο 
χώρο των τηλεπικοινωνιών ζητά να εντάξει άμεσα 

στην ομάδα της άτομα για να εργαστούν στο τμήμα 
τηλεφωνικών πωλήσεων σταθερής & κινητής τη-
λεφωνίας σε 5ωρη απασχόληση. 

Απαραίτητα προσόντα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα στην επικοινωνία  
& τη διαπραγμάτευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Διάθεση για εργασία 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί  
Προσφέρει 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα- 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από εμπειρία  
& ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο & ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσβαση σε στάση μετρό

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: n.bakosis@
plegmanet.gr.Διεύθυνση: Λεωφ. Αχαρνών 335, Κάτω 
Πατήσια. Φαξ: 211 4110432.

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη 
της πολυεθνικής εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοινω-
νιών, αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων στο 
τηλεφωνικό κέντρο για παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Περιγραφή θέσης: Σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, οι agents θα αναλάβουν την 
εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την ενημέρωση και 
επίλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως. 

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, 
ορισμένου χρόνου (για περίοδο 10 - 12 μήνες).

Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ με κατεύθυνση  
τηλεπικοινωνίες ή πληροφορική 
•Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε υπηρεσίες 
ADSL, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Καλή γνώση αγγλικής  γλώσσας 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
Παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: es@icap.gr ανα-
γράφοντας τον κωδικό ΕΤΤ5014. Όλες οι επαφές θα 
γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών  
 Technical Support - (Συγγρού Φιξ)

Η NET TRUST, ανερχόμενη εταιρία παροχής τηλε-
φωνικών υπηρεσιών, ζητεί άμεσα άτομα με σκοπό 
την εξυπηρέτηση πελατών, σε τεχνικά θέματα, για 
λογαριασμό μεγάλης εταιρίας τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη επαφή με την τεχνολογία 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows 2000/ΧΡ/Vista 
•Σπουδές στον κλάδο της πληροφορικής 
•Εμπειρία σε σύστημα CRM θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επαγγελματισμός - συνέπεια 
•Ευελιξία στο ωράριο 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
(έστω και σε επίπεδο πρακτικής), θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν.   
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό (με παροχή όλων των νόμιμων  
προσαυξήσεων και υπερωριών) 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•6ωρη & 8ωρη απασχόληση (με υπολογισμένες 
τις 3ετίες) 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα υγιές περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@nettrust.gr ή 
στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 1093 500. Περιοχή: 
Λεωφ.Συγγρού 80- 88,Τ.Κ. 117 41 - Αθήνα (πλησίον 
Μετρό Συγγρού - Φιξ).

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Promoters

Η εταιρεία POINT-BLANK που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της προώθησης πωλήσεων και διοργάνωσης 
εκδηλώσεων, αναζητά άμεσα εμφανίσιμες κοπέλες 
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18-30 ετώνμε διαθεσιμότητα για καθημερινή full time 
απασχόληση.

Θα διεξαχθεί casting για στελέχωση σταθερού 
προωθητικού προγράμματος μεγάλης πολυεθνικής 
εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και 
πολυκαταστήματα.

•Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση.

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Οι ενδιαφερόμενες 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου και 
ολόσωμη αναγράφοντας τον κωδικό θέσης εργα-
σίας μέσω e-mail: point-blank@point-blank.gr. Τηλ. 
επικοινωνίας: 2310 480291 (10:00-16:00).

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Υπεύθυνη Καταστήματος

Ζητείται από τη Γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυμά-
των ORCHESTRA για το κατάστημά της στα Τρίκαλα.

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

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

Προσωπικό Πωλήσεων 
Κωδικός Θέσης: (ΠΑ01)

Περιγραφή θέσης: 
Αναφέρεστε στον υπεύθυνο καταστήματος  
με κύριες αρμοδιότητες: 
•Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών, 
•Την επίτευξη των στόχων πωλήσεως  
του καταστήματος, 
•Τη διατήρηση της καθαριότητος και ευταξίας  
του χώρου πώλησης, 
•Τη διατήρηση των merchandising standards  
ανά προϊοντική κατηγορία  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απολυτήριο λυκείου τουλάχιστον, 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
στον κλάδο, 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων, 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα  
και διάθεση εξυπηρέτησης, 
•Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν), 
•Ηλικίας 22-35 ετών.   
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό ΠΑ01 με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος  
(ημιαπασχόληση) στο Βόλο

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

Τα καθήκοντά σας: Υποστηρίζετε και αντικαθιστά-
τε το/τη διευθυντή-τρια κατ/τος στα καθήκοντά του, 
αναλαμβάνοντας υπεύθυνα τη διαχείριση ενός κατ/τος. 
Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και ασχο-
λείστε με εργασίες όπως διάταξη και παρουσίαση των 
εμπορευμάτων, παραγγελίες και ανεφοδιασμό, χρημα-
τοοικονομική διαχείριση, απογραφές. Μεριμνάτε για την 
εύρυθμη λειτουργία του κατ/τος, την καθαριότητα και 
εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και την επίτευξη 
των στόχων, συντονίζοντας παράλληλα τους πωλητές-
τριες /ταμίες, μέσω προγράμματος εργασίας. Εργάζεστε 
με 6ωρη απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι 
σημαντικά για εμάς. Διαθέτετε ευχάριστη προσωπικό-
τητα και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους 
πελάτες. Εργάζεστε με υπευθυνότητα και συνέπεια. 

Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητες διοίκησης, 
επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού. Ιδανικά 
είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, 
με εμπειρία σε θέση ευθύνης στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη 
εργασία με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παρο-
χές και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα 
σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες 
δυνατότητες εξέλιξης. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, 20 περίπου εβδομάδων, σας 
παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. 
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμοι-ες 
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας 
και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψε-
τε το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-
4CD6845C-42337179/lidl_gr/hs.xsl/4193_39685.htm. 
Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του 
βιογραφικού σας.

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

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

Πωλήτριες/ες Λιανικής (Full Time)

Για το καινούριο κατάστημα μας, στα Τρίκαλα, 
οδός Ασκληπιού 35 και Γαριβάλδη 1.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

  
Από την μεγαλύτερη αλυσίδα internet place στην 
Ελλάδα ζητείται Υπεύθυνος Καταστήματος από 25 
έως 30 ετών για το κατάστημα inSpot Χαλανδρίου.

Αρμοδιότητες θέσης: 
•Διαχείριση καταστήματος, εξυπηρέτηση πελατών, 
χρήση επιχειρησιακού προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα: Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ 
και αγγλικών, εμφάνιση, άνεση στην επικοινωνία, 
ευχάριστος και δημιουργικός χαρακτήρας, άριστη 
γνώση των Social Media, Video Games και νέων τε-
χνολογιών, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, 
κάτοικος περιοχής.

Βιογραφικά (απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία) 
στο e-mail: cv@inspot.gr. Κωδικός θέσης:  
MNG. ATH.

Κοπέλα για Ταμείο 
για το Κατάστημα του Περιστερίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη οικονομικής σχολής 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Επιθυμητό να είναι κάτοικος των γύρω περιοχών

Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr.  
Fax: 210 9985706.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το B2Green.gr, η δημοφιλέστερη ενημερωτική ιστο-
σελίδα στο χώρο της ενέργειας,του περιβάλλοντος 
και των κατασκευών επιθυμεί άμεση συνεργασία με:

 Πωλητές Διαφήμισης  
& Διαδικτυακών Υπηρεσιών  
(Κωδικός θέσης: ΠΔΔ1014)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στη γραπτή & προφορική επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
& αγγλικών 
•Προϋπηρεσία στην πώληση διαδικτυακής  
διαφήμισης 
•Επιθυμητή η δυνατότητα έκδοσης Τ.Π.Υ. 
•Γνώση του τεχνικού χώρου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Παρέχονται: 
•Αποδοχές αναλόγως αποτελεσμάτων 
•Υψηλότατες προμήθειες 
•Μεγάλο πελατολόγιο 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον  
Δείτε περισσότερα για την εταιρία στο: 
 www.b2green.gr  
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό ΠΔΔ1014  
στο e-mail: hr@b2green.gr

 
Στέλεχος Πωλήσεων 

Περιοχή: Νομός Αττικής
Η εταιρία LISAP με έδρα το Μιλάνο και παρουσία σε-95-
χώρες από το 1952 και με εξειδίκευση στην παραγωγή 
καλλυντικών κομμωτηρίου που αντιπροσωπεύεται 
από την εταιρία hair land με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
από το 1985.
Αναζητά τη στελέχωση μιας θέσης πωλήσεων 
στην περιοχή της Αθήνας για την διατήρηση  
και ανάπτυξη του πελατολογίου με τα εξής  
χαρακτηριστικά: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις / marketing τουλάχιστον 
4 χρόνια 
•Αποδεδειγμένη η εμπειρία στο εργασιακό του χώρο 
•Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας 
•Γραπτό και προφορικό λόγο στα αγγλικά 
•Ηλικία 28 - 40 ετών 
•Γνώση πακέτων χρήσης προγραμμάτων υπολογιστή  
Η εταιρία παρέχει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Μηνιαία bonus 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Laptop
E-mail επικοινωνίας: info@hairland.gr.  
Υπ’ οψιν Κ. Μπαχατούρη Στράτο.Τηλέφωνο  
επικοινωνίας: 2310 321586, 6972 803723

 
Η ΖΙΤΑ ΤELECOMS, εταιρία εξειδικευμένων τηλεπικοι-
νωνιακών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
προσλαμβάνει άμεσα στο δυναμικό της:

Πωλητές 
Συνεργάτες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Θετική διάθεση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Συνέπεια 
•Ικανότητα εκμάθησης εμπορικών πακέτων  
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  
Επιπλέον απαραίτητες γνώσεις είναι: 
•Προϋπηρεσία στην εμπορική διαχείριση μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων 
•Καλή χρήση Η/Υ (office, outlook) 
•Αγγλικά  
Η εταιρία παρέχει: 
•Υψηλό μισθό (+δώρα, άδειες, επιδόματα) 
•Ασφάλεια ΙΚΑ 
•Επιπλέον αποδοχές βάση δυνατοτήτων-αναλόγως 
προσόντων 
•Εταιρικό κινητό 
•Μεταφορικό μέσο 
•Έξοδα κίνησης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον
Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Στοιχεία 
επικοινωνίας: 211 8804303 - 211 8804304. Fax: 
211 4112679, e-mail: info@zitatel.gr. Πλησίον μετρό 
και μέσων μαζικής μεταφοράς.

 
Η Domus προσφέρει την ευκαιρία για σοβαρή επαγ-
γελματική σταδιοδρομία στο απαιτητικό περιβάλλον 
των B2B πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων.

•Είσαι νέος και επιθυμείς να κάνεις καριέρα 
στις πωλήσεις; 
•Σου αρέσει το οργανωμένο περιβάλλον 
και η μεθοδική εργασία; 
•Θέλεις να εργάζεσαι με στόχους  
και ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου  
στην πώληση;

Εάν μπορείς να μοιραστείς το πάθος μας για την επι-
τυχία των προϊόντων μας στην αγορά και να εργαστείς 
δυναμικά για την επιτυχία, τότε η θέση του υπεύθυνου 
πωλήσεων της Domus μπορεί να είναι αυτό που σου 
ταιριάζει. Συνεργαζόμενος μαζί μας θα εκπαιδευτείς 
και θα μάθεις να επιτυγχάνεις την πώληση με σύγχρονο 
και συγκεκριμένο σύστημα πωλήσεων και θα γίνεις 
ένας επαγγελματίας πωλητής.

Η θέση: Ο υπεύθυνος πωλήσεων επιτυγχάνει τους 
στόχους πωλήσεων (τζίρος) με το ανάλογο μίγμα προ-
ϊόντων, την είσπραξη των υπολοίπων των πελατών 
του και την ανάπτυξη του πελατολογίου στον τομέα 
ευθύνης του (γεωγραφική περιοχή) στα πλαίσια της 
εμπορικής πολιτικής και των διαδικασιών της Domus.

Ο κατάλληλος υποψήφιος 
•απόφοιτος ανώτατης ή ιδιωτικής σχολής 
•ηλικία έως 32 ετών (εκπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία) 
•προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση  
εξωτερικού πωλητή  
•καλή γνώση Η/Υ 
•δυνατότητα για εργασία εκτός έδρας κάθε 2η 
εβδομάδα (με διανυκτερεύσεις)  
Η εταιρία προσφέρει 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθό & bonus 
βασισμένο σε αποτελέσματα), εταιρικό αυτοκίνητο, 
laptop, κινητό τηλέφωνο, ομαδική ιδιωτική ασφάλιση 
•συστηματική εκπαίδευση και δυνατότητα  
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης 
SALES11 μέχρι το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο e-mail: 
dpersonnel@domus.gr. Όλες οι αιτήσεις είναι εμπιστευ-
τικές. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικά μόνον οι υποψή-
φιοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας. 
Κλειδαριές & συστήματα ασφαλείας, Θηβών 208 
- 210 Αγ.Ι.Ρέντης, Τ.Κ. 182 33, website:  www.domus.gr

 
Εταιρεία πλαστικών ειδών συσκευασίας με έδρα 
Αττική ζητά για άμεση πρόσληψη: 

Πωλητή
Προσόντα: 
•Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι ηλικίας έως 35 ετών. 
•Θα διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΤΕΙ τεχνικής ή 
μηχανολογικής κατεύθυνσης. 
•Θα είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧΕ αυτοκινήτου. 
•Θα ενδιαφέρεται να εργαστεί σε έναν από τους 
υγιείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και να 
προοδεύσει επαγγελματικά και προσωπικά μέσω 
της επίτευξης στόχων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον βιομηχανικό κλάδο 
πώλησης. Προϋπηρεσία στον κλάδο των υλικών 
συσκευασίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
και θα αξιολογηθεί ανάλογα. 
•Χειρισμός Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας  
θεωρούνται απαραίτητα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop. 
•Συνεχή εκπαίδευση σε νέα τελευταίας τεχνολογίας 
προϊόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
info@denelavaspack.gr ή στο φαξ: 210 2533070.

Η MetLife, παγκόσμιος ηγέτης, στις ατομικές & ομα-
δικές ασφάλειες ζωής, υγείας & σύνταξης, αναζητά 
για τη στελέχωση του γραφείου πωλήσεων Λαμίας:

Στελέχη Πωλήσεων

Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας από 32 έως 45 ετών.  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα χρειαστεί  
να επιδείξουν στην εργασία τους: 
•Εργατικότητα 
•Συνέπεια 
•Ενδιαφέρον 
•Ειλικρίνεια  
Στους κατάλληλους υποψηφίους, η εταιρία  
προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον σύμφωνα  
με κορυφαία διεθνή πρότυπα. 
•Κατάρτιση υψηλού επιπέδου με συνεχή ε 
κπαίδευση και επιμόρφωση, ξεκινώντας  
από την εκ του νόμου απαραίτητη πιστοποίηση. 
•Τριετές πλάνο ένταξης στο επάγγελμα  
με ουσιαστική οικονομική υποστήριξη. 
•Προοπτική διαμόρφωσης εξαιρετικά υψηλού 
εισοδήματος στη βάση προμηθειών & επιδομάτων 
υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας. 
•Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης ζωής, ιατροφαρμακευτικής και νοσο-
κομειακής περίθαλψης, καθώς και σε πρόγραμμα 
ομαδικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης. 
•Δυνατότητα συμμετοχής σε τοπικά, ευρωπαϊκά  
και διεθνή επαγγελματικά συνέδρια.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλε-
κτρονική δ/νση: Sotiris.levakos@metlife.gr ή στην 
ταχυδρομική δ/νση MetLife (Υπ’ όψιν κ. Λεβάκου 
Σωτήρη) Πλατεία Ελευθερίας 12, 35100 Λαμία.
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•Γνώση τεχνικών διαδικασιών σχετικά  
με την διαχείριση αμμωνίας 
•Γνώση συντήρησης εξοπλισμού εργοστασίου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ALECTRIS είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες διαχείρισης Φ/Β σταθμών 
στην Ελλάδα με διεθνή παρουσία στην Ιταλία, στις ΗΠΑ 
και Λατινική Αμερική.

Επιχειρηματική δραστηριότητα: H ALECTRIS  
δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τρεις βασικούς 
τομείς: 
•Engineering services 
•Asset management 
•Υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης (O&M) 
μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
των εγκατεστημένων μονάδων (ACTIS).  
Η εταιρεία επεκτεινόμενη σε νέες αγορές  
και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ ζητάει:

Μηχανικό για το Τεχνικό Τμήμα 
Έδρα Θεσσαλονίκη

•Πτυχίο ΑΕΙ ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στον κλάδο των Φ/Β 
•Άριστη γνώση και δυνατότητα χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδικότητα 
και ευελιξία απαραίτητες για 
•Δυναμικό και ομαδικό πνεύμα λειτουργίας 
•Δυνατότητα ταξιδίων και παραμονής στο εξωτερικό 
για μακρύ διάστημα 
•Η γνώση Ισπανικών και/ή Ιταλικών είναι επιθυμητή 
•Εμπειρία σε διεθνές εργασιακό περιβάλλον  
θα εκτιμηθεί  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
ioulia.balika@alectris.com

 
Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Συντήρησης Κτιρίων 
Εnergy Facility Engineer (κωδ. EFE1)

Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον πελάτη  
σε θέματα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
•Παρακολούθησης συμβολαίων συντήρησης  
κτιριακών έργων 
•Ενεργειακή αξιολόγηση κτιρίων  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (ηλεκτρ/μηχανολόγος ) 
•Γνώση ΚΕΝΑΚ και λογισμικών που το υποστηρίζουν. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, 
AUTOCAD) 
•Καλή γνώση νομοθεσίας κτιρίων  
(νέος ΝΟΚ, ΚΕΝΑΚ κλπ) 
•Καλή γνώση διαδικασιών ΑSHRAE 
•Γνώση λογισμικών διαχείρισης συντήρησης 
•Εργασιακή εμπειρία σε συντήρηση κτιρίων  
τουλάχιστον πέντε ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση Γερμανικών 
•Γνώση Energy Plus και Design Builder 
•Γνώση θερμογραφίας 
•Μόνιμος ενεργειακός επιθεωρητής  
Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο 
e-mail:HR@ZEB.GR

Μεγάλη βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι.  
(ΜΗΑΧΝ.ΠΑΡ.)

 Ο ενδιαφερόμενος θα είναι μηχανικός παραγωγής 
και θα αναφέρεται στον δ/ντη παραγωγής.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής και όχι τεχνολογικής. 
•Εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ. 
•Καλή γνώση Microsoft Office. 
•Καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνo σε βιομηχανικό 
περιβάλλον. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία.  
•Ηλικία έως 35 ετών.  

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hrmdept140@gmail.com

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

Συντηρητή  
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

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

Αρμοδιότητες: 
•Προληπτική συντήρηση και διόρθωση βλαβών  
του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού  
εξοπλισμού εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές  
και διαδικασίες των μηχανημάτων 
•Επιθεωρεί τις γραμμές παραγωγής  
και συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο  
ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς  
καθυστερήσεις λειτουργία των γραμμών 
•Αξιολογεί την κρισιμότητα εκδήλωσης βλαβών 
και μεριμνά για την ύπαρξη των βασικών  
ανταλλακτικών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου-μηχανικού ή μηχανολόγου 
(ΙΕΚ ή ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε συντήρηση  
βιομηχανοστασίου, εμπειρία σε ηλεκτροκολλήσεις, 
κυκλώματα αέρα, γνώση χειρισμού τόρνου. 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Κατοικία κοντά στο εργοστάσιο θα προτιμηθεί  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Tηλ. επικοινωνίας 210 2828603, fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr, (Υπ΄όψιν κου Τσουρέ) ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης ΣΜΕ/3i.

 
Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στο Κο-
ρωπί ζητείται:

Μηχανολόγος 
για Πλήρης Απασχόληση

•Πτυχίο μηχανολόγου - μηχανικού 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
stboziki@inal.gr

 
Ζητείται από εταιρία με έδρα το Λουμβουβάση 
Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό:

Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο

•Απόφοιτο ΤΕΙ - ΑΕΙ 
•Υποστήριξη Πωλήσεων στο τμήμα ηλεκτρικών 
ειδών 
•Καλή γνώση ηλεκτρικού σχεδίου Autocad  
Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 40 ετών, αγγλικά, 
γαλλικά, επικοινωνιακή ευχέρεια.  
Παροχές: Μισθός και ποσοστά αναλόγως προσόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kretatransport.com

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

Μηχανικός Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ σχολής μηχανολόγων 
μηχανικών με πολύ καλή γνώση  
του κατασκευαστικού και ενεργειακού τομέα 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(Top Solid, Autocad κλπ) 
•Γνώσεις προγραμματισμού, οργάνωσης  
και ελέγχου παραγωγής 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Δυνατότητα εργασίας και στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου  
Παρέχονται: 

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

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: ΚΩΔ. ΜΗΧ.
ΠΑΡ. στο e-mail: zekmsp1@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

 
Η SABO ABEE ένας από τους δυναμικά ανερχόμενους 
ομίλους στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών 
κατασκευών και μελετών στην Ελλάδα και διε-
θνώς, με έδρα στο Βασιλικό Ευβοίας στα πλαίσια 
της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 
και έργων του, ζητά να προσλάβει:

 Μηχανολόγο Μηχανικό

Ο υποψήφιος θα αναφέρεται στην εμπορική  
διεύθυνση της εταιρίας και θα είναι υπεύθυνος  
για την προώθηση ανταλλακτικών σε πελάτες.   
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανωτάτης σχολής. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα  
ανταλλακτικών και συντήρησης στον κλάδο  
της βιομηχανίας. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Autocad 
•Γνώση επιπλέον τρισδιάστατου σχεδιαστικού 
λογισμικού 
•Ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων. 
•Πρωτοβουλία και ικανότητα εργασίας  
σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό   
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: 
DTsokos@sabo.gr

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

Αποθηκάριος (κωδ Α-14)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στη καθημερινή 
λειτουργία της αποθήκης.  
Προδιαγραφές θέσης: 
•Απολυτήριο τεχνικού ή γενικού λυκείου 
•Προϋπηρεσία ως αποθηκάριος (τουλάχιστον 
3-5 έτη) με άριστες γνώσης οργάνωσης αποθήκης. 
Στα βασικά του καθήκοντά περιλαμβάνονται:  
φόρτωση-εκφόρτωση εμπορευμάτων  
και καταγραφές αυτών, οργάνωση-τακτοποίηση 
αποθήκης, προγραμματισμός+συντονισμός εργασιών 
αποθήκης, καταμέτρηση υλικών-απογραφές, κλπ 
•Δίπλωμα χειριστή κλαρκ 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση,  
επικοινωνία) 
•Επιθυμητή επιμόρφωση σε θέματα λειτουργίας 
αποθήκης 
•Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ  
και προγράμματος ERP (καταχωρήσεις, ελέγχους, 
έκδοση παραστατικών) 
•Ικανότητα μάθησης και γρήγορης προσαρμογής  
σε νέο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευγένεια, καλό παρουσιαστικό, καλή  
επικοινωνία 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, επιθυμητή  
η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Επαγγελματισμός και εργατικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

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

Αποθηκάριος

Ζητείται αποθηκάριος για την κεντρική αποθήκη  
της εταιρείας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Επικόλληση barcodes 
•Διαχωρισμός παραγγελιών 
•Συσκευασία και αποστολή εμπορευμάτων 
•Εξωτερικές εργασίες  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο  
της ένδυσης 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Υπευθυνότητα - εργασία υπό πίεση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@sohosohosa.com

 
Στέλεχος Αποθήκης - Logistics

Περιγραφή θέσης 
•Επικοινωνία με προμηθευτές και πελάτες 
•Κωδικοποίηση 
•Έκδοση τιμολογίων 
•Εκτέλεση παραγγελιών 
•Παραλαβή εμπορευμάτων  
Επιθυμητά προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Ομαδικό πνεύμα- υπευθυνότητα- εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

 
Υπεύθυνος Αποθήκης 

Έδρα: Αχαρνές Αττικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση κυκλώματος αποθήκης. 
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης 
επιχείρησης.  
Τα βασικά καθήκοντα περιλαμβάνουν: 
•Υπεύθυνος των αποθεμάτων της αποθήκης,  
διενέργεια απογραφών και διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης.  
•Προετοιμασία, ταξινόμηση παραγγελιών,  
δρομολόγηση πωλήσεων και τιμολογήσεις  
παραδόσεων.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα  
της θέσης και την αξιολόγηση. 
•Καλό εργασιακό περιβάλλον. 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης): Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
e-mail: batzaki@elviom.gr ή με fax στον αριθμό 
210 8076210.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions, με πολυετή 
παρουσία στο χώρο της διαφήμισης και εξειδικευμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ζητά για το 
νομό Αττικής άμεσα:

Προϊστάμενους Διανομής Εντύπων 
(Κωδ. SV)

Περιγραφή θέσης: Ο προϊστάμενος διανομής σε συ-
νεργασία με το τμήμα λειτουργιών, είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή λειτουργία και διασφάλιση της ποιότητας 
των διαδικασιών της εταιρείας,

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητα διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού. 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια. 
•Κάτοχος αυτοκινήτου. 
•25-40 ετών.  
Αρμοδιότητες υποψηφίου: 
•Διοίκηση και διαχείριση ομάδων διανομής. 
•Διασφάλιση τήρησης διαδικασιών. 
•Επίτευξη ημερησίων στόχων διανομής. 
•Επικοινωνία & ενημέρωση πελατών. 
•Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Καθημερινή εργασία. 
•Δυνατότητα άμεσης απασχόλησης. 
•Υψηλές αποδοχές. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Διαρκής εκπαίδευση. 
•Εταιρικό κινητό 

Προϊστάμενος  
Πωλήσεων Ν. Ελλάδος

Γνωστή εταιρία οικιακών συσκευών ζητά προϊστά-
μενο πωλήσεων Ν. Ελλάδος. Αναφερόμενος στον 
διευθυντή πωλήσεων ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό 9-10 ατόμων. 

Πιο συγκεκριμένα στις ευθύνες του θα περιλαμ-
βάνονται: αύξηση του πελατολογίου, εκπαίδευση και 
παρακολούθηση πωλητών Ν. Ελλάδος, επισκέψεις 
σε μεγάλους πελάτες (key accounts) και κλείσιμο 
συμφωνιών καθώς και συντονισμό των τμημάτων 
παραγγελειοληψίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πείρα 5-7 χρόνια σε πωλήσεις σε θέση key 
account ή προϊστάμενου στο χώρο ηλεκτρικών 
συσκευών 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Αγγλικά πολύ καλά & χρήση Η/Υ 
•Ηλικία 33-45 ετών  
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές  
και αυτοκίνητο εταιρίας.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα αναγράφοντας τον κωδικό Π.Π.Π./ΑΜ στο 
e-mail: alamrop@gmail.com

ΙΑΤΡΟΙ
Ζητούνται για εργασία στη Γερμανία:

Ιατροί Οφθαλμίατροι

•Mε πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις.  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Γερμανικής 
γλώσσας, επίπεδο B1-C1

Αποστολή βιογραφικών αυστηρώς σε μορφή 
europass/αρχείο Word/με φωτογραφία στην Αγ-
γλική ή Γερμανική γλώσσα. (Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kariera@md-hellas.gr

 
Ζητούνται από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ Θεσσαλονίκης:

Ορθοπεδικοί
Απαραίτητα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: salonica@sosiatroi.gr. Η 
εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη 
εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στο internet: www.sosiatroi.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων

Aπό ΑΕ στο χώρο της συσκευασίας τροφίμων και  
ποτών με έδρα τη Λάρισα, για πλήρη απασχόληση.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο μηχανολόγου / ηλεκτρολόγου / χημικού 
μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Καλή γνώση Η/Υ - MS Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας 
•3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε γραμμή  
παραγωγής-εμφιάλωσης οίνων ποτών- 
αναψυκτικών και αντίστοιχες τεχνικές γνώσεις 
•Ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης καλών  
σχέσεων με πελάτες-προμηθευτές-συναδέλφους 
•Εργατικότητα 
•Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και αναλυτική 
σκέψη 
•Ικανότητα οργάνωσης 
•Καλή παρουσία και επαγγελματισμός 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών  
Προφίλ θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και εξεύρεση νέων  
ευκαιριών 
•Διαπραγμάτευση εμπορικής και πιστωτικής  
πολιτικής 
•Ανάλυση αναγκών πελατών και σχεδιασμός  
λύσεων και προτάσεων 
•Διαχείριση-διευθέτηση παραπόνων  
και προβλημάτων βιομηχανικών πελατών  
και συμβολή στην επίλυση τους  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών-παροχών  
και ασφάλισης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sotsof41@gmail.com

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων  
Εξοικονόμησης Ενέργειας  

Energy Sales Engineer (κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Συλλογή στοιχείων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
•Συγγραφή προτάσεων και προσφορών, 
•Διεκπεραίωση - διαχείριση έργων 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση κατεύθυνσης μηχανικού 
•Εμπειρία σε διαδικασίες χρηματοδότησης  
ενεργειακών έργων  
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση γερμανικών 
•Γνώση ΚΕΝΑΚ  
Προσφέρουμε: 
•Μισθό 
•Bonus βάσει στόχων 
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: HR@ZEB.GR

 
H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED 
στην Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα, 
επεκτείνεται και αναζητά:

Αρχιτέκτονα για Μηχανικό Πωλήσεων 
στο Τμήμα B2B της Εταιρίας (CV/2)

•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών,  
αγγλικά,επικοινωνιακή ευχέρεια, δυνατότητα  
ταξιδιών, δίπλωμα οδήγησης.  
Παροχές: Μισθός και ποσοστά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@globiled.com (με σημείωση του κωδικού 
θέσης).

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, ελληνικής 
βιομηχανικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο  
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανικός Πωλήσεων 
 (722/46274)

Περιγραφή θέσης 
•Προγραμματισμός εμπορικής δραστηριότητας 
•Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες με σκοπό 
την παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας 
•Διαπραγμάτευση και συμφωνία όρων συνεργασίας 
•Υποστήριξη μετά την πώληση 
•Σύνταξη αναφορών εμπορικής δραστηριότητας  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ (κατά προτίμηση απόφοιτος/η 
ΤΕΙ μηχανολογίας) 
•Ένα (1) - δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε πωλήσεις, 
ιδανικά στο χώρο των γεωργικών μηχανημάτων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, πελατοκε-
ντρική αντίληψη και ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης

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 7297907, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 
117 41 Αθήνα.

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. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Linkedin, Twitter. 

Sales Engineer

Η InEdu, θυγατρική εταιρεία της SiEBEN, παρέχει 
καινοτόμες λύσεις πληροφορικής και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς με στόχο 
την επίτευξη των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής 
και της ανάδειξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 
H InEdu επιθυμεί να προσλάβει Sales Engineer με 
τα κάτωθι προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα πωλήσεων 
εταιρίας πληροφορικής ή συναφής εμπειρία  
από το χώρο της εκπαίδευσης 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε πωλήσεις λύσεων πληροφορικής 
(εκπαιδευτικών εφαρμογών ή CRM ή ERP  
ή συναφών λύσεων) 
•Υπολογιστικές δεξιότητες διαχείρισης και χρήσης 
γενικών εφαρμογών και εφαρμογών συστήματος 
(άριστη χρήση Office, CRM) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεξιότητες: επικοινωνία, ομαδικότητα, προσήλωση 
στην επίτευξη στόχων, εξυπηρέτηση πελατών  
και επίλυση προβλημάτων  
Επιθυμητά προσόντα 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Εμπειρία σε πωλήσεις προϊόντων εκπαιδευτικού 
software (LMS, SIS, authoring tools, κλπ) 
•Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών  
για την εκπαίδευση (περιεχομένου e-learning κλπ) 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών  
για διαγωνισμούς δημοσίου  
Αρμοδιότητες 
•Οργάνωση πελατολογίου για την ανάπτυξη  
πωλήσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς  
(σχολεία, φροντιστήρια, πανεπιστήμια, σχολές) 
•Ανάλυση αναγκών πελατών, σύνταξη  
προσφορών, διενέργεια επαφών με υποψηφίους 
πελάτες 
•Επίτευξη των προσωπικών στόχων πωλήσεων 
αλλά και του τμήματος 
•Εμπορικό project management έργων του τμήματος

Τα βιογραφικά παρακαλώ πολύ να έρχονται 
στο e-mail: jobs-salesengineer@sieben.gr

Η ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ είναι από 
τις ηγέτιδες εταιρείες στον κλάδο της κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων και συστημάτων στην Ελλάδα, 
με παραγωγική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και 
γραφεία πωλήσεων στην Αθήνα. Έχοντας πάνω από 
50 χρόνια εμπειρία, με παρουσία τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και 
Αφρική) ενδιαφέρεται, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, 
να προσλάβει δύο φιλόδοξα και δυναμικά στελέχη για 
τη θέση του:

 Μηχανικού Πωλήσεων  
(Sales Engineer)

Η μία θέση αφορά στη Θεσσαλονίκη και η άλλη 
στην Αθήνα.

Η θέση 
Κύρια καθήκοντα: 
•Υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Προετοιμασία προσφορών. 
•Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων 
πωλήσεων και υποβολή προτάσεων ανάπτυξης και 
βελτίωσης.  
Ο υποψήφιος 
Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου 
μηχανικού. 
•3ετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων σε: 
•Ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης 
•Ηλεκτρικούς πίνακες μέσης τάσης (metal 
enclosed & metal clad) 
•Συστήματα Bus Duct 
•Υποσταθμούς 
•Μετασχηματιστές 
•Αυτοματισμούς 
•Εμπειρία στη μελέτη και το σχεδιασμό ηλεκτρικών 
λύσεων θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης 
Η/Υ (MS office, E.R.P.). 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. 
•Δυνατότητα ταξιδίων σε όλη την επικράτεια. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Η εταιρεία προσφέρει:

Η εταιρία προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο  
αποδοχών και παροχών, καθώς και εξαιρετικές 
προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales@siafaras.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία 
“ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια ορ-
γανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο / Ηλεκτρονικό

•Έως 30 ετών για μικροσυσκευές, μηχανές καφέ 
και φούρνους.

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

 
Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 
δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη 
παράδοση. Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
ανάλογες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2015, ζητάμε 
συνεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Συντηρητής - Υδραυλικός

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας  
Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά  
με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν  
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

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

Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο 
με Εμπειρία Στους Αυτοματισμούς

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτοι αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση (on the job training) 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

 
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Μηχανικό Αυτοκινήτων

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Προϊστάμενος 

(Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 
(TEC 1017) Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Βιομηχανία τροφίμων στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης αναζητά τεχνικό προϊ-
στάμενο (ηλεκτρολόγος μηχανικός) για τις ανάγκες 
λειτουργίας της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε μεγάλη βιομηχανία 
•Πολύ καλή γνώση ψυκτικών κυκλωμάτων 



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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•Δυνατότητα παροχής εταιρικού αυτοκινήτου

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

To εστιατόριο Ρizza Hut στο Γέρακα ζητά:

Διανομείς

•Με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 
18 -30 ετών.  
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ζαχαροπλάστης

•Με ειδίκευση στη ζαχαρόπαστα,  στην τούρτα πα-
ραγγελία και στα διακοσμητικά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
thebakers.gr

Cook A for Greek 
 Seafood Restaurant

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση 
δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον 
προσόν 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  
& υγιεινής τροφίμων 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

 
Ξενοδοχείο CASTELLO CITY HOTEL *** Ηράκλειο:

Α’ Μάγειρας Ζεστής Κουζίνας 
για 4ωρη (Πρωινή) Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση,  
σε ξενοδοχεία 4 αστέρων  
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικής κουζίνας 
•Άριστη γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
•Ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος πόλης Ηρακλείου  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 
•Μόνιμη εργασία 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης (σεζόν 2015) 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: kasmirlis@castellohotels.com.  
Συστάσεις απαραίτητες.

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

Maitre D’ Hotel
Προσόντα: 
•Απόφοιτος αντίστοιχης σχολής 
•Ηλικία 35-45 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση (εστιατόρια άνω των 250 κουβέρ)  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5* στην Ελλάδα 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Ηγετικά προσόντα διαχείρισης ομάδας  
σερβιτόρων και βοηθητικού προσωπικού 
•Συνεχής εκπαίδευση δεξιοτήτων υφιστάμενου 
προσωπικού (on the job training) 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών υπηρεσιών  
με στόχο τη συνεχή βελτίωση των βαθμολογήσεων 
προσφερομένων υπηρεσιών 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας & ικανότητα διαχείρισης 
προβληματικών καταστάσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, ηγετικές ικανότητες 

•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό  
συνθήκες πίεσης 
•Γνώση πολύ καλή αγγλικών καθώς επίσης  
και άλλης γλώσσας ευρωπαϊκή θα εκτιμηθεί.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα bonus 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•7μηνη εργασία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
x_tsaousis@diamondhotel.gr

 
Το ξενοδοχείο The Margi στη Βουλιαγμένη ζητά:

Σερβιτόρο/α
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής & ασφάλειας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Προσαρμοστικότητα & αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Ευγένεια & διάθεση εξυπηρέτησης  
Προσφέρεται εργασία σε σταθερό & φιλικό  
περιβάλλον, διαρκής εκπαίδευση.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
maitre.d@themargi.gr

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

Assistant Food & Beverage Manager

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 ετους σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση 
της Γερμανικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
Προσφέρονται 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής σε ένα 
εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον

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

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

F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 ετών 
•Άριστη γνώση αγγλικής και/ή γερμανικής 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Καινοτόμες ιδέες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Ηλικία έως 35 έτη  
Κύρια καθήκοντα 
•Καθημερινή διοίκηση, συντονισμός και υποστήριξη 
των επισιτιστικών τμημάτων. 
•Διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών  
και ικανοποίησης του πελάτη 
•Καθοδήγηση, υποκίνηση των εργαζομένων 
•Συνεργασία με τους άλλους προϊσταμένους 
•Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-αναφορών 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων 
•Εφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@aeolosbeach.com

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

Βοηθούς  
Σερβιτόρων / Μπαρ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο 4* ή 5*  
(κατά προτίμηση all inclusive) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Γνώση αγγλικών

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr. Επικοινωνία 
θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Προσωπικό Κουζίνας

Από το εστιατόριο Pizza Hut στο Περιστέρι  
με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 
18 -30 ετών.  
•Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

Αρτοποιός / Αρτεργάτης

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της 
εστίασης αναζητά για τα καταστήματά της Βοηθό 
Αρτοποιού - Αρτεργάτη.  
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη 
απαραίτητη.  
Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS ανα-
ζητά για το εστιατόριο “The Bone” στη Σαντορίνη, για 
άμεση πρόσληψη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Μάγειρας - Ψήστης 
(Κωδ. Θέσης: THE_B_S_M_PS)

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο, 
ειδικότερα στην τεχνική ψησίματος steak. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ικανότητες διοργάνωσης & διοίκησης προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Διατροφή 
•Πρόσληψη άμεση
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: at@aquavistahotels.
com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

 
Costa Navarino is the new prime destination in the 
Mediterranean, with a strong commitment to sustainable 
practices and environmental responsibility. Located in 
the Greek region of Messinia in southwest Peloponnese, 
Costa Navarino is set against a backdrop of unspoiled, 
breathtaking seaside scenery and 4,500 years of history. 
Costa Navarino currently comprises two luxury Starwood 
managed properties, The Westin Resort Costa Navarino 
and The Romanos, a Luxury Collection Resort, offering 
a total of 766 guestrooms, suites & villas, a state-of-
the-art 5000m2 House of Events conference center, 
the Anazoe Spa & Thalassotherapy, two signature golf 
courses, exquisite gourmet dining venues, shops and 
boutiques, first class children’s facilities and multiple 
sports and activities.

Theaward-winning The Romanos, a Luxury Collection 
Resort and The Westin Resort Costa Navarino are 
seeking for a an experienced and exceptional Restaurant 
Manager who loves hosting and interacting with people 
and wants to manage, train and develop a thriving team.

Being part of our food and beverage team you will: 
•Create a fascinating dining experience  
for our guests; 
•Assist them in their choice of taste and meal; 
•Be responsible for ensuring that guests receive 
a high quality, professional and well organized 
service; 
•Understand our guests to exceed their 
expectations; 
•Be responsible for the training of our associates; 
•Maintain all hygiene and safety policies and 

HACCP standards.  
To be successful in this role you will have: 
•3-5 years of experience in a managerial position 
at a fine dining environment or at a high volume 
buffet restaurant; 
•A hotel school or equivalent qualification; 
•Proper communication etiquette in both Greek 
and English; 
•Ability to build rapport with team and guests; 
•Ability to work effectively as part of a team; 
•Hosting, organizational and problem solving 
skills.  
Navarino Dunes offers: 
•Competitive salary remuneration based on 
qualifications; 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world; 
•Οn going training opportunities; 
•Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes 
(for non - Messinian residents); 
•Meals within the premise; 
•Private Medical plan; 
•Use of Navarino Dunes facilities, according to the 
relevant policies.

If you are interested in this exciting opportunity to 
grow within the most innovative hospitality operator, 
please send a cover letter, a resume and a photograph 
to the following e-mail: Career@costanavarino.com

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

Αρτοποιό
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή απαραίτητη τριετής 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Τηλεφωνικά στο 22420 23537 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

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

Διευθυντή Ξενοδοχείου

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

 
Ξενοδοχείο πολυτελείας CASTELLO BOUTIQUE 
RESORT & SPA, Σίσσι Λασιθίου:

Υπάλληλος Τμήματος Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
πολυτελών ξενοδοχείων 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Επιθυμητή γνώση στην προώθηση πωλήσεων 
(μέσω e-channels)  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 
•12μηνη εργασία 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

συνέχεια στη σελ. 18
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Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικές απολαβές, ανάλογα  
με τα προσόντα 
•Περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική 
ανάπτυξη

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων με τον αντίστοιχο 
κωδικό GT 1014B με e-mail στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: recruitment@gr.gt.com ή με φαξ στο 210 
7212222. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απολύτως 
εμπιστευτικές. Αν δεν επιθυμείτε να διατηρήσουμε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση δεδομένων της 
εταιρίας μας παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε γραπτώς.

Το ξενοδοχείο The Margi στη Βουλιαγμένη ζητά:

1 Άτομο για Πρακτική Άσκηση 
 στο Τμήμα Λογιστηρίου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

Randstad Hellas is seeking to employ a Data Entry 
Assistant on a fixed term basis, to work within 
the accounting department of our client company, 
a leader in their field.

•Input information into computer system 
•Verify information 
•Sort through information 
•Other administrative duties as required  
Προσόντα/requirements: 
•Strong data entry skills 
•Ability to work on various projects at a time 
•Attention to detail 
•Strong computer skills (Excel, Word) 
•Previous similar experience of at least 1 year

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services.  

Send your CV to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4299. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

Για τις κεντρικές αποθήκες μας στην Αθήνα (Πε-
ριοχή Ρέντη) ζητείται:

Υπάλληλος Λογιστηρίου

Για τη θέση της τιμολόγησης, πέρασμα παραγγελιών 
στην εμπορική εφαρμογή (ERP) και επικοινωνία 
με πελάτες.   
•Πλήρης πενθήμερη απασχόληση. 
•Αρχική και συνεχής εκπαίδευση.  
Γνώσεις που απαιτούνται: 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε λογιστικές/
εμπορικές εφαρμογές (ERP)  
•Εμπειρία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον  
5 χρόνων, απαραίτητη.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
totalcleaninghr@gmail.com

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

Εξειδικευμένο  
Στέλεχος Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτατης σχολής σε κλάδο  
οικονομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Πενταετή (5) τουλάχιστον προϋπηρεσία  
σε υπεύθυνη θέση λογιστικού γραφείου  
ή λογιστηρίου εταιρείας 
•Πολύ καλή γνώση διεθνών λογιστικών  
προτύπων και ελληνικής φορολογικής  
& εργατικής νομοθεσίας 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια  
και υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοδέσμευσης 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών της Epsilon Net 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office  
Παροχές: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@epsilonnet.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι 
υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Accounting Assistant

Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφο-
ρικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον 
σύγχρονων τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για 
καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγ-
χρονους τομείς της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε 
μια από τις κορυφαίες εταιρίες στν χώρο της υψηλής 
τεχνολογίας. Η SiEBEN διαθέτει μία ευέλικτη ομάδα 
ανθρώπων με σημαντικές γνώσεις και σπουδές όχι 
μόνο στο αντικείμενο της πληροφορικής τεχνολογίας 
και των σύγχρονων μεθόδων ανάπτυξης εφαρμο-
γών, αλλά και στο αντικείμενο της οργάνωσης των 
επιχειρήσεων. Έτσι μπορεί να εντοπίσει τις ανάγκες 
των πελατών της και να μετατρέψει τις δυνατότητες 
που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε επιχειρηματικά 
πλεονεκτήματα για αυτούς.

Στα πλαίσια περαιτέρω στελέχωσης του οικονομικού 
τμήματος, η SiEBEN επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη 
με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Κύρια καθήκοντα 
•Συμφωνίες λογαριασμών, πελατών-προμηθευτών 
και επικοινωνία με τους πελάτες για ρύθμιση  
εισπράξεων. 
•Λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση  
αξιόγραφων. 
•Αρχειοθέτηση λογιστικών παραστατικών. 
•Εξωτερικές εργασίες σε τράπεζες και δημοσίους 
οργανισμούς  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ Λογιστικής - οικονομικής  
κατεύθυνσης. 
•Γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ. - Κ.Φ.Α.Σ. 
•Προϋπηρεσία 3 χρονών σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/ Υ και MS Office  
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Επικοινωνιακή ευχέρεια, υπευθυνότητα,  
οργανωτική ικανότητα  
Επιθυμητά προσόντα 
•Άριστη γνώση SoftΟne σε όλες τις λειτουργίες 
του  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs-accountingassistant@sieben.gr

ICAP Employment Solutions, on behalf of its client, 
a multinational company, is seeking to recruit 
the position of:

 Collections Associates  
for a Short Term Contract  

(9 Months)

As a collections associate, you will provide clerical 
support to the collection process and develop 
independent thinking, analysis and investigation 
as necessary.

Role description: 
•Cash and transaction allocation for incoming 
payments 
•Monitoring customers account details for 
payments & delayed payments 
•Matching all reverse transactions and 
reconciliation of the opening balances 
•Preparing and sending statements to be 
allocated 
•Contacting clients on all invoicing issues  
via phone 
•Communicating with clients regarding 
outstanding payments 
•Communicating and solving differences that may 
occur between payments and policies 
•Investigating and resolving customer queries  
as needed-simple cash allocation tasks 
•Incoming mail administration and distribution 
•Preparing cancellation letters to the AR 
manager 
•Assisting manager and other members  
of the team with various analysis and reporting 
preparation  
Qualifications 
•University or technological educational institute 
degree in accounting or finance 
•1- 3 years of relevant professional experience 
within a general insurance company/ broker 
agency 
•Advanced AR accounting competency 
•Advanced MS Excel skills 
•Excellent communication skills 
•Very good knowledge of English language 
•PC literate 
•Solid knowledge of Insurance and / or financial 
services market
Those interested please forward your CV mentioning 
the title “Collections Associate_ COA4714” in the 
subject line of your email to: es@icap.gr. All information 
received will be treated with strict confidentiality.

Λογιστές (Κωδ. Αγγελίας λογ1)

Ζητούνται 2 Λογιστές άνω των 25 ετών, επιτυχό-
ντες του προγράμματος επιταγής εισόδου στην αγορά 
εργασίας, για να υλοποιήσουν την πρακτική τους σε 
λογιστικό γραφείο στα νότια προάστια.

•Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος λογιστικής, 
συνεργάσιμος και ευγενικός χαρακτήρας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info.cvbu@gmail.com

Ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα στις Κυκλάδες:

Υπάλληλος Λογιστηρίου / Ταμείου 
για Εργασία 12μηνη  

(6 Μήνες Νησί & 6 Μήνες Πειραιά)

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/σχετικού ΙΕΚ, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση ταμείου -λογιστηρίου, οργανωτικές 
ικανότητες, τήρηση άριστης αρχειοθέτησης, γνώσεις 
αγγλικών (άλλη γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν), άρι-
στη γνώση τήρησης αρχείων excel, καλή εμφάνιση, 
ευχέρεια στην επικοινωνία.

Παρακαλώ αποστείλατε cv (φώτο δεκτή) στο e-mail: 
hotelkyclades2@gmail.com

Το ξενοδοχείο The Margi στη Βουλιαγμένη ζητά:

Βοηθό Λογιστή

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη του ταμειακού προγραμματισμού  
της εταιρείας 
•Διαχείριση των χρηματικών διαθέσιμων  
της εταιρείας, 
•Συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών,  
αξιογράφων, εγγραφές γενικής λογιστικής, 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης  
ή συναφούς αντικειμένου σχολής. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά  
& προφορικά) 
•Άριστη γνώση MS - Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Ομαδικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ηλικία έως 25 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή

Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε 
εμπορική εταιρεία με διπλογραφικό σύστημα 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση του λογιστικού 
προγράμματος BUSINESS SUITE της ENTERSOFT 
•Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: supplies@
marthellas.gr υπ΄όψιν Κας Τάνιας Τσουράκη.

Payroll Manager

At EY we support you in achieving your unique 
potential both personally and professionally. We 
give you stretching and rewarding experiences that 
keep you motivated, working in an atmosphere of 
integrity and teaming with some of the world’s most 
successful companies. And while we encourage you 
to take personal responsibility for your career, we 
support you in your professional development in every 
way we can. You enjoy the flexibility to devote time to 
what matters to you, in your business and personal 
lives. At EY you can be who you are and express your 
point of view, energy and enthusiasm, wherever you 
are in the world. It’s how you make a difference.

Role specifications 
i) Responsible for the “error-free” preparation 
and delivery of the monthly payroll cost  
in a timely and accurate manner 
•Act as a subject matter expert in the area  
of payroll processing; demonstrate knowledge  
of relevant laws applicable to payroll generation 
•Perform payroll administration within 
established target timeline 
•Manage relationships with internal clients 
(finance & HR) and external clients  
(banks and all other statutory bodies) 
•Monitor effectiveness and relevance of internal 
processes and policies; actively seek to identify 

continuous improvement opportunities 
•Coordinate approved changes within payroll 
processing system 
ii) Responsible for reconciliations and the 
generation of customized reports and data 
analytics to local finance and management 
•Reconciliation between payroll articles, 
accounting entries and general ledgers on a 
monthly basis 
•Preparation and analysis of different payroll 
reports, on a monthly basis and on request 
•Design & introduce a systematic process  
for reports generation that will consider all 
relevant data at same intervals 
iii) Responsible for the preparation of the annual 
plan and any subsequent revisions / forecasts 
for staff costs in a timely and accurate manner, 
together with local HR & finance 
•Maintain relationship with software provider 
and “ownership” of the budget module 
implemented 
•Reporting and presentation to management 
together with co-responsible internal clients  
Minimum requirements 
•Proven experience in running payroll 
calculations and budget preparation 
•Advanced user of SCAN HRMS  
•Bachelor’s degree in business administration, 
finance or accounting 
•Ability to use initiative and work effectively 
under pressure 
•Willingness to learn new things  
and practices 
•Very good written and oral skills both in Greek 
and English 
•Excellent teamwork 
•Advanced Excel user  
Send your CV to the following link: https://tas-
ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?l
ang=en&location=77840070193

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

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
για Πλήρη Απασχόληση

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

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία 5-15 έτη σε εταιρείες  
με καταστήματα καταναλωτικών ειδών 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Γνώση Η/Υ και αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών

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

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά στη 
Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Φορολογικής Υποστήριξης 
 (κωδ.: THESS.SUPTAXMGR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης σχολής σε κλάδο  
οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη σε υπεύθυνη 
θέση λογιστηρίου/ οικονομικού τμήματος 
•Άριστες γνώσεις λογιστικής, φορολογίας  
και εργατικής νομοθεσίας 
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες 
 και εμπειρία στη διαχείριση πελατών 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας 
•Γνώση των εφαρμογών μισθοδοσίας της Epsilon 
Net  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: 
info@epsilonnet.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 
981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά 
σημειώματα που δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό 
θέσης δε θα λαμβάνονται υπόψη.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Θέση Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής 
•Σύνταξη των μηνιαίων ισοζυγίων των τηρούμενων 
λογαριασμών 
•Επίβλεψη και διεκπεραίωση καθημερινών  
εργασιών λογιστηρίου 
•Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 
•Έλεγχος καρτέλας πελάτη - συμφωνία υπολοίπων 
•Διαχείριση μισθοδοσίας 
•Συμμετοχή στον έλεγχο και υποβολή μηνιαίων 
δηλώσεων για φορολογικές υποχρεώσεις  
(ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.α.)  
Απαραίτητα προσόντα / προφίλ υποψηφίου: 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 5-8 ετών.  
Η προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου λογιστηρίου 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής  
κατεύθυνσης. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών 
Ms Office 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών  
και reporting 
•Γνώση ασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας 
•Η θέση απαιτεί: μεθοδικότητα και οργανωτικές 
ικανότητες σε εργασία περιβάλλοντος. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Η γνώση και εμπειρία σε φορολογικά θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν.  
Παροχές εταιρείας: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική 
ανάπτυξη.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
haris.koukourikos@decoceramica.gr

Ο όμιλος εταιριών τεχνική ολυμπιακή ζητά να 
προσλάβει:

Λογιστή (Code: ACC4) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά  τάξεως 
•Τουλάχιστον 7ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π.  
και reporting 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια  
στη χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού 
στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο hr@techol.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει άμεσα για 12μηνη 
απασχόληση:

Cost Controller  
για το Τμήμα Αγορών & Προμηθειών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος σχολής οικονομικής ή τουριστικής 
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε μεγάλη 
εταιρεία τροφοδοσίας, μεγάλη αλυσίδα super 
market ή μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση 
•Γνώση λειτουργίας αποθηκών 
•Γνώση προγράμματος Soft One ή άλλου παρόμοιου 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη  
επαγγελματική συμπεριφορά 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

Αρμοδιότητες: Έρευνα αγοράς σε συνεργασία με 
τον διευθυντή του τμήματος, επικοινωνία με τους 
προμηθευτές βάσει των οδηγιών του διευθυντή του 
τμήματος, έλεγχος παραγγελιών, έλεγχος τιμολογίων, 
παρακολούθηση κόστους/εσόδων, έκδοση οικονομικών 
αποτελεσμάτων, μηνιαίες απογραφές, ενημέρωση 
εντύπων του τμήματος και τήρηση των διαδικασιών.

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενο με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 

•Διατροφή καθημερινά κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
των ξενοδοχείων 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

Βοηθός Λογιστή (RET 1101)  
Θεσσαλονίκη (Ανατολική Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή: Γνωστή αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, 
αναζητά Βοηθό Λογιστή, για την διεξαγωγή όλων των 
λογιστικών εργασιών καταστήματος στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη.
Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με την συμφωνία λογαριασμών πελατών-
προμηθευτών-τραπεζών, την ενημέρωση καταστά-
σεων ταμειακών ροών, την συλλογή, καταχώρηση 
και αρχειοθέτηση παραστατικών, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές των εξωτερικών λο-
γιστών και του κεντρικού λογιστηρίου της εταιρείας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης 
•εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστήριο 
εμπορικής εταιρείας 
•τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας 
•επιμελής, οργανωτικός, ακέραιος, έντιμος 
•ικανός σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης 
χρονοδιαγραμμάτων  
Αποστολή βιογραφικού:retail@anadeixi.gr

 
Our client, an insurance company wishes to hire a:

Accounting Manager (IFRS)  
Insurance Company 

The accounting manager will be a key member of the 
accounting team and the primary person responsible for 
maintaining and preparing the financial consolidation 
on a monthly and quarterly basis. Successful candidate 
is involved in enhancing, optimizing and maintaining 
processes in the accounting consolidation and ensuring 
the consolidated financial statements are accurate 
and in compliance with IFRS. 
Essential duties & responsibilities:  
•Accurately maintains complex accounting records 
and performs all related accounting functions. 
•Understands and maintains current accounting 
policies and practices 
•Ensures that all accounting entries and reports 
are completed on a timely and accurate basis in 
accordance with, IFRS and company policies and 
procedures. 
•Analyze, prepare and review monthly 
reconciliations for various balance sheet 
accounts to ensure compliance with, IFRS  
and company policies and procedures. 
•Perform and manage global consolidations, 
including preparation of consolidating entries  
(e.g., elimination entries, etc), ensure timely resolve 
of issues and ensure historical data (including 
balance sheet, income statement, and cash flow 
information) is being accurately accumulated  
and reported as required through critical analysis; 
•Responsible for timely completion of the month 
end reporting process, working to streamline 
activities and improve the reporting process. 
Ensures consistent, reliable & timely financial 
information is disseminated to the financial 
statement users. Assist reviewing account 
analyses and monthly analytical reviews of 
balance sheets and income statements; 
•Prepare consolidating entries, including profit 
eliminations between consolidated subsidiaries 
and unconsolidated investees; Perform 
intercompany elimination entries and follow up 
and resolve problem issues; 
•Provide support to reporting, billing & finance 
business partners validating financial data 
included within reporting packages; 
•Responsible for maintaining and closing  
the general ledger and certain sub-ledgers. 
•Work closely with and provide support  
to external auditors 
•Provide general support to corporate accounting 
and others as required, including research and 
implementation of IFRS and disclosure issues 
and the preparation of ad hoc reports. 
•Develops cross training programs and ensures 
the adequate delegation of duties  
and responsibilities. 
•Resolves routine personnel issues. Allocates  
and reviews work. Guides and advises subordinates.  
Minimum knowledge, skills and abilities 
required: 
•Minimum requirement of bachelor’s degree  
in accounting or finance. MBA or CPA preferred.  

•Big 4 experience is a plus 
•Minimum requirement of 6 years of accounting 
experience. 
•Proficient with Microsoft Office applications 
including Excel, Word and Outlook 
•Required working knowledge of IFRS. 
•Excellent communication, organization and 
follow up skills. 
•Capable to work in a fast pace environment and 
adapting to changes in business needs. 
•Capable of completing work assignments 
independently or with minimal supervision/
guidance on complex issues. Able to manage own 
time and other’s time to meet objectives. 
•Ability to manage effectively in a dynamic 
environment requiring the administration and 
completion of multiple tasks simultaneously.  
Send your CV to the following e-mail:  
cv@cremedelacreme.gr

 
Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

H Auto Marin αναζητά για άμεση πρόσληψη  
υπάλληλο λογιστηρίου.   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Δυνατότητα μετακίνησης  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός & bonus 
•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 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη 
διεύθυνση: www.automarin.gr. Στα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η εταιρεία μας, αναζητά δύο (2) άτομα για τη στελέχωση 
σε νέο ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 5 αστέρων 60 
κλινών στη Μύκονο:

Στέλεχος Λογιστηρίου / Ταμείου 
(κωδ. Λ.Τ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας /  
λογιστικού κυκλώματος εισπράξεων-πληρωμών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστήριο  
ξενοδοχειακών μονάδων 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Περιγραφή θέσης: 
•Στέλεχος λογιστηρίου & διαχείρισης ταμειακού 
κυκλώματος 
•Πολύ καλή χρήση πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP.  
Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφι-
κών: plastourgos@notion.com.gr.  
Υπόψη: κ. Κωνσταντίνου Πλαστουργού

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

Προϊστάμενο Λογιστηρίου  
(Κωδ. ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓ.)

Περιγραφή θέσης: Ζητείται προϊστάμενος λογιστη-
ρίου, με εμπειρία σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών 
εταιρειών πλήρως μηχανογραφημένα με διαδικασίες 
και εφαρμογή ERP-CRM, στον οποίο θα του ανατεθεί 
η σωστή λειτουργία, παρακολούθηση και η ανάπτυξη 
του τμήματος λογιστηρίου.

Η έφεση του σε χρήση Η/Υ και ERP-CRM  
συστημάτων θα είναι το σημαντικό προσόν του.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 7 ετών σε μεγάλα λογιστήρια 

εμπορικών εταιρειών εισαγωγών - εξαγωγών,  
με μεγάλο δίκτυο πωλητών και πελατών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προϊσταμένου 
•Προϋπηρεσία σε ΑΕ 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP - CRM κατά  
προτίμηση ENTERSOFT 
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα  
και τεχνολογία θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, 
αποθηκών και Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, 
εργατική νομοθεσία και μισθοδοσία, γνώση Νόμου 
2190 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών  
και εντατικού reporting 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  
και εμπειρία στην διοίκηση ομάδος. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με την τεχνολογία 
•Ηλικία έως 40 ετών

Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, 
οργανωτικές ικανότητες σε εργασία περιβαλλοντος 
γραφείου με σύχρονη μηχανογράφιση και διαδικασίες, 
μεθοδικότητα, δημιουργικότητα

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv6@fournarakis.
gr, website: www.fournarakis.gr. Ύπαρξη πρόσφατης 
έγχρωμης φωτογραφίας. Αποστολή βιογραφικών 
μόνο από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

 
Το Santorini Princess Spa Hotel και το Santorini 
Princess Presidential Suites επιθυμούν να προ-
σλάβουν:

Φοιτητή/τρια ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ  
για Πρακτική Άσκηση   

για το Τμήμα του Λογιστηρίου 
για τη σεζόν 2015 (Απρίλιο - Οκτώβριο).

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
info@santorini-princess.com. Τηλ: 210 8076292, 
Υπ’ όψιν Κου Τσιάρα Αλέξανδρου.

 
Tax Audit Manager 

(Ref: GT 1014B)

Η Grant Thornton στην Ελλάδα (www.grant-thornton.
gr) μέλος της Grant Thornton International (GTI), 
ενός από τους κορυφαίους οργανισμούς παροχής 
ελεγκτικών, λογιστικών, φορολογικών και συμβου-
λευτικών υπηρεσιών επιθυμεί να προσλάβει στελέχη 
(experienced tax auditors) για το ελεγκτικό τμήμα και 
ειδικότερα για τις ελεγκτικές υπηρεσίες σχετικά με 
φορολογικά θέματα. (Κωδικός: GT 1014B).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισοδύναμο πτυχίο από ίδρυμα  
αλλοδαπής χώρας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4-5 χρόνια στην παροχή 
φορολογικών ή λογιστικών υπηρεσιών με πολύ 
καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων, ΦΠΑ & ΚΑΦΣ 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και οξυμένη κριτική 
σκέψη 
•Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης έργων 
(project management), ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επιθυμητά προσόντα: 
•Παρακολούθηση εξειδικευμένων φορολογικών 
σεμιναρίων, ενδεικτικά μακροχρόνιο πρόγραμμα 
κατάρτισης στελεχών στο φορολογικό δίκαιο ΚΕΚ 
ΟΠΑ 
•Εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,  
βιομηχανίες και ομίλους επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρία  
για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου  
ή στο φορολογικό τμήμα

Αρμοδιότητες: 
•Συμμετοχή και διαχείριση (project management) 
ελεγκτικών έργων 
•Διασφάλιση τεκμηριωμένης εφαρμογής  
φορολογικού προγράμματος ελέγχου 
•Καθοδήγηση, παρακολούθηση και ανάπτυξη  
των λοιπών μελών της ομάδας 
•Επίλυση σύνθετων τεχνικών θεμάτων  
που αφορούν στο υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com

 
Το ξενοδοχείο Minos 4* στο Ρέθυμνο Κρήτης, ζήτα για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2015 την παρακάτω ειδικότητα:

Reservation Manager

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευελιξία - ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα 
•Γνώση 2 ξένων γλωσσών (γνώση αγγλικών  
προαπαιτούμενη) 
•Υπευθυνότητα, συνέπεια 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα

Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνεται στην πα-
ρακάτω διεύθυνση: minosvourvachakis@minos.gr

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

Γερμανόφωνο/η Προϊστάμενο/η Υποδοχής  
 / Front Office Manager

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Ηλικία 30- 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα - επικοινωνία 
- οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•12μηνη εργασία  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•7μηνη εργασία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
x_tsaousis@diamondhotel.gr

 
Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 
2015 professionals for the position of:

Receptionist / Russian Speaker 
(Ref. REC02)

Job description: To handle all guest enquiries and 
guest information ensuring maximum guest satisfaction 
and adhering to the standard required by the hotel.

Candidate profile: 
•At least 2 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Excellent command of Russian language 
•Good knowledge of Filedio or Opera 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•Excellent communication and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent 
photo attached to the following address or e-mail: 
Maria Karafoulidou, Human Resources and Development 
Department, Kassandra, Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 
99 440. Fax: 23740 99 441. E-mail: mkarafoulidou@
saniresort.gr

 
Sbokos Hotel Group offers career opportunity for:  

General Manager 

Αt the Agapi Beach Hotel - a 4 star hotel - 320 
rooms in Ammoudara, Heraklion-Crete.  
Key responsibilities: 
•Day to day management of the hotel 
•Planning, managing and monitoring of the Hotel’s 
financial and operational budget 
•Work under specific quality standards 
•Managing, maintaining and monitoring all hotel 
policies and procedures 
•Communication and PR activities with the guests, 
the tour operators and the relevant  
Qualifications and experience required: 
•Studies in hotel management business. 
•Work experience as general manager of a 4 *  
or a 5* hotel, at least for 3 years. 
•Excellent command of the Greek, English  
and German language. 
•Strong managerial and organizational skills. 
•Excellent communication and diplomacy skills. 
•Very good financial knowledge. 
•Computer and MS office knowledge 
•Customer service orientation 

•Ability to thrive under pressure. 
•Goal setting skills and team sprit.

All CV’s are treated with confidentiality. Please 
send your CV at the following email address: hr@
sbokoshotels.gr. Applications should be submitted in 
English or in Greek. Sbokos Hotel Group 1 A Malikouti 
Str., 71202 Heraklion, Crete - Greece. Att: Mr. Bokeas 
Menelaos, tel.: 2810 334034, fax: 2810 334037.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, αναζητά 
για το ξενοδοχείο της Knossos Royal*****, στην Κρήτη:

Προϊστάμενο/η 
Τμήματος Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής  
ή οικονομικής σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας  
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Συντονισμός του τμήματος κρατήσεων  
του ξενοδοχείου 
•Επικοινωνία με ταξιδιωτικά γραφεία και tour 
operator εσωτερικού και εξωτερικού 
•Υπεύθυνος/η παρακολούθησης της πορείας  
των συνεργασιών 
•Έλεγχος συμβολαίων και τιμολογίων 
•Έλεγχος ηλεκτρονικής καταχώρησης κρατήσεων 
•Ανάπτυξη υφισταμένων  
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•Διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα  
στην εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Δεξιότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας  
Προσφέρονται: 
•Επαγγελματική εξέλιξη & συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο site: www.
aldemarhotels.com / καριέρα. Όλες τις αιτήσεις, η εταιρία 
μας τις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους / τις υποψήφιους /
ες, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

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

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 ετών 
•Άριστη γνώση αγγλικής και/ή γερμανικής 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y 
•Καινοτόμες ιδέες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Γνώση Fidelio 
•Ηλικία έως 35 έτη  
Κύρια καθήκοντα 
•Καθημερινή διοίκηση και υποστήριξη  
του τμήματος. 
•Διασφάλιση ποιοτικής παροχής υπηρεσιών  
και ικανοποίησης του πελάτη 
•Καθοδήγηση, υποκίνηση των εργαζομένων 
•Συνεργασία με τους άλλους προϊσταμένους 
•Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-αναφορών 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων 
•Εφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@aeolosbeach.com

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

 Υπεύθυνο Κρατήσεων
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής εμπειρία 
σε ανάλογη θέση σε τμήμα κρατήσεων ξενοδοχείου 
ή τουριστικού γραφείου 

•Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση  
ελληνικών 
•Καλή γνώση ολλανδικών ή γερμανικών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση συστημάτων PMS 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης  
προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

 
Το Oia Mare Villas στην Οία της Σαντορίνης, ζητά να 
προσλάβει για την παρακάτω θέση εργασίας:

Receptionist (Υπάλληλο Υποδοχής) 
 για την Περίοδο Απρίλιος - Νοέμβριος 2015

Βασική περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος παρακολούθησης on-line κρατήσεων 
•Υπεύθυνος για την οργάνωση,εποπτεία  
και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της ρεσεψιόν 
με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου 
•Διαχείριση προβλημάτων, παραπόνων και  
αποτελεσματικής επίλυσης / διαπραγμάτευσης αυτών  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (προφορική  
και γραπτή). Γνώση δεύτερης γλώσσας επιθυμητή 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και διαπρο-
σωπικές σχέσεις 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα, 
παρουσία και διάθεση 
•Επαγγελματισμός, οργάνωση, ηρεμία  
και παρατηρητικότητα 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Επαγγελματισμός, οργάνωση, ηρεμία  
και παρατηρητικότητα 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε ετήσια βάση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
oiamarevillas2@hotmail.com

 
Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυμεί 
να προσλάβει στέλεχος τουριστικής επιχείρησης 
για τη θέση του:

Υποδιευθντη

Ο ιδανικός manager πρέπει να διαθέτει: 
•Πολυετή προϋπηρεσία σε ίδια θέση αντίστοιχων 
μονάδων 
•Επαγγελματική συνείδηση 
•Οργανωτικός με άριστες ικανότητες διαχείρισης 
προσωπικού 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επικοινωνιακός με δημιουργικό πνεύμα και σκέψη 
•Γνώση λειτουργίας και διαχείρισης επισιτιστικών 
τμημάτων 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή γνώση 
δεύτερης γλώσσας  
Ευθύνες: 
•Συνεχής έλεγχος στην ποιοτική προσφορά  
των τμημάτων 
•Διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού 
•Έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας 
•Συντήρηση εγκαταστάσεων, ασφάλειας και υγιεινής 
•Δημόσιες σχέσεις 
•Καθημερινή διαχείριση και λειτουργία  
το ξενοδοχείου  
Προσφέρονται: 
•Πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής απασχόληση   
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με πρόσφατη  
φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr  
ή στο φαξ: 23750 81419

 
Υπεύθυνος Reservations / Sales

•Experience in a similar position at 4 or 5 stars 
hotels 
•Degree in hospitality/tourism 
•Fluency in both English and Greek 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset 
•Excellent communication and customer care 
skills 
•Excellent knowledge of Microsoft Office  
(Word, Excel,Internet browsers) 

•Excellent knowledge of PMS, channel 
management systems and web bookings 
•Strong team building skills 
•Ability to work on an annual basis  
Company offers accommodation in the Alkistis 
Hotel premises and breakfast plus half board.  
Send your CV to the following e-mail: panagiotis.
karintzis@gmail.com

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

Εργάτη Φάρμας
Προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε γεωργικές  
και κτηνοτροφικές εργασίες 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή (εφόσον ζητηθεί)  
Επικοινωνία:
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 
2015 a professional for the position of:

Assistant  
Housekeeping Manager

Job description: To assist in the supervision and control 
of the cleaning and servicing of all rooms, restaurants/
bars and public areas of the hotel ensuring maximum 
guest satisfaction according to the hotel standards.

Candidate profile: 
•At least two years of experience at the same 
position in a five/four star hotel 
•Very good command of english language 
•Computer literacy 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Excellent managerial and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent 
photo attached to the following address or e-mail: 
Maria Karafoulidou human resources and development 
department, Kassandra, Chalkidiki, 630 77. Τel.: 23740 
99 440. Fax: 23740 99 441. E-mail: mkarafoulidou@
saniresort.gr

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

Spa Manager
Προσόντα: 
•απόφοιτη ανάλογης σχολής 
•προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε 5 ξενοδοχείο 
•ομαδικότητα-επικοινωνία-πωλήσεις 
•συνεχή εκπαίδευση προσωπικού 
•ηλικία 30-40 ετών 
•7μηνη εργασία  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα bonus 
•Δυνατότητα διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•7μηνη εργασία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
x_tsaousis@diamondhotel.gr

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

 Spa Therapist
Skills required: 
•Undertake full assessment of clients’ 
requirements and suitability of treatments  
and products offered 
•Professional massage treatments qualification 
(desired) 
•Carry out treatments to the highest professional 
standard 
•Undertake reception duties in the spa and 
occasionally, including cash handling 
•Ensuring the highest standards of cleanliness 
and tidiness are maintained 
•Duty of care to ensure the health and safety  
of themselves and other colleagues 
•Attend staff meetings, training session and 
promotional events which may require working 
outside of normal hours  
Application: Including colored photo by e-mail to: 
manager@aegeanview.gr

Η εταιρία DECORD που δραστηριοποιείται στο χώρο του εμπορίου ειδών διακόσμησης αναζητά για το 
νέο της κατάστημα στη Μύκονο:

Υπεύθυνο/η Καταστήματος
Η θέση αφορά σε πλήρη απασχόληση και μόνιμη 
συνεργασία.  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ολοκληρωμένες προτάσεις διακόσμησης  
και πώληση στο κατάστημα 
•Οργάνωση καταστήματος και διαδικασιών 
•Διαχείριση εμπορικού προγράμματος λιανικής  
Τι ζητάμε: 
•Εμπειρία στην πώληση σε κατάστημα  
και ενδιαφέρον για το χώρο  
της διακόσμησης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
σε προφορικό και γραπτό λόγο 

•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  
και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
Τι προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Εκπαίδευση στα προϊόντα διακόσμησης 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών για θέση πλήρους 
απασχόλησης
Οι συνεντεύξεις αξιολόγησης θα πραγματοποιη-
θούν στην Αθήνα και στο κατάστημα της Μυκόνου.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@stentorgroup.com

Η εταιρεία ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε ‘’Γαλακτοκομείο Ξάνθης’’ ζητά να προσλάβει άμεσα εργαζόμενο για τη:

Στελέχωση  
του Τμήματος Πωλήσεων

Προδιαγραφές υποψηφίου 
•Ηλικία απαραίτητα έως 30 
ετών 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ  
από πολυτεχνική ή οικονομική 
κατεύθυνση 

•Επαρκείς γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας 
•Καλή αντίληψη και γνώση 
στον χειρισμό Η/Υ  
Η επιχείρηση προσφέρει:  

Συνεχή επιμόρφωση και σοβαρές 
προοπτικές εξέλιξης.  
Αποστείλατε βιογραφικά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@rodopi-sa.gr

Σύμβουλοι Πωλήσεων Σταθερής  
Τηλεφωνίας & Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Εταιρικό προφίλ MEDIATEL A.E.: H Mediatel A.E. δημιουργήθηκε το 1995 και είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Το πιστοποιημένο με ISO 9001:2008 Call Center της ιδρύθηκε 
τον Ιούνιο του 1999, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης.

Η πολύχρονη εμπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαιτήσεων την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα 
μεγαλύτερα Call Centres στην ελληνική αγορά.

Η mediatel αναζητά υποψήφιους να εργαστούν ως Σύμβουλοι Πωλήσεων με αντικείμενο εργασίας  
τις τηλεφωνικές πωλήσεις προγραμμάτων σταθερής τηλεφωνίας & συνδρομητικής τηλεόρασης.

Η εταιρεία ΧΑΡΡΥ ΚΑΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ (www.katikas.com) ζητά:

Τεχνικό (κωδ. Τ14) 
με έδρα την Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άνδρας έως 35 ετών 
•Πτυχιούχος ηλεκτρονικός - ηλεκτρολόγος 
•Με πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Με πολύ καλή γνώση Windows 
•Με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει ευθύνη: 
•Για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών 
παραγωγής των πελατών, φροντίζοντας για την 
επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία τους. 
•Για την εκπαίδευση χειριστών στη λειτουργία 
νέου εξοπλισμού.  
Προσφέρουμε: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
και προϋπηρεσίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης) στο e-mail: hr@katikas.com

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Εμπειρία στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό & σύμβαση εργασίας, 
ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα  
και επιδόματα 

•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα  
(3’ απόσταση από το μετρό Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών: Υπόψη Τμήματος Προ-
σωπικού. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυ-
τα εμπιστευτικές. 

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mediatel.gr, 
φαξ 214 214 80 90, τηλ. επικοινωνίας: 214 214 8000 
(Επιλογή 1). Διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 
127, Αμπελόκηποι, Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

Στέλεχος  
Εμπορικού Τμήματος

Developer

Ζητείται για μόνιμη απασχόληση από τη βιομηχανία 
δομικών υλικών Security Aluminum Hellas ABEE 
στο Αιγάλεω Αττικής.

Εργασιακές υποχρεώσεις: 
•Υποστήριξη δικτύου πωλήσεων 
•Επαφή με τεχνικές εταιρίες 
•Επισκέψεις πελατολογίου σε Αττική  
και υπόλοιπη Ελλάδα  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος πολυτεχνείου ή ΤΕΙ πολιτικών  
μηχανικών ή μηχανολόγων μηχανικών 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, ms-office  
και εφαρμογών internet και social media 

•Πολύ καλή γνώση αγγλικών, γραπτή  
και προφορική 
•Ικανότητα συνεργασίας, διαπραγμάτευσης  
και επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή (όχι απαραίτητη) 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Προοπτικές εξέλιξης και εκπαίδευσης 
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@security-aluminum.gr. Website:  
www.security-aluminum.gr

Προφίλ υποψηφίου:  
Ευχέρεια στην ανάπτυξη 
εφαρμογών πάνω σε: 
•LAMP από τη μεριά  
του Server 
•ΡΗΡ, JS, HTML,XML, XHTML 
CSS,Oracle SQL και Mysql  
από τη μεριά του πελάτη 
•Ταλέντο στο UID και επιθυμητά 
εξοικείωση με jQuery 
•Καλή γνώση λειτουργικού 

Linux 
•Ομαδικό πνεύμα, φαντασία και 
κέφι για επίλυση προβλημάτων 
•Διάθεση για συνεργασία  
και δέσμευση στην τήρηση 
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής  
ή επιστήμης υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση  
Προσφέρεται μισθός  

αναλόγως προσόντων  
και πλήρης ασφάλιση.

Απαραίτητη είναι συνοδευτική 
επιστολή η οποία και να εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους ο/η 
υποψήφιος είναι κατάλληλος. Βι-
ογραφικά χωρίς συνοδευτική επι-
στολή δε θα λαμβάνονται υπόψη. 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας 
αναφέροντας κωδικό θέσης στο 
e-mail: hr@cc-lit.gr (κωδ. ΙΤ1114).

Η ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αποκλειστικός αντιπρόσωπος της RICOH στην Ελλάδα, και 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής συστημάτων οργάνωσης γραφείου, ζητά να προσλάβει 
για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Software Engineer 
 (κωδ. TS250)

Για την υποστήριξη enterprise πελατών.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής 
προσόντα:  
•Ηλικία έως 33 ετών 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. σε electrical engineering / 
computer engineering 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση IT 
technical support 
•Γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows 
Server, Unix, MacOS 
•Γνώσεις troubleshooting, παραμετροποίησης 
και επισκευής ΙΤ hardware και software 
•Γνώσεις δικτύων και ηλεκτρονικής  

συνδεσμολογίας και καλωδίωσης 
•Γνώσεις ηλεκτρονικών και επισκευής  
μηχανολογικών διατάξεων 
•Ευχέρεια στην χρήση οργάνων ελέγχου 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας  
και εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: Υπ’ όψιν 
τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού στο e-mail: info@
doxiadis.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τα τμήματα εποπτείας, 
στελέχωσης, εκπαίδευσης, με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία. Υψηλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΑΤΟΜΟ με ευχέρεια λόγου και ευγένεια, ζητείται 
για την κάλυψη μιας θέσης του «Κέντρου Οικου-
μενικός Ελληνισμός» με σκοπό τη διαχείριση των 
μελών του. 700€, ΙΚΑ, 8ωρο. Τηλ: 210 8810272, 
κα Ελευθεριάδη Υπεύθυνη, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητά για συ-
νεργασία Υπεύθυνο Προσωπικού (ανθρώπινοι 
πόροι). Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. 
Παρέχονται μόνιμη απασχόληση-ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση νέας μονάδας διε-
θνούς ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και δι-
οίκησης επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι 
απαραίτητη. Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@
orancon.gr.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά υποψήφιους 
Ηγέτες, άτομα υπεύθυνα, σοβαρά, με όνειρα για 
το μέλλον, που να έχουν όρεξη για δουλειά, να 
δεσμεύονται και να έχουν άνεση στην επικοινω-
νία. Προσφέρεται η ευκαιρία μηνιαίων εσόδων. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρώην (άνδρες και γυναίκες) 
ζητούνται για καινοτόμο εργασία με ή χωρίς κε-
φάλαιο, από όλη την Ελλάδα για συνεργασία. 
Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα με απαραίτητη εργασιακή 
εμπειρία ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση σε πολλαπλούς κλάδους. Ανεξάρτητη 
συνεργασία, άριστο εργασιακό περιβάλλον με 
την δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και bonus. 
Τηλ: 6943 950447.

Η WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγείας-ευεξίας-διατροφής και ζητά άμεσα 
Συνεργάτες για την στελέχωση των παρακάτω 
τμημάτων: Εμπορικό τμήμα, Τμήμα οργάνω-
σης και διοίκησης συνεργατών. E-mail: info@
wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 6986 219045.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση marketing-οικονομία-διοίκηση 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος εταιριών ζητά Στελέχη Επιχει-
ρήσεων, Πτυχιούχες /ους, με εργασιακή εμπει-
ρία, για να στελεχώσουν θέσεις management 
- marketing. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κος Μάρρας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Marketing/Business Development 
Director, ζητείται που να συντονίζει τους Αντιπρο-
σώπους/Account Executives. Απαιτείται Μετα-
πτυχιακό, Proficiency-Η/Υ, εμπειρία. Εξαιρετική 
αμοιβή, bonus βάσει συμφωνίας. Μη υπαλληλική 
σχέση. Φιλικό και ευγενικό περιβάλλον. Τηλ: 
6932 050080.

MANAGER ζητούνται για την ανάπτυξη δικτύ-
ου πώλησης εταιρίας παραγωγού προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης. Απαραίτητη γνώση ΗΥ. 
Τηλ. επικοινωνίας 6977 359887, 210 9327131

ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος ζητάει έμπειρο 
Ασφαλιστικό Σύμβουλο για εποπτεία έτοιμης 
ομάδας πωλήσεων. Απαραίτητη τουλάχιστον 
πενταετής εμπειρία στο χώρο. Παροχές βάσει 
κανονισμού πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
pros.tmima@gmail.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα 
επίπεδα, ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και 
Marketing από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών - πληροφορικής, περιοχής Λ. Αλεξάν-
δρας, Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@
otenet.gr, τηλ. 6972 451100.

FERRO’ is looking to recruit an Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. e-mail: ferro@ferro.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να προσλάβει νέα για υπο-
δοχή γραμματείας που να είναι διαθέσιμη και 
για εξωτερικές εργασίες. Απαραίτητα προσόντα, 
άριστη γνώση H/Y, εφαρμογών γραφείου (word, 
excel, powerpoint). Βιογραφικά στο e-mail: info@
abadvocates.com.

ATOMO να γνωρίζει από έπιπλα κουζίνας και σχέδιο 
καθώς και γραμματειακή υποστήριξη, ζητείται από 
κατασκευαστική εταιρία στην Καλλιθέα. Σοβαρή 
συνεργασία. Τηλ: 210 9575321.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από μεσιτικό γραφείο. 
Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού 
Η/Υ. Περιοχή Αγ. Δημήτριος. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097183.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου για γραμματειακή υπο-
στήριξη ζητείται από εταιρία στο κέντρο της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: promotion@
haroumenapaidia.gr.

ΑΠΟ ΕΤAIΡΙΑ μαρμάρων ζητείται Γραμματέας, 
απόφοιτος Σχολής Γραμματέων, με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών και excel. Βιογραφικά στο e-mail: 
geokot2010@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία βιομηχανικών ειδών 
ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, με 
πολύ καλή γνώση H/Y, Microsoft Office-Microsoft 
Outlook, internet και με πολύ καλά Αγγλικών. 
Προαιρετικά γνώση Γερμανικών-Ιταλικών. E-mail: 
megi@protopsaltis.gr, fax: 2311 282773.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προϋπη-
ρεσία 5 ετών, ικανότητες επικοινωνίας, ανάπτυξης 
πελατολογίου, για διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
και προσωπικού. Δεξιότητες πωλήσεων. 4ωρη 
απασχόληση. E-mail με φωτογραφία: hr@alfalift.
gr, τηλ: 210 7751371.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται για άμεση 
πρόσληψη από διαφημιστική εταιρία στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Ημιαπασχόληση. Παρέχονται 
σταθερός μισθός, bonus, ΙΚΑ. Τηλ: 210 9712940, 
211 1097189.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί για άμεση πρόσληψη 
2 άτομα για θέση υποδοχής και γραμματείας, όχι 
telemarketing. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898844.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ διεύθυνσης ζητείται από εταιρία 
για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη. Τηλ: 211 
1097148, 210 9732129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος συμβολαιογραφείου με 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη άριστη γνώση χειρισμού 
Η/Υ, προγραμμάτων b- logica, αντικειμενικών 
αξιών, τυφλό σύστημα. Επιθυμητή η γνώση Αγ-
γλικών. Περιοχή Καλύβια. Βιογραφικά στο e-mail: 
charalambakis@otenet.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης ζητείται άτομο για γραμματειακή 
υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής, H/Y, Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@kalliotis.gr.

ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, ζητείται για 
ρεσεψιόν από κεντρικό γυμναστήριο στο Γέρακα. 
Τηλ: 210 6046277.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ψευδοκοσμημάτων αναζητά να 
προσλάβει άτομο για την κατασκευή κοσμημάτων. 
Επιθυμητό προσόν προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
email: vageo00@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για εμπορικό τμήμα εταιρίας 
με γνώσεις χειρισμού Office, social media και 
απαραίτητη γνώση Αγγλικών. E-mail: contact@aic-
business.gr, τηλ: 210 7209580, fax: 210 7209619.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία διεθνών μεταφορών, 
ζητείται Υπάλληλος γραφείου. Απαραίτητη άρι-
στη γνώση Ρουμάνικης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ. 
Επιθυμητή και η γνώση της Ρώσικης γλώσσας. 
Bιογραφικά στο e-mail: cvtranssubmit@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη με απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ. Τηλ: 2661 036540, fax: 2661 045933, 
κος Γιαννούλης Σπύρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις internet και γνώ-
σης Αγγλικής για να στελέχωση γραφείου. Τηλ: 
6972 714501.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για part time εργασία. Ικα-
νότητα γραπτής επικοινωνίας και χρήση H/Y. Πε-
ριοχή Κέντρο Ηρακλείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitra.papadimitriou1@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για part time εργασία. 
Ικανότητα γραπτής επικοινωνίας και χρήση H/Y. 
Περιοχή Σπάτα. Βιογραφικά στο e-mail: dimitra.
papadimitriou1@yahoo.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για full - time 6ήμερη απογευ-
ματινή απασχόληση στην Καισαριανή. Μισθός, 
ΙΚΑ. Κατά προτίμηση από γύρω περιοχές. Τηλ: 
6978 249300.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη με έδρα Μεταμόρφωση, ζη-
τεί Υπάλληλο γραφείου. Απαραίτητα προσόντα 
απόφοιτος ΑΕΙ - ΤΕΙ, πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών, άριστη χρήση H/Y, ικανότητα επικοινωνίας, 
μισθός ασφάλιση, bonus, προοπτικές εξέλιξης. 
Τηλ: 210 2837840.

PERMANENT job at Sofia Bulgaria (3.5 hours 
from Thessaloniki) insurance, extras, help to 
relocate. Educated to degree level, excellent 
English, 4 years office experience, Microsoft 
Office excellence. CVs: cv@genuineautoparts.bg.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για έκθεση μοτοσικλετών 
στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Πενθήμερο Δευτέρα 
- Παρασκευή, ωράριο 09:30-19:30. Μισθός 700€ 
συν ΙΚΑ. Τηλ: 210 2832104.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από διαφημιστική - εκδοτι-
κή εταιρία με έδρα τους Αμπελόκηπους, για πλήρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 6465780, 6977 312477.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου με καλή γνώση Αγγλι-
κών και γνώση στην Εμπορική Διαχείριση των 
προγραμμάτων Eurofasma και Softone. Περιοχή 
Βούλα. Τηλ: 210 9651581, 6944 258633, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από μεγάλο πρακτορείο ασφα-
λειών στα Βριλήσσια. 5θήμερη εργασία, καλή 
χρήση H/Y. Τηλ: 210 6826421, 210 8037042.

VIOLAK AE εταιρία ιατρικών προϊόντων ζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου. Καλή γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ απαραίτητα. Πτυχίο ΑΕΙ και προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@violak.gr.

YACHTING company in Alimos is seeking 
Candidate for reception desk. Candidates must 
have excellent knowledge of English and PC 
literacy. CVs: ioanna@atalantamarine.com.

SHIPPING company is seeking Candidate for 
reception desk. Candidates must have excellent 
knowledge of English and PC literacy. CVs: 
ioanna@atalantamarine.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με ικανότητες εξ’ολοκλή-
ρου διαχείρισης γραμματειακής υποστήριξης. 
Απαραίτητα: Γνώσεις Αγγλικών, γνώση χρήσης 
Η/Υ-γνώσεις λογιστικής-εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Προαιρετικά: Προϋπηρεσία σε θέση με δι-
ευθυντικά καθήκοντα-συστατικές επιστολές. Τηλ: 
2315 509090, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

OFFICE part-time/full-time, εταιρία συσκευασι-
ών φαρμάκων, Αθήνα. Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση 
πελατών, παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευτών 
εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS Office, 
ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mtcltd.com.

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

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ίντερνετ ζητεί 2 Υπάλληλους 
Γραφείου, με γνώσεις Η/Υ, για άμεση πρόσληψη 
σε 2 νέα τμήματα. Παρέχεται μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
E-mail: design@galaxynet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Kick που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της προώθησης πωλήσεων αναζητά Υπάλληλο 
Γραφείου για back office υποστήριξη με γνώση 
Η/Υ. Καταχώρηση δεδομένων σε ηλεκτρονικό 
σύστημα-αρχειοθέτηση. E-mail: kick@kickadv.
gr, τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί εμφανίσιμη Γραμματέα, 
με πολύ καλές γνώσεις H/Y, Αγγλικών, για προ-
ετοιμασία φακέλων συμμετοχής σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Δεκτή 
φωτογραφία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα το Μοσχάτο, 
ζητεί άτομο Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη 
άριστη γνώση H/Y, Αγγλικά επιπέδου Proficiency, 
προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ: 210 4828452.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εταιρία, για θέση 
Γραμματείας. Ωράριο 09:00-14:00, πενθήμερο. 
Μισθός 400€ συν ΙΚΑ. Τηλ: 210 5233188.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στη Μάνδρα, ζητά Γραμματεία 
πωλήσεων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Γνώση Αγ-
γλικών και υπολογιστών απαιτείται. Επιθυμητή 
γνώση και 2ης ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: export@brass-form.gr.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις  
- Διαφήμιση
EXPANDING multinational company seeks 5 
ambitious individuals, for Sales & Marketing/
Management. Excellent working environment 
& career opportunities. Great remuneration 
package offered, including group insurance. 
CVs until 16/11: careernow@in.gr, code: BD06.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το τμήμα marketing και 
οργάνωσης. Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδο-
χές, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές που να γνωρίζουν από 
πολυεπίπεδο marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioanna56@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυνατούς Δικτυωτές για marketing 
νέας Ελληνικής εταιρίας που θα σας ενθουσιάσει. 
Βιογραφικά στο e-mail: evaveroulia@gmail.com, 
τηλ: 6978 097104.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας μέσω internet. Ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
άμεσο ξεκίνημα, πλήρης εκπαίδευση. Απαραίτητες 
βασικές γνώσεις Η/Υ - ίντερνετ. Τηλ: 23410 70332.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο κάτοχο ΙΧ με 
γνώσεις Η/Υ, internet για να εργαστεί στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
της με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Μισθός, ασφά-
λιση, μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία τουριστικών ακινήτων ζητά 
Συνεργάτη Junior Marketing και Sales Associate 
για projects, marketing και πωλήσεις. Νέος με 
εμπειρία στο τουριστικό marketing και 2 γλώσ-
σες. Μικρός μισθός και ποσοστό πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο info@greekvillas4rent.com.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα των Κυ-
κλάδων ζητεί άτομο, υπεύθυνη διαφήμισης με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και δυνατότητα μόνιμης 
εγκατάστασης στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: Σαντορίνη ΥΔ.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, marketing, 
διαφήμιση, επιθυμητή γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 
910604.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων με δραστηριότητα Ελλάδα 
και εξωτερικό ζητεί να προσλάβει νέους με γνώ-
σεις marketing και οικονομικών, τουλάχιστον 
μιας ξένης γλώσσας και δυνατότητα ταξιδιών 
εκτός Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.
interv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα, Διαφημιστής ή Διαφημίστρια 
για περιοδικές εκδόσεις. Εμπειρία απαραίτητη 
στην παραγωγή διαφήμισης. Βιογραφικά στο 
e-mail: dyros.magazines@otenet.gr.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΜΟΣ τμήματος ανταλλακτικών 
ζητείται από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 
επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε VAG 
GROUP τουλάχιστον 5 έτη. Mε διοικητικές-ορ-
γανωτικές ικανότητες, επαγγελματική συνέπεια 
και υπευθυνότητα. Γνώσεις marketing-logistics. 
E-mail: fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΑΤΟΜΑ (2) με κλίση στην υγιεινή διατροφή και 
τον αθλητισμό, ζητούνται για μερική και πλήρη 
απασχόληση. Ομαδικό κλίμα. Παρέχεται εκπαί-
δευση. Τηλ: 6943 950447.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Marketing/Business Development 
Director, ζητείται που να συντονίζει τους Αντιπρο-
σώπους/Account Executives. Απαιτείται Μετα-
πτυχιακό, Proficiency-Η/Υ, εμπειρία. Εξαιρετική 
αμοιβή, bonus βάσει συμφωνίας. Μη υπαλληλική 
σχέση. Φιλικό και ευγενικό περιβάλλον. Τηλ: 
6932 050080.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά νέους για ημιαπασχόλη-
ση 4-6 ωρών για τη στελέχωση τμήματος Β2Β 
marketing. Μισθός 500€, ασφάλεια + bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.gr, 
τηλ: 210 9618313.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί άτομο με πτυχίο οικονο-
μικής σχολής, γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής 
γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Προτιμητέα η ειδίκευση 
στην προώθηση πωλήσεων και marketing. Βιο-
γραφικά στο e-mail: milk.factory1@gmail.com.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται να συνεξελιχθεί μαζί μας 
με αμοιβαίο όφελος. Με προϋπηρεσία, καλές 
οργανωτικές-διοικητικές ικανότητες-δημιουργι-
κός-καινοτόμος-εμπνευστικός με όραμα, γνώσεις-
εμπειρία στο marketing και νέες τεχνολογίες 
(internet-database marketing-social media). 
E-mail: info@diktyogenesis.gr, τηλ: 210 9885383.

MARKETING Assistant, εταιρία Β2Β, συσκευασίες 
φαρμάκων, πρώτες ύλες. Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση 
και επίσκεψη πελατών, παραγγελίες, ενημέρω-
ση προμηθευτών εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, 
Αγγλικά, MS Office, άνεση στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mtcltd.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία του χώρου της υγείας ζητά 
έμπειρους για το τμήμα του marketing. Άριστες 
πάγιες μηνιαίες αποδοχές, μπόνους, άριστες συν-
θήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Πτυχιούχες /χους 
management-marketing ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, με 
εργασιακή εμπειρία, ικανούς να στελεχώσουν 
νευραλγικές θέσεις marketing-management-
finance. Βιογραφικά στο e-mail: karram192@
yahoo.gr, κα Καρρά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμή-
ματων διαφήμισης, πωλήσεων και management 
συνεταιρισμού. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή με 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στη Μάνδρα, ζητά Στέλεχος 
για το τμήμα Marketing. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Γνώση Αγγλικών και υπολογιστών απαιτείται. 
Επιθυμητή γνώση και 2ης ξένης γλώσσας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: export@brass-form.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία marketing 3 άτομα για 
μερική απασχόληση από το χώρο τους. Βασικές 
γνώσεις internet. Ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 
23410 70332. 

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ εφημερίδα ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ζητεί 
Συνεργάτες στην Ελλάδα για το τμήμα marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: petroskech@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται για ηλεκτρονική δι-
αφήμιση. Βασικός μισθός 350€ συν μπόνους. 
Τηλ: 210 9923317, 6948 604116.

AΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Promartco ltd, ζητούνται 
άτομα για μπαρ ή clubs για PR, για full time ή 
μόνο για ΠΣΚ για την Θεσσαλονίκη. Bιογραφικά με 
τωρινή φωτογραφία στο e-mail: panosakrividis@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με όρεξη για δουλειά και άνεση στην 
επικοινωνία ζητούνται από εταιρία στο χώρο της 
διαφήμισης/προώθησης. Ικανοποιητικές αμοιβές 
μέσω προμηθειών και bonus. Ευέλικτο ωράριο, 
internet επιθυμητό. Τηλ: 6981 410409.

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης με ικανότητες 
καλής επικοινωνίας ζητείται από διεθνή ομά-
δα marketing για άμεση συνεργασία σε τομείς 
internet marketing/εκπαίδευσης. Επιθυμητή χρήση 
internet - όχι απαραίτητη. Τηλ: 23410 70332.

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ extra εισόδημα από διαφημιστική 
εταιρία στο Μαρούσι προσφέρει θέσεις εργασίας 
σε 3 άτομα για διαφήμιση προϊόντων υγείας. Θέση 
γραφείου, σταθερός μισθός. Τηλ: 210 8020550.

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

ΑΤΕΛΙΕ μόδας ζητεί επικοινωνιακή, πρόθυμη, 
οργανωτική νέα, για δημόσιες σχέσεις, online 
marketing και γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, Γερμανικών και 
μόδας. Βιογραφικά στο e-mail: mcpoulopoulou@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ E-Sports Marketing Director με γνώσεις 
social media marketing, για διαχείριση εται-
ρικού portal, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
και διοργάνωση gaming events - tournaments. 
Επιθυμητές σπουδές: business administration, 
marketing. Ε-mail: cv@inspot.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα τον Νέο κόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με σπουδές και γνώσεις 
marketing και πείρα στις πωλήσεις. Τηλ: 6945 
039520.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το τμήμα των δημοσίων σχέσεων 
και της οργάνωσης στο χώρο της ευεξίας ζητούνται, 
πλήρης ή μερική απασχόληση, υψηλές αποδοχές, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6984 451563.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΣΟΥΗΔΙΚΗ εταιρία ζητεί Συνεργάτη στον τομέα 
marketing και communication - social media για 
τα γραφεία της στο Κολωνάκι με οικονομικές 
προοπτικές και σοβαρή επαγγελματική εξέλιξη. 
Τηλ: 210 3615026.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για δικτυ-
ακό marketing, για προώθηση πρωτοποριακών 
προϊόντων για όλη την οικογένεια. Τηλ: 6944 
475926, 6945 347198.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός σε θέματα μάρκετινγκ και 
δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητα προσόντα: 
εκπαίδευση στο αντικείμενο και σχετική προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετή, άριστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@icon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Πρακτική Εξάσκηση στη δημι-
ουργία και διαχείριση διαδικτυακών παιχνιδιών, 
με εμπειρία σε διαδικτυακά παιχνίδια, Παίχτες ή 
Διαχειριστές, με γνώσεις δημιουργίας γραφι-
κών, προγραμματισμό, διαφήμιση/προώθηση, 
κοινωνικά δίκτυα κα. E-mail: info@hiqroup.com.

συνέχεια στη σελ. 22

Senior Mechanical Engineer Supervisor 
(Ref: SMES 11/14)

Futuretrend is seeking on behalf of its client, a leading multinational company, with unique innovative 
products in the field of consumer goods, is looking for Senior Mechanical Engineer Supervisor for 
its development center in Greece.

The role of the incumbent will be to perform product-engineering development and product engineering 
support activities for new product development. The position requires working in a team environment 
with other departments such as quality, process development, production, marketing and sales and 
working with external customers and suppliers depending upon project and program activities.

The incumbent will report to the Department Manager and will have the authority to apply, improve, 
propose engineering design solutions and evaluate engineering design tools, propose best practices. 
His/her key tasks include to propose and monitor design research activities, to manage projects, to 
coordinate the R&D product specific knowledge team for prototype development, to test and evaluate, 
to review organize patent publications and supervise pilot production.

Candidates possess a mechanical engineering degree, or similar, at Bachelor’s or Master’s level, 
should speak and write English fluently. They should also have at least six years’ experience on one 
or more of the following: product design activities, assembly design/automation concept, plastics/
molding training, steel processing and production management.

Candidates’ industry experience is preferred with companies that research and develop new products 
sold preferably for hand held consumer use (cell phones, tools, cosmetics, etc). Understanding the R&D 
develop stages of typical new product development (concept, pilot and production phases) is essential. 

Past experience should also include team collaboration, communication skills through modern tools 
(web meetings, teleconferencing), and project management experience, in order to plan, track, execute 
and follow-up project tasks. CAD/CAM knowledge is considered important.

The company offers an attractive salary, bonus on specific targets and KPIs and other benefits. 
 
If you find the position interesting, please send your CV to the following e-mail: cv@futuretrend.gr 
stating the position Ref. SMES 11/14.

Η DATAMED A.Ε, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη εταιρία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληρο-
φορικής στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, επιθυμεί να προσλάβει:

System Engineer

H εταιρία XLCLOSET δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, έχοντας φυσική παρουσία με τα κατα-
στήματα VERTICE στα κεντρικότερα σημεία στην Αττική (The Mall, Έρμου κτλ), αλλά και μέσω ηλεκτρο-
νικών πωλήσεων με το ηλεκτρονικό κατάστημα xlcloset.gr. Καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό μερίδιο 
στην ελληνική αγορά ειδικεύεται στην γυναικεία μόδα για μεγάλα μεγέθη. Στα πλαίσια της ευρύτερης 
ανάπτυξης της εταιρίας επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Υπεύθυνη Καταστήματος - Σύμβουλο Πωλήσεων 
για το Κατάστημα στο The Mall Athens

Αρμοδιότητες: 
•Μεγιστοποιεί τις πωλήσεις και τις εμπορικές ευκαιρίες 
•Προωθεί και προτείνει εναλλακτικούς συνδυασμούς - συμπληρωματική πώληση - προτάσεις στους 
πελάτες - εξασφαλίζει ποιοτική εξυπηρέτηση για τους πελάτες σε όλα τα σημεία πώλησης  
(δοκιμαστήρια, ταμείο κλπ) από τον ίδιο και την ομάδα     
•Διαχειρίζεται τη ροή του εμπορεύματος σε επίπεδο πωλήσεων και παρουσίασης εντός του καταστήματος 
•Πιστεύει στους ανθρώπους/ συντονίζει, διαχειρίζεται, εκπαιδεύει και αναπτύσσει την ομάδα 
•Αξιολογεί την απόδοση της ομάδας, μέσω συγκεκριμένης φόρμας, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 
•Διαχειρίζεται όλα τα θέματα μισθοδοσίας (πρόγραμμα προσωπικού, ωράριο, επιπλέον ώρες κλπ) 
•Δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα για την ομάδα και την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος 
•Ελέγχει κόστη και την κερδοφορία του καταστήματος και επικοινωνεί την πρόοδο με τον προϊστάμενο 
δικτύου 
•Δημιουργεί πλάνο επίτευξης του οικονομικού στόχου - παρακολουθεί και επικοινωνεί την πρόοδο 
των πωλήσεων ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία με την ομάδα του και με τον προϊστάμενο δικτύου 
•Παρακολουθεί, συντονίζει και διασφαλίζει ότι ακολουθούνται σωστά και με ασφάλεια, 
για το προσωπικό, όλες οι διαδικασίες του καταστήματος

Προσόντα υποψηφίων: 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στο χώρο των καταστημάτων λιανικής  
(προϋπηρεσία σε γυναικεία είδη θα προτιμηθεί). 
•Γνώση και διαχείριση Η/Y  
•Πελατοκεντρική προσέγγιση και επίλυση  
προβλημάτων 
•Εμπορική αντίληψη  
•Καινοτόμες ιδέες - δημιουργικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ανάθεση ευθυνών και καθοδήγηση  
•Ανοιχτό μυαλό και όρεξη για μάθηση,  
προσαρμοστικότητα 
•Ενθουσιασμός και λήψη πρωτοβουλιών  
•Μπορεί να αντεπεξέλθει σε συνθήκες εργασιακής 

πίεσης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός 
και γραπτός λόγος) 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Εκπαίδευση / σπουδές: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Ανώτερες σπουδές θα εκτιμηθούν ανάλογα.  
Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον 
εργασίας και προοπτικές εξέλιξης καθώς και 
πακέτο αποδοχών συνδεδεμένο με την απόδοση.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: jobs@xlcloset.com 
με πρόσφατη φωτογραφία με την ένδειξη SALES.

•Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια 
•Πτυχίο ΑΕΙ  
Απαραίτητες γνώσεις:   
•Εμπειρία σε εγκατάσταση και 
διαχείριση δικτύων  
•Εγκατάσταση και διαχείριση 

λειτουργικών συστημάτων 
Windows, Linux, Unix 
•Εγκατάσταση ΒΔ Oracle, SQL 
Server 
•Διαχείριση VM   
Επιθυμητές γνώσεις: 

•Oracle DBA

Παρακαλούμε για την αποστο-
λή βιογραφικών στο fax: 210 
8056706 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση abam@datamed.gr. 
Πληροφορίες: κα Α. Βαμβακά.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βιολόγος ή Τεχνολόγος
•Πλήρους απασχόλησης, έως 40 ετών ζητείται από διαγνωστικό εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη.  
Βιογραφικά στο e-mail: diagnostics100@gmail.com

Η εταιρεία Vodafone αναζητά νέους και νέες για την κάλυψη θέσεων:

Εξωτερικού Πωλητή
Οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν εκπρόσωποι 
προώθησης πακέτων καρτοκινητής Vodafone.  
•Το ωράριο πλήρους απασχόλησης θα είναι  
από τις 9:00 μέχρι και τις 17:00 κατά  
τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ. 
•Υπάρχει δυνατότητα μερικής απασχόλησης  
(4 ώρες).  
•Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή και για τα δυο 
είδη απασχόλησης. 
•Τα σημεία εργασίας είναι εύκολης πρόσβασης 
με τα ΜΜΕ.  
Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιου: 
•Απόφοιτος λυκείου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα. 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση 

για εργασία. 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή  
στην ομάδα. 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης 
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μηνιαίο μισθό (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). 
•Bonus παραγωγικότητας στην επίτευξη  
των στόχων. 
•Ασφάλιση ΙΚΑ. 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Συνεχής καθοδήγηση - υποστήριξη από έμπειρα 
στελέχη της εταιρείας.  
Αρμοδιότητες: 
•Εύρεση πελατών για την προώθηση  
της καρτοκινητής Vodafone. 
•Εκπλήρωση των μηνιαίων στόχων.  
Αποστολή βιογραφικού των υποψήφιων  
στο e-mail: vf416hunter@gmail.com

Διευθυντής Λειτουργίας
Η The Franchise Co., εταιρία συμβούλων για λογαριασμό πελάτη της, δίκτυο με δυναμική παρουσία και 
ανάπτυξη στο χώρο της εστίασης, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Λειτουργίας.

Ο υποψήφιος είναι ένας δυναμικός επαγγελματίας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (διοίκηση επιχειρήσεων, πλη-
ροφορική, μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται επιθυμητός) και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο χώρο 
της εστίασης. Ο ιδανικός συνεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, προγραμ-
ματισμού, διαχείρισης διαδικασιών, καθοδήγησης ομάδων και αντίληψης επιχειρηματικών αναγκών 
για την αποτελεσματική διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου. Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία 
στο χώρο της εστίασης.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Υπεύθυνος για τη λειτουργία του δικτύου 
•Ηγείται της ανάπτυξης δράσεων που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της λειτουργίας υποστηρίζοντας 
την ανάπτυξη του δικτύου 
•Διαχειρίζεται, οργανώνει και καθοδηγεί ομάδες 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις και τις αλλαγές στην αγορά.  
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σχετικό αντικείμενο 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλα τα επίπεδα διοίκησης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών και Microsoft Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη.  
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστες προοπτικές εξέλιξης.  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη 
Op/M στο e-mail: pgr@tfc.gr
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ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ομάδα μάρκετινγκ που επεκτεί-
νεται ζητούνται 3 άτομα για μερική ή πλήρης 
απασχόληση με καλές γνώσεις Η/Υ και ίντερνετ. 
Προμήθεια μέχρι και 90%. Τηλ: 2341 070332.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
Η MANAGEMENT force ζητεί Πτυχιούχο Λογιστι-
κής με σχετική εμπειρία σε λογιστήριο εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών ή τεχνική μελετητική εταιρία. 
Απαραίτητα Προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικών 
(Β2). E-mail: info@mforsafety.com, κωδ: ΛΟΓ-13, 
fax: 210 6109786.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με διετή προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας για εγγραφές, ΦΠΑ, δηλώ-
σεις φυσικών-νομικών προσώπων. Προγράμμα-
τα:Κεφάλαιο και Epsilon net. Θα τηρηθούν αυστηρά 
τα κριτήρια. Μισθός ανάλογος των προσόντων. 
E-mail: economics.services@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-
ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δομημένος 
γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου 
απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και δι-
οίκησης επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι 
απαραίτητη. Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@
orancon.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-κλείσι-
μο-ισολογισμός-εργατικά-φοροτεχνικά. Πλήρης 
απασχόληση. E-mail: link2@link.com.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ Ασφαλιστικών εταιριών με καθε-
στώς ΕΠΥ, ζητείται Προϊστάμενος λογιστηρίου 
με άριστη γνώση του Ν.400 και του Ν. 4172, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και άπταιστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@gmail.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογράφη-
σης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL Server, 
επίλυσης προβλημάτων hardware και δικτύων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ αναζητούνται για εργασία σε μεγάλη 
κατασκευαστική εταιρία. Μηνιαίο σταθερό μισθό και 
ασφαλιστική κάλυψη. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κής γλώσσας με εργασιακή εμπειρία σε εργατικά, 
φορολογικά και μισθοδοσία. Τηλ: 210 6182242.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Υπαλ-
λήλους με γνώσεις Αγγλικών και προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση για τη στελέχωση του τμήματος 
τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία έργων με έδρα την Αθήνα, ζητά 
Βοηθό Λογιστή με ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: aggelia.blog@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα και δραστήρια για 
συνεργασία στον κλάδο των ασφαλίσεων και των 
λογιστικών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxinterest@yahoo.com, τηλ: 6977 060627.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στο Μενίδι, ζητάει νεαρή -ο 
για θέση στην τιμολόγηση. Μεταφορικό μέσον 
απαραίτητο, προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@captainspices.gr.

Η HYGIENE Service αναζητά Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία 5 έτη σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης (IT) με 
εμπειρία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
filellinon2014@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace and Spa 
5* στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Λογιστή για 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

MARINE Services Group is seeking a part time 
Accounting Assistant with excellent command of 
English and Ms Office. CVs: hr.inbox11@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Εργατολόγο με γνώσεις 
μισθοδοσίας και εργατικών. Προϋπηρεσία σε συ-
ντάξεις θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη γνώση του 
προγράμματος μισθοδοσίας epsilonet. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία πλησίον μετρό Χολαργού, 
ζητεί άτομο ως Βοηθό Λογιστή, απόφοιτη ΤΕΙ 
λογιστικής, με γνώσεις H/Y, MS office. Προϋ-
πηρεσία θα εκτιμηθεί. E-mail: info@chem-oclean.
gr, τηλ: 210 5553120.

ΟΜΙΛΟΣ ιατρικής, αισθητικής ζητεί άτομο Από-
φοιτος ΑΣΟΕΕ για λογιστήριο και διοικητικά 
καθήκοντα, με προϋπηρεσία στον αντίστοιχο 
συγκεκριμένο κλάδο παροχής υπηρεσιών. 
E-mail: xariszafiro@yahoo.gr, τηλ: 6972 106362.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία διε-
θνών μεταφορών, σχετική προϋπηρεσία θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: marietta@
entexnoslogistiki.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ αυτοκινήτων ζητεί άτομο για 4ωρη πεν-
θήμερη εργασία με γνώσεις λογιστικών (control) 
για καταχώριση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
carapplication.gr, τηλ: 210 6640667, ώρες επι-
κοινωνίας 08:00-17:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά: Υπεύθυνο /η 
Λογίστρια. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή 
Λογιστικής Σχολής,5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση, καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: nhotel1@gmail.com.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για τη στελέχωση 
των νέων γραφείων, ανεξαρτήτου ηλικίας, εμπει-
ρίας και γνώσεων για διαχείριση πελατολογίου, 
καταγραφή παραγγελιών και μηχανογράφηση. 
Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, πριμ, καριέρα. Τηλ: 
211 9964010.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί Λογίστρια Πτυχιούχο με 
προϋπηρεσία σε βιβλία όλων των κατηγοριών, 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών, συστάσεις απαραίτητες. 
Fax: 210 9837186.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα για 
τη θέση Βοηθού Λογιστή. Απαραίτητα: 1)άριστη γνώση 
φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών 
προσώπων, 2)άριστη γνώση βιβλίων Γ’ κατηγορίας 
και 3)προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. E-mail: 
taxservices.thessaloniki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, πτυχιούχος με πρόσφατη πο-
λυετή εμπειρία και καλή γνώση σε τήρηση όλων 
των λογιστικών βιβλίων, μισθοδοσία ΦΜΥ κλπ 
και γενικά όλων των εργασιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: tirlogic@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Δάφνη ζητεί Βοηθό 
Λογιστή για πλήρης απασχόληση, γνώσεις λο-
γιστικών προγραμμάτων Data Communication, 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxsyst1@otenet.gr.

ΝΕΑ ζητείται με γνώσεις λογιστικής για Γ’ κατη-
γορίας βιβλία και δίπλωμα αυτοκινήτου, περιοχή 
Αρτέμιδα. Τηλ: 6987 152004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία τουλάχιστον 
3 χρόνων, γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων 
και γνώσεις μισθοδοσίας για τη στελέχωση λογι-
στικής εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: logistiki.
etaireia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με γνώσεις σε βιβλία Γ’ κατη-
γορίας, δηλώσεις εταιριών και φυσικών προσώπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: forosgs@otenet.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην Παιανία ζητείται Βοη-
θός Λογιστή. Βιογραφικά στο e-mail: accounting@
elvan.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εκδοτικός, ζητεί Συγγραφείς για οικο-
νομικά, λογιστικά και νομικά βιβλία. Τηλ: 210 
3630271, 6977 210549.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστής και Βοηθός Λογιστή με 
γνώσεις Αγγλικών, κεφαλαίου 5 και γνώσεις 
Η/Υ (word, excel). Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@linodiet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί νέο -α, Βοηθό Λογι-
στή. Γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων data 
communication, singular logic, H/Y, κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ. Βιογραφικά στο e-mail: mail@
dimitrioutasos.gr, τηλ: 210 6204211.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστού, ζητείται με άριστα Αγγλικά. 
Τηλ: 211 2213875.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, νέος, με πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ ζη-
τείται από εταιρία με έδρα το Αιγάλεω. Μισθός 
800€. Τηλ: 210 3417333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με 2ετή εμπειρία. Προσφέ-
ρεται βασικός μισθός και ασφάλιση συν bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: xkmass@yahoo.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-
ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δομημένος 
γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου 
απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@outlook.com.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητείται από λο-
γιστική εταιρία Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, με 
προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε λογιστικά γραφεία, φορολογικούς ελέγχους, 
ισολογισμούς και γνώση τρέχουσας φορολογικής 
νομοθεσίας. E-mail: ekatos@link.com.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων με δραστηριότητα Ελλάδα 
και εξωτερικό ζητεί να προσλάβει νέους με γνώ-
σεις marketing και οικονομικών, τουλάχιστον 
μιας ξένης γλώσσας και δυνατότητα ταξιδιών 
εκτός Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.
interv@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διοίκησης με εμπειρία 2 ετών σε 
Οικονομικά, Management, Επικοινωνία, Χρη-
ματοοικονομικά, Ασφαλιστικά. Γερμανικά ως 
μητρική γλώσσα. Τέσσερα άτομα θα στελεχώσουν 
θυγατρική Γερμανικού ομίλου σε χρηματομε-
σιτικές υπηρεσίες. Αλεξανδρούπολη. E-mail: 
foutzitzis@blueschild.com.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Υπάλληλο 
με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και 
υπολογιστών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου, 
για πλήρη απασχόληση. Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ 
Οικονομικής κατεύθυνσης. Ε-mail: anelixiltd@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων επιχειρήσεων ζητεί 
Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών με άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 211 1097120, 
210 9733846.

 

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
Η NOVA Real Estate, ψάχνει Συνεργάτες για 
να τους εκπαιδεύσει ως Συμβούλους ακινήτων, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες της στην περιοχή των Δ. Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: fragos@novarealestate.gr.

Η NOVA Real Estate ψάχνει Συνεργάτες για 
να τους εκπαιδεύσει ως Συμβούλους ακινήτων, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες της στην περιοχή των Β. Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: fragos@novarealestate.gr.

Το ΜΕΣΙΤΙΚΟ-κατασκευαστική Λιολίδης, αναζητά 
Μεσίτη/Μεσίτρια για στελέχωση του γραφείου 
της στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ενημερω-
μένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό 
πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
liolidis.gr, τηλ: 2310 420002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα και δραστήρια για 
συνεργασία στον κλάδο των ασφαλίσεων και των 
λογιστικών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxinterest@yahoo.com, τηλ: 6977 060627.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων 
για εργασία στο κέντρο και Νότια Προάστια. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση-σεμινάρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: 
info@marylandproperties.gr, fax: 211 8001339.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ από εταιρία χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, ζητούνται, για μερική απασχόληση. 
Προϋπηρεσία σε οικονομικά - ασφαλιστικά επι-
θυμητή όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsathens@gmail.com, τηλ: 6973 293899.

 

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Πληροφορικής με εμπει-
ρία ενός έτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με προσανατολισμό στην 
Πληροφορική για την υποστήριξη δικτύων καθώς 
και την αποκατάσταση λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστημάτων και εφαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dnikolaou@freemail.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εφαρμογών ζητείται από εταιρία 
απολυμάνσεων για στελέχωση υποκαταστή-
ματος στην Αττική. Προηγούμενη εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: saneco@yahoo.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εγκατάστασης - Συντήρησης δικτύ-
ων - Window Server - VPN ζητείται από το Dion 
Palace hotel. 2-3 έτη προϋπηρεσία απαραίτητη σε 
εταιρία ή ξενοδοχείο ή internet cafe. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@dionpalace.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Μηχα-
νικός H/Y, με γνώση σχεδιασμού PCB (Hardware), 
embedded programming σε γλώσσα C και σε 
σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας, ζητείται 
για μόνιμη απασχόληση από εταιρία εμπορική-
κατασκευαστική και ανάπτυξης βιομηχανικών 
εφαρμογών. E-mail: pantelidis@pantelidis.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογρά-
φησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL 
Server, επίλυσης προβλημάτων hardware και 
δικτύων. Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λύσεων πληροφορικής, ενδι-
αφέρεται για Σύμβουλο/Τεχνικό Παραμετροποίη-
σης Υποστήριξης Εφαρμογής ERP-SoftOne στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσόντα: Πτυχίο 
Τεχνολογικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης, εμπειρία 
σε παραμετροποίηση/υποστήριξη προγράμματος 
ERP, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrthes@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μάικροκουεστ Βορείου Ελλάδος ΕΠΕ, 
πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά Τεχνικό 
Η/Υ για on site υποστήριξη σε H/W και δίκτυα 
πελατών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου και 
μηχανής απαραίτητα. E-mail: hr@microquest.
gr, fax: 210 9531001, κωδ: FE11/14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Laptop για μεγάλη εταιρία 
πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 3 έτη στο κλάδο τουλάχιστον. 
Άριστη γνώση Hardware, Software και Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη Ι.Τ. για τεχνική 
και δικτυακή υποστήριξη (help desk). Γνώσεις php, 
javascript, AspVB επιθυμητές, αλλά όχι απαραί-
τητες. E-mail: hr@compupress.gr, κωδ: ΙΤ1114.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο, με γνώσεις επισκευής κινητών, 
smart phones, tablets και Η/Υ όλων των επω-
νύμων και μη κατασκευαστών, ζητείται. Αμοιβή 
συζητήσιμη. Τηλ: 6973 434464.

 

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ZHTOYNTAI απόφοιτοι-τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
κλάδου Πληροφορικής, με γνώσεις πολυμέσων/
οπτικοακουστικών μέσων. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση Αγγλικής, μεθοδικότητα και συ-
νέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ζητούνται άτομα για κατα-
σκευή ιστοσελίδων από διαφημηστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.
com, τηλ: 6945 776821.

WEB Developer από Θεσσαλονίκη, ζητείται. Επι-
χείρηση web ζητεί έμπειρο Προγραμματιστή web 
Developer με άριστη γνώση php, html, jquery, 
javascript, css, mysql, ajax. Επιθυμητές γνώσεις 
linux, webserver. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: bio@youthclub.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-Software Developer 
με γνώση Microsoft.net framework (VB.NET), 
Microsoft SQL Server, σειριακά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, ζητείται για μόνιμη απασχόληση 
από εταιρία εμπορική - κατασκευαστική και ανά-
πτυξης βιομηχανικών εγαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: pantelidis@pantelidis.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογρά-
φησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL 
Server, επίλυσης προβλημάτων hardware και 
δικτύων. Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@
gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ με voucher με γνώσεις 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και βά-
σεων δεδομένων. Επιθυμητά VB.NET, C, MYSQL. 
Προοπτική περαιτέρω συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491.

ΝΕΟΣ με γνώσεις Πληροφορικής, με ή χωρίς 
πτυχίο, ζητείται για συμμετοχή σε 3μελή ομάδα 
game Developers. Τηλ: 6947 324122.

C++ Developer ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd. για τη στελέχωση της ομάδας 
της στη Θεσσαλονίκη.Απαραίτητα: C++, MFC, πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αγγλικά, στρατιω-
τικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Επιθυμητά 
προσόντα: Εργασιακή εμπειρία. E-mail: jobs@
pulsemicro.com, κωδ: cd.

.NET Web Developer ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd. για τη στελέχωση της ομάδας της 
στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα: C#-.NET-HTML5-
JavaScript-πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-Αγ-
γλικά, στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.
Επιθυμητά προσόντα: Εργασιακή εμπειρία-ASP.
NET MVC-jQuery-AngularJS/KnockoutJS-MS SQL-
MySQL. E-mail: jobs@pulsemicro.com, κωδ: wd.

Η CICICOM Ltd ζητά Junior Mobile Applications 
Developer (iOS/Android). Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@cicicom.gr.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητείται, I.T. 
με γνώσεις Active Directory, Exchange Server, 
Wireless Networks, Linux Firewalling, SQL, HTML, 
Joomla και γνώσεις οπτικοακουστικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ets.it@events.gr, 210 9880032.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Web Developer 
με εμπειρία και γνώση σε joomla, wordpress ή 
drupal, δυνατότητα κατασκευής custom website 
και εξειδικευμένων εφαρμογών (mobile και 
facebook applications). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@helloadv.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, 
έμπειρος ζητείται να διαμένει. Υποχρεωτικά πε-
ριοχή Αμπελοκήπων - Ψυχικό - Μαρούσι (εγγύς 
Βόρεια Προάστια), για μερική πρωινή απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.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.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελοιόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστημιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-μερική απασχόληση ως 
Διαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αμπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer με γνώσεις Wordpress, με 
2ετή εμπειρία και επίδειξη portfolio, πολύ καλή 
γνώση HTML5, JavaScript, JQuery και CSS3, 
Responsive web design, Adobe Photoshop, CMS 
και e-commerce. E-mail: stefanos@flipside.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λύσεων πληροφορικής, εν-
διαφέρεται για Σύμβουλο/Τεχνικό Παραμετρο-
ποίησης Υποστήριξης Εφαρμογής ERP-SoftOne 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσόντα: Πτυχίο 
Τεχνολογικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης, εμπειρία 
σε παραμετροποίηση/υποστήριξη προγράμματος 
ERP, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrthes@gmail.com.

GENERAL experience 3 years, MVC framework, 
REST API web services, PHP 5 object orientated 
programming, Mysql, Ajax/JavaScript, HTML 
5 and CSS, application security. CVs: jobs@
ideaseven.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με συμμετοχή σε πολ-
λά διεθνή projects, αναζητά Προγραμματιστή C#, 
κάτοχο MSc Πληροφορικής με εμπειρία σε C#. 
Γνώσεις σε java/php/.NET/SQL/MATLAB/Parallel 
Programming, κρίνονται θετικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@proptimality.gr.

WEB Developer, εταιρία επιθυμεί να προσλάβει 
ή να συνεργαστεί με έμπειρο Προγραμματιστή, 
MAGENTO, HTML5, PHP, MySQL, JQUERY. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@pret-a-beaute.
com, κωδ: dev.

WEB Developer Wordpress ζητείται για κατασκευή 
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.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Προγραμματιστή. Επιθυμητή 
γνώση:.net, c++, Entity Framework, MS-SQL. Τηλ: 
2315 509090, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

 

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντέρ τελειόφοιτος/απόφοιτος για 
πρακτική άσκηση. Άριστες γνώσεις video editing, 
photoshop και Η/Υ. Άμεση συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: bios@otenet.gr, κωδ: ΜΟΝΤΑΖ.

ΠΑΙΔΙΑ και έφηβοι ζητούνται για συμμετοχή σε 
τηλεοπτικές διαφημίσεις και ταινίες. Τηλ: 210 
6856200.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ με πείρα 15 ετών, σε όλα τα 
είδη, ρεμπέτικα, Σμυρνέικα, λαϊκά, ζητεί εργασία. 
Προτάσεις σοβαρές από Manager και γραφεία. 
Τηλ: 6907 594193.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ - Τραγουδιστής με ρεπερτόριο λαϊκό, 
δημοτικό, νησιώτικο, ζητείται για κάθε Σάββατο, 
από μαγαζί στον Άγιο Στέφανο. Ημερομίσθιο 50€. 
Τηλ: 6937 050814.

ΓΚΡΟΥΠ ζητείται για live εμφανίσεις σε καφε-
τέρια, κατά προτίμηση νέα και νέος, για λαϊκό 
πρόγραμμα. Τηλ: 6932 288234.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα 
επίπλων κουζίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια. Βιογραφι-
κά στο e-mail: info@exoplismos4u.gr, τηλ: 6930 
303181.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης, επικοινωνι-
ακός με γνώσεις εικονοληψίας, μοντάζ και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά και φωτoγραφία 
στο e-mail: acviografika@gmail.com.

ZHTEITAI Γραφίστας άμεσα, για ημιαπασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, In design για περιβάλλον mac. 
Στοιχεία εργοδότη: Attune ΕΠΕ. Έδρα: Nέα Σμύρνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: tune@attune.biz.

ART DIRECTOR - Γραφίστας με δημιουργική ικα-
νότητα ζητείται απο μεγάλη Κυριακάτικη εφημε-
ρίδα. Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο σχεδιασμό 
περιοδικών εφημερίδων. Πολύ καλές συνθήκες 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: efimerida2m@
gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με άριστη γνώση της Adobe 
suite photoshop illustrator indesign after effects. 
Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε webdesign 
motion graphix video και σύγχρονες σχεδιαστικές 
προτάσεις. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
bio@youthclub.gr.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ γραφείο με ειδίκευση στο σχεδι-
ασμό καταστημάτων ζητά Aρχιτέκτονα/Διακοσμητή 
με καλή γνώση 3D σχεδιασμού, V-ray, AutoCAD, 
Photoshop, και Αγγλικών. Απαραίτητη η καλή 
παρουσίαση των παραπάνω. Βιογραφικά και 
portfolio στο e-mail: sotosdr@gmail.com.

H FORUM AE ζητά για 4ωρη απασχόληση: Γρα-
φίστα/τρια. Άριστη γνώση σουίτας Adobe CS5 σε 
περιβάλλον Mac Os. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών στον περιοδικό τύπο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: magazines@forumsa.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ρούχων-Βοηθός Σχεδιαστή ρούχων 
ζητείται από εταιρία αντρικού casual ρούχου στον 
Κεραμικό για δημιουργία συλλογής (total look). 
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Illustrator, 
Αγγλικά. Βιογραφικά και artworks στο e-mail: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώσεις Photoshop, 
illustrator, corel σε περιβάλλον Mac και pc. Μισθός 
700€ ανάλογα με τις δυνατότητες και εμπειρία. 
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ldpssavvas@gmail.com, τηλ: 6979 553641.

συνέχεια στη σελ. 24

ZEINCRO is a leading contract services organisation which operates providing full range, high quality 
services to the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local 
knowledge and expertise, European presence and mostly through its highly educated and experienced 
team of people. For this qualified team, we are looking to recruit:

Εxperienced  
Clinical Research Associates

Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience 
in all aspects of clinical trial set-up, and 
monitoring activities 
•University degree in life science sector 
(biology, pharmacy, nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as 
an asset 
•Excellent command of Greek and English 
language (both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & 
abroad) 
•Self-motivated and able to work independently 
in a highly demanding multinational 
environment 
•Goal - oriented personality 

•Excellent communication and negotiation  
skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS 
Office  
The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail at: 
smaltezou@zeincro.com or by fax at: 210 6134695 
or to the following address: Zeincro Hellas AE, 30 
Anapafseos Str, 15235 Vrilissia, Athens.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διαφημιστική εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει κατά προτίμηση:

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας 
Έως 26 ετών ή κοπέλα που να γνωρίζει άπταιστα  τα αγγλικά για τα γραφεία της στον Πειραιά.

Περιγραφή εργασίας: 
•Διορθώσεις, επιμέλεια και σύνταξη κειμένων 
τουριστικού περιεχομένου στα αγγλικά 
•Γραμματειακή υποστήριξη  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet) 
•Kατά προτίμηση κάτοικος Πειραιά ή γύρω  
περιοχών  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Αναπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Επικοινωνιακό άτομο  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό με αναπροσαρμογή μετά  
την παρέλευση του πρώτου τριμήνου 
•Προοπτικές εξέλιξης

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περί-
πτωση μη επιλογής,δε θα μπορέσουμε να ενημε-
ρώσουμε όλους τους υποψηφίους. Βιογραφικά 
στο e-mail: athensjobs@gmail.com

Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου 
αναζητά συνεργάτη για το τμήμα της:

Διοίκησης Παραγωγής
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Χημικός ή χημικός μηχανικός ΑΕΙ 
•5ετή εμπειρία στην διοίκηση παραγωγής 
•Γνώση αγγλικών. Η γνώση της γερμανικής 
είναι πρόσθετο προσόν  
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Ικανότητα διοίκησης & οργάνωσης τμημάτων 
παραγωγής 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και project 
managing 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια 

και δέσμευση για το αποτέλεσμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση,  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.
ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα, Κιλκίς 
ΤΚ 61100.Υπόψη κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: 
hr@elvial.gr

Η UNIMAC AE ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στον Αγ. Ι. Ρέντη:

Στέλεχος Προμηθειών
Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση 
θετικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο Proficiency) 

•Πολύ καλή γνώση  
MS Office και χρήσης Η/Υ 
•Ηλικία έως 32 ετών
Βιογραφικά σημειώματα  
στη διεύθυνση: UNIMAC A.E.  

Πέτρου Ράλλη 83 Πάροδος,  
Αγ.Ι.Ρέντη, στο fax:  
210 3490301 ή στο e-mail: 
e.sarantos@unimac.gr.  
Υπόψη κ. Ηλία Σαράντου.

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων
Περιγραφή θέσης: 
•Επισκευές, εγκαταστάσεις ιατρικού και οδοντιατρικού εξοπλισμού 
•Έλεγχος και εντοπισμός βλαβών και δυσλειτουργιών ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και εξοπλισμού 
με τη χρήση των ανάλογων οργάνων 
•Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων κ αυτοματισμών πεπιεσμένου αέρα και νερού βάση 
σχεδίου 
•Συντήρηση, έλεγχος λειτουργίας και αντικατάσταση ρουλεμάν σε μοτέρ 
•Επισκευές ιατρικών συσκευών laser. 
•Πενθήμερη εργασία 9-18 με έδρα τη Θεσσαλονίκη  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης ηλεκτρολογικού σχεδίου μηχανημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και τεχνικών όρων για την ανάγνωση και κατανόηση τεχνικών εγχειριδίων. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογες εργασίες επισκευών ηλεκτρικών συσκευών 
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 4-6 μέρες μηνιαίως βάση προγράμματος  
Παροχές: 
•Εταιρικό επαγγελματικής χρήσης αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Καλό περιβάλλον εργασίας σε εταιρεία 90 έτη στον κλάδο 
•Μικτός μηνιαίος μισθός 850-950

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:techsalonica@gmail.com για την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στο site: http://www.
sadent.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά για το εστιατόριο “The Bone” στη Σαντορίνη, 
για άμεση πρόσληψη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Barman / Barwoman - Service 
(Κωδ. Θέσης: THE_B_B_S)

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε μπαρ εστιατορίου, 
τουλάχιστον 3 ετών. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας. 
•Ευγένεια, ευχάριστη  
και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η  
στην εξυπηρέτηση  

και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Προσαρμοστικότητα  
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
εργασιακής πίεσης. 
•Ικανότητες διοργάνωσης  
& διοίκησης προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα.

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

αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Διατροφή 
•Πρόσληψη άμεση

Παρακαλούμε αποστείλατε το 
βιογραφικό σας σημείωμα μαζί 
με φωτογραφία μέσω e-mail:at@
aquavistahotels.com. Όλα τα 
e-mail θα χειριστούν με από-
λυτη εχεμύθεια & σεβασμότης 
ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

H διαφημιστική εταιρία Grafima επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνους Πωλήσεων  
για το Τμήμα Διαφήμισης  

(ενθετα Κυριακάτικων Εφημερίδων και Ειδικές Εκδόσεις)
Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου  
μέσω τηλεφωνικών επαφών και επίσκεψης  
σε δυνητικούς πελάτες 
•Ανίχνευση νέων επαγγελματικών ευκαιριών 
στην αγορά 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες  
καθώς και follow up  
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 

•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
Ms Office 
•Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή διαχείριση χρόνου 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Επικοινωνία 
•Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
grafima@otenet.gr
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φωτογραφήσεις μαγιό 
- εσωρούχων 20€/ώρα με καλές αναλογίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: momikosalex@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για φωτογραφίσεις ρού-
χων. Βιογραφικά και φωτογραφίες στο e-mail: 
g.k1965@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με καλές αναλογίες για φω-
τογραφίσεις. Αμοιβή 20€/ώρα. Βιογραφικά και 
φωτογραφίες στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-τρια ή Διακοσμητής-τρια ζητείται με 
γνώση 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων, απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε σχεδιασμό εκθεσιακών περιπτέρων 
τουλάχιστον δύο έτη σε αντίστοιχη θέση. Άριστη 
γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad-3d 
Max). Μισθός-ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 6945 361321.

GRAPHIC Designer, ζητείται από εταιρία ένδυσης 
και υπόδησης. Απαραίτητα, πολύ καλή γνώση προ-
γραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και web design, 
σχετική προϋπηρεσία 2-3 ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@favela.gr, τηλ: 210 3633642, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-16:00.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ Σκιτσογράφος για την εικονογράφη-
ση παραμυθιών από εκδοτικό οίκο, ζητείται για 
μόνιμη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις κοπτοράπτη και γαζωτικής, 
ζητούνται για ελαστικά ρούχα, από εργαστήριο 
στον Κολωνό. Τηλ: 210 5127959, 6997 484104.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ με γνώσεις Rip Software Photoshop 
Corel με προϋπηρεσία σε εταιρία εκτυπώσεων 
- επιγραφών, ζητείται για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
210 3453091, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Πατρονίστ με σχετική προ-
ϋπηρεσία. Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν 
σύστημα Lectra. Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: patronist2014@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Pentagon AE, ζητά Γραφίστα για πλήρη, 
πενθήμερη απασχόληση με αρχικό μισθό 700€ στο 
Καλοχώρι. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών 
και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: viografika.ae@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από δημιουργικό γραφείο 
- διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@playgroundstudio.gr, τηλ: 211 2145055.

ΜΟΥΣΙΚΗ μπουζούκι και κιθάρα, ζητούνται για 
3ωρο πρόγραμμα Παρασκευή Σάββατο, βράδυ, 
σε ταβέρνα στην Αγία Παρασκευή, ημερομίσθιο 
25€ ανά άτομο. Τηλ: 6944 594407, 210 6004724.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ηθοποιούς, στα Βόρεια Προάστια. 
5θήμερη απασχόληση, για εξυπηρέτηση πελατών 
μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Τηλ: 210 8020550, 
6948 668984.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κατασκευαστική εταιρία. 
Τηλ: 6977 841543.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με γνώσεις δημοσίων 
σχέσεων και marketing, για να αναλάβει το δι-
αφημιστικό τμήμα και το τμήμα προώθησης των 
επίπλων της εταιρίας. E-mail: log@eurosofa.gr, 
τηλ: 210 8227564.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Βοηθός Μοδίστρας σε ρα-
φείο, για ξήλωμα και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Σχεδιάστρια Κοσμήματος 
και Αξεσουάρ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και εμπει-
ρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά και ενδεικτικές 
εργασίες στο e-mail: admin@nikolisgroup.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη τροφίμων με έδρα το Χολαργό 
ζητεί Γραφίστα, Εξωτερικό Συνεργάτη, με προϋ-
πηρεσία σε προϊόντα τροφίμων. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretary@ferro.gr, κωδ: ΓΡΑΦ.

BARWOMAN - Σερβιτόρα και Χορεύτρια ζητού-
νται για επώνυμα club σε κοσμοπολίτικα νησιά, 
επαρχία-Αθήνα. Όχι κονσομασιόν, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ και Τραγουδίστρια ζητούνται για συ-
νεργασία με επώνυμους καλλιτέχνες. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

 

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για την εξυπηρέτηση πε-
λατών. Όχι πλασιέ ή ντίλερ. Πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Δυνατότητα με προοπτικές. Τηλ: 
6982 920609.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής χρωμάτων & ειδών χρω-
ματοπωλείου στο Καλοχώρι, ζητά άτομο για τη 
θέση των τηλεφωνικών πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretary@superlux.gr, fax: 2310 
752674.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στην περιοχή 
Αμπελόκηποι Αθήνα, ζητά άτομα με εμπειρία 
στο telemarketing (όχι πωλήσεις). Μισθός, 
bonus, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 5.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προϋπη-
ρεσία 5 ετών, ικανότητες επικοινωνίας, ανάπτυ-
ξης πελατολογίου, για διαχείριση τηλεφωνικού 
κέντρου και προσωπικού. Δεξιότητες πωλήσεων. 
4ωρη απασχόληση. E-mail με φωτογραφία: hr@
alfalift.gr, τηλ: 210 7751371.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο κάτοχο ΙΧ με 
γνώσεις Η/Υ, internet για να εργαστεί στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
της με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Μισθός, ασφά-
λιση, μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη για έναν Υπάλληλο με προϋ-
πηρεσία στις δημόσιες σχέσεις για εργασία στο 
τμήμα εξυπηρέτησης μεγάλων πελατών της εταιρίας. 
Υψηλές αποδοχές, μισθός, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: design@galaxynet.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ με γνώσεις Η/Υ internet, facebook, 
google ζητείται από εταιρία για τηλεφωνική επι-
κοινωνία με πελάτες της εταιρίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@haroumenapaidia.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ κάτοχος ΙΧ ζητείται από εταιρία 
για τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες, βιβλιο-
πωλεία και παιδικούς σταθμούς. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@haroumenapaidia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνίας ζητά: Υπάλληλο Telemarketing. 
Προϋπηρεσία-γνώση-εμπειρία και ευχέρεια στον 
προφορικό λόγο. Ωράριο συνεχόμενο πενθήμερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr, τηλ: 2310 
252525, fax: 2310 252522.

ΕΤΑΙΡΙΑ βοήθειας ζητά άτομα για το κέντρο 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών με καλή 
γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία 
και γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως 
επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mondial-assistance.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εισερχο-
μένων και εξερχομένων κλήσεων, από εταιρία στο 
Κέντρο Αθηνών, ζητείται για υπηρεσίες πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου και καταχώρησης μικρών 
αγγελιών. Προηγούμενη εμπειρία αποδεδειγμένη. 
4ωρη, 6ωρη, 8ωρη εργασία. Τηλ: 210 8696802.

ΚΥΡΙΟΙ -ες έμπειροι Τηλεφωνητές -τριες εισερ-
χομένων και εξερχόμενων κλήσεων με επικοινω-
νιακή ικανότητα, χειρισμό H/Y, καλή ορθογραφία, 
Αγγλικά, internet, ζητούνται από εφημερίδα για 
το τμήμα καταχώρησης μικρών αγγελιών. Τηλ: 
210 8696773.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚO κέντρο ζητά νέες -ους για προώ-
θηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας, internet και 
τηλεόρασης. Προσφέρονται ευχάριστο περιβάλλον, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus. Προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί. Περιοχή Περιστέρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: katrinfirstdial@gmail.com.

ΕΠΕΙΓΟΝ ζητούνται άτομα επικοινωνιακά με γνώ-
σεις Αγγλικών, για τη στελέχωση νέων τμημάτων 
επιχείρησης. Ανεξάρτητη συνεργασία, άριστο ερ-
γασιακό περιβάλλον με την δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου και bonus. Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
ζητούνται από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της 
Αθήνας για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Τηλ: 
210 9733846, 211 1097123.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ - Τηλεφωνήτρια ζητείται από εστιατόριο 
στην περιοχή Ελληνορώσων. Τηλ: 210 6560840.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για προώθηση 
γνωστού ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρω-
ινά - απογευματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@firmagroup.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται. Τιμή 850€. Τηλ: 6949 087377.

ΑΛΥΣΙΔΑ μεγάλη Ιταλικών εστιατορίων ζητεί 
άτομα για τηλέφωνο. Περιοχή Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6086000.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως (Team Leaders), με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι ομάδας για την τηλεφωνική απα-
σχόληση. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια. Τιμή 800€. 
Τηλ: 6939 001370.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία, 
ζητούνται για κεντρικά γραφεία στον Πύργο Αθη-
νών, για στελέχωση νέου τηλεφωνικού τμήματος. 
Μισθός, ασφάλιση, εξέλιξη. Τηλ: 211 7053642, 
fax: 211 7053610.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε κέντρα 
αδυνατίσματος - αισθητικής για εργασία σε πολύ-
χωρο ομορφιάς στη Γλυφάδα. Τηλ: 6985 741069.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: litsa90@gmail.com.

ΤΑΧΕΩΣ αναπτυσσόμενη πολυεθνική ζητά 3 άτομα 
με ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές ικανότητες 
και δυναμική προσωπικότητα, για Sales/Customer 
Aqcuisition. Εξαιρετικές αποδοχές και προοπτι-
κές καριέρας. Βιογραφικά μέχρι 5/11, στο e-mail: 
careernow@in.gr, κωδ: ΒΝ10.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας, ζητεί 
νέους -ες για πενθήμερη μόνιμη εργασία στο Κέ-
ντρο της Αθήνας. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία ζητεί έμπειρες 
Τηλεφωνήτριες για τον προγραμματισμό των 
ραντεβού της. Εργασία από το σπίτι με το τηλέ-
φωνο προσφέρεται. Τηλ: 210 2585053.

CALL Agents ζητούνται από call center με άνεση 
στην επικοινωνία για διαχείριση εισερχόμενων-
εξερχόμενων κλήσεων για λογαριασμό παρόχου 
τηλεπικοινωνίας. 4ωρη, 5ωρη, 6ωρη, 8ωρη απα-
σχόληση, μισθός, ασφάλιση, extra bonus. Mετρό 
Νέος Κόσμος. E-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ ζητούνται για τηλεφωνικό κέντρο 
με αντικείμενο διαχείριση εισερχόμενων εξερ-
χόμενων κλήσεων σε υπάρχων και υποψήφιους 
πελάτες τηλεπικοινωνιών. 4ωρη, 5ωρη, 6ωρη, 
8ωρη απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. Περιοχή 
Νέος Κόσμος. E-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναπτυσσόμενη κινητής τηλεφωνίας 
ζητεί έμπειρες ως Τηλεφωνήτριες. Σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@startnet.gr, τηλ: 213 0063615.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εμπορική σταθερής τηλεφωνίας 
ζητεί κυρίες -ους για κάλυψη νεοσύστατων τμη-
μάτων γραφείου. Άμεση πρόσληψη, μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063614.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος ζητεί νέους και νέες για 
στελέχωση νέου τμήματος τηλεφωνικού κέντρου. 
Πρωινό ή απογευματινό πενθήμερο ωράριο. Άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
startnet.gr, τηλ: 213 0063613.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα με ευχέρεια 
λόγου για προκαθορισμένη ενημέρωση των 
πελατών της. Μισθός, ΙΚΑ, μπόνους, μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063612.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα χωρίς απαραίτη-
τη προϋπηρεσία για εσωτερική θέση γραφείου. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση, μπόνους, μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063611.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ζητούνται από εταιρία 
προώθησης σταθερής τηλεφωνίας, 5θήμερο. Πα-
ρέχεται βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@startnet.gr, τηλ: 213 0063616.

3 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
για κάλυψη κενών θέσεων γραφείου. Μισθός, 
bonus, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@startnet.
gr, τηλ: 213 0063617.

ΑΛΥΣΙΔΑ Αθηναϊκής εταιρίας θα προσλάβει 2 
άτομα για θέση Γραφείου Eσωτερική. Εμπειρία σε 
σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Βασικός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. E-mail: a.metaxatos@alkyonnet.gr, 
τηλ: 211 1086901.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ -ες ζητούνται για 8ωρη εργασία από 
όμιλο τηλεπικοινωνιών, ως Υπάλληλοι Γραφείου 
στο κέντρο του Πειραιά. Μισθός ΙΚΑ, μπόνους. 
Τηλ: 213 0063600.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται για 8ωρη ερ-
γασία από εταιρία τηλεπικοινωνιών για κάλυψη 
νέων κενών θέσεων γραφείου, στο κέντρο του 
Πειραιά, μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 213 0063600.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για 8ωρη ερ-
γασία από εταιρία τηλεπικοινωνιών για το τμήμα 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης συνδρομητών στο 
κέντρο του Πειραιά. Μισθός, μπόνους, ΙΚΑ. Τηλ: 
213 0063600.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιχείρηση ζητεί άτομα για 
8ωρη εργασία για εσωτερική θέση γραφείου στο 
τμήμα επικοινωνίας και σύνδεσης συνδρομητών 
στο κέντρο του Πειραιά, βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Τηλ: 213 0063600.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία στο telemarketing ζητεί-
ται για άμεση πρόσληψη. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μεγάλα μπόνους. Πειραιάς. Τηλ: 213 0063619.

2 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία για 
εσωτερική εργασία γραφείου, 5ωρη πρωινή. 
Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Πειραιάς. Τηλ: 
213 0063618.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τηλεφωνήτριες για πωλήσεις 
με δικό της πελατολόγιο. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 213 0063614.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 5 άτομα με ευχέρεια λόγου για 
στελέχωση νέων γραφείων, 5ωρη πρωινή απα-
σχόληση. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 
213 0063612.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί 2 άτομα με άνεση στην 
επικοινωνία για κάλυψη θέσης στο τηλεφωνικό 
κέντρο. Πρωινό ωράριο. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Τηλ: 213 0063611.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί να προσλάβει άτομα για εσω-
τερική απασχόληση ως Υπάλληλοι Γραφείου. 
Ευχάριστο περιβάλλον, βασικός μισθός, ΙΚΑ, 
μπόνους. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 213 0063608.

ΑΤΟΜΑ ζητεί εμπορική εταιρία για 5ωρη πενθή-
μερη απασχόληση. Βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. 
Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 213 0063608.

ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια λόγου ως Υπάλληλοι Γραφείου 
ζητούνται από μεγάλο όμιλο για στελέχωση τηλε-
φωνικού τμήματος, εσωτερική εργασία, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 213 0063606.

ΘΕΛΕΤΕ μία σταθερή 4ωρη πενθήμερη εργασία 
ως Υπάλληλοι Γραφείου; Τηλεφωνήστε τώρα. 
Κυρίες - κύριοι για τηλεφωνική εργασία γραφείου. 
Υψηλό πακέτο αποδοχών, βασικός μισθός, ΙΚΑ. 
Τηλ: 213 0063604.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου - Τηλεφωνήτριες ζητού-
νται από εταιρία για εσωτερική εργασία, 4ωρη 
- 8ωρη, μόνιμη απασχόληση, γρήγορη εξέλιξη. 
Τηλ: 213 0063603.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητεί Υπαλλήλους Γραφείου για 
Τηλεφωνητές στο τμήμα ενημέρωσης πελατών. 
Υψηλά μπόνους, βασικός μισθός, ΙΚΑ, μόνιμη 
εργασία, γρήγορη εξέλιξη. Τηλ: 213 0063602.

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΕΣ ζητούνται από γνωστή εταιρία 
για Υπάλληλοι Γραφείου τηλεπληροφόρησης για 
μόνιμη απασχόληση. Άμεση πρόσληψη, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 213 0063601.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εταιρία ως Υπάλληλοι 
Γραφείου με έδρα τον Πειραιά για στελέχωση 
καινούργιου υποκαταστήματος στον Πειραιά. 
Βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 0063600.

ΑΤΟΜΑ με πείρα στη τηλεφωνική ενημέρωση 
πελατών ζητούνται από εταιρία κινητής τηλε-
φωνίας στο κέντρο του Πειραιά. Βασικός μισθός, 
ασφάλιση, μπόνους. Τηλ: 213 0063600.

 

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Μεταξουργείο 
ζητούνται 3 νέοι -ες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Τηλ: 6944 668804.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες με άνεση στην επικοι-
νωνία για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. 
Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή αμοιβή. 
Υπόψιν τμήματος marketing. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία προϊόντων ευρείας κα-
τανάλωσης που δραστηριοποιείται σε πάνω 
από 90 χώρες ζητεί Συνεργάτες για στελέχωση 
ομάδας προώθησης προϊόντων. Εμπορικό κέρδος 
και μπόνους ανάλογα με τα επίπεδα των στόχων. 
Τηλ: 6943 950447.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δίαυλος Ασφαλιστικές Μεσιτικές Ερ-
γασίες αναζητά 3 άτομα για το νέο τμήμα ενεργει-
ακών Συμβούλων. Προϋπηρεσία: Όχι απαραίτητη. 
Εκπαίδευση: Παρέχεται από την εταιρία. Ωράρια: 
Κατόπιν συνεννόησης. Μισθός: Προμήθεια+bonus. 
E-mail: diavlos.energy@gmail.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
Αγγλικών διδακτικών βιβλίων με αντικείμενο την 
ενημέρωση, προώθηση των βιβλίων της από τα 
γραφεία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
γνώση Αγγλικών Proficiency, επιθυμητή διδακτική 
εμπειρία. E-mail: thillside@hol.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full-time/part-time με αντικείμενο την προώθηση 
εκπαιδευτικών βιβλίων στην ευρύτερη περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης. Απαραίτητα δίπλωμα οδή-
γησης, κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών 
Proficiency, επιθυμητή διδακτική εμπειρία. E-mail: 
thillside@hol.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full-time/part-time με αντικείμενο την προώθηση 
εκπαιδευτικών βιβλίων στην ευρύτερη περιοχή της 
Δράμας. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος ΙΧ 
αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών Proficiency, επιθυ-
μητή διδακτική εμπειρία. E-mail: thillside@hol.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ promoton KICK αναζητά εμφανίσιμες 
Promoters με διαθεσιμότητα για καθημερινή full 
time απασχόληση σε προωθητικές ενέργειες της 
Nespresso σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. 
Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Υπάλληλοι για προω-
θητική εταιρία. Ευέ\λικτο ωράριο απασχόλησης. 
Τηλ: 6987 076177.

Η DEPEND LTD αναζητά Προωθήτριες - Πωλή-
τριες -ές για άμεση μόνιμη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: reception@depend.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 2 άτομα, οργανωτικές και δραστήριες, 
για το εμπορικό τμήμα (διαχείριση πελατολογίου) 
χωρίς προϋπηρεσία. Προϋπόθεση μόνο μεταφο-
ρικό μέσο. Τιμή 850€. Τηλ: 211 0124014, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, προσφέρει 5 θέσεις 
εργασίας σε άτομα. Οργανωτικές - δραστήριες, 
χωρίς προϋπηρεσία. Μόνη προϋπόθεση μετα-
φορικό μέσο για εντός Αττικής. Τιμή 800€. Τηλ: 
211 0124014, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος ζητείται από γνωστή 
εταιρία επίπλων, με μεταφορικό μέσο, για προώ-
θηση των προϊόντων σε Αττική και περιφέρεια. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σαν Αντιπρόσωπος. 
Παρέχεται μισθός extra. Τηλ: 210 9916626, 
6984 477008, ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

H ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία tsai και votana, ζητά για 
συνεργασία δύο (2) φιλόδοξα άτομα, Απόφοιτοι 
Λυκείου. Προσόντα: προϋπηρεσία στη δικτυακή 
πώληση ή πωλήσεις door to door. Αμοιβές υψηλές, 
αναλόγως προσόντων. E-mail: thaliakourtidou@
gmail.com. 

TOP career opportunity with multinational 
company. Only 3 ambitious candidates with great 
communication skills, dynamic personality-self-
drive, will be selected for: Sales and Promotion. 
Great remuneration package offered. CVs: 
careernow@in.gr, code: PROM3.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing ζητάει άτομο για 
προώθηση εργαλείων διαφήμισης. Όχι μισθός, 
προμήθεια μέχρι και 90%. Επιθυμητή η γνώση 
internet. Τηλ: 23410 70332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από εταιρία προωθήσεων - 
πωλήσεων για στελέχωση ομάδας πωλήσεων 
door to door. Ωράριο εργασίας 4ωρο ή 8ωρο. 
Τηλ: 210 2582812.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται άμεσα για να εργαστούν σε 
πρόγραμμα προώθησης προϊόντων κινητής τηλε-
φωνίας, σταθερός μηνιαίος μισθός συν ασφάλιση 
ΙΚΑ, πρόσθετα bonus αποδοτικότητας. Τηλ: 210 
9944544, ώρες επικοινωνίας: 12:00-15:00.

Η BIOPHELIA εταιρία βιολογικών καλλυντικών 
ζητεί άτομα στην προώθηση πωλήσεων με δυ-
ναμική, προσεγμένη εμφάνιση και άνεση στην 
επικοινωνία. Προσφέρονται υψηλές προμήθειες 
- πλήρη εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
nlazaridis@biofelia.com.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με 
Γερμανική εταιρία που δραστηριοποιείται σε 34 
χώρες και παράγει προϊόντα υγείας, καλλυντικά 
προϊόντα αλλά και συμπληρώματα διατροφής, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης δικτύου. Τηλ: 6937 
802001, 6980 205885.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ με ΙΧ ή μηχανή, ζητείται για 
μόνιμη πρωινή απασχόληση σε προκαθορισμένα 
ραντεβού, για προώθηση εκπαιδευτικής σειράς. 
Τηλ: 210 6401954.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εξωτερική με άδεια οδήγησης, ζητείται 
από εταιρία γενικού εμπορίου τροφίμων - ποτών. 
Τηλ: 210 5580451.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εξωτερική ζητείται για προώθηση 
προϊόντων ονυχοπλαστικής. Απαραίτητα κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Τηλ: 6978 238861.

ΑΤΟΜΑ με όρεξη για δουλειά και άνεση στην 
επικοινωνία ζητούνται από εταιρία στο χώρο της 
διαφήμισης/προώθησης. Ικανοποιητικές αμοιβές 
μέσω προμηθειών και bonus. Ευέλικτο ωράριο, 
internet επιθυμητό. Τηλ: 6981 410409.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα ένα άτομο με 
εμπειρία στην πώληση door to door για εσωτερική 
απασχόληση στο τμήμα telemarketing. Σταθερός 
μισθός bonus και ΙΚΑ. Ωράριο 09:00-14:00. Τηλ: 
210 5233188.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέο -α, για προώ-
θηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητα 
ΙΧ, Αγγλικά, H/Y, εμπειρία στις πωλήσεις. Μισθός 
ασφάλιση, έξοδα κίνησης. Τηλ: 210 9525255.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανεξάρτητοι ζητούνται για την 
προώθηση εταιρίας στο χώρο της διαφήμισης 
- ενημέρωσης καταναλωτών. Προμήθεια 83% από 
τη σύσταση κάθε νέας επιχείρησης! Προμήθεια 
90% από τη δόμηση δικτύου καταναλωτών! Τηλ: 
6981 410409.

ΣΠΑΤΑΛΑΣ απλά τον χρόνο σου σερφάροντας 
στο internet? Θα ήθελες να κερδίζεις κάθε μήνα 
εισόδημα από τον υπολογιστή σου; Τηλ: 6981 
410409.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πωλήτριες με ημιαπα-
σχόληση για προώθηση καλλυντικών προϊόντων 
μέσω internet. Υψηλές προμήθειες, μοναδικά 
προϊόντα. Τηλ: 6977 359887.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για προώθηση 
καλλυντικών προϊόντων μέσω Internet. Υψη-
λές προμήθειες, μοναδικά προϊόντα. Τηλ: 6977 
359887, 210 9327131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση προϊόντων (κατα-
ναλωτικά προϊόντα και είδη οικιακής χρήσεως) με 
ποσοστά επί των πωλήσεων. Τηλ: 6971 887813.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Μισθός 550€. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέες για promotion εντύπου στην 
Αθήνα, πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, με 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 213 236200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με όρεξη για δουλειά, για 
προώθηση προϊόντων σε καταστήματα/ιδιώτες. 
Παρέχεται εκπαίδευση, δυνατότητα καριέρας, 
εισοδήματα κλιμακούμενα πλέον του βασικού 
βάσει στόχων και αποτελεσμάτων. Τηλ: 6945 
915312, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
πολυεθνικής εταιρίας σε καταστήματα και ιδιώτες, 
εμπειρία όχι απαραίτητη, όχι υπάλληλοι. Ευέλικτο 
ωράριο, ικανοποιητικές και κλιμακούμενες απο-
δοχές βάσει αποτελεσμάτων. Τηλ: 6943 877516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες για προωθητικές 
ενέργειες. Υπόψιν τμήματος marketing. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων αναζητά άτομα δραστήρια, 
με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο 
αντικείμενο για προώθηση πωλήσεων σε S/M. 
Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: ferro@ferro.gr.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με ευχέρεια λόγου, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις ζητούνται από σύλ-
λογο για 18 εργάσιμες/μήνα, μόνο στην επαρχία, 
έξοδα καλυμμένα. Βασικός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 211 0122374, κος Κωνσταντίνος.

συνέχεια στη σελ. 26

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Σύμβουλο Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης 
Εnergy Simulation Designer (κωδ. ESE1)

Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 2015 professional for the position of:

Restaurant Manager (Ref. RM01)
Job description 
•To assist the food & beverage manager in managing the restaurant as a successful independent 
profit center, ensuring maximum guest •satisfaction according to the hotel standards.  
Candidate profile 
•At least three years of experience at the same position in a five star hotel or restaurant 
•Excellent command of English language 
•Very good knowledge of a second foreign language would be considered as an asset (preferably 
German or Russian) 
•Computer literacy and knowledge of Micros or other P.O.S. appliances 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Excellent communication and organizational skills  
The company offers a competitive remuneration package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a recent photo attached to the following address 
or e-mail: Maria Karafoulidou, human resources and development department, Kassandra, Chalkidiki, 
630 77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 23740 99 441. E-mail: mkarafoulidou@saniresort.gr

Αρμοδιότητες: 
•Μελέτες δυναμικής ανάλυσης 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. 
•Εκπόνηση ενεργειακών  
μελετών  
και πιστοποιητικών ενεργεια-
κής απόδοσης 
•Ενεργειακή αξιολόγηση  
κτιρίων   
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνση  
ενεργειακά συστήματα 
•Άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ  
και λογισμικών  
που το υποστηρίζουν. 

•Άριστη γνώση EnergyPlus  
και DesignBuilder 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
(MSOffice/Autocad κλπ) 
•Άριστη γνώση ΚΕΝΑΚ  
και λογισμικών  
που το υποστηρίζουν 
•Καλή γνώση διαδικασιών 
ΑSHRAE 
•Καλή γνώση νομοθεσίας 
κτιρίων  
•Εργασιακή εμπειρία  
τουλάχιστον τριών ετών   
Επιθυμητά προσόντα: 

•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση γερμανικών 
•Κάτοχος πιστοποίησης (LEED/
REΕAM/PASSIVE HOUSE)  
Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή  
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό με τον 
κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
HR@ZEB.GR

UPTOWN SQUARE LTD- Employer: Uptown Square Ltd, Limassol, Cyprus

Sommelier
Salary: To be negotiated 
“A great opportunity to join the team of Uptown Square in Limassol…”

Uptown Square is a group of restaurants, currently operating restaurants in Limassol, which offers a 
loyal, devoted customer base and we focused in everything we do on maintaining the best customer 
service in industry.

The group aims at creating a dynamic team that will achieve excellence in all levels of hospitality. We 
are seeking to recruit experienced individuals for a new wine bar restaurant, prepared to commit to 
their job, show professionalism, dedication and commit to a work place culture that values work life 
balance and community. Daily activities and responsibilities require the following:

Requirements: 
•Minimum two (2) years’ experience, preferably in wine retail market or sommelier position in wine 
bar restaurants. 
•Be responsible and ensure that our guests, get the best possible guidance during their dining 
experience. 
•To have a great personality, excellent communication skills, be a good team player and have a high 
level of wine knowledge. 
•WSET advanced (level 3) certification preferable but not essential. 
•To host attitudes as passion, quality, communication and hospitality and truly enjoy looking after 
people. 
•Demonstrate a natural passion for food and wine. 
•Able to work flexible hours. 
•Ability to communicate fluently in both Greek and English, additional knowledge of Russian 
language will be an asset.  
Uptown Square offers a competitive salary, a friendly work environment and opportunities  
for career development within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following e-mail: recruitment@uptown-sq.com, or fax your 
resume to +357 25634066. For more vacancies visit our website www.uptown-sq.com. Social media 
site www.facebook.com/uptownsquare

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά:

Στέλεχος  
για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 

•Γνώσεις αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη 

Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail:  
info@stefanidis.com.gr

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο των νομικών & φορολογικών βιβλίων και 
των CD ROM, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές 
(Ένδειξη: ΕΠ-14Θ)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις 
door to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  

(μισθός, ένσημα και bonus) 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά ση-
μειώματα να αποστέλλονται με την αντίστοιχη 
ένδειξη υπ’ όψιν κας Βασιλειάδου στο e-mail: 
fragon@sakkoulas.gr, fax: 2310 546812.

Staff Nurses for NHS  
Hospitals in the UK

King’s College Hospital Commercial Services Ltd is responsible for the recruitment of permanent 
staff from within the EU for a number of NHS Hospitals both in and outside of London. After a successful 
recruitment week in Athens in November, KCH Management Ltd is coming back to recruit more nurses 
for UK hospitals.

We are interested to hear from newly qualified and experienced Nurses now wanting a new exciting 
challenge in the United Kingdom. The next recruitment and selection event will take place in Athens 
the first week of December. and will be for Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust.

We offer fantastic benefit 
packages including: 
•Basic salary range between 
2,000 euros - 2,500 euros per 
month (subject to exchange 
rates) for outside London 
Hospitals 
•Basic salary range between 
2,665 - 3,482 euros (subject  
to exchange rates) per month 
for London Hospitals 
•Permanent and flexible 
contracts on offer 
•£400/500 cash advance on 
arrival 
•Free accommodation for the 
first 4 weeks of employment 
•Free flight to London (for 
London Hospitals) 

•Trust corporate induction 
•Transition programme 
for overseas nurses on the 
commencement of their role 
•Opportunities of continuous 
professional education  
The following clinical areas 
are looking for staff: 
•General medicine & surgical 
Wards 
•Oncology & Haematology 
Wards 
•Neurosciences & Stroke 
Wards 
•Emergency department 
•Critical care department  
(ITU & HDU) 
•Theatre scrub departments

Interviews will take place on 
the 4th, 5th and 6th December 
in Athens and we are looking 
forward to seeing you there. 
Please submit your CV in English 
for a chance to be interviewed.

For further information or 
questions, please contact the 
Executive Nursing Recruitment 
Consultant Alexandra Nikolaou on 
00442032995330 or a.nikolaou@
nhs.net. She will be happy to offer 
her assistance either in English or 
in Greek. For further information 
about King’s College Hospital NHS 
Foundation Trust Please visit our 
websites www.kingseffect.co.uk 
or www.kch.nhs.uk.

Μεγάλη εμπορική - εισαγωγική - παραγωγική εταιρεία στην Αττική ζητάει:

Υπεύθυνο Αποθήκης
Αρμοδιότητες 
•Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία  
της αποθήκης. 
•Συντονίζει τους οδηγούς. 
•Παρακολουθεί και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες 
της αποθήκης και την διακίνηση των προϊόντων. 
•Υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγιεινή 
των εργαζομένων σύμφωνα με τους κανόνες  
της εταιρίας. 
•Συμπεριλαμβάνεται χειρωνακτική εργασία.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε παρόμοιο περιβάλλον 
μηχανογραφημένης αποθήκης. 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας  
(θα εκτιμηθεί) 
•Άδεια χειριστή περονοφόρου οχήματος  
(θα εκτιμηθεί) 
•Βασικές γνώσεις αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ & γνώσεις  

συστημάτων ERP 
•Γνώση picking με scanner. 
•Εκτύπωση bar code στα προϊόντα της αποθήκης. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσωπικά χαρακτηριστικά 
•Δυναμική προσωπικότητα. 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας. 
•Προσαρμοστικότητα και ευελιξία. 
•Οργανωτικότητα. 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 
•Επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
με όλα τα τμήματα της εταιρείας.  
Παρέχονται 
•Σύγχρονο & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@denelavaspack.gr ή στο φαξ  
210 2533070.
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ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Επόπτες για το τμήμα ορ-
γάνωσης, εκπαίδευσης στο χώρο της ευεξίας 
marketing. Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6984 451563.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ εμφανίσιμες, ζητούνται από εταιρία 
παροχής υπηρεσιών για προώθηση προϊόντων 
καπνού. Υψηλό ημερομίσθιο, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8257238.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
πολυεθνικής απευθείας πώλησης σε ιδιώτες και 
επαγγελματίες. Παρέχεται εκπαίδευση/υποστήριξη, 
αποδοχές βάσει απόδοσης, συν μπόνους. Τηλ: 
6943 877516, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ κάθε ηλικίας και επαγγελματικής ή μη 
εμπειρίας, για συνεργασία από το χώρο σας, με 
πολυεθνική απευθείας πώλησης προϊόντων υγείας 
και ομορφιάς, ικανοποιητικά και αυξανόμενα 
εισοδήματα. Τηλ: 6943 877516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων, στη 
περιοχή Ερμού 36. Τηλ: 6985 958238.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά 6 νέες επικοινωνια-
κές, εμφανίσιμες για promotion, διαφήμιση, συννεχής 
συμμετοχή σε επώνυμους εκθεσιακούς χώρους 
στην Αθήνα. Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 7.

ΑΤΟΜΑ για ανεξάρτητη συνεργασία με εμπορική 
εταιρία απευθείας πώλησης προϊόντων υγείας και 
ομορφιάς, για κύρια ή μερική απασχόληση, μόνη 
προϋπόθεση η θέληση για δουλειά. Τηλ: 6943 
877516.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα επί-
πλων κουζίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@exoplismos4u.gr, τηλ: 6930 303181.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλήτρια με εμπειρία 
πάνω από 2 έτη στο χώρο της HORECA (καφέ-μπαρ). 
Δυναμικός χαρακτήρας. Επικοινωνιακές ικανότη-
τες. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Σταθερός μισθός με 
bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ziarast@yahoo.com.

ΝΕΑ ζητείται για καινούριο κατάστημα γυναικείου 
παπουτσιού, στη Βάρη. Θα προτιμηθούν άτομα από 
γύρω περιοχές. Απαραίτητα πείρα στην πώληση 
γυναικείου παπουτσιού. E-mail, απαραίτητα με 
φωτογραφία: alexandroskoranis@gmail.com, 
τηλ: 6949 813081, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

Η OLYMPUS Sport αναζητεί Προσωπικό πώλησης 
για το κατάστημα στον Νέο Φάληρο Αττικής, για 
6ωρη (14:30 - 20:30) και εκ περιτροπής 8ωρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.

ΕΜΠΕΙΡΕΣ Πωλήτριες - Βοηθοί μπουφέ ζητούνται 
από ζαχαροπλαστείο - καφέ στη Γλυφάδα. Κάτοικοι 
Νοτίων Προαστίων θα προτιμηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΤΑΜΙΕΣ ζητούνται από αλυσίδα καταστημάτων ηλε-
κτρικών ειδών, για τα υποκαταστήματά της στο Ν. 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 210 9348978, 211 1097195.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Happy Outlet αναζητά Προσωπικό με 
καλή διάθεση και εμπειρία στον χώρο του γενικού 
εμπορίου. Γεωργικής Σχολής, περιοχή ΙΚΕΑ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marios.paraschos@arcor.
de, τηλ: 6977 602646.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση για λιανική πώληση σε κατάστημα Outlet. 
Γεωργικής Σχολής, περιοχή ΙΚΕΑ. Τηλ: 6977 
602646, κα Μαίρη.

ZHTOYNTAI έμπειροι Πωλητές/τριες για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας. Θα προτιμηθούν άτομα με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: n.iraklio_2@
windstores.gr, τηλ: 6933 500000.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ με εμπειρία στο χώρο της αρτοποιίας - 
ζαχαροπλαστικής ζητούνται από κεντρικό κατάστημα 
στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή Φαρμακοϋπάλληλος με προ-
ϋπηρεσία, ζητείται για απογευματινή εργασία σε 
φαρμακείο στα Άνω Ιλίσια. Βιογραφικά στο e-mail: 
garaana@otenet.gr, τηλ: 6979 983653.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ γραφείο με ειδίκευση στο σχεδι-
ασμό καταστημάτων ζητά Aρχιτέκτονα/Διακοσμητή 
με καλή γνώση 3D σχεδιασμού, V-ray, AutoCAD, 
Photoshop, και Αγγλικών. Απαραίτητη η καλή πα-
ρουσίαση των παραπάνω. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: sotosdr@gmail.com.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα Burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Πειραιά. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογραφικό 
και φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: burger.
hiring@gmail.com, τηλ: 210 0246631.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-τρια ή Διακοσμητής-τρια ζητείται με 
γνώση 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων, απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε σχεδιασμό εκθεσιακών 
περιπτέρων τουλάχιστον δύο έτη σε αντίστοιχη 
θέση. Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
(AutoCad-3d Max). Μισθός-ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
6945 361321.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για pet shop μέσω προγράμματος 
voucher. Τηλ: 6980 312806. 

ΑΛΥΣΙΔΑ νεανικής ένδυσης ζητεί Υπαλλήλους 
καταστημάτων. Περιοχή Αττική. Τηλ: 210 9733846, 
211 1097182. 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στη Φιλοθέη, ζητεί Τηλεφωνήτριες 
και Διανομείς. Τηλ: 210 6828207.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητεί άτομο για ταμείο - πα-
ραγγελιοληψία με γνώσεις H/Y. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, μόνιμη απασχόληση. Περιοχή 
Χολαργός. Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός φαρμακείου 
με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο 
κοντά στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακε-
ντίας. Βιογραφικά στο e-mail: cv_pharmacy@
outlook.com.

ATOMO ζητείται με πτυχίο Γ’ εκπαίδευσης, κάρ-
τα ανεργίας, χωρίς υποχρεώσεις. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στην πώληση, υπευθυνότητα, 
φιλόζωος. Πλήρης απασχόληση. Κυλιόμενο 
ωράριο. Βασικός μισθός. Τηλ: 6980 312806, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κυλικείο στη 
Θήβα. Ύπαρξη ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Τηλ: 
6949 440480.

ΤΑΜΙΕΣ ζητούνται. Απαραίτητα: Γυναίκες με ευχά-
ριστη προσωπικότητα, εμπειρία σε supermarket, 
πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών, άριστα Αγγλικά. 
Προσφέρονται: Μισθός $700-800/μήνα, δωρεάν 
διαμονή, μετακίνηση και διατροφή. E-mail στα 
Αγγλικά: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ZHTEITAI Yπάλληλος καταστήματος για πλήρη 
απασχόληση με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών στην 
περιοχή της Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
b.ypodioikisi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πρατήριο υγρών 
καυσίμων. E-mail: kouts70@hotmail.com, 
τηλ: 6975 862610.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ -ες Πωλητές -τριες ζητούνται από 
κατάστημα τηλεπικοινωνιών. Βιογραφικά 
N.I στο e-mail: raklio_2@windstores.gr, τηλ: 
6933 500000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για εργασία σε κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων, στην περιοχή Αμπελόκηποι 
Θεσσαλονίκης. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: extre@otenet.gr, τηλ: 
2310 780690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, με γνώσεις 
Η/Υ (εμπορικού πακέτου) από κατάστημα στη 
Γλυφάδα. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: scalini1@otenet.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων ζητά Πωλητή 
με 10ετή προϋπηρεσία στη λιανική πώληση 
αυτοκινήτων, γνώση χειρισμού Η/Υ, Αγγλικών, 
επικοινωνιακός-οργανωτικός, με ομαδικό πνεύμα. 
Παρέχονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων, με συνεχή εκπαίδευση. 
E-mail: fleetsales@filosidis.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Υπάλληλο 
Πλυντηρίου Αυτοκινήτων για τα καταστήματα της. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλητές 
-τριες Καυσίμων για τα καταστήματα του Μοσχάτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλητές 
-τριες Καυσίμων για τα καταστήματα της Βάρης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλητές 
-τριες Καυσίμων για τα καταστήματα της Παιανίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλη-
τές -τριες Καυσίμων για τα καταστήματα της. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@panikidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστημα της Olympus 
Sport Ν. Φάληρο. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με προϋπηρεσία, ζητούνται 
από ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με σχετική εμπειρία, ζητείται από 
αλυσίδα ζαχαροπλαστείο, περιοχή Νίκαια. Τηλ: 
210 5693331, 6932 656578.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Tαμίες ζητούνται για εταιρία στο 
χώρο των super market. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση για 2 έτη. Τηλ: 2310 601485.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ - Πωλήτριες τυροκομικών αλ-
λαντικών ζητούνται για εργασία σε super market. 
Aπαραίτητη προϋπηρεσία για τουλάχιστον 2 έτη 
σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται για εργασία σε 
αρτοζαχαροπλαστείο - καφέ για υποκαταστήματα 
σε Νέο Κόσμο, Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 5452777.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ πεπειραμένος -η ζητείται από 
εμπορική επιχείρηση, πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
210 2138660, ώρες επικοινωνίας 07:00-15:00.

ΑΠΟ ΤΗ μεγαλύτερη αλυσίδα Internet Place 
στην Ελλάδα ζητείται Υπεύθυνος Καταστήματος 
για το κατάστημα inSpot στο Χαλάνδρι. Γνώσεις: 
Η/Υ, Gaming, Social Media. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: cv@inspot.gr. 

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Αλιμο, με εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης και γνώσεις παρασκευής καφέ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Βιβλιοπωλείου με προ-
ϋπηρεσία για απασχόληση σε έκθεση βιβλίου στο 
Βόλο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@nakasgroup.
gr, κωδ: BL305.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα το Νέο Kόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
EXPANDING multinational company seeks 5 
ambitious individuals, for Sales & Marketing/
Management. Excellent working environment 
& career opportunities. Great remuneration 
package offered, including group insurance. 
CVs until 16/11: careernow@in.gr, code: BD06.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για ερ-
γασία από το χώρο τους. Υπάρχει δυνατότητα 
απασχόλησης και μέσο internet, όχι πλασιέ ή 
ντίλερ, ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές με 
προοπτικές. Tηλ: 6982 920609.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού 
στο Κορωπί, ζητά Υπάλληλο για το εμπορικό 
τμήμα. Γνώση Αγγλικών, MS Office, επιθυμητή 
γνώση εμπορικής διαχείρισης των ERP Softone 
και Atlantis. E-mail: aliberti@aliberti.gr, fax: 
210 6620618.

ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών ζητείται 
Στέλεχος Πωλήσεων. Δίδεται μισθός, bonus, 
εταιρικό ΙΧ, κινητό, ασφάλιση, συνεχής εκπαί-
δευση. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β 
(HORECA). Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@crist.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα, από γραφείο επιχείρησης 
για κάλυψη νέων τμημάτων. Δυνατότητα πρωινής/
απογευματινής απασχόλησης. Προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια που να γνωρίζουν 
από πωλήσεις με τρόπο πληρωμής το πολυεπί-
πεδο marketing. Τηλ: 210 6610836.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές που να γνωρίζουν από 
πολυεπίπεδο marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioanna56@yahoo.gr.

ZHTOYNTAI άτομα με ή χωρίς εμπειρία, να 
εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως Πωλητές-
Πωλήτριες στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Υπόψιν τμήματος πωλήσεων. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΚΑΡΙΕΡΑ για Δυναμικά άτομα. Σοβαρές αποδοχές 
από τον πρώτο χρόνο. Δωρεάν εκπαίδευση. Θα 
προτιμηθούν οι υποψήφιοι με επιχειρηματικές 
ικανότητες. Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα που θέλουν να έχουν ανεξαρ-
τησία σε κινήσεις, αλλά βοήθεια από μια ισχυ-
ρή διεθνής επιχείρηση παγκόσμιου κύρους και 
δυνατότητα συνεχής ανάπτυξης προσκαλούνται 
για ενημέρωση και άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 6943 
950447.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά πανελλαδικά 
υποψήφιους Ηγέτες (άτομα υπεύθυνα, σοβαρά, 
με όνειρα για το μέλλον), να δεσμεύονται και να 
έχουν άνεση στην επικοινωνία. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση 
εμπορικού τμήματος εταιρίας. Επιθυμητή γνώση 
Η/Υ, (περιοχή Κουκάκι). Τηλ: 6973 910604, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος, συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα με απαραίτητη εργασιακή 
εμπειρία ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση διατροφής σε πολλαπλούς κλάδους. 
Ανεξάρτητη συνεργασία, άριστο εργασιακό πε-
ριβάλλον με την δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου 
και bonus. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής για όλη την 
Ελλάδα στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού. 
Bonus επί των πωλήσεων. Βιογραφικά, με κινητό 
τηλέφωνο, στο e-mail: k.ntinos00@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παραγωγής και εμπορίας 
χρωμάτων και χημικών δόμησης στη Θεσσαλονίκη, 
ζητά έμπειρο Πωλητή -τρια του χώρου. E-mail: 
secretary@superlux.gr, fax: 2310 752674.

ΚΑΡΙΕΡΑ για δυναμικά άτομα. Σοβαρές αποδοχές 
από τον πρώτο χρόνο. Δωρεάν εκπαίδευση. Θα 
προτιμηθούν οι υποψήφιοι με επιχειρηματικές 
ικανότητες. Τηλ: 6973 910604.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα που θέλουν να έχουν ανεξαρ-
τησία σε κινήσεις, αλλά βοήθεια από μια ισχυρή 
διεθνής επιχείρηση παγκόσμιου κύρους και δυ-
νατότητα συνεχής ανάπτυξης προσκαλούνται για 
ενημέρωση και άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για την στελέχωση επιχείρησης 
με έδρα την Πλατεία Μαβίλη. Προϋπηρεσία στον 
κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης πελατολογίου 
επιθυμητή. Ευελιξία στο ωράριο. Παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος, 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά νέους για τη στελέχωση 
του τμήματος B2B που απευθύνεται σε επιχειρήσεις 
υγείας και ομορφιάς. Μισθός +bonus +ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.gr, τηλ: 
210 9618313.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση τμήματος πωλήσεων, marketing, δια-
φήμιση, επιθυμητή γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
εταιρία, περιοχή Νέος κόσμος, (όχι ντίλερ-πλασιέ). 
Άμεσο ξεκίνημα, εκπαίδευση, υψηλές ικανοποι-
ητικές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ πολυεθνική στο χώρο της υγιεινής 
διατροφής και ευεξίας αναζητά συνεργάτες με 
ικανοποιητικές αποδοχές και με προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 6943 950447.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία στο χώρο της δια-
τροφής, ζητεί Συνεργάτες, για μερική - πλήρη 
απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση Αγγλικών, 
Ελληνικών (τα Ρώσικα θεωρούνται προσόν), 
για Συνέταιρος σε νέα εμπορική εταιρία με με-
γάλες προοπτικές. Απαραίτητο μικρό κεφάλαιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.
com, τηλ: 6982 861794.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του 
αυτοκινήτου ζητεί Αντιπρόσωπο Τεχνικό πωλήσε-
ων-μόνιμο κάτοικο Λαμίας για πλήρη απασχόληση 
στον Νομό Φθιώτιδας. Προσφέρεται υποστήριξη-
εκπαίδευση-αυτοκίνητο-κινητό-ποσοστό επί των 
πωλήσεων-αποκλειστικότητα. Τηλ: 210 9719180, 
κα Μεγαδούκα, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΑΠΟ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ αντιπροσωπεύσεις 
ειδών οικιακού εξοπλισμού, ζητούνται Πωλητές 
για Αθήνα, επαρχία. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχα είδη και γνώση χειρισμού Η/Υ. Προσφέ-
ρονται άριστες συνθήκες εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: zdinamiko@zazopoulossa.gr.

ΑΤΟΜΟ εμπορικής διαχείρισης ζητείται από επώ-
νυμη Ελληνική εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού, με 
εξαγωγικό προσανατολισμό. Απαραίτητα προσόντα 
άριστη γνώση εμπορικής διαχείρισης σε περι-
βάλλον ERP. Τηλ: 210 3460222, 210 3460562.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από την Νο1 πολυε-
θνική εταιρία στην Ευρώπη με προϊόντα υγείας 
και ομορφιάς, που θέλουν να έχουν ανεξαρτη-
σία κινήσεων, αλλά και συνεχής υποστήριξη και 
εκπαίδευση από έμπειρα καταξιωμένα Στελέχη. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί άτομα για το οργανωτικό 
και εμπορικό τμήμα. Παρέχεται εκπαίδευση. Όχι 
απαραίτητη προϋπηρεσία, άμεση συνεργασία. Τηλ: 
6973 910604.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα από εμπορική εταιρία. 
Μερική απασχόληση και πλήρη. Υψηλές αποδοχές, 
άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός πωλήσεων με 5ετή εμπειρία 
στις πωλήσεις, για την περιοχή της Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

Η WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο χώρο 
της Υγείας-Ευεξίας-Διατροφής και ζητά άμεσα 
Συνεργάτες για την στελέχωση των παρακάτω 
τμημάτων: Εμπορικό τμήμα, Τμήμα οργάνωσης και 
διοίκησης συνεργατών. E-mail: info@wellnessnow.
gr, τηλ: 6932 309100, 6986 219045.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως Επικεφαλής 
στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης - στελέχω-
σης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
liedahoxhaj@gmail.com, τηλ: 6955 678677, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-17:00.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά νέους για ημιαπασχόλη-
ση 4-6 ωρών για τη στελέχωση τμήματος Β2Β 
marketing. Μισθός 500€, ασφάλεια και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.gr, τηλ: 
210 9618313.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητούνται από εταιρία προϊόντων 
ζύμης. Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 5578542, 
210 5580318.

ΠΩΛΗΤΕΣ με εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων, 
διαφήμισης, ποσοστά και μπόνους, ζητούνται. Τηλ: 
210 6450004, ώρες επικοινωνίας 14:00-17:00.

ΟΜΙΛΟΣ οπτικών, με διεθνή σήματα, ζητεί Πωλητή 
για χονδρική πώληση, με εμπειρία, διάθεση για 
εργασία και με μεταφορικό μέσο ή χωρίς. Τηλ: 
6932 373163.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία βιομηχανικών ειδών και 
εργαλείων ζητεί συνεργασία με ελεύθερο Πω-
λητή για όλη την Ελλάδα. Τηλ: 210 7655246.

ΠΩΛΗΤΗΣ - Αντιπρόσωπος ζητείται από βιο-
τεχνία γυναικείων ενδυμάτων για Β. Ελλάδα. 
Τηλ: 210 9768865.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier ζητεί νέους και νέες για πωλή-
σεις, με γνώσεις και εμπειρία στο χώρο. Τηλ: 210 
6725860, 210 6725861.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών ζητεί εξωτερικό Πωλητή -τρια 
(1ος χρόνος εκπαίδευση, 2ος χρόνος με ΤΕΒΕ). 
Γνώσεις γραφιστικής απαραίτητες, δίπλωμα Ι.Χ., 
με 5ετή προϋπηρεσία. Τηλ: 210 3453091, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00.

ATOMA με ευχέρεια λόγου, ζητούνται για εξωτε-
ρικές πωλήσεις. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός. 
Τηλ: 6938 534252.

PERMANENT job at Sofia Bulgaria (3.5 hours from 
Thessaloniki) insurance, extras, help to relocate. 
Educated to degree level, excellent English, 6 years 
office experience, Microsoft Office excellence. CVs: 
cv@genuineautoparts.bg.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής κάτοχος voucher, από ανα-
πτυσσόμενη εταιρία πληροφορικής. Μεγάλες 
προοπτικές εξέλιξης και περαιτέρω συνεργασίας 
- πρόσληψης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.gr, 
τηλ: 6979 315491.

ZHTEITAI Πωλητής από αναπτυσσόμενη εταιρία 
πληροφορικής. Βασικός μισθός +bonus-ποσοστά. 
Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 2μηνη δοκιμαστική 
περίοδος με ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mrit.gr, τηλ: 6979 315491.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία στο 
χώρο των πωλήσεων, από μεγάλη διαφημιστική 
εταιρία, να εκπαιδευτούν και να εργασθούν στο 
χώρο της διαφήμισης. Υπόψιν τμήματος πωλή-
σεων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά έμπειρους Πωλητές -τριες. 
Απαραίτητα βασικές γνώσεις internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώ-
σεις internet. Bιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία επεκτείνεται λόγω μεγά-
λης ζήτησης! Υπεύθυνος/η για Sales/Customer 
Acquisition και δυνατότητα προώθησης στο Sales 
Management. Παρέχεται ασφάλιση και υψηλό πα-
κέτο αμοιβών σε εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. 
E-mail, έως 10/11: careernow@in.gr, code: SM1.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μάικροκουεστ Η/Υ - πληροφορική ΑΕΒΕ, 
πληροφορικής ζητά να προσλάβει Πωλητή με 
εμπειρία σε πωλήσεις αναλωσίμων εκτυπωτών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, κωδ: SLA11/14.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ημιαπασχόληση. Τιμή 950€. 
Τηλ: 6955 041279.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, ζητά άτομα. Τιμή 850€. Τηλ: 
6955 041279.

Η ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία Hellenic Transystems, 
ζητεί Πωλητή -τρια διεθνών μεταφορών. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hellenictransystems.gr, fax: 210 9655597.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής εξειδικευμένη στην 
μηχανοργάνωση Φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο/η 
Πωλήσεων. Απαραίτητα: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστα 
Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις, ιδίως φαρμακεία, δυνατότητα μετακι-
νήσεων. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. E-mail: 
cv@smartware.gr.

Η PENTAGON AE στο Καλοχώρι, ζητά άτομο για το 
τμήμα Εξαγωγών. Δραστήρια και επικοινωνιακή. 
Πλήρης πενθήμερη απασχόληση, αρχικός μισθός 
700€. Άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: viografika.ae@gmail.com.

H ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία tsai kai votana, για το δί-
κτυο πωλήσεων, ζητά δύο(2) άτομα αποφοίτους 
Λυκείου τουλάχιστον. Απαραίτητα: Προϋπηρεσία 
στη δικτυακή πώληση ή στις πωλήσεις door to 
door. Αμοιβές υψηλές-αναλόγως προσόντων. 
E-mail: thaliakourtidou@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητεί πεπειραμένες Πωλήτριες 
βιβλίου, telemarketing. Ωράριο πρωινό - απογευ-
ματινό. Μισθός συν bonus. Τηλ: 210 3833002, 
210 3832313.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας. Δυνατότητα ατομικής επιχεί-
ρησης, αφορά άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα 
και πραγματική διάθεση εργασίας, όχι υπαλληλική 
θέση. Τηλ: 6943 950447.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά φαρμακευ-
τικούς Αντιπρόσωπους στο Ν. Βέροιας, Κιλκίς, 
Σέρρες. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και πτυχίο σε επιστήμη υγείας. 
Βιογραφικά, με την ένδειξη της περιοχής, στο 
e-mail: greekpharmajobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν το χώρο 
της υγείας. Αμοιβή με προμήθειες και bonus. 
Επαγγελματική ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.
com, τηλ: 6975 126967.

συνέχεια στη σελ. 28

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστη-
ριότητα, επεκτείνεται και αναζητά:

Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο για Μηχανικό 
 Πωλήσεων στο Τμήμα B2B της Εταιρίας  (CV/1)

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

Πωλήτριες/ες Λιανικής (full time)
Για τα καταστήματα μας,  
στις περιοχές: 
•Γλυφάδα 
•Άλιμος 
•Άγιος Δημήτριος 
•Νέα Σμύρνη 
•Καλλιθέα 

•Μαρούσι  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία  
στο χώρο 
•Ικανότητα επικοι-
νωνίας  
και ευελιξία 

•Γνώσεις Η/Υ  
& αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας 
•Σταθερότητα 

•Προοπτικές εξέλιξης

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

•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών, αγγλικά, επικοινωνιακή ευχέρεια, δυνατότητα ταξιδιών, 
δίπλωμα οδήγησης.  
•Παροχές: Μισθός και ποσοστά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com (με σημείωση του κωδικού θέσης).

Πωλητές / Πωλήτριες 
Για τα καταστήματα Κηφισιάς  
και Νέας Χαλκηδόνας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 

•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις περιοχές: Νέα 
Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγίους Αναργύρους, 
Λυκόβρυση, Γαλάτσι, Κάτω Πατήσια, Μεταμόρφωση, 
Νέα Ερυθραία.

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

Το Bionome Health Club εξειδικευμένο κέντρο εφαρμογών αισθητικής ιατρικής,αδυνατίσματος και laser 
με πολυετή και δυναμική παρουσία στο χώρο της αισθητικής ιατρικής, ζητά για πρόσληψη:

Αισθητικό - Σύμβουλο Ομορφιάς
Για την προώθηση των υπηρεσιών και δερμοακαλλυντικών προϊόντων στο ενδιαφερόμενο κοινό.
Αρμοδιότητες 
•Προώθηση δερμοκαλλυντικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 
στους πελάτες του κέντρου 
•Επικοινωνία με υπάρχον  
και νέο πελατολόγιο 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Υπεύθυνη για τις δημόσιες 
σχέσεις στο κέντρο  
Προσόντα υποψηφίου 
•Απαραίτητες σπουδές  
αισθητικής (πτυχίο Τ.Ε.Ι.) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2- 3 
έτη σε ανάλογη θέση γνωστής 
πολυεθνικής εταιρείας  
δερμοκαλλυντικών προϊόντων  

(συστάσεις απαραίτητες) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1- 2 
έτη σε θεραπείες καμπίνας  
σε κέντρο αισθητικής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Office, Internet 
& Social Media  
Προφίλ υποψηφίου 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Άτομο δυναμικό,  
με προσεγμένη εμφάνιση  
και έφεση στην πώληση 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία 
και άνεση επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα,  
με όρεξη για δουλειά 

•Ικανότητα ανάληψης  
πρωτοβουλιών 
•Results oriented  
Προσφορά 
•Εργασία πλήρους απασχόλησης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Bonus ανάλογα με  
τις πωλήσεις 
•Ευχάριστο & δυναμικό  
εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε στείλτε το βιογρα-
φικό σας σημείωμα στο e-mail: 
info@bionome.gr. Τα βιογραφικά 
θα πρέπει να συνοδεύονται από 
φωτογραφία των υποψηφίων.

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

Senior Java Developers 
(Java SE)

To offer their services (SW architecture, analysis, 
design, coding, testing) for one of our international 
projects. Work will be carried out in our company’s 
premises in Athens.

In case: 
•you are a talented software engineer, 
passionate about Java SE, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical-, problem solving- 
and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and 
challenging technical and business related 
environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with 
others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•you like to be part of a very dynamically 
working company,  
Αnd you cover the following skills: 
•you have a university degree in computer 
science or relevant discipline 
•you have experience in OO programming 
principles 
•you are an expert in Java SE 
•you are familiar with OSGI, Junit frameworks 
and Pax-Exam 
•you have experience with Message Queues 
(RabbitMQ preferred) 

•you are familiar (user level) with Jenkins, Git, 
Maven, LINUX operation systems 
•you have a processes orientation and you are 
familiar with software development processes 
•you are fluent in english (spoken, written)  
The following experience will be considered 
as an asset: 
•Functional programming 
•Scala - Akka 
•Non-relational databases (Mongo DB 
preferred) 
•Python 
•Telecommunications’ background 
•Network management systems

The successful candidates will be part of an 
international team of highly qualified professionals, 
being involved in the full software development 
lifecycle for a very innovative product of one of 
our international customers.

Prerequisites: 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team 
and make a difference, please send your detailed CV 
in English, quoting reference ref: AD-OS/11/14, to 
the following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 30.11.2014. Starting date of the 
cooperation: asap. All applications will be treated 
as confidential. For information regarding our company, 
please consult our web site: www.softcom-int.com

Από την ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ζητείται:

Μηχανολόγος Μηχανικός 
Απόφοιτος Πολυτεχνείου

Για το τμήμα συντήρησης στο εργοστάσιο  
με έδρα το Κορωπί Αττικής.  
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 

•Επιθυμητή εμπειρία 3 ετών (όχι απαραίτητη).

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΜΠ, 
στο fax: 210 6625500 ή στο e-mail: cv@argo-sa.gr. 
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Marketing Experts
Successful in marketing and want to move your career upwards? We are International Investment 
Group with substantial new offices in Glyfada, dealing with innovation projects.

•In view of the organisation’s growth, we are expanding our team and are now looking for talented 
marketing experts with a 10 years of experience.

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

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



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων αναζητεί άτομα 
για ανεξάρτητη και μόνιμη συνεργασία, για την 
προώθηση προϊόντων και την ανάπτυξη δικτύ-
ων που αφορούν το χώρο της υγείας. Bonus 
και ποσοστά. E-mail: sakisgj@gmail.com, τηλ: 
6975 126967.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής -τρια σε υλικά στόμιων, 
επιθεμάτων, καθετήρων, ζητείται από μεγάλη, 
πολυεθνική, εταιρία, για περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
surgical2014.vd@gmail.com.

SALES Assistant: Pharmaceutical excipients, 
packaging,OTC medicine. Εξυπηρέτηση επιλεγ-
μένων βιομηχανιών φαρμάκων, επικοινωνία με 
προμηθευτές εξωτερικού. Δυναμική προσωπικό-
τητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, άριστα Ελληνικά, 
Αγγλικά, internet. E-mail: info@mtcltd.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες, Πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι.(Βιολογίας ή Χημείας), για το τμήμα προ-
ώθησης, εφαρμογών διαγνωστικών αντιδρα-
στηρίων μοριακής ανάλυσης και κυτταρομετρίας 
ροής. Άριστη γνώση Αγγλικών. Προϋπηρεσία 
και Μεταπτυχιακές Σπουδές θα συνεκτιμη-
θούν. E-mail: hr_management@flowcytogen.
gr, κωδ:S/R&D:135.

 

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, νοσηλεύτριες ζητούνται ως Σύμ-
βουλοι διατροφής, ευεξίας και ελέγχου βάρους, 
με ή χωρίς προϋπηρεσία. Ευέλικτο ωράριο. Καλές 
αποδοχές. Τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί, σε αναμονή ειδικότητας ή 
γενικής ιατρικής, για εργασία σε νησί για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητα Αγγλικά, 
δίπλωμα οδήγησης, προαιρετικά Ρώσικα. Τηλ: 
22410 77058, 6977 200960.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή Φαρμακοϋπάλληλος με 
προϋπηρεσία, ζητείται για απογευματινή εργασία 
σε φαρμακείο στα Άνω Ιλίσια. Βιογραφικά στο 
e-mail: garaana@otenet.gr, τηλ: 6979 983653.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στους Αμπελόκηπους, ζητά άτομο 
Φαρμακοποιό, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Τηλ: 210 6916240, ώρες επικοινωνίας 09:00-
20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ψυχολόγο για ημιαπασχόληση με 
απαραίτητα προσόντα, άριστη γνώση της Ρώσικης 
γλώσσας και Αγγλικών, βασικές γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fairytaletest.com, 
τηλ: 210 6208085.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της υγείας 
ως Σύμβουλοι διατροφής, υγείας και ευεξίας. 
Πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 6986 150911.

ΒΟΗΘΟΣ - Νοσοκόμος -α ζητείται από ψυχιατρική 
κλινική στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kliniki@yahoo.gr, τηλ: 210 6821230, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός φαρμακείου 
με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο 
κοντά στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακε-
ντίας. Βιογραφικά στο e-mail: cv_pharmacy@
outlook.com.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ με προϋπηρεσία πάνω στο αντι-
κείμενο, ζητείται από κέντρο αδυνατίσματος. Τηλ: 
210 9646600.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητείται, κάτοχος 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, με γνώση και εμπειρία 
στη μάλαξη, για εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο. 
4ωρη απογευματινή εργασία. Τηλ: 210 5,25337.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ - Τεχνολόγος ιατρικού 
εργαστηρίου ζητείται για πλήρη απασχόληση 
από ιατρική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία στη Φιλανδία 
Ιατροί, Νοσηλευτές, Οδοντίατροι. Βιογραφικά 
στο e-mail: marekatsika@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κτηνίατρος για κτηνιατρική κλινική 
στην Κύπρο με άριστα Αγγλικά, τριετής πείρα στην 
παθολογία και χειρουργική ζώων συντροφιάς, στη 
διάγνωση με υπερήχο, στο μικροσκόπιο και στους 
αιματολογικούς αναλυτές. E-mail: linaprotopapa@
gmail.com, τηλ: 0035 7997622747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες. Υποστήριξη διοικητι-
κών διαδικασιών, κατοικίας από τη mediconnect 
δωρεάν. Υψηλός μηνιαίος βασικός μισθός. Προ-
ϋπόθεση: Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας τουλά-
χιστον επιπέδου. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στα Αγγλικά στο e-mail: mediconnect1@web.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου, με καλή γνώση 
καλλυντικών. Ωράριο: απογευματινό συνεχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grandpharmacy.
gr, τηλ: 210 60225546.

ΙΑΤΡΟΙ ειδικευμένοι με καλούς φακέλους και 
βιογραφικά, ζητούνται, ως Συνεργάτες (Επισκέ-
πτες) σε ιδιωτικό πολυιατρείο της Κηφισιάς. Τηλ: 
6932 418279, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

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

ΖΗΤEIΤΑΙ Κλινικός Ψυχολόγος με εξειδίκευση στο 
χρόνιο πόνο και δυνατότητα διαχείρισης συστήματος 
βιοανάδρασης, για συνεργασία 2 φορές/εβδομάδα σε 
ιατρείο πόνου. E-mail: epionepainclinic@gmail.com.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητούνται για κέντρο 
λογοθεραπείας στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο 
e-mail: logopaid@otenet.gr, τηλ: 210 9947117.

ΙΑΤΡΟΣ Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος ζητείται για 
εργασία σε διαγνωστικό εργαστήριο στη Ζάκυνθο. 
Μόνιμη εργασία. Τηλ: 6938 436125, 6979 362377.

ΙΑΤΡΟΙ Δερματολόγοι ή Ιατροί σε αναμονή ει-
δικότητας ζητούνται από δερματολογικά ιατρεία 
ιατρικής αισθητικής στην Αθήνα για μόνιμη και 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hautecouturemedicalsolutions@gmail.com, τηλ: 
210 6159120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός φαρμακείου ή Φαρμακοποιός 
για πλήρη απασχόληση στη Νέα Σμύρνη με καλές 
γνώσεις Η/Υ. Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη. 
Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
annabidela@gmail.com.

 

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι-τελειόφοιτοι Νομικής για 
πρακτική άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: bios@
otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ χωρίς εμπειρία, ζητείται για εξωτερικές 
εργασίες. Τηλ: 6946 052738.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
ζητούνται από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της 
Αθήνας για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Τηλ: 
210 9733846, 211 1097123.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με άριστες γνώσεις Αγγλικής και 
Γερμανικής και καλή χρήση Η/Υ, ζητούνται από 
δικηγορικό γραφείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: dnikas@otenet.gr, τηλ: 210 8941914, 210 
8940753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος, με καλή γνώση Γαλλικής 
και Αγγλικής γλώσσας και εμπειρία σε εταιρικά και 
εμπορικά θέματα. Βιογραφικά στο e-mail: rainif@
otenet.gr, τηλ: 210 3635124.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Δικηγόρο πλήρους απα-
σχόλησης, με δικαστηριακή εμπειρία και εμπειρία 
στη σύνταξη δικογράφων και εκπόνηση συμβάσεων. 
Άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Βιογραφικά υπ’όψιν κας 
Φ. Πολύζου στο e-mail: kmlaw@otenet.gr, fax: 
210 3625827.

 

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ έκδοσης βιβλίου ζητείται με πρω-
τότυπο θέμα που αφορά τη γυναίκα, θα προτιμηθεί 
νέα. Βιογραφικά στο e-mail: msarantidou@hotmail.
gr, τηλ: 6947 620366, 6947 620366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τα τμήματα εποπτείας, στε-
λέχωσης, εκπαίδευσης, με ή χωρίς προϋπηρεσία. 
Υψηλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα 
καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Βιολόγο, 
Χημικό, Φαρμακοποιό, με εμπειρία στον έλεγχο 
ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων συμπεριλαμ-
βανομένου του μικροβιολογικού ελέγχου. Απαιτείται 
άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Πρόσληψη άμε-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: greekpharmajobs@
gmail.com.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός ζη-
τείται από εταιρία απολυμάνσεων για στελέχωση 
υποκαταστήματος στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@saneco.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια για τάξη Proficiency (native), 
με επικοινωνιακή ικανότητα και φιλοδοξία, ζητείται 
από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευ-
τήρια Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Χίος, Λέσβος, Σάμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφορικής 
για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ για πλήρη απασχόληση ζητούνται 
από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 
210 9348978, 211 1097128. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Πε-
ριοχές: Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Πε-
ριοχές: Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Πε-
ριοχές: Δράμα, Καβάλα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιο-
χές: Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα, Αρκαδία, 
Αργολίδα, Κόρινθος. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην 
περιοχή του Ξυλόκαστρου. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@executive-communication.com.

ZHTEITΑΙ Aρθρογράφος για περιοδικές εκδό-
σεις, με εμπειρία σε περιοδικά δημιουργικής 
απασχόλησης και χειροτεχνίας, σπιτιού, γάμου 
κλπ. Bιογραφικά στο e-mail: dyros.magazines@
otenet.gr.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Συγγραφέας, Επιμελητής κειμένων 
ζητείται, από εκδοτικό οίκο για την συγγραφή, 
επιμέλεια ή διόρθωση παιδικών παραμυθιών 
για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Ρουμανικής γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην 
περιοχή του Αυλώνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην 
περιοχή του Αυλώνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κινέζος Διερμηνέας από 8/11, για 
8 ώρες τη μέρα και για περίπου 2 εβδομάδες, 
για διερμηνεία στη Μάνδρα Αττικής. Βιογραφι-
κά στο e-mail: d.karpouzas@mavelec.gr, τηλ: 
6985 864381.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ζητούνται για Τσέχικα, Ουγγαρικά, 
Πολωνικά, Φιλανδικά και Κινέζικα. Βιογραφικά 
στο e-mail: translations@e-language.gr, τηλ: 
210 2934747.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ κέντρο σπουδών στην Αθήνα 
αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομολόγους 
Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΕΝΤΡΟ πανεπιστημιακών σπουδών στο κέ-
ντρο της Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία 
Φιλόλογους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γαλλικών με εμπειρία στη 
Γαλλική Γλώσσα απόφοιτο Ελληνικού ή Γαλλικού 
Πανεπιστημίου. Θα εκτιμηθεί και φοιτήτρια με 
εμπειρία στα ιδιαίτερα. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: elvispapanikolas@gmail.com.

ΝEO BLOG ποικίλης ύλης, αναζητά Συντάκτες 
και ειδικούς Συνεργάτες για αποστολή κειμένων, 
άρθρων, ελεύθερων ρεπορτάζ κτλ. Ελάχιστο ένα 
κείμενο ανά 15 μέρες. Εθελοντική εργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: citymomenti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη και δημιουργική 
απασχόληση αγοριού 5.5 ετών και λίγα οικια-
κά. Ωράριο: 12:30-20:30 όταν είναι ανοιχτά τα 
σχολεία, ενώ 08:30-17:30 όταν είναι κλειστά. 
Τηλ: 6944 534332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, μητρόγλωσση, 
με άριστη προφορά και γνώση της γλώσσας, 
σταθερή συνεργασία, υπεύθυνη, εργατική, σοβαρή, 
συνεπής, για όλα τα επίπεδα. Άμεση πρόσληψη. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών και επεξεργασίας νερών 
ζητεί Χημικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρε-
σία 2 ετών σε επεξεργασία νερών. Πολύ καλή 
γνώση PC, Αγγλικά και ίσως άλλες γλώσσες. 
Βιογραφικά στο e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κλινικός Ψυχολόγος με εξειδίκευ-
ση στο χρόνιο πόνο και δυνατότητα διαχείρισης 
συστήματος βιοανάδρασης, για συνεργασία 2 
φορές/εβδομάδα σε ιατρείο πόνου. E-mail: 
epionepainclinic@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εκπαιδευτικός ζητεί Καθηγητές -τριες 
ξένων γλωσσών, σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής 
και Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: mult-lin@otenet.gr, τηλ: 210 8086414, 
210 6144357, κωδ: ΛΑΕΚ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ για Πρακτική Εξάσκηση ζη-
τούνται από δημοσιογραφικό όμιλο για ρεπορτάζ 
και σύνταξη ειδήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@focuswebtv.gr. 

ΟΜΙΛΟΣ εκπαιδευτικός ζητεί Καθηγητές -τριες 
Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας, στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: mult-lin@otenet.gr, τηλ: 210 8086414, 
210 6144357, κωδ: ΛΑΕΚ.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ από εταιρία χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, ζητούνται, για μερική απασχόληση. 
Προϋπηρεσία σε οικονομικά - ασφαλιστικά επι-
θυμητή όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsathens@gmail.com, τηλ: 6973 293899.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζητά Καθηγητές Αραβικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr, 
κωδ: PROF_ARAB.

ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Αθηναϊκό πρακτορείο συγγραφής 
κειμένων, ζητά Συντάκτες - Συγγραφείς (Proficiency 
και πάνω). Η δουλειά γίνεται στον χώρο σας. Εδρα 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: sirnasosnapo7@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικός ή Μαθηματικός με δυνατότητα 
διδασκαλίας μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης Β’ 
Λυκείου. Βιογραφικά στο e-mail: madnomadlife@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γεωλόγοι από κατασκευαστική 
εταιρία στο τμήμα ενημέρωσης για την ποιότητα 
του νερού. Εσωτερική θέση γραφείου, σταθερός 
μισθός. Τηλ: 210 8020550.

ENGLISH Teachers, experienced in young 
ages and kinesthetics needed for programmes 
in Athens. Native speakers only. TEBE or IKA 
receipts required. CVs with photo: toybox.gr@
gmail.com, tel: 6937 871513.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ για διδασκαλία Αγγλικών, μουσι-
κοκινητικής και ειδικής αγωγής, ζητούνται άμεσα. 
Μόνο native speakers. Απαραίτητη προϋπόθεση 
ΤΕΒΕ ή μπλοκάκι ΙΚΑ. Παρέχεται υλικό. Bιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: toybox.gr@gmail.
com, τηλ: 6937 871513.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά Δη-
μοσιογράφους για Πρακτική με προοπτικές πρό-
σληψης και καριέρας. Μικροέξοδα πληρωμένα 
έως 150€. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόληση (κείμε-
νο, σύνταξη, internet, social media). Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: dim.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Θετικών Μαθημάτων 
(Μαθηματικός, Φυσικός, Χημικός) από το Φρο-
ντιστήριο Μ.Ε. Μάθηση, στην Ηράκλεια Σερρών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mathisi1@hotmail.com, 
τηλ: 2325 028489.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται, με άδεια διδα-
σκαλίας, καλό βιογραφικό, άριστη προφορά και 
γνώση της γλώσσας. Συνεπής, υπεύθυνη, εργατική, 
φιλικές τιμές/ώρα, λίγες ώρες εβδομαδιαίως, με 
αγάπη για τη δουλειά της, σταθερή συνεργασία. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Θεατρικής Αγωγής, ζητείται, με γνώ-
σεις Αγγλικών και άδεια διδασκαλίας, καθώς και 
γνώσεις ζωγραφικής/χειροτεχνίας. Δημιουργική, 
ενθουσιώδης, με αγάπη για τη δουλειά της και 
τα παιδιά, υπεύθυνη, φιλικές τιμές/ώρα, 1ώρα/
εβδομάδα. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΔΑΣΚΑΛΑ Θεατρικής Αγωγής, ζητείται, με πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών και χειροτεχνίας/ζωγραφι-
κής, για Κ.Ξ.Γ Καλλιθέας και μικρή ομάδα παιδιών 
κατ’οίκον. Φιλικές τιμές/ώρα, σταθερή συνεργασία, 
υπεύθυνη, συνεπής, ενθουσιώδης, δημιουργική. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και Marketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών - 
πληροφορικής, περιοχής Λ.Αλεξάνδρας, Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ. 
6972 451100.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής έμπειρος, ζητείται ως 
Συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο να αναλάβει σχολή 
πληροφορικής για παιδιά και ενήλικες. Περιοχή 
Αμπελοκήπων - Γκύζη. E-mail: nosos@otenet.
gr, τηλ: 6972 451100.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών έμπειρη για τμήματα 
ενηλίκων ζητείται ως Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο 
για να αναλάβει τη διεύθυνση και να αναπτύξει 
σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, περι-
οχής Αλεξάνδρας-Ιπποκράτους. Βιογραφικά στο 
e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 6972 451100.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής έμπειρος, ζητείται ως 
Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο για να αναλάβει την 
διεύθυνση και να αναπτύξει σχολή πληροφορικής 
για παιδιά και ενήλικες. Περιοχή Αμπελοκήπων-
Γκύζη. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.
gr, τηλ: 6972 451100.

ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή Χειροπράκτης Διπλω-
ματούχος Πανεπιστημίου του Εξωτερικού για 
συγγραφή επιστημονικών εκπαιδευτικών άρθρων 
- σεμιναρίων σε συνεργασία με γιατρούς για 
ιατρικό περιοδικό. Τηλ: 210 6776167, 09:00-14:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται για τμήματα 
ενηλίκων ως Συνέταιρος, χωρίς κεφάλαιο για 
φροντιστήριο Αμπελοκήπων (Άρειος Πάγος). 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 
6972 451100.

 

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής CNC Τόρνου και 
κέντρου κατεργασίας με γνώση CAD/CAM. Τηλ: 
2310 781256, κος Δημήτρης.

ATOMO να γνωρίζει από έπιπλα κουζίνας και 
σχέδιο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη, ζη-
τείται από κατασκευαστική εταιρία στην Καλλιθέα. 
Σοβαρή συνεργασία. Τηλ: 210 9575321.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 
5771997.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Aquamarine στα Xανιά 
ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 2015. 
Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Βοηθός Μαγείρου 
Maitre d’Hotel, Βοηθός Σερβιτόρου, Καμαριέρα, 
Συντηρητής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. E-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης τροχών αυτοκινήτου για 
βουλκανιζατέρ στο Ελληνικό. Τηλ: 210 9634852.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Συντηρητή και για διάφορες 
εργασίες, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέ-
ρεται διαμονή-φαγητό-μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητής με εμπειρία 
σε κατασκευές δεξαμενών πετρελαίου, δίκτυα 
σωληνώσεων θέρμανσης και αερίου. Κυρίως 
κολλήματα στεγανά με κοινά ηλεκτρόδια. Δ.ΜΑΛ-
ΛΙΟΣ-Α.ΜΑΛΛΙΟΣ Ο.Ε. Τηλ: 210 4114164, 210 
4222881, ώρες επικοινωνίας καθημερινά από 
08:00-19:30.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ζητούνται Τεχνίτες με 
γνώσεις πίτας και αρτοσκευασμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: olivesrl@yahoo.gr, τηλ: 2310 302345.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ανελκυστήρων ζητά άτομο με 
εμπειρία και προϋπηρεσία σε συντήρηση και βλά-
βες ανελκυστήρων παντός τύπου. Απαραίτητο 
δίπλωμα δικύκλου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alfalift.gr, τηλ: 210 7751371.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-Ηλεκτρονικός Μηχανικός-
Μηχανικός H/Y, με γνώση σχεδιασμού PCB 
(Hardware), embedded programming σε γλώσσα 
C και σε σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 
ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρία 
εμπορική-κατασκευαστική και ανάπτυξης βι-
ομηχανικών εφαρμογών. E-mail: pantelidis@
pantelidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής και εμπορίας 
ενέργειας Μηχανολόγος-Μηχανικός ή Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός με προϋπηρεσία σε εγκατά-
σταση και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@green.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής - Μηχανολόγος για την 
ανάπτυξη - κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Inventor. Προη-
γούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί. Περιοχή Αυλώνα 
Αττικής. Τηλ: 6944 284413, 6951 669533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής -τρια με άριστη γνώση 
autocad 2D από τεχνικό γραφείο στη Βούλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: btovk@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεγκτής ΚΤΕΟ για ελαφρά και δίκυ-
κλα οχήματα σε ΙΚΤΕΟ στο Μοσχάτο. Απαραίτητη 
η πιστοποίηση Ελεγκτή ελαφρών οχημάτων και 
δίκυκλων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.tsapelis@eocheck.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων, περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 8079300, 
fax: 210 2404892.

ΑΤΟΜΟ πεπειραμένο, να τρίβει και να βάφει, σε 
βαφείο αυτοκινήτων. Τηλ: 210 2401132.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ έμπειρος και διαγνώστης με 
προϋπηρεσία Opel. Περιοχή Μοσχάτο. Τηλ: 210 
4821880, 210 4833505.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Ελαστικών, έμπειρος, συνεργάσιμος, 
γνώσεις τοποθέτησης, ζυγοστάθμισης επιβατικών 
και μοτοσυκλετών, ζητείται από βουλκανιζατέρ στο 
Παλαιό Φάληρο. Ωράριο 08:00-18:00, μισθός 700€. 
Τηλ: 6972 234537, ώρες επικοινωνίας 08:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ελεγκτής οχημάτων από ιδι-
ωτικό ΚΤΕΟ στο Μοσχάτο. Απαραίτητη η πιστοποί-
ηση Ελεγκτή ελαφρών οχημάτων και δίκυκλων. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.tsapelis@ecocheck.gr

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ οικοδομικών έργων ζητείται με 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πολυκατοικίες 
για πλήρη και αποκλειστική 6ήμερη απασχόληση 
από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία. Πτυχίο επιθυ-
μητό, απαραίτητες συστάσεις. Τηλ: 210 5695511.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, απόφοιτος 
ΤΕΙ. Θέση: Υπεύθυνος σε γραμμή παραγωγής. Πε-
ριοχή Θήβα - θέση Χαραϊντίνι. Νικολιδάκης Group. 
Βιογραφικά στο e-mail: fd@nikolidakisgroup.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Resident in Gynecology 
JOB NR. 716

Location: City in Saxony-Anhalt, Germany  
Information department/hospital:

The clinic: The clinic supports timely and routinely approximately 600 births per year, while they 
also relieve vaginal basins by default. They ensure the risk midwifery from the 29 week of pregnancy 
on, with close cooperation with their neonatal department. Through our dedicated, professional and 
efficient team all vaginal, abdominal and minimally invasive surgeries including specialized oncology 
are performed in the field of gynecology. Major focus is on minimally invasive procedures to MIC-III level. 
A multidisciplinary breast center in cooperation with the regional cancer center is well established for 
several years, as a pelvic floor base in collaboration with the Department of Urology and Pediatric Urology.

Your benefits: You can expect a competitive salary with additional attractive benefits, esp. a company 
pension scheme. More earning opportunities resulting from participation in emergency activities. Regulated 
and family-oriented working hours, possibility of part-time employment.

Salary: 40.000€ - 55.000 € (gross/year)  
Requirements: 
•German language in B2 or better C1  
•Resident or specialist in gynecology

If you want to apply for the above position or need more information please send an e-mail to: 
application@kluge-recruitment.com. We’ll get back to you as soon as possible. You are also welcome 
to apply via our online form: http://www.kluge-recruitment.com/Doctors/form.php

Online Reservations & Distribution  
Systems Executive (Code: ORDS) 

Annual Employment
NET360 is seeking two (02) self-motivated professionals with the ability and willingness to prosper in 
the ever-changing online environment and who are eager to achieve career objectives.

Position scope: Manage the implementation and support of the online reservations & distribution 
systems of hotel clients with the goal of increasing their direct bookings. Provide analytic insight and 
ROI evidence of the implemented practices. Support the web hotel management account managers in 
achieving hotel clients’ goals & objectives. For more information about web hotel management visit 
www.webhotelmanagement.com

Job description: 
•Implementation and setup of hotel clients’ 
online reservations & distribution systems 
•Daily support of hotel clients’ online 
reservations & distribution systems 
•Regular monitoring and assisting in the 
management of hotel clients’ online special 
offers, packages and promotions 
•Regular monitoring of hotel clients’ rate parity, 
pricing and availability of rooms 
•Regular monitoring of hotel clients’ online 
presence on OTA’s 
•Regular monitoring of the performance  
of various types of online advertising campaigns  
Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism/marketing 
•Knowledge of tourism marketing and 
destination marketing 
•3-4 years minimum experience in the hospitality 
industry as a reservations agent in a luxury 
boutique hotel, city hotel or seasonal holiday 

resort hotel 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets  
and numbers oriented. 
•Excellent knowledge of computer/internet 
platforms and in use of MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint) 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Creativity, team spirit, flexibility and positive 
attitude  
Company offers: 
•Full time 12 month employment in Athens 
•Attractive remuneration package 
•Bonus scheme

Should you wish to become a member of the 
NET360 team, please send us your CV with a 
photo to the following e-mail: theodore@net360.
gr. All applications will be treated in the strictest 
confidence.

Πωλήτριες 
(Πλήρους και Μερικής Απασχόλησης για το Corner μας  

 στο Attica Mediterranean Cosmos στη Θεσ/νίκη)
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, σε εταιρία  
ένδυσης, τουλάχιστον 3 ετών. 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 

•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ  
(Word - Excel - Powerpoint - Internet) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv2@skywalker.gr

Η εταιρεία INNORA Προηγμένα Τεχνολογικά Συστήματα & Υπηρεσίες Α.Ε. ενδιαφέρεται να προ-
σλάβει ένα νέο:

Τεχνικό Αυτοματισμών
Με τη συμμετοχή σας στην Innora μπορείτε να πραγματοποιήσετε σπουδαίες ιδέες για λογαριασμό 
μερικών, από τις πιο δυναμικές εταιρείες του κόσμου. Με το παγκόσμιο δίκτυο και την βαθιά τεχνο-
γνωσία μας, συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να εξελίξουμε τις ιδέες τους και να αναπτύξουμε 
για λογαριασμό τους καινούργια/καινοτόμα προϊόντα. Επιλέξτε μία καριέρα στην Innora και απολαύστε 
απαιτητική αλλά ενδιαφέρουσα εργασία σε ένα καινοτόμο και ευχάριστο περιβάλλον.

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στα πλαίσια της εργασίας σας στην Innora θα κληθείτε να ηγηθείτε και 
να συνεργαστείτε με ομάδες ανθρώπων, διαφόρων ειδικοτήτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων. Αυτό συνεπάγεται την αναγνώριση και δημιουργική επίλυση δύσκολων τεχνικών 
προβλημάτων και τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων συστημάτων, ώστε το παραγόμενο προϊόν να 
ταιριάξει με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών μας.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε 
επιχειρήσεις και είναι χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 9 μηνών.

Ελάχιστες απαιτήσεις προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων: 
•Πτυχίο μηχανικού αυτοματισμού (ΑΤΕΙ) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Εργασιακή εμπειρία (ή πρακτική άσκηση) σε συναφές αντικείμενο 
•Θεωρητικό υπόβαθρο στη σχεδίαση λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων και συστημάτων αυ-
τοματισμού 
•Ικανότητα εργασίας με ελάχιστη καθοδήγηση 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας και πολλαπλών εργασιών  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: jobs@innora.gr

Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 - Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης 
ερευνητών σε επιχειρήσεις».

This research has been co-financed by Greece and the European Union (European Social Funds) through 
the Operational Program “‘Human Resources Development” of the National Strategic Framework (NSRF) 
2007-2013.

Travel Consultant Executive
Detailed job description: As a travel consultant executive you will be responsible for selling high end /
luxury holidays to markets. Your clients will be discerning travellers requiring tailor-made luxury travel 
solutions for their specific holiday needs. You will focus on delivering the highest levels of customer 
service at all times whilst meeting sales targets. You will be working for a reputable company in the 
travel industry and must be confident in your ability to deliver an outstanding customer experience 
and develop long term relationships with customers and suppliers.  

The key duties of the travel consultant will be:  
•Putting together bespoke/tailor-made travel itineraries including flights, hotels, villa’s, yachts, 
private transfers, guides, car hire. 
•Achieving and exceeding set objectives relating to sales targets, productivity and product 
knowledge 
•Dealing with all telephone based enquiries with travel industry partners 
•Dealing effectively with all administration issues and queries 
•Ensure you maintain accurate knowledge on all company products and services  
Experience required:  
•Must have minimum 2 years of experience.  
•Excellent in English both writing and speaking, other languages will be considered an extra asset. 
The successful candidate should have relevant travel industry reservations/sales/operations/
marketing experience, strong sales skills with the ability to work well under pressure.  
•You will need to be sales focused with a positive outlook, organized and the ability to work well 
within a team. You will also need to have good communications and administration skills as well.  
Send your CV to the following e-mail: katerinaa@originalsenses.gr

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:
Οδηγό Φορτηγού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος διπλώματος Γ’ και Δ’ κατηγορίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3-4 έτη 
•Προσεχτικός στη μεταφορά προϊόντων 
•Κάτοχος απολυτηρίου λυκείου (τουλάχιστον) 
•Ηλικία έως 35 χρονών 

Καθήκοντα: 
•Μεταφορά επίπλων και άλλων παιδικών  
προϊόντων 
•Συναρμολόγησή επίπλων  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
E-mail: info@irabebe.gr, Fax: 210 9885706.



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

ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 31

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

ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201430
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για Ελληνικό εστιατόριο σε 
κουζίνα στη Γερμανία. Ικανοποιητικός μισθός. 
Παρέχεται διαμονή - διατροφή και ασφάλιση!! 
Τηλ: 0176 63269078.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ - Τηλεφωνήτρια ζητείται από 
εστιατόριο στην περιοχή Ελληνορώσων. Τηλ: 
210 6560840.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ όμιλο στο Καμάρι Σαντο-
ρίνης, ζητείται F&B Manager για τα δύο ξενοδο-
χεία της στο Καμάρι. Βιογραφικά, με πρόσφατη 
φωτογραφία, στο e-mail: info@kamaribeach.gr.

ΑΤΟΜΑ για σέρβις ζητούνται από καφετέρια στο 
Βύρωνα, κατά προτίμηση κάτοικοι γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 7650110.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, έμπειρη στο σέρβις, με αγάπη στα 
παιδιά, ζητείται για ημιαπασχόληση σε παιδότοπο. 
Κυρίως Σαββατοκύριακα. Περιοχή Βριλήσσια. Μόνο 
κάτοικος κοντινών περιοχών. Τηλ: 210 8049524, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:30.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ κάτοικος Β. Προαστίων, ζητείται από 
εστιατόριο στη Νέα Κηφισιά. Τηλ: 210 8075408.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ -τρια, Ψήστης -τρια με εμπειρία, 
ζητούνται από ψητοπωλείο. Τηλ: 210 5152210, 
6972 310890.

TO MITSIS Rodos Village hotel ζητάει για συ-
νεργασία Chef. Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών και διαμονή. Εμπειρία σε all inclusive 
και άριστες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail:manager@
mitsis-rodosvillage.com, fb@mitsis-rodosvillage.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα σε κυλικείο για εργασία σε θέση 
buffet - service. Περιοχή Κατεχάκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv_center@hotmail.com, κωδ: 1.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ όμιλο στη Φολέγανδρο, 
ζητείται για τη σαιζόν 2015, έμπειρος Ζαχαροπλά-
στης. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, fax: 210 8940845.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε πιτσαρία στην 
Καλλιθέα. Τηλ: 6947 207815.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κατάστημα καφέ με γνώσεις 
μπουφέ. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 210 5781885.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Βοηθός κουζίνας σε Ιταλικό 
εστιατόριο. Τηλ: 6942 293055.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στο Περιστέρι, ζητεί άτομα 
για part time. Πρωινή ή απογευματινή εργασία. 
Τηλ: 210 5056473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ με πείρα σε μπουφέδες και λίγο 
ζαχαροπλαστική για ξενοδοχείο σε νησί. Παρέχετε 
στέγαση. Τηλ: 6973 743198.

ΤΟ SMARTLINE cosmopolitan hotel στην Ιξιά 
Ρόδου ζητεί για τη σεζόν 2015, Maitre για το εστι-
ατόριο με ανάλογη εμπειρία σε μεγάλο ξενοδοχείο 
και ξένες γλώσσες. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager.cosmopolitan@zeushotels.gr

ΤΟ SMARTLINE cosmopolitan hotel (Iξιά Ρό-
δου) ζητεί για την σεζόν 2015 Chef με ανάλογη 
εμπειρία σε μεγάλο ξενοδοχείο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager.cosmopolitan@
zeushotels.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κυλικείο στη 
Θήβα. Ύπαρξη ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Τηλ: 
6949 440480.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο με γνώσεις και 
εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία μονάδας 
παραγωγής έτοιμου φαγητού. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvcenter2014@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace and Spa 5* 
στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Μάγειρα-Υπεύθυνο 
για τη ταβέρνα a la carte του ξενοδοχείου. Κουζίνα 
Μεσογειακή-Ελληνική. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace and Spa 5* 
στη Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Ζαχαροπλάστη με 
ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται από Ιταλικό εστιατόριο 
στον Άλιμο, με προϋπηρεσία σε τηγάνι και σχάρα. 
Τηλ: 210 9950535.

ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί Τεχνίτη 
Ζύμης. Τηλ: 6944 782108.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από ψητοπω-
λείο. Τηλ: 6981 776806, 6944 472799, ώρες 
επικοινωνίας 13:00-01:00.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής για πλήρη εργασία ή ημια-
πασχόληση και νέες ως Βοηθοί Ψήστη - Τυλιχτή 
ή νέες για λάντζα, ζητούνται. Περιοχές Κορυδαλ-
λός, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι. Τηλ: 6972 105451.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ έμπειρος, σχολαστικός με τη καθαρι-
ότητα, ζητείται για βραδινή βάρδια 20:00-00:30, 
μισθός 600€. Τηλ: 210 9310601, ώρες επικοι-
νωνίας 11:00-12:00.

ΣΕΦ - Μπουφετζού, ζητείται, επαγγελματίας 
για εστιατόριο, μεζεδοπωλείο στο Χαλάνδρι, 
για περιοχή κέντρου. Τηλ: 210 3244117.

ΨΗΣΤΡΙΑ, Τυλίχτρια έμπειρη, ζητείται, για πλήρες 
ωράριο με ασφάλιση, από σουβλατζίδικο στην 
Ηλιούπολη. Τηλ: 6977 358532.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με γνώσεις καφέ και μπαρ, 
ζητούνται, από νεανικό καφέ-κλαμπ. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις, περιοχή Πάλαιρος Αιτωλοκαρνανίας, 
μισθός 1,200€. Τηλ: 6981 033386.

ΝΕΑ για απασχόληση ζητείται σε γνωστή αλυσίδα 
καφέ. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 211 4084644.

ΨΗΣΤΗΣ -τρια, Τυλιχτής -τρια με εμπειρία 
ζητείται από ψητοπωλείο στη Βάρκιζα. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6973 690410.

ΨΗΣΤΗΣ -τρια από ψητοπωλείο στη Γλυφάδα, 
ζητείται με προϋπηρεσία απαραίτητη, βραδινό 
ωράριο. Τηλ: 210 9638370.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται από ψητοπωλείο. Τηλ: 6976 
227895.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ελληνικό στη Βιέννη ζητεί Μαγεί-
ρισσα με γνώση Ελληνικής κουζίνας, Βοηθό και 
Σερβιτόρα. Παρέχονται φαγητό, διαμονή, ασφά-
λιση. Τηλ: 6938 799617, 0043 6507006700.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για μπουφέ, σέρβις, κουζίνα στα 
Γλυκά Νερά. Απαραίτητα προσόντα, ευχάριστη 
προσωπικότητα, ευγένεια, με αγάπη για τα παι-
διά. Παιδαγωγικές γνώσεις ή σχετικά Πτυχία 
θεωρούνται προσόν. E-mail με φωτογραφία: 
fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία σε ζα-
χαροπλαστείο/εστίαση για ζαχαροπλαστείο 
στη Γλυφάδα. Απαραίτητες δεξιότητες: άνεση 
στην επικοινωνία με πελάτες, εστίαση στην 
εξυπηρέτηση. Βιογραφικά στο e-mail: alexa.
anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού για κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ trapezaria ζητεί Μάγειρα, με 
προϋπηρεσία για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις ζαχαροπλαστικής. Ζητάμε ευσυνείδητα, 
υπεύθυνα άτομα με πραγματική όρεξη για δουλειά. 
E-mail: info@trapezaria.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κουζίνα πιτσαρίας. Περιοχή 
Κερατσίνι. Τηλ: 210 4000407, 6945 502115.

 

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες -  
Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός 
ζητείται από εταιρία απολυμάνσεων για στελέχωση 
υποκαταστήματος στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@saneco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Γεωπόνος Ζωικής Παρα-
γωγής από ανώνυμη εταιρία εκτροφής ζώων με 
γνώση και εμπειρία σε διαδικασία HACCP ως 
Υπεύθυνος μονάδας εκτροφής και παραγωγής 
ζωοτροφών. Βιογραφικά στο e-mail: pagalos@
kmerkos.gr, τηλ: 210 2462900.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία εκτροφής ζώων, ζητεί-
ται πτυχιούχος Γεωπόνος - Γεωτέχνης ζωικής 
παραγωγής με γνώση και εμπειρία σε διαδικασία 
HACCP ως Υπεύθυνος παραγωγής κτηνοτροφικής 
μονάδας και παραγωγής ζωοτροφών. E-mail: 
pagalos@kmerkos.gr, τηλ: 210 2462900.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο Υπεύ-
θυνο πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης τη 
Θράκη. Απαιτούνται: Πτυχίο Γεωπόνου, εκπληρω-
μένες στρατιωτιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
οδήγησης, γνώση Αγγλικής γλώσσας, χρήσης 
Η/Υ. E-mail 30/11/14: cv@geoponiki.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο/Τε-
χνολόγος Γεωπονίας για το τμήμα παραγωγής 
σποροφύτων με έδρα το Κορωπί Αττικής. Απαι-
τούνται: Πτυχίο Γεωπόνου/Τεχνολόγου, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
οδήγησης, γνώση Αγγλικής γλώσσας, χρήσης 
Η/Υ. E-mail έως 30/11/14: cv@geoponiki.gr.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Λιβαδειά 
Βοιωτίας ζητεί Μελισσοκόμο για μόνιμη εργασία. 
Τηλ: 210 2388667.

ΤΣΟΠΑΝΗΣ με τρακτέρ ζητείται για εργασία σε 
φάρμα στην Αρκαδία. Τηλ: 6942 442460.

ΓΕΩΡΓΟΣ με τρακτέρ ζητείται για όργωμα μισού 
στρέμματος. Περιοχή Κορωπί, στάση Μετανοείτε. 
Τηλ: 210 9610051.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται, για συντήρηση κήπων. 
Βόρεια Προάστια, Αττικής. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097134.

 

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά -  
Γυμναστική - Ευεξία
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, Γυμνάστριες ζητούνται ως Σύμβου-
λοι ευεξίας και αθλητικής διατροφής για πλήρη 
ή μερική απασχόληση. Καλές αποδοχές. Τηλ: 
6982 920609.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ Αισθητικοί ζητούνται για εργασία 
σε αλυσίδα γυμναστηρίων. Περιοχή Αττική. Τηλ: 
210 9733846, 211 1097130.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μασάζ σε spa, για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή-φαγη-
τό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, κάτοχος voucher (επιταγή 
εισόδου στην αγορά εργασίας) για τμήμα αισθητικής 
σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά, απαραίτητα με φωτογραφία, στο 
e-mail: msgcvs@gmail.com.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ζητούνται από αλυσίδα γυμναστη-
ρίων για πλήρη απασχόληση. Περιοχή Αθήνα. 
Τηλ: 210 9732129, 211 1097138.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής/τρια στα Νέα Μουδανιά 
Χαλκιδικής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία και οι 
γνώσεις στο TRX και στο functional training. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvhalkidiki@gmail.com, 
τηλ: 6937 443903.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζη-
τούνται για πλήρη ή μερική απασχόληση. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ, Μακιγιέζ, Αισθητικοί και Τεχνή-
τριες νυχιών από όλη την Αττική ζητούνται. Τηλ: 
210 5315478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα 
Καλάβρυτα με εμπειρία. Προσφέρεται διαμονή - 
φαγητό - μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για πλήρη εργασία ή ημιαπα-
σχόληση στην Ξάνθη με ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 6948 845773.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - Πεντικιουρίστ με εμπειρία στα 
τεχνητά νύχια, ζητείται. Τηλ: 210 3389296.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται από spa στο Κουκάκι, 
εκτός ρεσεψιόν. Μεικτός μισθός 1000€. Τηλ: 210 
9244077.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται για 3ωρη - 4ωρη - 8ωρη 
απασχόληση στο χώρο της υγιεινής - αθλητικής 
διατροφής, χωρίς προϋπηρεσία, ευχάριστο περι-
βάλλον. Τηλ: 6973 910604.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ ζητείται από ιατρείο για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: mfertidi@gmail.com.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κομμωτήριο 
στο Κολωνάκι με άριστες γνώσεις σε κούρεμα, 
πιστολάκι, βαφή. Τηλ: 210 3389296.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαϊδάρι ζητεί έμπειρους Βοη-
θούς. Άριστο περιβάλλον εργασίας, μεγάλες ευκαι-
ρίες εκπαίδευσης - εξέλιξης. Τηλ: 210 5320632.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Περιστέρι ζητεί έμπειρους 
Κομμωτές -τριες. Εξαιρετικό περιβάλλον, σταθερή 
εργασία, καλές αποδοχές, συνεχής εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 5772866.

ΕΜΠΕΙΡΗ για μανικιούρ - πεντικιούρ, ζητείται 
από ινστιτούτο. Περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 6945 
937605, 210 9719860.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έμπειρη και Τεχνίτρια έμπειρη για 
περιποίηση άκρων, ζητούνται από κομμωτήριο στο 
Ίλιον. Τηλ: 210 2623209, 6946 498515.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια με άδεια εξασκήσεως επαγ-
γέλματος Κομμωτή Α’, ζητείται από κομμωτήριο 
στη Νίκαια. Τηλ: 210 4940434.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Κομμώτρια. Τηλ: 210 7015392.

ω απόφοιτος ΤΕΙ, για κέντρο αισθητικής στο Κο-
λωνάκι. Τηλ: 210 3389296.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Σχεδιάστρια μόδας με άρι-
στη γνώση πατρόν. Σχετική εμπειρία και πτυχίο, 
εμπειρία στη δημιουργία δειγμάτων, επίβλεψη 
fitting. Xειρισμός Gerber θα θεωρηθεί ως επιπλέον 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: fashiondes2014@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα 
για Μασέρ σε spa. Διαμονή - φαγητό - μισθός - 
ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια με γνώσεις pilates 
(reformers), TRX & functional training. Ευέλι-
κτο ωράριο. Το γυμναστήριο βρίσκεται Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: eirini_sa@
hotmail.com, τηλ: 6944 581316, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, με καλή γνώση καλλυντι-
κών. Ωράριο: απογευματινό συνεχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@grandpharmacy.gr, τηλ: 210 
60225546.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαιτητής (εκτός Ομοσπονδίας Διαιτητών) 
για συμμετοχή σε ερασιτεχνικό τουρνουά μπάσκετ, 
με εμπειρία στη διαιτησία τουλάχιστον 2 ετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobservices@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κομμωτής για κομμωτήριο 
στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 6522840, 6947 
560011.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ με πείρα, ζητούνται από αλυσίδα 
καταστημάτων. Τηλ: 210 2382974.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ής με πείρα, ζητείται από αλυσίδα 
καταστημάτων. Τηλ: 6932 180290.

ΑΤΟΜΟ ζητείται να αναλάβει το κομμάτι μανικιούρ 
- πεντικιούρ σε νέο κομμωτήριο στην Αργυρού-
πολη. Απαραίτητα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
και για σαλόνι. Τηλ: 6980 152022 (what’s up), 
6971 803762.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ - Αισθητικός, εμφανίσιμη, με γνώ-
σεις ονυχοπλαστικής, ζητείται από κομμωτήριο 
στη Βάρη. Τηλ: 211 4085136.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μοσχάτο ζητεί Κομμωτή -τρια 
με καλή εμφάνιση και Βοηθό, να έχει εμπειρία 
σε κουπ και βαφείο. Τηλ: 210 9410314, 6979 
601240.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί έμπειρο Κουπέρ, Κομμώτρια 
με γνώσεις μανικιούρ - πεντικιούρ και Βοηθούς με 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 2013139, 6947 808342.

ΒΟΗΘΟΣ κομμωτηρίου ζητείται για κεντρικό 
κομμωτήριο στο Πασαλιμάνι Πειραιάς. Τηλ: 
6944 475775, 210 4297522.

ΑΤΟΜΟ για μανικιούρ - πεντικιούρ με άδεια 
εξασκήσεως, για 3ήμερη απασχόληση. Περιοχή 
Αγία Σοφία Πειραιάς. Τηλ: 210 4208254.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ Μανικιουρίστ με πείρα, ζητείται από 
κατάστημα. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 6932 180290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής με εμπειρία στο κούρεμα 
και χτένισμα από κομμωτήριο στα Κ. Πατήσια. 
Τηλ: 210 8311306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa, σε ξενοδοχείο στα 
Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή-φαγητό-μισθός-
ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.
gr, τηλ: 6945 776821.

 

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ εμφανίσιμη, ζητείται από την εταιρία 
AXEL. Πενθήμερη 8ωρη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Γλυφάδα ζητά άτομο για εξωτερι-
κές εργασίες και γενικά καθήκοντα. Απαραίτητα: 
Δίπλωμα για αυτοκίνητο και μηχανάκι, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: work@itagroup.gr, fax: 
210 9652081.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη από όμιλο εταιριών στο Μετα-
ξουργείο για πρωινή 5θήμερη εξωτερική εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@haroumenapaidia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 
5771997.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Aquamarine στα Xανιά 
ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 2015. 
Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Βοηθός Μαγείρου 
Maitre d’Hotel, Βοηθός Σερβιτόρου, Καμαριέρα, 
Συντηρητής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Dias & Emerald στο 
Ρέθυμνο ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίο-
δο 2015. Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Σερβιτόρος, 
Βοηθός Σερβιτόρου, Barman, Καμαριέρες. Απαραί-
τητη Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Ruby στα Μάλια ζητά 
Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 2015. Ει-
δικότητες: Chef, Μάγειρας, Σερβιτόρος, Βοηθός 
Σερβιτόρου, Barman, Καμαριέρες, Συντηρητής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ εμφανίσιμη, ζητείται από Σύμβου-
λο επιχειρήσεων για περιστασιακή απογευματινή 
απασχόληση. Πολύ ικανοποιητική αμοιβή. Βιογρα-
φικά στο e-mail: business.greece@yahoo.com.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά άτομα για απογευματινή απασχόληση 
17:00-21:30 στο μετρό Ελληνικού. Μισθός 400€ 
και bonus +ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mm@orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από ξενοδοχειακή μονάδα 
στη Φθιώτιδα για εποχιακή απασχόληση. Τηλ: 
211 1097151, 210 9733846.

ΝΕΟΣ ζητείται για delivery. Περιοχή Αγία Παρα-
σκευή, Χαλάνδρι και Γέρακα. Τηλ: 210 6007500, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-24:00.

A.E. ζητά Εξωτερικό Υπάλληλο. Πλήρης απα-
σχόληση - σπαστό ωράριο. Απαραίτητα άδεια 
οδήγησης δικύκλου, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: bioforma@
bioforma.gr, τηλ: 210 2723002, fax: 210 2723003.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για πλύσιμο αυτοκινήτων στο 
Κουκάκι. Τηλ: 6945 107501, 215 5158138.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον Άλιμο ζητεί άτομο, για καθαρι-
ότητα. 2 ώρες καθημερινή πρωινή απασχόληση, 
Παρασκευή - Σαββατοκύριακο, 4 ώρες βράδυ 
για κουζίνα. Μισθός, ασφάλιση. Προτιμούνται 
από γύρω περιοχές. Τηλ: 210 9824704, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Security σε 
μεγάλη στατική φύλαξη στην Πάτρα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εργασθούν, η άδεια Security. 
Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άδεια security να εργασθούν 
σε εταιρεία security στην Κομοτηνή. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security. Τηλ: 6980 981773, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ZHTOYNTAI άτομα με άδεια Security να εργα-
σθούν σε εταιρία security στην Αθήνα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security. Τηλ: 6980 981773, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με δικό του μηχανάκι για μόνιμη 
απασχόληση σε διανομή αλληλογραφίας στις 
περιοχές: Παλλήνη, Γέρακας, Γλυκά Νερά, Κάντζα, 
Σπάτα. ACS Παλλήνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
supplyservicegr@gmail.com, τηλ: 210 6664728.

ΑΛΥΣΙΔΑ μεγάλη Ιταλικών εστιατορίων ζητεί 
άτομα για λάντζα. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6086000.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με άδεια secutity, ζητούνται από εται-
ρία secutity. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9577218.

ΑΤΟΜΑ με άδεια secutity, γνώση Αγγλικών, 
μεταφορικό μέσο, ζητούνται από εταιρία security. 
Περιοχή Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιον, Αχαρνές, 
Χαλάνδρι, Μαρούσι, Κηφισιά, Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 8144231.

ΑΤΟΜΑ με άδεια security και μεταφορικό μέσο 
ζητούνται από εταιρία security για πλήρη απα-
σχόληση για Νότια Προάστια. Τηλ: 210 8144563.

ΑΤΟΜΑ με άδεια security και μεταφορικό μέσο, 
ζητούνται από εταιρία security για πλήρη απασχό-
ληση σε όλο το Νομό Αττικής. Τηλ: 210 8144230.

ΑΤΟΜΑ με άδεια security, ζητούνται για πλήρη 
απασχόληση, από εταιρία security, για φύλαξη 
στη Μαγούλα - Ελευσίνα - Ασπρόπυργος. Τηλ: 
210 6217784.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ή Κομμωτής σκύλων, Groomer με 
μεγάλη πείρα, ζητείται από Δεκέμβριο. Περιοχή 
Πατήσια. τηλ: 210 2017593, 6992 302933.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο Εσωτερική για φροντίδα ηλι-
κιωμένης. 12ωρο ρεπό, τροφή, στέγη και 450€ 
μισθός. Τηλ: 6931 084335.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ασφαλείας ζητείται για περιοχές 
Αγία Μαρίνα, Κορωπί. Κατάθεση βιογραφικών 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00, Αγίας Μαρίνας 
67 Κορωπί, καθημερινά. Τηλ: 6951 929902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη και δημιουργική 
απασχόληση αγοριού 5.5 ετών και λίγα οικια-
κά. Ωράριο: 12:30-20:30 όταν είναι ανοιχτά τα 
σχολεία, ενώ 08:30-17:30 όταν είναι κλειστά. 
Τηλ: 6944 534332.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική για οικιακές 
εργασίες και φύλαξη παιδιών, στο νομό Μεσ-
σηνίας. Τηλ: 6945 999503.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με εμπειρία και δίπλωμα οδήγη-
σης, περιοχή Νότια Προάστια. Τηλ: 6980 014720.

ΖΕΥΓΑΡΙ νεαρό στη Γερμανία με κοριτσάκι 
4ετών, ζητεί άτομο για οικιακές εργασίες και 
φύλαξη παιδιού, εσωτερική, μισθός 700€. Τηλ: 
6995 613999.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Αγγλόφωνη ζητείται για φύλαξη 
διδύμων, απογεύματα, με εμπειρία απαραίτητη. 
Περιοχή Λαγονήσι. Τηλ: 6937 410973.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Υπάλληλος εξωτερικών 
εργασιών. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα αυ-
τοκινήτου και μηχανοκίνητου, καλή γνώση της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.
gr fax: 210 5156268.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για κεντρικό κατάστημα 
στην Αθήνα. Τηλ: 6942 452156.

ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
security, ζητούνται για κεντρικά καταστήματα 
καθώς και για διάφορες άλλες φυλάξεις. Τηλ: 
210 6459416.

ΕΤΑΙΡΙΑ security καταξιωμένη και ανερχόμενη 
στο χώρο ΙΕΠΥΑ ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας για 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Απαραίτητα 
κατοχή άδεια αεροδρομίου, ΣΠΟΑ - screening. 
Τηλ: 210 2483900.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες, από περιοχές 
Χαλκίδας, Λαμίας, Θήβας, με άδεια security για 
φύλαξη σε πανεπιστημιακές μονάδες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 
5242437.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες, για φυλάξεις 
σε Μέγαρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργο, δεκτοί και 
απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για λάντζα - προ-
ετοιμασία, από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο. 
Τηλ: 210 9358900.

ΑΤΟΜΟ για λάντζα με προϋπηρεσία ζητείται από 
ψητοπωλείο στη Δάφνη. Τηλ: 6977 905013.

ΚΑΒΑ ποτών ζητεί άτομο για διανομή εμπο-
ρευμάτων με δίπλωμα οδήγησης αυτoκινήτου 
Β κατηγορίας και δικύκλου, χωρίς στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
allaboutwine.gr.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ για καθαρισμούς γραφείων από 
Μαρούσι, Χαλάνδρι, Μελίσσια, Βριλήσσια, συ-
ζητήσιμη. Τηλ: 6972 771891.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί Καθαριστή, με δικό 
του μηχανάκι, κάτοικος περιοχών Καλλιθέας - 
Νέου Κόσμου, ζητείται για όλη την Αττική. Τηλ: 
211 0120114, 6980 110210.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για παιδικό σταθμό στην 
Κηφισιά, κάτοικος Κηφισιάς και γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 8074367.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ψευδοκοσμημάτων αναζητά να 
προσλάβει άτομο για την κατασκευή κοσμημάτων. 
Επιθυμητό προσόν προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
email: vageo00@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εξαγωγική εταιρία που κατασκευά-
ζει μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων, έμπειρος 
Ηλεκτρονικός - Αυτοματιστής με προϋπηρεσία. 
Τηλ: 2310 722772.

ΕΤΑΙΡΙΑ φανοποιείας - βαφής, στον Ταύρο ζητεί 
Τεχνικό Σύμβουλο με εμπειρία. Γνώση Τούρκικης 
γλώσσας θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν. 
Fax: 210 3418177.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Digital Xartisi στη Θεσσαλονίκη, ζητεί 
για εργασία άτομο με γνώσεις σε εγκαταστάσεις 
ήχου και φωτισμού. E-mail: ilias855@hotmail.
com, τηλ: 6944 939466, 2310 697630.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής - Μηχανολόγος για την 
ανάπτυξη - κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση inventor. Προη-
γούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί. Περιοχή Αυλώνα 
Αττικής. Τηλ: 6944 284413, 6951 669533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια - Βοηθός σε εργαστήριο 
ραπτικής στο Ζαγκλιβέρι του Ν. Θεσσαλονίκης 
για μερική απασχόληση. Τηλ: 6944 656681, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-12:00 και 16:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής και για διάφορες εργασίες, 
για ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή - φαγητό - μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για επισκευή και συ-
ντήρηση ταχογράφων. Απαιτoύνται Αγγλικά, 
χρήση Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου. Περιοχή Κα-
λοχώρι Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
vchasapis@tachohellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσέρης Αυτοκινήτων με πείρα. 
Τηλ: 210 7512712.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια από βιοτεχνία στο Ωραιόκα-
στρο. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά 
στο e-mail info@carnivalkokoras.gr, fax: 2310 
682343.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Διαγνώστης Οχημάτων 
με εμπειρία από μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: pstathi@stathis-sn.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Υπάλ-
ληλο Συνεργείου Αυτοκινήτων (Ηλεκτρολόγο/
Diagnostics) για τα καταστήματα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@panikidis.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών και επεξεργασίας νερών 
ζητεί Χημικό Μηχανικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία 
2 ετών σε επεξεργασία νερών. Πολύ καλή γνώση 
PC, Αγγλικά και ίσως άλλες γλώσσες. Βιογραφικά 
στο e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητείται Ηλεκτρο-
λόγος ΤΕΙ ή ΤΕΕ με εμπειρία σε αυτοματισμούς με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 έτη σε εφαρμογές. 
Με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και PC. Βιογραφικά 
στο e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέο χωρίς υπο-
χρώσεις με γνώσεις ηλεκτρολογικής και δίπλωμα 
οδήγησης. Απογευματινή εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@prova.gr.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ έμπειρος, γνώστης ταπετσαρίσματος 
σαλονιών, ζητείται για μόνιμη εργολαβική απασχό-
ληση, περιοχή Χανιά Κρήτης. Τηλ: 6973 246511.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ με δικά του μηχανήματα ζητείται 
από εργοστάσιο επίπλων στο Ταύρο. Τηλ: 6932 
603100.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται, 30€ το 8ωρο, με εργαλεία 
δικά του. Τηλ: 6930 804378.

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ζητείται με 30€ το 8ωρο με εργαλεία 
δικά του. Τηλ: 6930 804378.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητεί πεπειραμένους Τρίφτες. 
Τηλ: 210 2405949.

ΑΠO ΤΗΝ Domogroup ζητείται έμπειρος Τοπο-
θέτης για ξύλινες σκάλες και ξύλινα κουφώματα 
Γερμανικού τύπου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
domogroup.gr.

ZHTEITAI Hλεκτρολόγος αυτοκινήτων για συ-
νεργείο αυτοκινήτων στην Κόρινθο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Τηλ: 6980 981773.

 

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Βιολό-
γο, Χημικό, Φαρμακοποιό, με εμπειρία στον 
έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων 
συμπεριλαμβανομένου του μικροβιολογικού 
ελέγχου. Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Πρόσληψη άμεση. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekpharmajobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εξαγωγική εταιρία ετοίμων 
ενδυμάτων Streetlevel (17ης Νοεμβρίου 79, 
Κωνσταντινοπολίτικα), έμπειρη Xειρίστρια 
όλων των μηχανών (γαζωτική, πλακορραφή, 
κοπτορραπτική) για την κατασκευή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. 
Τηλ: 2310 921790.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από εργοστά-
σιο επίπλων, περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 
8079300, fax: 210 2404892.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ρούχων-Βοηθός Σχεδιαστή ρούχων 
ζητείται από εταιρία αντρικού casual ρούχου στον 
Κεραμικό για δημιουργία συλλογής (total look). 
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Illustrator, 
Αγγλικά. Βιογραφικά και artworks στο e-mail: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για συσκευασία και πα-
ραγωγή σερπαντίνας και κομφετί. Απαραίτητη 
κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
carnivalkokoras.gr, fax: 2310 682343.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητά άτομο για θέση Υπευ-
θύνου παραγωγής σε μονάδα έτοιμου φαγητού. 
Απαραίτητη η γνώση και εμπειρία σε θέματα κο-
στολόγησης, συνταγολογίων και μεθοδολογίας 
παραγωγής φαγητού. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika2014monada@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις κοπτοράπτη και γαζωτικής, 
ζητούνται για ελαστικά ρούχα, από εργαστήριο 
στον Κολωνό. Τηλ: 210 5127959, 6997 484104.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ βιομηχανία ζητά Βοηθό στο 
τμήμα ποιοτικού ελέγχου και μικροβιολογικού 
εργαστηρίου φαρμάκων. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Υποχρεωτική η εμπειρία στο χειρι-
σμό HPLC, GC, UV, Sterility testing, H/Y. E-mail: 
greekpharmajobs@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Πατρονίστ με σχετική προ-
ϋπηρεσία. Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν 
σύστημα Lectra. Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: patronist2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια - Βοηθός σε εργαστήριο 
ραπτικής στο Ζαγκλιβέρι του Ν. Θεσσαλονίκης 
για μερική απασχόληση. Τηλ: 6944 656681, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-12:00 και 16:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για στελέχωση βιοτεχνίας στη 
Θέρμη. Βασικό προσόν: όρεξη για δουλειά. Απα-
ραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: operanti@otenet.gr, τηλ: 2310 486215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια από βιοτεχνία στο Ωραιόκαστρο. 
Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail info@carnivalkokoras.gr, fax: 2310 682343.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Βοηθός Μοδίστρας σε ρα-
φείο, για ξήλωμα και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαχείρισης Υφασμάτων για 
εργασία σε ανώνυμη εξαγωγική εταιρία ενδυμά-
των με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση του αντικειμένου, η γνώση 
Αγγλικών και χρήση Η/Υ. E-mail: info@seashell.gr.

 

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ζητείται γνώστης της διαδικασίας 
ναύλωσης πλοίων, για δημιουργία εμπορικής 
εταιρίας. Υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες προς 
υπογραφή με πολύ καλή απόδοση. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία ναυτιλιακών χρωμάτων αναζητά 
Συνεργάτη - Πωλητή για το εμπορικό τμήμα της 
στην Ελλάδα. Τηλ: 210 4227075.

 

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εξαγωγική εταιρία ετοίμων 
ενδυμάτων Streetlevel (17ης Νοεμβρίου 79, 
Κωνσταντινοπολίτικα), έμπειρη Xειρίστρια 
όλων των μηχανών (γαζωτική, πλακορραφή, 
κοπτορραπτική) για την κατασκευή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. 
Τηλ: 2310 921790.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΜΟΣ τμήματος ανταλλακτικών 
ζητείται από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 
επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε VAG 
GROUP τουλάχιστον 5 έτη. Mε διοικητικές-ορ-
γανωτικές ικανότητες, επαγγελματική συνέπεια 
και υπευθυνότητα. Γνώσεις marketing-logistics. 
E-mail: fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΑΤΟΜΑ (2) με γνώσεις H/Y και αποθήκης, ζητού-
νται από εταιρία καλλυντικών. Περιοχή Αθήνα 
Κέντρο. Τηλ: 210 3237169.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Υπαλλήλους αποθή-
κης. Απαραίτητη προϋπόθεση απολυτήριο Λυκείου 
και γνώση Αγγλικών. Τηλ: 210 4826269.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την εταιρία DAXXA στη Γερμανία, 
άμεσα να προσλαβει Οδηγούς λεωφορείων με 
δίπλωμα Δ ή ΔΕ με Π.Ε.Ι.. Προϋπόθεση: γνώση 
Γερμανικών. Τηλ: 0049 21021485950.

ΟΔΗΓΟΙ Φορτηγών (ΔΕ-Ε-ΕΔ), για εταιρία δι-
ανομών, στην Αγγλία, ζητούνται με διπλώματα 
οδήγησης ΔΕ, Ε, ΕΔ., Ψηφιακός Ταχογράφος, Π.Ε.Ι. 
Γνώση Αγγλικών. Μόνιμη απασχόληση-ασφάλεια-
διαμονή. E-mail στα Αγγλικά με φωτογραφία: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026.

ΟΔΗΓΟΙ Λεωφορείων ζητούνται, για Γερμανία 
με γνώση Γερμανικών (επίπεδο Β1) για μόνιμη 
απασχόληση. Βιογραφικά στην Αγγλική γλώσ-
σα με φωτογραφία στο e-mail: silver.lining37@
yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 6937 212290.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για εργασία σε εξουσιοδοτημένο 
έμπορο αυτοκινήτων - συνεργείο - ανταλλακτικά. 
E-mail: kostasval@filippaios.gr, τηλ: 210 3428671.

ΟΔΗΓΟΣ σχολικού ζητείται, κάτοικος Καλλιθέας, 
μη καπνιστής με προϋπηρεσία, δίπλωμα Δ’ κα-
τηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: dbourlas1@
hotmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία γάλακτος, ζητείται 
Οδηγός για διανομή στους νομούς Αργολίδας 
και Κορινθίας. Απαιτούμενα: επαγγελματικό 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mitrentzi@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών ύδρευσης - μόνωσης με έδρα 
τη Μεταμόρφωση Αττικής, ζητεί να προσλάβει 
Υπάλληλο Αποθήκης, κάτοχος διπλώματος κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@tzanos.gr, κωδ: ΥΑΠ1.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Οδηγός με απαραίτητη προϋπό-
θεση χειρισμός κλαρκ, με ανάλογη προϋπηρεσία 
σε αποθήκη με barcode, ζητείται από Α.Ε Ρέντη. 
Βιογραφικά στο e-mail: aiantasltd@yahoo.com, 
fax: 210 4823602.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με άπταιστα Γερμανικά, Αγγλικά, Η/Υ, 
για 5θήμερη 8ωρη απασχόληση, χωρίς απαραίτητη 
προϋπηρεσία, αμοιβή ικανοποιητική, δυνατότητα 
εξέλιξης στο χώρο logistics. Περιοχή Ασπρόπυργος. 
E-mail: mk@olympias.eu, τηλ: 210 5509200.

ΟΔΗΓΟΣ - Αποθηκάριος με απαραίτητη άδεια 
οδήγησης ΙΧ και μηχανής, ζητείται από ζαχαρο-
πλαστείο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4624405, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-12:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Οδηγοί Αστικού Λε-
ωφορείου με δίπλωμα λεωφορείου κατηγορίας 
Δ/ΔΕ. Γνώσης Γερμανικών Β1, μισθός περίπου 
1550€ καθαρά για ανύπαντρους, (οι παντρεμένοι 
μπορούν να υπολογίζουν περίπου 1700€ καθαρά). 
Τηλ: 3023 92110534, 3069 86600466.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Πωλήσεις και Οργάνωση 
αποθήκης με εμπειρία σε ξύλινα πατώματα και 
κουζίνες. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση σχεδί-
ου κουζίνας. Τηλ: 210 8217184, 6936 551135.

 

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητά για συ-
νεργασία Υπεύθυνο Προσωπικού (ανθρώπινοι 
πόροι). Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. 
Παρέχονται μόνιμη απασχόληση-ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ξενοδοχείο στη Μύκονο ζητάει 
Υποδιευθυντή για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έμπειρος ζητείται από Γαλλόφωνο 
γραφείο εισερχόμενου τουρισμού για το τμήμα 
κρατήσεων - διαχείρισης γκρούπς, με καλή γνώση 
Γαλλικών - Αγγλικών - H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@yalostours.gr, τηλ: 210 9248919.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από ξενοδοχειακή μο-
νάδα στη Φθιώτιδα για εποχιακή απασχόληση. 
Τηλ: 211 1097151, 210 9733846.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο ζητεί Ρεσεψιονίστ για 
όλες τις βάρδιες, με προϋπηρεσία και άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinacv@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος ξενοδοχείων δίνει τη δυνατό-
τητα της πρακτικής άσκησης, σε σπουδαστές από 
δημόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής 
κατάρτισης. Τηλ: 6981 092954.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά 
Υπαλλήλους με γνώσεις Αγγλικών και προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση για τη στελέχωση του 
τμήματος τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
ktacc@kamaritours.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Υπάλ-
ληλο με προϋπηρεσία και γνώσεις Αγγλικών για τη 
στελέχωση του τμήματος κρατήσεων και groups. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο, ζητά έμπειρο 
Α’ Receptionist για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος κρατήσεων για 10μηνη 
εργασία ετησίως στο ξενοδοχείο Istion Club 5* 
στη Χαλκιδική απο 10/1/2015. Γνώση Protel, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στο τμήμα κρα-
τήσεων, Γερμανικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@istionclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με άριστες γνώσεις Ρωσικής 
γλώσσας, για εργασία σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου, 
στο Σιδάρι Κέρκυρας. Παρέχεται στέγη και διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: info@joylifehotel.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής Νυχτερινός με προϋπηρε-
σία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, 
ζητείται από το ξενοδοχείο Kassandra Palace 
and Spa. Άριστη γνώση προγράμματος Fidelio, 
Αγγλικών-Γερμανικών-Ρώσικων. Εποχική απα-
σχόληση. E-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποδοχής με προϋπηρεσία τουλάχι-
στον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, ζητούνται 
από το ξενοδοχείο Kassandra Palace and Spa 5*. 
Άριστη γνώση προγράμματος Fidelio, Αγγλικών, 
Γερμανικών, Ρώσικων. Εποχική απασχόληση. 
E-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ ξενοδοχειακός Όμιλος στις Σποράδες 
αναζητεί Hotel Manager, που θα αναλάβει την 
ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής μο-
νάδας στη Σκόπελο. Απαραίτητη αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: 
v.spyrou@skopeloshotels.eu, τηλ: 24240 22142.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ όμιλος στην Παλλήνη ζητά Ναυα-
γοσώστη -τρια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atlantissports.gr, τηλ: 210 6616886.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ελληνικός ζητεί Εξω-
τερικούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και 
νησιά. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή και ποσοστά. 
Τιμή 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 
210 9221711, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προϊσταμένη για το τμήμα του housekeeping. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη.Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για τη 
σεζόν 2015. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Οία της Σαντορίνης ζητά να 
προσλάβει Καμαριέρα για την περίοδο Απριλί-
ου-Νοεμβρίου 2015. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oiasuites.gr, τηλ: 6945 163180.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Οία της Σαντορίνης ζητά να 
προσλάβει για την περίοδο Απριλίου-Νοεμβρίου 
2015 Receptionist. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Ε-mail: info@oiasuites.gr, τηλ: 6945 163180.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ υποδοχής με προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, ζητού-
νται από το Dion Palace Beauty & Spa Resort. 
Άριστη γνώση προγράμματος protel, Αγγλικών, 
Γερμανικών, Ρωσικών, H/Y. Εποχική απασχόληση. 
E-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη κρατήσεων με προϋπηρεσία 
3 ετών, από το Dion Palace Beauty & Spa Resort. 
Άριστες γνώσεις προγράμματος protel, H/Y, Αγ-
γλικών και δεύτερης γλώσσας. Εποχική 7μηνη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
dionpalace.com.

 

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες από εστιατόριο στη Σα-
ντορίνη απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, 5 έτη απόφοιτοι ανάλογης 
σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@rkbeachhotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι εστιατορίου στη Σαντο-
ρίνη με γνώσεις F&B. Απαραίτητη προϋπόθεση 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 έτη απόφοιτοι 
ανάλογης σχολής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@rkbeachhotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από εστιατόριο στη Σα-
ντορίνη για τη νέα σεζόν. Απαραίτητα προσόντα 
Απόφοιτοι αντίστοιχης Σχολής, γνώσεις Αγγλικών, 
προϋπηρεσία 5ετή σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@rkbeachhotel.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται από αλυσίδα εστίασης. 
Περιοχή Αττική. Τηλ: 210 9348978, 211 1097171.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητά άτομο για την θέση του 
F&B σε μονάδα παραγωγής έτοιμου φαγητού. 
Απαραίτητη η γνώση και εμπειρία σε θέματα κο-
στολόγησης συνταγολογίων και μεθοδολογίας 
παραγωγής φαγητού. Βιογραφικά στο e-mail: 
foodbeverage2014monada@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με κάρτα ανεργίας, ευγενικό, 
επικοινωνιακό με όρεξη για δουλειά, εμπειρία 
στο χώρο και στην παρασκευή καφέ, από αρ-
τοζαχαροπλαστείο, μέσω προγράμματος ΚΕΚ. 
Βιογραφικά, με απαραίτητη φωτογραφία, στο 
e-mail: stamatakis.k@hotmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΕΣ Πωλήτριες - Βοηθοί μπουφέ ζητούνται 
από ζαχαροπλαστείο - καφέ στη Γλυφάδα. Κάτοικοι 
Νοτίων Προαστίων θα προτιμηθούν. Βιογραφικα 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης ή Βοηθός Ζαχαρο-
πλάστη για εργασία στην Αγγλία. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή, άμεση έναρξη εργασίας. Τηλ: 6973 
439960, 6973 821577.

ΖHTEITAI νεαρός, για μπουφέ και κουζίνα σε κα-
φετέρια στο κέντρο του Περιστερίου, για πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Τηλ: 210 5701184.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Simply Burgers στον Κορυ-
δαλλό ζητάει Μάγειρα Β’ - Ψήστη για πλήρη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία σε burger station 
θα εκτιμηθεί δεόντως. Βιογραφικά στο e-mail: 
sbkory@simplyburgers.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Aquamarine στα Xανιά 
ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 2015. 
Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Βοηθός Μαγείρου 

Maitre d’Hotel, Βοηθός Σερβιτόρου, Καμαριέρα, 
Συντηρητής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. E-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Dias & Emerald στο 
Ρέθυμνο ζητά Προσωπικό για την τουριστική 
περίοδο 2015. Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, 
Σερβιτόρος, Βοηθός Σερβιτόρου, Barman, Κα-
μαριέρες. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Ruby στα Μάλια ζητά 
Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 2015. 
Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Σερβιτόρος, Βοηθός 
Σερβιτόρου, Barman, Καμαριέρες, Συντηρητής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής για βραδινή εργασία, γνώστης 
του αντικειμένου, ζητείται από ψητοπωλείο στο 
Νέο Κόσμο. Τηλ: 210 9028735.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ ζητείται από σουβλατζίδικο στο 
Βοτανικό. Τηλ: 6971 870973.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ -τρια με εμπειρία, ζητείται από ψη-
τοπωλείο στη Χασιά. Τηλ: 210 2411773, 6986 
758474 (what’s up).

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από ψητοπωλείο στο Παγκρά-
τι. Βραδυνή απασχόληση. Τηλ: 210 7010332.

ΣΕΦ - Μάγειρας ζητείται για εστιατόριο ταβέρνα 
στον Άγιο Αθανάσιο Καϊμακτσαλάν. Πεπειραμένος. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6986 734545.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται από εστιατόριο στην 
Κηφισιά. Τηλ: 210 6230857, ώρες επικοινωνίας 
16:00-21:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ ψητοπωλείου επώνυμη στην Ηλιού-
πολη, ζητεί έμπειρη. Τηλ: 210 9962671, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για ζεστή και κρύα κουζίνα, 
σε μεγάλο catering του Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: themealproject@yahoo.gr, τηλ: 
6941 661414.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Chef για μεγάλο catering στον 
Πειραιά, με όρεξη και δημιουργικότητα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: themealproject@yahoo.
gr, τηλ: 6941 661414.

ZHTOYNTAI Chef και Βοηθοί για αλυσίδα sushi. 
Βιογραφικά στο e-mail: themealproject@yahoo.
gr, τηλ: 6941 661414.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι σχολών μαγειρικής τέ-
χνης, για επιχείρηση στο Μαρούσι. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: joanefta@yahoo.gr.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα Burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Πειραιά. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογραφικό 
και φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: burger.
hiring@gmail.com, τηλ: 210 0246631.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ ζητούνται από αλυσίδα εστίασης. 
Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9732129, 211 1097167.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι σχολής Τεχνικών μαγειρι-
κής τέχνης από την επιχείρηση Porky Ιωακειμίδης 
στο Μαρούσι. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: joanefta@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Σερβιτόροι για Ελληνικό εστιατόριο 
στη Σκωτία. Βιογραφικά στο e-mail: george.i@
talktalk.net.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από καφενείο. Περιοχή Κυψέλη. 
Βραδινό ωράριο 07:00-15:00. Τηλ: 6942 547454.

ΝΕΑ με εμπειρία ζητείται για κυλικείο νοσοκο-
μείου. Περιοχή Αμπελόκηποι. Τηλ: 210 7480663.

ΣΤΟ MIA Feta Feta bar ζητούνται Βοηθοί Μά-
γειρα με επιθυμητή διετή τουλάχιστον εμπειρία 
στην κουζίνα a la carte. Βιογραφικά στο e-mail: 
fetabar@miafetafetabar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για κρύα κουζίνα. Η θέση 
προϋποθέτει και γνώσεις πασαδόρου. Απαραίτητη 
η ταχύτητα, καθαριότητα και η ομαδική εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: panagiotispan@gmail.
com, 6944 356846, Πάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας με γνώσεις παρασκευής 
ορεκτικών και μεζέδων. Η θέση περιέχει τηγανιά 
και φούρνο. Απαραίτητη η ταχύτητα, καθαριότη-
τα και η ομαδική εργασία. Τηλ: 6944 356846, 
κος Πάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ με γνώσεις στη διεθνή και 
παραδοσιακή κουζίνα. Η θέση περιέχει τηγανιά και 
σχάρα. Απαραίτητη η ταχύτητα, καθαριότητα και η 
ομαδική εργασία. Τηλ: 6944 356846, κος Πάνος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο, ζητά F & 
B Manager. Βιογραφικά στο e-mail: tsiligiris@
mitsishotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο, ζητά Β’ και 
Γ’ Μάγειρες για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο, ζητά Α’ 
Μάγειρα για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ατέρων στη Ρόδο, ζητά Sous 
Chef για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsiligiris@mitsishotels.com.




