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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα
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Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

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

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

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

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

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο  

Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

ΕργΑΣΙΑ & ΔΙΑΔΙκΤΥΟ:  

Αποφέρουν επαγγελματικούς καρπούς;

Το οφέλη από την καλοκαιρινή εργασία

Η εργασία μέσω του διαδικτύου 
ή αλλιώς απομακρυσμένη εργασία. 
Όταν δίπλα στην εργασία βλέπου-
με τη λέξη διαδίκτυο συνήθως 
το μυαλό μας δεν πάει σε θετικά 
συμπεράσματα. Γιατί όμως;

Ας τα πάρουμε από την αρχή. 
Στόχος μας είναι να ανοίξουμε 
πόρτες κι όχι να τις κλειδώσουμε 
χωρίς να ξέρουμε που μας οδη-
γούν. Η εργασία είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου. 
Είναι ένα μέσο για να επιβιώσει, 
να κοινωνικοποιηθεί ακόμα και 
ένα μέσο που μπορεί να χαρίσει 
το αίσθημα ασφάλειας αλλά και 
του φόβου, της έλλειψης οξυγό-
νου. Από την άλλη πλευρά το 
διαδίκτυο είναι ένα σύγχρονο μέσο 
πληροφόρησης. Εξίσου, έχει ένα 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή 
των περισσότερων ανθρώπων, 
αφού σύμφωνα με έρευνα το 60% 
παγκοσμίως χρησιμοποιούν το 
Ίντερνετ. Ας αναφέρω ότι ο αρι-
θμός των email που στέλνονται 
καθημερινά φτάνει στα 145 δις!

Όταν έρχεται η στιγμή να χρησι-
μοποιήσουμε τις λέξεις εργασία και 
διαδίκτυο, οι απόψεις διίστανται. 
Στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο εξοι-
κειωμένοι με την απομακρυσμένη 
εργασία. Πολλοί δε γνωρίζουν το τι 

πραγματικά σημαίνει, συνειρμικά η 
σκέψη τρέχει στη φράση "δουλειά 
από το σπίτι, εύκολα και απλά". 
Μα καλά, αν ήταν εύκολα κι απλά 
δε θα το κάναμε οι περισσότεροι; 
Αν ήταν αληθινός αυτός ο κόσμος 
εργασίας δε θα ήταν πιο γνωστός 
στο κοινωνικό μας περίγυρο που 
πλήττεται από το φαινόμενο της 
ανεργίας;

Όταν μιλάμε για απομακρυσμένη 
εργασία εννοούμε ότι υπάρχουν 
έγκαιρα και ασφαλή site που 
μπορούν όλοι, που θέλουν να 
εργαστούν μέσω του διαδικτύου, 

να γίνουν μέλη και να ξεκινήσουν 
το διαδικτυακό επαγγελματικό 
ταξίδι. Θα αφιερώσετε λίγο χρό-
νο από τη μέρα σας με σκοπό 
να ανακαλύψετε μία καινούρια 
γη, που υπάρχει πιθανότητα να 
σας αποφέρει επαγγελματικούς 
καρπούς. Ιδιώτες, ελεύθεροι 
επαγγελματίες και εταιρίες που 
αναζητούν προσωπικό, για να 
επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος 
στόχος, απευθύνονται σε αυτά τα 
site . Ο ελεύθερος επαγγελματίας 
το μόνο που έχει να κάνει είναι να 
στείλει την πρόσκλησή του και να 

εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. 
Θα βρείτε διάφορες κατηγορίες, 
όπου μπορείτε να ασχοληθείτε 
και έχει παγκόσμιο χαρακτήρα. 
Για παράδειγμα, εάν έχετε καλές 
γνώσεις σε τουλάχιστον μία ξένη 
γλώσσα εκτός από την ελληνική, 
τότε σκεφτείτε εάν μπορείτε να 
ξεκινήσετε μία καριέρα στο Ίντερνετ 
παρέχοντας μεταφραστικές υπη-
ρεσίες. Φυσικά όμως, όπως και 
κάθε εργασία, έτσι και η παροχή 
μεταφραστικών υπηρεσιών απαιτεί 
κάποια προεργασία, εκπαίδευση και 
ικανότητες ώστε να είστε σε θέση 
να παρέχετε υψηλής ποιότητας 
μεταφράσεις στους πελάτες σας.

Ενδεικτικά μερικές από αυτές 
τις ιστοσελίδες είναι:

Odesk.com (1 εκατομμύριο 
διαθέσιμες εργασίες το χρόνο)

Freelancer.com (πάνω από 7 
εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως)

Tips:
Για αρχή μπορείτε να βάλετε 7$ 

/ ώρα μέχρι να πάρετε feedback.
Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο 

για τον εαυτό σας στο προφίλ σας 
με λέξεις κλειδιά.

Ελισάβετ Καλαρούτη-  
Στέλεχος Μάρκετινγκ- 

skywalker.gr

H καλοκαιρινή περίοδος, είναι μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία για τους νέους, μαθητές 
και φοιτητές, να συνδυάσουν τη δυ-

νατότητα να κερδίσουν κάποια χρήματα, τα 
οποία τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε 
για κάποιους είναι αναγκαία, και να καλλι-
εργήσουν παράλληλα τις δεξιότητες εκείνες 
που μακροπρόθεσμα θα τους ωφελήσουν 
επαγγελματικά. 

Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι ένα 
πάρα πολύ σημαντικό όφελος που προκύπτει 
από την καλοκαιρινή εργασία. Το συγκεκρι-
μένο αποτέλεσμα προκύπτει από την επιτυχή 
εκτέλεση των καθηκόντων, παρά τις δυσκολίες 
που είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει 
κάποιος στην αρχή, καθώς και από το γεγονός 
ότι κατάφερε να κερδίσει με δικές του ενέργειες 
τα πρώτα του χρήματα.

Στα επαγγέλματα που απαιτείται επαφή με 
το κοινό, δίνεται η δυνατότητα στο νέο εργαζό-
μενο να αναπτύξει τις δεξιότητες επικοινωνίας 
και επίλυσης προβλημάτων καθώς και να 
κατανοήσει την αξία που έχει ο πελάτης για τις 
επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις που η συνεργασία 
είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστεί 
επιτυχώς μια εργασία, είναι μια ευκαιρία για 
κάθε νέο να αναπτύξει την ομαδικότητα του.

 Η υπευθυνότητα, ο προγραμματισμός, η 
συνέπεια και η ορθή διαχείριση χρόνου εί-
ναι θετικά στοιχεία της θερινής εργασίας που 
μπορεί να αποκομίσει κάποιος νέος, τα οποία 
προκύπτουν από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος 
οφείλει να δώσει το παρόν σε ένα συγκεκριμένο 
μέρος μια συγκριμένη ώρα.

Σε επίπεδο μελλοντικής διεκδίκησης της 
επιθυμητής για εσάς πρώτης εργασίας που 
θα είναι συμβατή με τους επαγγελματικούς 
σας στόχους, η παρουσία στο βιογραφικό 
σας σημείωμα καλοκαιρινών εργασιών δίνει 
ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε αυτόν που 
διεκδικεί τη θέση, έναντι των άλλων συνυ-
ποψήφιων, καθώς στα μάτια του πιθανού 

εργοδότη αποτελούν ενδείξεις ύπαρξης των 
παραπάνω δεξιοτήτων.

Ας δώσουμε κάποιες ιδέες για το που μπορεί 
να βρει ένας νέος καλοκαιρινή εργασία.

Ο τομέας του τουρισμού δίνει πολλές ευκαι-
ρίες ως σερβιτόρος/ρα, μπάρμαν, υπάλληλος 
υποδοχής, ταμίας και υπάλληλος τουριστικού 
γραφείου. Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει ο 
συγκεκριμένος τομέας είναι ότι η κορύφωση της 
τουριστικής περιόδου ταυτίζεται με τη διακοπή 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
δίνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα 
για ευκολότερη πρόσβαση στην εργασία των 
νέων. Επίσης, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία 
για εξάσκηση στη χρήση ξένων γλωσσών σε 
πραγματικές συνθήκες.

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης που 
παρουσιάζουν λόγω εποχικότητας μεγαλύ-
τερη ζήτηση σε σχέση με άλλες περιόδους 
προσφέρουν επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο 
συγκεκριμένος τύπος εργασίας προσφέρεται 

για κοινωνικά άτομα, καθώς το σημαντικότερο 
μέρος της δουλείας απαιτεί επαφή με το κοινό.

Οι κατασκηνώσεις είναι ένας προνομιακός 
χώρος για όσους θέλουν να εργαστούν το 
καλοκαίρι ως φύλακες ή ομαδάρχες. Σε αυτές 
τις θέσεις δίνεται η δυνατότητα για ανάπτυξη 
ικανοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας και επίλυ-
σης διαφορών. Ένας νέος/α μπορεί ακόμα 
να εργαστεί ως διανομέας φυλλαδίων και 
ως ναυαγοσώστης/στρια, αφού λάβει την 
απαραίτητη εκπαίδευση.

Τα θετικά που λαμβάνει κάποιος από τη 
θερινή εργασία είναι αδιαμφισβήτητα. Η δια-
δικασία εύρεσής της, παρόλα αυτά, απαιτεί 
σχεδιασμό, ώστε η επιλογή του τύπου εργα-
σίας να ικανοποιεί τόσο τα ενδιαφέροντα του 
εργαζόμενου, όσο και τις μακροπρόθεσμες 
επαγγελματικές επιδιώξεις και στοχεύσεις.

Γεράσιμος Σπηλιώτης,  
Career Coach Specialist, My Future Career, 

www.myfuture.com.gr

Ο ρόλος της συνέντευξης 
στη διαδικασία  
της πρόσληψης

Αντικειμενικός σκοπός της συνέντευξης 
από την πλευρά σας είναι η πρόσληψη. Η 
πώληση δηλαδή των ικανοτήτων σας και 
των προσόντων σας, που θα καλύψουν από-
λυτα τις ανάγκες της θέσης της υποψήφιας 
εταιρείας. Ο εργοδότης σας και το στέλεχος 
που προσλαμβάνει, προσπαθεί μέσα από τη 
συνέντευξη, να ελαχιστοποιήσει τους κινδύ-
νους μιας αποτυχημένης πρόσληψης. Προ-
σπαθεί να εκτιμήσει λοιπόν τις δυνατότητές 
σας, την αποδοτικότητά σας και το πόσο 
αποτελεσματικοί είστε. Όλοι ξέρουν, ότι όλα 
τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν, 
αν κάνουν από την αρχή, σωστή επιλογή. 
Όλοι προσπαθούν να απομακρύνουν μια 
μελλοντική αποτυχία, εξαιτίας μιας λανθασμέ-
νης πρόσληψης. Όλοι ξέρουν, ότι όλοι λένε 
ό,τι θέλουν. Εκείνοι που προσλαμβάνουν, 
πρέπει να διαπιστώσουν αν μπορούν. Αυτό 
να το θυμάστε πάντα. Επομένως ο εργοδό-
της, αντιμετωπίζει τη συνέντευξη σαν μια 
δομημένη συνομιλία. Σ' αυτή την πρώτη 
επικοινωνία, με το δυνητικό εργοδότη, να 
θυμάστε ότι και για εσάς, πρόκειται για μια 
σκόπιμη επικοινωνία. Μια επικοινωνία που 
πρέπει να καταλήξει σε πρόσληψη, δηλαδή 
πώληση των ικανοτήτων σας. Θα πρέπει να 
γνωρίζετε, ότι αυτή η πρώτη εντύπωση με τον 
μελλοντικό σας εργοδότη, είναι καθοριστική. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, για 
να αλλάξετε μια λάθος πρώτη εντύπωση.

- Προετοιμασία πριν τη συνέντευξη
Ένα πολύ βασικό στάδιο για να δώσετε 

μια επιτυχημένη συνέντευξη είναι η προε-
τοιμασία. Προετοιμαστείτε επομένως σωστά. 
Τι θα πρέπει να γνωρίζετε;
1.Τα τυπικά σας και ουσιαστικά σας προσόντα 
και πως αυτά καλύπτουν τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις του υποψηφίου εργοδότη σας.
2.Την εταιρεία που θα αποτελέσει το μελλο-
ντικό εργοδότη σας. Τι θα πρέπει να γνω-
ρίζετε γι’ αυτόν;
α. Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πουλάει
β. Το μέγεθος και τη χρηματοοικονομική 
του θέση
γ. Το ιστορικό της εταιρείας
δ. Τη φήμη της εταιρείας, την αναγνωρισι-
μότητα και τη θέση που κατέχει στην αγορά
ε. Τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του 
κλάδου, ή ακόμη της συγκεκριμένης εταιρείας
στ. Τη διεύθυνση της εταιρείας, τον τίτλο και 
τη θέση αυτού που προσλαμβάνει
ζ. Ειδικά στοιχεία για τη συνέντευξη:
1.Ποιές οι συγκεκριμένες ανάγκες της εται-
ρείας σε σχέση με τη συγκεκριμένη θέση
2.Σε ποιόν θα δώσετε συνέντευξη
3.Ποιός ο τρόπος και ο χρόνος της
4.Τηλέφωνα της εταιρείας
5.Ποιές οι δικές σας ανάγκες και τα ερωτήματα

Η φάση της προετοιμασίας δε σταματάει 
εδώ. Για να συγκεντρώσετε αυτές τις πλη-
ροφορίες, πολύ πιθανόν να χρειαστεί η 
διεξαγωγή μιας μικρής έρευνας. Τέτοιου 
είδους στοιχεία, για επιχειρήσεις που απο-
τελούν δυνητικούς εργοδότες σας, μπορεί-
τε να αντλήσετε από τον οικονομικό τύπο, 
από δημοσιεύματα, από δημοσιευμένους 
ισολογισμούς, από τις διάφορες κλαδικές 
ετήσιες εκθέσεις καθώς και από διάφορα 
άλλα άτομα που έχουν γνώση της αγοράς 
και των εταιρειών. Φυσικά μέσω του δια-
δικτύου και κυρίως από το web site της 
εταιρείας, μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές 
πληροφορίες.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing Manager / 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Καθηγητής- Συγγραφέας- 

Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων 
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επιχειρηματικοτητα

Media Relations & Crisis Management:  
Θεμελιώδεις τομείς των Δημοσίων Σχέσεων
Στα πλαίσια της παγκόσμιας τάσης της 

εφαρμογής της «δια-βίου εκπαίδευσης» 
σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, οι 

επιχειρηματίες, τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι 
εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα (εκπρόσωποι 
οργανισμών, υπουργοί), πολιτικοί, καλλιτέχνες 
αλλά και κάθε φορέας ή και πρόσωπο που εκτί-
θεται στα ΜΜΕ χρειάζεται «εκπαίδευση» όσον 
αφορά τη σχέση του με τα media. 

Χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η αγορά των 
υπηρεσιών επικοινωνίας στη χώρα μας και ιδιαί-
τερα των Δημοσίων Σχέσεων υψηλού επιπέδου 
επαγγελματισμού είναι σχετικά νέα. Υπάρχουν 
δύο κενά: α) στην ορθή εφαρμογή των επιστη-
μονικών και επαγγελματικών αρχών σε μεγάλο 
ποσοστό και β) στη γνώση των πελατών για τα 
οφέλη που προκύπτουν. 

Μια από τις θεμελιώδεις λειτουργίες των Δη-
μοσίων σχέσεων, αποτελούν και τα προγράμ-
ματα ανάπτυξης επαφών με τα ΜΜΕ ή Media 
Relations Programs. Σε ότι αφορά την εφαρμογή 
προγραμμάτων ανάπτυξης επικοινωνίας ανά-
μεσα σε μια εταιρεία και στα ΜΜΕ χρειάζονται 
τόσο επαγγελματικές γνώσεις όσο και ιδιαίτερες 
ικανότητες για τον επιτυχή σχεδιασμό και την 
αποτελεσματική συνεργασία στηριζόμενη στην 
αλήθεια και στη γνώση και όχι σε πάσης φύσης 
αθέμιτες ενέργειες για την απόκτηση δημοσιότητας. 

Τα οφέλη που προκύπτουν από το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή επαγγελματικών προγραμμά-
των επικοινωνίας με τα ΜΜΕ είναι: 
- στρατηγική επικοινωνία με εκπροσώπους των 
μέσων κάθε τομέα μέσω ειδήσεων και όχι κα-
ταχωρήσεων 
- συνεχή και απρόσκοπτη ροή πληροφοριών 
από μέρους της εταιρείας με αποτέλεσμα τη 
συνεχή δημοσιότητα
- άριστη συνεργασία με τους δημοσιογράφους, 
συμβάλλοντας στο έργο τους 
- κτίσιμο εικόνας εταιρείας / προϊόντος / υπη-
ρεσίας, βάση στρατηγικής επικοινωνίας και όχι 
βάση ανεξάρτητων και ασύνδετων μεταξύ τους 
επικοινωνιακών ενεργειών 
- άμεση και ουσιαστική ενημέρωση των κοινών 
(ομάδων ανθρώπων ή target groups) στο οποίο 
απευθύνεται η κάθε εταιρεία
- δημιουργία γνώσης και συνέχειας επικοινωνίας 
- προστασία του δημοσιογραφικού κόσμου από 
αθέμιτες ενέργειες πίεσης καθώς και από συνεχή 
και άλογη ενόχληση.

Ουσιαστικά τα προγράμματα ανάπτυξης επα-
φών με τα ΜΜΕ (ή Media Relations Programs) 
δημιουργούν τη βάση για την ανάπτυξη ειλι-
κρινών και ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας 
ανάμεσα σε μία εταιρεία και τους εκπροσώπους 
των μέσων. Συμβάλλουν ουσιαστικά σε αρμο-
νική συνεργασία η οποία είναι ιδιαίτερα ζωτικής 
σημασίας και για τα δύο μέρη, ενώ παράλληλα 
προσφέρουν σημαντική προστασία από ερασι-
τεχνισμούς και λάθη. 

Εδώ θα ήθελα να αναφέρω και το Media 
Interview Training. Σε αυτή την εκπαίδευση 
ο κάθε εκπρόσωπος της εταιρείας (ιδιοκτήτης, 
στέλεχος, εργαζόμενος) εκπαιδεύεται στη ζω-
ντανή επικοινωνία με τα μέσα, έτσι ώστε να 
είναι σε θέση να επικοινωνεί ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά στον «αέρα». Η εκπαίδευση 
αυτή γίνεται είτε μέσα σε εταιρείες, με χρήση 
κάμερας και μικροφώνων, είτε σε studio με 
πραγματικούς δημοσιογράφους. 

Καμία επιχείρηση σε οποιοδήποτε σημείο του 
πλανήτη μας δε ζει χωρίς να επικοινωνεί. Έλλειψη 
επικοινωνίας σημαίνει παύση ύπαρξης. Στη χώρα 
μας σήμερα όσον αφορά τα είδη συνεργασίας 
για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων 
media relations ισχύουν τα παρακάτω:
Α. συνεργασία με εταιρεία Συμβούλων Επικοι-

νωνίας – Δημοσίων Σχέσεων ή με ανεξάρτητους 
συμβούλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η 
εταιρεία – σύμβουλος αναλαμβάνει το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων 
για λογαριασμό των πελατών της. 
Β. υλοποίηση των προγραμμάτων μέσω υπαρχό-
ντων ενδοεπιχειρησιακών τμημάτων Δημοσίων 
Σχέσεων και 
Γ. ένας συνδυασμός συνεργασίας τόσο ενδοε-
πιχειρησιακών τμημάτων όσο και εξωτερικών 
συμβούλων. 

Αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα υγιή σχήματα 
συνεργασίας για το σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή προγραμμάτων media relations σήμερα 
στη χώρα μας, εφόσον χρησιμοποιούνται από 
επαγγελματίες. 

Χρησιμοποιώ δε την λέξη υγιή, γιατί δυστυχώς 
υπάρχουν και άλλα σχήματα, όμοια επιφανει-
ακά με τα προαναφερθέντα, τα οποία κακό και 
μόνο κάνουν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στο 
δημοσιογραφικό κόσμο. Τα ανθυγιεινά σχήμα-
τα λειτουργούν με πιέσεις, συμφέρον, μαύρες 
αμοιβές κ.α. δημιουργώντας όλες εκείνες τις 
προϋποθέσεις για δημιουργία προβλημάτων σε 
κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον, της οποίας 
η έλευση είναι σίγουρη, ο χρόνος άγνωστος. 

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων Media Relations 
ακολουθεί μια συνεχή ανοδική πορεία, στην 
οποία συμβάλουν τόσο οι εταιρείες όσο και οι 
επαγγελματίες της επικοινωνίας. Όσο περισσό-
τερο γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τα οφέλη των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων τόσο η ανάπτυξη 
θα επιταχύνεται. 

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω υπάρχει και 

η αποτελεσματική χρήση των Media Relations 
και στην Επικοινωνιακή Διαχείριση των Κρίσεων 
(ή Crisis Management). 

Το Crisis Management αποτελεί ένα εργα-
λείο προστασίας της εικόνας και της φήμης μίας 
εταιρείας, προϊόντος ή και υπηρεσίας. Έχουμε 
δυστυχώς ζήσει πολλές κρίσεις εταιρειών, για να 
μην αναφερθώ στην εθνική κρίση που ζούμε και 
έχουμε παρακολουθήσει τις τρομακτικές ζημιές 
που προήλθαν ακόμα και σε εταιρείες κολοσσούς 
λόγω της παντελούς έλλειψης προετοιμασίας. 
Τρόφιμα δηλητηριασμένα, φάρμακα επικίνδυνα, 
καταστροφές μεταφορικών μέσων με κόστος 
ανθρωπίνων ζωών, αποσύρσεις ακριβών αυ-
τοκινήτων, η λίστα είναι ατελείωτη…

Στην πλειοψηφία τους οι ελληνικές επιχειρήσεις 
πιστεύουν ότι ποτέ δεν πρόκειται να τους συμβεί 
κρίση, ή ότι το ενδεχόμενο να τους συμβεί είναι 
ιδιαίτερα απομακρυσμένο. Αυτό είναι το κύριο 
λάθος τους και το βλέπουμε ήδη εδώ και 6 
χρόνια στο κρατικό επίπεδο. Όλες οι επιχειρήσεις 
όμως ασφαλίζουν προσωπικό – σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς – ασφαλίζουν χώρους, οι 
επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι ασφαλίζονται 
στο μέγιστο δυνατό. Είναι πραγματικά ενδια-
φέρουσα η ερώτηση: γιατί δεν ασφαλίζω την 
εικόνα και τη φήμη της εταιρείας ή των προϊόντων 
μου; Κάτι για το οποίο έχει επενδυθεί ιδιαίτερος 
χρόνος, χρήμα και κόπος; Ακριβώς γιατί ακόμη 
πιστεύει ο καθένας ότι δε θα συμβεί σε αυτόν ή 
στην εταιρεία του. 

Ο κανόνας όμως της επιστήμης και η πρακτική 
σε διεθνές επίπεδο λέει το εξής: Το θέμα δεν 
είναι αν θα συμβεί σε εμάς, αλλά το πότε θα 

μας συμβεί και το πόσο καλά προετοιμασμένοι 
θα είμαστε. 

Είναι όλο θέμα αντίληψης και πραγματικά 
σεβασμού στο έργο που οι εταιρείες έχουν δη-
μιουργήσει μέχρι σήμερα. 

Το Πρόγραμμα Media Relations ή το Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης Επαφών με τα Μέσα είναι ένας 
πλήρης επικοινωνιακός μηχανισμός ανάμεσα σε 
μία εταιρεία και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. 
Σκοπός του είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης 
& κύρους ανάμεσα σε μία εταιρεία και τα κοινά 
της, μέσω των εκπροσώπων των ΜΜΕ, με την 
παράλληλη αποφυγή αυθαιρεσιών ή άγνοιας 
που σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να προκα-
λέσουν σοβαρές βλάβες στην εικόνα εταιρείας 
/ προϊόντος / υπηρεσίας. 

Όσον αφορά το Crisis Management αναφέρεται 
στην αποτελεσματική επικοινωνιακή προστασία 
της εικόνας και φήμης της εταιρείας / προϊόντος 
/ υπηρεσίας από επιθέσεις των ΜΜΕ και άλλων 
κρατικών (εθνικών και διεθνών) ή μη φορέ-
ων και προσώπων ύστερα από την εμφάνιση 
οποιασδήποτε μορφής κρίσης. 

Η επικοινωνιακή προετοιμασία στοχεύει 
στην ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου πιθανών 
αρνητικών καλύψεων και δηλώσεων που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν στη διακοπή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη μείωση 
της οικονομικής απόδοσης και στην καταστροφή 
ή βλάβη της υπόληψης της εταιρείας από την 
εμφάνιση κρίσης ή κρίσεων. 

Στο Crisis Management υπάρχει πάντα και 
μόνιμα η αυξημένη και ειδικά επικεντρωμένη 
χρήση του προγράμματος Media Relations. 

Οι ελληνικές εταιρείες δεν επενδύουν όπως 
θα έπρεπε στο Crisis Management. Είμαι όμως 
πεπεισμένος ότι πολύ σύντομα θα ακολουθή-
σουν το παράδειγμα των μεγαλυτέρων καθώς 
και των υπολοίπων ευρωπαϊκών. Πιστεύω ότι 
όπως δυστυχώς πολλά πράγματα τα έχουμε 
κάνει σε μία νύχτα, έτσι θα έρθει πολύ σύντομα 
η ημέρα που θα έχουμε για πολλές το χρόνο για 
την προετοιμασία τους, ενώ για άλλες, εύχομαι 
λίγες, θα είναι πολύ αργά... 

Όσον αφορά το Media Relations, θα μπο-
ρούσα να πω ότι πολλές ελληνικές εταιρείες 
προσπαθούν να έχουν επικοινωνία με τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ, με όποιον τρόπο και 
μέσο. Υπό ερωτηματικό όμως βρίσκεται το επί-
πεδο, η ικανότητα και η επαγγελματική γνώση 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων που σχεδιάζουν 
και εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα με απο-
τέλεσμα οι εταιρείες να μην απολαμβάνουν τα 
πλήρη οφέλη, αλλά και να μη γνωρίζουν το τι 
πραγματικά θα μπορούσαν να είχαν αποκομίσει 
υπό διαφορετικές συνθήκες. 

Όσον αφορά όμως τις υπηρεσίες του Crisis 
Management θα πρέπει να πούμε ότι ακόμα 
έχουμε μια θεωρητική και απόμακρη προσέγγιση. 
Το καλό με εμάς όμως είναι ότι ενώ αδιαφορούμε 
σε ορισμένα θέματα ή αργούμε να τα υλοποιή-
σουμε, όταν έρθει η ώρα είτε από ανάγκη, είτε 
από γνώση, είτε από πίεση, είμαστε εξαιρετικά 
γρήγοροι και συνεπείς. Ελπίζω και εύχομαι να 
επικρατήσει άμεσα η γνώση για την αποφυγή 
νέων τορπιλισμών της οικονομίας μας. 

Ολοκληρώνοντας, είναι σκόπιμο να τονίσουμε 
ότι τόσο τα προγράμματα ανάπτυξης επαφών με 
τα ΜΜΕ, όσο και η προετοιμασία και ο χειρισμός 
για την Επικοινωνιακή Διαχείριση των Κρίσεων, 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται από εκπαιδευ-
μένους επαγγελματίες των Δημοσίων Σχέσεων 
οι οποίοι έχουν την εξειδικευμένη γνώση για 
την αποτελεσματική και στρατηγική τους χρήση. 

Δρ. Γ. Καραθάνος 
Σύμβουλος & Εκπαιδευτής Επικοινωνίας – 

Executive Coach 
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επιχειρηματικοτητα

Ενας πολυχώρος που αναδεικνύει την ελληνική γαστρονομία
Μια παρέα ανθρώπων με διαφορετικές 

γνώσεις και εμπειρίες επιχείρησε να δημι-
ουργήσει ένα διαφορετικό μουσείο. Ένα 

μουσείο διαδραστικό και ζωντανό που ο επισκέπτης 
γίνεται πρωταγωνιστής, γνωρίζει και δημιουργεί. 
Στην οδό Αγίου Δημητρίου 13, στη γειτονιά του 
Ψυρρή, υπάρχει ένα νεοκλασικό στο οποίο έχει 
συγκεντρωθεί η ιστορία των ελληνικών γεύσεων, 
συνδυασμένες με πολιτιστικά και ιστορικά στοι-
χεία και οι οποίες παντρεύονται με τις νεότερες 
τάσεις. Ο Κωνσταντίνος Ματσουρδέλης εκ’ των 
ιδρυτών του Ελληνικού Μουσείου Γαστρονομίας 
μας αποδεικνύει ότι όταν έχεις όραμα, έξυπνες 
ιδέες και θέληση, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Πώς ξεκίνησε το project του Ελληνικού Μου-
σείου Γαστρονομίας;
Ξεκίνησε από εμένα, τον Όμηρο, την Αλκυό-

νη και την Λυδία η οποία δεν είναι πλέον στην 
ομάδα, όμως μας βοηθάει ενίοτε και όποτε την 
χρειαζόμαστε. Αυτοί είναι τα βασικά άτομα, αλλά 
υπάρχουν και πολλοί ακόμα που εντάχθηκαν 
μετέπειτα στην ομάδα, όπως η Λουκία και η 
Λουίζα οι οποίες κάνουν την πρακτική τους εδώ 
καθώς επίσης και το προσωπικό κουζίνας που 
είναι αρκετοί.

Η ιδέα πως ξεκίνησε για ένα τέτοιο μουσείο;
Η ιδέα ξεκίνησε πριν περίπου 2 χρόνια όταν 

ακόμα δούλευα σε χώρο εστίασης στην Αγγλία, σε 
ένα ελληνικό εστιατόριο και είχα ενθουσιαστεί με 
το συγκεκριμένο project. Εκεί ερωτεύτηκα κιόλας 
αυτό το αντικείμενο. Επέστρεψα στην Ελλάδα για 
να κάνω το στρατιωτικό μου, έχοντας ως προοπτι-
κή να ξαναφύγω άμεσα. Είχα όμως πολύ έντονη 
την επιθυμία να ξεκινήσω κάτι διαφορετικό και 
αρχικά μαζί με την Αλκυόνη και μετά με τη συν-
δρομή του Όμηρου και της Λυδίας συζητήσαμε 
την ιδέα να δημιουργήσουμε ένα χώρο που θα 
αναδεικνύεται η ιστορία και ο πολιτισμός της 
διατροφής. Δεν ξέραμε ότι θα είναι μουσείο, το 
είχαμε περισσότερο ως ένα πολυχώρο όπου εκεί 
θα κάναμε μια γκάμα εκδηλώσεων. Η ιδέα του 
μουσείου προέκυψε παρακολουθώντας το πόσο 
διαφορετικά είναι σήμερα τα μουσεία, πόσο πιο 
διαδραστικά, καθώς εμπλέκουν τον επισκέπτη πολύ 
πιο έντονα σε σχέση με το παρελθόν. Μετά από ένα 
σημείο κατασταλάξαμε στη σημερινή μορφή, το 
οποίο είναι ένα τεράστιο βήμα, γιατί ένα μουσείο 
εκφράζει τη γενική ιδέα πίσω από ένα θέμα και το 
κοινά αποδεκτό και όχι την προσωπική άποψη. 
Έπρεπε να γίνει πολύ περισσότερη δουλεία στην 
τεκμηρίωση αυτών που λέμε και παρουσιάζουμε 
και ιδιαίτερα στην ιστορική καταγραφή. Σε αυτό 
τον τομέα συνεργαστήκαμε για την 1η έκθεση με 
την Ακαδημία Αθηνών και με το Κέντρο Ερεύνης 
Ελληνικής Λαογραφίας που μας βοηθήσανε να 
φτιάξουμε την έκθεση, να συγκεντρώσουμε το 
υλικό και να το τεκμηριώσουμε. Και κάπως έτσι 
έγινε, μετά από 2 χρόνια με συστηματική δουλειά 
και χωρίς να το αφήσουμε ούτε μέρα.

Υπήρχαν περίοδοι όπου θεωρήσατε ότι πρέπει 
να παρατήσετε αυτό το πείραμα;

Σίγουρα δεν ήταν εύκολο καθώς όπως σου είπα 
είχα έτοιμη δουλειά στο εξωτερικό. Μεγάλο ρόλο 
στο ότι συνέχισα, έπαιξε το περιβάλλον μου καθώς 
προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία ήταν πάντα 
στην επιχειρηματικότητα. Εγώ μεγάλωσα σε αυτό 
το κλίμα, είδα το ρίσκο του να έχεις τη δικιά σου 
επιχείρηση και πόσο ψυχοφθόρο ήταν ορισμένες 
φορές, είδα όμως και την καλή της πλευρά, την 
ελευθερία που σου προσφέρει προφανώς όταν 
πηγαίνεις καλά, τα υψηλά εισοδήματα που έχεις αν 
κάνεις κάτι επιτυχημένο και μεγαλύτερη προσωπική 
εξέλιξη που έρχεται ως αποτέλεσμα όλων αυτών, 
οπότε για μένα ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη 
η πορεία μου. Ήταν στο DNA μου να αφήσω μια 
μισθωτή εργασία. Από εκεί και πέρα δυσκολίες 
συναντήσαμε από την αρχή, δεν ξεκινήσαμε με 
άνεση, όμως έχουμε φτάσει στο σημείο τη δυσκολία 
να την αντιμετωπίζουμε ως αυτονόητη. Ξεκινήσαμε 
χωρίς κεφάλαιο με ελάχιστη εμπειρία ζωής και 
κάθε τι που γνωρίζουμε και μας συμβαίνει είναι 
πρωτόγνωρο. 

Τι μπορεί να δει όποιος έρθει εδώ;
Όποιος έρθει θα γνωρίσει ιστορίες πίσω από 

τη διατροφική μας παράδοση, θα δει αντικείμενα 
λαογραφικού χαρακτήρα και φυσικά η έκθεση 
συνοδεύεται και από γεύσεις τις οποίες γνωρίζει 
ο επισκέπτης μας στο εστιατόριο του χώρου. 
Στόχος μας είναι να βάλουμε τον επισκέπτη σε 
θέση να αποκτά μια ολοκληρωμένη εμπειρία 
γύρω από το ενίοτε αντικείμενο της έκθεσης. Να 
μάθει, να δει, να δοκιμάσει και με διαδραστικό 
τρόπο να εμπλακεί στην παραγωγή γεύματος, το 
λεγόμενο μάθημα μαγειρικής που κάνουμε στο 
οποίο οι επισκέπτες μπαίνουν στη κουζίνα με τον 
chef, τους δίνονται υλικά και παρασκευάζουν 
ένα ολόκληρο γεύμα. Είναι μια εξαιρετική ιδέα 
η οποία συνδέεται και με την Βαρβάκειο αγορά 
που είναι 100 μέτρα από εμάς. Οι επισκέπτες 
πηγαίνουν μαζί με τον μάγειρα και τον ξεναγό για 
να βρούνε τα υλικά τους, κάνουν στάσεις στην 
Ευριπίδου για να πάρουν τα μπαχαρικά τους και 
τελικά καταλήγουν στην κουζίνα μας. Ειδικά για 
τον τουρισμό είναι ο πιο ωραίος τρόπος για να 
έρθουν σε επαφή με την ελληνική διατροφή. 

Είναι ένα ιδιαίτερο μουσείο και καθόλου συνη-
θισμένο. Τι το ιδιαίτερο όμως έχει η ελληνική 
γαστρονομία και το επιλέξατε ως αντικείμενο 
της έκθεσης;
Πρώτα από όλα να πούμε ότι κοιτάμε την 

ελληνική γαστρονομία διαχρονικά και στους 
διάφορους τόπους της, από την αρχαιότητα έως 
τη σύγχρονη κουζίνα έχει πολλές και μεγάλες 
αλλαγές να εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε 
το ανάλογο υλικό. Η ελληνική γαστρονομία 
εμπεριέχει όχι μόνο το κομμάτι της κουζίνας, 
της μαγειρικής και του φαγητού αλλά και το 
πολιτισμικό στοιχείο που το συνδέουμε με το 
«ελληνικό τραπέζι». Επομένως κοιτάμε και αυτές 
τις σχέσεις που επηρεάζονται ανά περιόδους και 
ανά κοινωνικό στρώμα. Η διαφορά η μεγάλη είναι 
σε αυτό το στοιχείο, αυτό διαφοροποιεί το ελλη-
νικό τραπέζι ότι δηλαδή είναι τόπος συνάντησης 
και συζητήσεων. Δεν είναι ένα μοναχικό τραπέζι, 
αντίθετα είναι συνήθως οικογενειακό ή ακόμα 
εορταστικό. Θεωρώ ότι όπως έχει διαμορφωθεί η 
ελληνική κουζίνα αποτελεί την πιο υγιεινή έκφραση 
της μεσογειακής κουζίνας, με τεράστιο πλούτο 
υλικών. Κάθε τόπος έχει τόσο μεγάλη ποικιλία 
πρώτων υλών και τεχνικών, συν τις επιρροές που 
έχουμε δεχθεί από γειτονικά έθνη και από τους 
Έλληνες μετανάστες που όλα αυτά συνετέλεσαν 
στο να δημιουργηθεί μια κουζίνα τόσο πλούσια 
που έχει κάτι για κάθε περίσταση. Βρίσκεις τα πιο 
εντυπωσιακά εορταστικά γεύματα, το πιο απλό 
καθημερινό, το πιο υγιεινό, έχει θάλασσα και 
βουνό, άρα και κρέας και ψάρι, έχουμε μεγάλη 
βιοποικιλότητα με χόρτα και μυρωδικά τα οποία 
τα έχουμε εντάξει στην κουζίνα μας. Όλα αυτά 
τα στοιχεία έχουν κάνει ένα φοβερό μωσαϊκό 
δύσκολο να το εξερευνήσεις, καθώς δεν έχει 
ένα πρόσωπο αλλά αυτή είναι και η γοητεία της.

Μπορεί όμως ένα μουσείο να συνδεθεί με 

την ελληνική γαστρονομία;
Δεν κάναμε μια μόνιμη και σταθερή συλλογή 

γιατί θα ήταν δύσκολο να συλλέξουμε και να 
αναδείξουμε όλο αυτό το υλικό σε μια ενιαία 
έκθεση. Επιλέξαμε σταδιακά να ανακαλύπτουμε 
κομμάτια της κουζίνας μας. Τώρα είναι η μο-
ναστηριακή, κάποια στιγμή θα είναι η τοπική 
κουζίνα κάποιας περιοχής, κάποια στιγμή θα 
έχουμε θεματολογίες όπως η τέχνη στη διατροφή. 
Παίρνουμε όλα τα τμήματα αυτού του μωσαϊκού 
και τα αναλύουμε. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος 
τρόπος που θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει. 
Ελπίζουμε να βοηθήσουμε να χτιστεί πάλι μια 
βάση δεδομένων τόσο πληροφορίας όσο και 
γεύσης για όλα αυτά τα κομμάτια.

Το κέντρο της Αθήνας μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως γαστρονομική περιοχή. Συνεργάζεστε με 
μαγαζιά από την περιοχή; 
Η αγορά των γύρω στενών έχει εξελιχθεί στο 

γαστρονομικό παράδεισο της Αθήνας. Υπάρχουν 
προϊόντα που έρχονται απ’ όλη την Ελλάδα, 
αλλά πλέον έχουν αρχίσει και οι μετανάστες να 
ανοίγουν δικά τους καταστήματα με τοπικά τους 
προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα 
κάποια από αυτά με την πάροδο του χρόνου θα 
ενταχθούν στην ελληνική διατροφή καθώς πάντα 
ήμασταν ανοιχτοί σε επιρροές. 

Με τα καταστήματα της περιοχής συνεργα-
ζόμαστε γιατί προτιμάμε να ψωνίζουμε από τα 
καταστήματα της γειτονιάς μας και μάλιστα αυτό 
είναι το concept του menυ μας, να μαγειρεύουμε 
κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Σύντομα θα προ-
σπαθήσουμε μαζί τους να τεκμηριώσουμε την 
καταγωγή των υλικών που χρησιμοποιούν, το 
ιστορικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο, έτσι 
ώστε και αυτοί να το χρησιμοποιούν σαν εργαλείο 
για την προώθηση των προϊόντων τους. Πλέον 
ο καταναλωτής δε θέλει να ξέρει μόνο για τη 
διατροφική αξία του προϊόντος που αγοράζει 
αλλά επιθυμεί να γνωρίζει και την ιστορία που 
το συνοδεύει, καθώς αντιλαμβάνεται πως αυτό 
που τρώει τον χαρακτηρίζει.

Τα μέλη της ομάδας είχαν προσωπική επαφή 
με τη γαστρονομία και δη την ελληνική;
Αρχικά εγώ, στο εστιατόριο που δούλευα. Τα 

παιδιά είχαν μια μεγάλη αγάπη γι’ αυτό το κομμάτι 
και γι’ αυτό αρχικά όλοι ασχολήθηκαν εθελοντικά 
με τη δημιουργία του μουσείου. Η γνώση πάνω 
στη γεύση είναι κάτι που δεν τελειώνει, πρέπει 
να δοκιμάζεις συνεχώς και να μαγειρεύεις ο ίδιος 
για να κατανοήσεις καλύτερα το προϊόν.

Το χώρο πως τον βρήκατε;
Προσωπικά ήθελα να είναι σε αυτή την περι-

οχή. Γνώριζα εξαρχής ότι θα συνδεόταν πάρα 
πολύ έντονα με το στοιχείο της περιοχής, οπότε 
ξεκινήσαμε και κάναμε βόλτες γύρω από την 
Βαρβάκειο για να δούμε ποια κτήρια είχαν τη 
δυνατότητα να στεγάσουν αυτό που σκεφτόμα-
σταν. Όταν είδαμε ένα ενοικιαστήριο, καλέσαμε 
τον ιδιοκτήτη, μπήκαμε μέσα και πάθαμε σοκ. 
Οι οροφογραφίες που έχει σε κάθε αίθουσα μας 

έκαναν να ερωτευτούμε το κτήριο. Είναι αυθεντικές 
από το 1890, πολύ καλά συντηρημένες και το 
κτήριο είναι ιδιαίτερο και για την περιοχή αλλά 
και για την Αθήνα. Αυτό ήταν το μοντέλο του 
αριστοκρατικού σπιτιού της εποχής και σίγουρα 
μας μάγεψε να δουλεύουμε σε ένα τέτοιο χώρο.

Από πού προήλθαν τα αρχικά κεφάλαια για 
να επενδύσετε στο Μουσείο ελληνικής γα-
στρονομίας;
Ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο υπήρχε. Από εκεί 

και πέρα δηλώσαμε συμμετοχή σε κάποιους 
διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας όπως π.χ. το 
the egg της Eurobank κ.α. τους οποίους κερδί-
σαμε και μας έδωσαν μια χρηματοδοτική ανάσα 
για να ξεκινήσουμε. Από εκεί και πέρα από την 
πρώτη μέρα που μπήκαμε στο κτήριο, εξοπλίσαμε 
αμέσως την παραγωγική διαδικασία, την κουζίνα 
μας και αρχίσαμε να κάνουμε εκδηλώσεις για να 
μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το μουσείο. 
Ήμασταν τυχεροί καθώς πήγαμε καλά και ήρθε 
κάποιο κεφάλαιο από την ίδια τη λειτουργία. 
Σαν ομάδα δεν έχουμε αιτηθεί κάποιο ΕΣΠΑ ή 
άλλου τύπου επιχορήγηση ή επιδότηση, καθώς 
θέλουμε να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας με 
την προσωπική μας εργασία και τις προσωπικές 
μας δυνάμεις, οπότε όλα έχουν γίνει ιδιωτικά και 
στηριζόμενοι πάντα στην εθελοντική προσφορά 
των παιδιών. 

Πιστεύεις ότι ο κόσμος επιστρέφει στα μουσεία 
αλλά και στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα;
Σήμερα ο κόσμος αναζητάει το διαφορετικό και 

ευτυχώς το μουσείο έχει αρχίσει να αποκτά έναν 
χαρακτήρα που είναι πιο ελκυστικός στο κοινό. 
Φεύγει η παλιά νοοτροπία του αποστειρωμένου 
χώρου όπου θα πρέπει να μη μιλάς και περνάμε 
σε μια νοοτροπία όπου το μουσείο είναι χώρος 
βιωματικής μάθησης και εμπειρίας, επομένως 
προσελκύει και πιο νέο κόσμο ο οποίος πιο 
εύκολα παίρνει την απόφαση να επισκεφθεί 
ένα μουσείο. Όσον αφορά την παραδοσιακή 
ελληνική μαγειρική υπάρχει μια στροφή. Πιστεύω 
επηρέασε η κρίση και ένας μικρός διατροφικός 
«πατριωτισμός» που ήρθε ως συνέπεια, καθώς 
σε μεγάλο βαθμό πλέον ο κόσμος επιλέγει πε-
ρισσότερο το ελληνικό προϊόν για να στηρίξει την 
τοπική οικονομία, αλλά και τα ελληνικά προϊόντα 
έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα τους. 

Δε θέλω να εστιάσουμε μόνο στο παραδοσι-
ακό στοιχείο της διατροφής, γιατί υπάρχει και 
η σύγχρονη γαστρονομία που πρέπει να βρει 
μεγαλύτερο χώρο να αναπτυχθεί. Η παραδοσιακή 
κουζίνα σίγουρα αποτελεί τη βάση, άλλωστε και η 
μοντέρνα κουζίνα εκεί στηρίζεται, σε παραδοσιακές 
συνταγές, αλλά πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτό 
το μυαλό μας να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις 
στο χώρο του φαγητού, ακόμα και τη μοριακή 
γαστρονομία και να αποκτήσουμε θέση σε αυτό 
το σύγχρονο περιβάλλον. Έχουμε τη δυναμική 
να το κάνουμε, έχουμε πάρα πολύ καλούς επαγ-
γελματίες, υπάρχει μοντέρνα ελληνική κουζίνα 
αντάξια της παγκοσμίου κουζίνας, αλλά πρέπει 
να φτάσει και στον καταναλωτή πιο εύκολα. 

Τι άλλο μπορεί να βρει κάποιος εδώ;
Κάνουμε πολύ συχνά παρουσιάσεις προϊό-

ντων, βιβλίων και συνολικότερα βοηθάμε σε 
θέματα marketing σε σχέση με την ιστορία και 
τον πολιτισμό, παραγωγούς προϊόντων και φυ-
σικά το πωλητήριο. Αυτή είναι η βασική παλέτα 
υπηρεσιών που προσφέρουμε. 

Οπότε από εσάς τι μπορούμε να περιμένουμε;
Αυτή τη στιγμή συζητάμε με ελληνικές πρεσβείες 

του εξωτερικού να μεταφέρουμε τις περιοδικές 
εκθέσεις μας σε διάφορες χώρες. Έχουμε ήδη την 
έκθεση με τη μοναστηριακή κουζίνα, από αρχές 
αυτού του μήνα έχουμε τα μαθήματα μαγειρικής, 
παρουσιάσεις προϊόντων, bazaar και γενικά τρέ-
χουμε πολλά πράγματα τα οποία ανακοινώνονται 
στο site έχοντας πάντα γνώμονα και πυξίδα το 
ελληνικό προϊόν, αλλά και πιο μοντέρνες γεύσεις 
που μπορείς να παράξεις με το ελληνικό προϊόν.

Απόστολος Ζαβιτσάνος,  
Δημοσιογραφική Τεκμηρίωση, skywalker.gr

Συνεντευξη
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Πολύχρωμη Αγκαλιά
εθελοντισμοσ

Το Home-Start ιδρύθηκε από την Margaret Harrison στο Leicester 
της Αγγλίας, το 1973 .Μητέρα τριών παιδιών και έμπειρη εθελό-
ντρια η ίδια, κατάλαβε ότι οι οικογένειες δέχονται με μεγαλύτερη 
ευκολία βοήθεια στο δικό τους χώρο από ανθρώπους με τις 
ίδιες εμπειρίες με εκείνους. Στόχος του η πρόληψη ενδοοικο-
γενειακών κρίσεων, καθώς και η ανάπτυξη και ευημερία των 

παιδιών, δίνοντας κατ’ οίκον υποστήριξη από γονέα προς γονέα.
Σήμερα λειτουργούν προγράμματα Home-Start σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο, προ-
σαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες. Το 2003 η Ελλάδα έγινε μέλος του παγκοσμίου δι-
κτύου Home-Start. Το 2010 ξεκίνησε το πρόγραμμα στην Αθήνα έχοντας υποστηρίξει 
μέχρι σήμερα πάνω από 140 Οικογένειες. Τώρα το Home-Start Αθήνας επεκτείνει τη 
δράση του και στον Πειραιά*. Το Home-Start υποστηρίζει οικογένειες με τουλάχιστον 
ένα παιδί προσχολικής ηλικίας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το άγχος 
της καθημερινότητας και τις αλλαγές λόγω του ερχομού ενός νέου μέλους αλλά και τον 
χωρισμό ή τις συγκρούσεις. Εκπαιδευμένοι εθελοντές-γονείς επισκέπτονται μια φορά την 
εβδομάδα την οικογένεια στο σπίτι της και προσφέρουν χρόνο, κατανόηση, δέσμευση, 
εχεμύθεια, διακριτικότητα καθώς και την προσωπική τους εμπειρία και γνώση. Επίσης, 
βοηθούν τις οικογένειες να συνδεθούν με άλλες υπηρεσίες και, εφόσον κρίνεται σκό-
πιμο, να υποστηριχθούν από επαγγελματίες σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους.
Το Home-Start Αθήνας, όπως και η δράση του Πειραιά, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του με 
εκπαιδευμένους εθελοντές-παιδαγωγούς που θα ασχοληθούν με τα παιδιά δημιουργικά 
μέσα στο σπίτι. Σκοπός αυτής της δράσης είναι να τα ενισχύσει , ώστε να αναπτύξουν σχέσεις 
κατανόησης και εμπιστοσύνης με τους γύρω τους μέσα από το παιχνίδι και παράλληλα 
να οριοθετήσει τη συμπεριφορά τους και να τονώσει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης.
Οι υπηρεσίες του προγράμματος είναι δωρεάν και απολύτως εμπιστευτικές. 
*Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρημα-
τοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής 
Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμ-
ματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Αγγελία: 
Στηρίζουμε οικογένειες με μικρά παιδιά- Γίνε Εθελοντής Home-Start
Είσαι γονιός; Βοήθησε άλλους γονείς που σε χρειάζονται
Έλα κοντά μας!
Ξεκινάμε εκπαίδευση εθελοντών-γονέων για τη Δράση του Πειραιά
Επικοινώνησε στα τηλέφωνα: 213 0357998 - 6936 561850 - Home-Start Αθήνας - 
Δράση Πειραιά* Δραγάτση 2-4, Πειραιάς, 1ος όροφος - γραφείο 9
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 9.00-15.00

Το Μουσείο Μάνου Φαλτάϊτς ιδρύθηκε το 1964. Είναι από τα πρώτα 
τοπικά Ιστορικά - Λαογραφικά Μουσεία της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε 
για να σωθεί η Σκυριανή παραδοσιακή κληρονομιά και για να περάσει 
στον Πανελλήνιο Χώρο το μήνυμα πως το Παρόν και το Μέλλον πρέπει 
να στερεώνονται στην Παράδοση.
Στεγασμένο στο παλαιό αρχοντικό των “Φαλνταήδων”, που οι ρίζες τους 

χάνονται στο Βυζάντιο, το Μουσείο δεσπόζει του ΒΑ άκρου της Σκύρου, χτισμένο πάνω 
στον μεγαλύτερο πύργο των πανάρχαιων Πελασγικών τειχών του νησιού - τον Παλαι-
όπυργο, όπως τον ονομάζουν οι νησιώτες.
Φορτωμένο τον μύθο και την ιστορία (ο τόπος όπου βρίσκεται ήταν άλλοτε αρχαίος 
ναός), περιλαμβάνει όλον τον παραδοσιακό πολιτισμό και την ιστορία του νησιού, από 
την μεταβυζαντινή μέχρι την σύγχρονη εποχή.
Το Μουσείο και οι Εθελοντές του
Το Μουσείο, που είναι ένας από τους αρχαιότερους και πλέον δυναμικούς πολιτιστικούς 
φορείς στον Ελληνικό χώρο, από την ίδρυσή του λειτουργεί ως ζωντανός οργανισμός 
με την ενεργό συμμετοχή νέων εθελοντών από ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο εθελοντισμός, σαν θεωρία και πρακτική είναι, εδώ και τριανταπέντε χρόνια, ο κεντρικός 
άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται οι δραστηριότητες του μουσείου, στο σύνολό τους.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Άννα Φαλτάϊτς, Tηλέφωνο: 22220 91150, www.faltaits.gr
museum@faltaits.gr, Πλατεία Μπρουκ, Σκύρος, τ.κ. 34007

Εμείς στο «Σπίτι της Ελις» οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε μια κοιτίδα 
αγάπης, ασφάλειας, φροντίδας και ευ ζην για τους ηλικιωμένους συνανθρώ-
πους μας. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους έχοντας 
σύμμαχο μας τις όμορφες ανθρώπινες σχέσεις και αξίες που τόσο πολύ ανάγκη 
έχουμε στις μέρες μας. Στο «Σπίτι της Ελις» θέλουμε όλοι να λειτουργούμε 

με σεβασμό: (συμπεριφορά που αναδεικνύει ευγένεια και αναγνώριση της διαφορετικότητας 
του άλλου), αξιοπρέπεια: (πίστη οτι όλοι δικαιούνται αναγνώριση, σεβασμό, αυτοεκτίμηση και 
την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους), κοινωνική αλληλεγγύη (δεσμοί σχέσεων 
και αποδοχής που προωθούν την αίσθηση οικογενειακής ατμόσφαιρας ανάμεσα σε όσους 
προσφέρουν και σε όσους δέχονται τις υπηρεσίες που παρέχει το «Σπίτι της Ελις»), Ευ ζην: 
(ποιότητα στις καθημερινές δραστηριότητες μας ώστε να βελτιώνεται το σώμα και το πνεύμα 
και να αγκαλιάζουμε τον καλύτερο μας εαυτό) Στο «Σπίτι της Ελις» εκτός από τους ενοίκους 
του, θα συναντήσετε το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό καθώς και εθελοντές. 
Συνεπείς στην αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης αποζητάμε τον εθελοντισμό τόσο από τους 
εργαζόμενους με προσφορά ωρών όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Στοιχεία Επικοινωνίας: 213 0297737, Καλλιπόλεως 20 Βύρωνας, 16232, info@elishome.eu

Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής πράξη 
που μέσα απ’ αυτήν εκείνος που την κά-
νει δεν προσδοκά ανταλλάγματα, τίτλους, 

επαίνους, βραβεία και αξιώματα παρά μόνο τη 
χαρά της προσφοράς, καλλιεργώντας έτσι μια 
άλλη συμπεριφορά και ένα άλλο δημόσιο ήθος. 

Μια πολύχρωμη αγκαλιά μας ένωσε όλους για 
ένα κοινό σκοπό. Την προσφορά. Την κατανόηση. 
Την ενίσχυση. Την ενθάρρυνση. Την ελπίδα. 

Σε αυτό το ταξίδι που ακόμα είναι στην αρχή 
του, είδα όρεξη, διάθεση, χαμόγελα, κέφι και 
ουσιαστικές συνευρέσεις με 
ωραίους ανθρώπους. Είδα 
ανθρώπους να δουλεύουν 
με μόνο όφελος την αντα-
νάκλαση συναισθημάτων. 
Ανθρώπους που τους αρέσει 
να πληρώνονται με χαμόγελα. 
Είδα ανθρώπους να είναι τυ-
πικοί στις υποχρεώσεις τους. 
Είδα κοινό στόχο και όραμα. Δεν είδα ανταγω-
νισμό και καμία μικροπρέπεια. 

Τελικά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, γιατί 
ξεκινήσαμε όλοι με ένα κοινό παρανομαστή, 
τη διάθεση για προσφορά. Μέσα από την Πο-
λύχρωμη Αγκαλιά ανακάλυψα πόσο σπουδαίο 
είναι αυτό. Μέσα από τον εθελοντισμό ισορροπώ 
και νιώθω ελέυθερη.

Όλα ξεκίνησαν όταν είδα μια αγγελία που 
αναζητούσαν εθελοντές ψυχολόγους για ένα 
καινούριο πρόγραμμα ενός μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού, της CIVIS PLUS με τη χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του 
Ιδρύματος Μποδοσάκη. 

Αποφάσισα να στείλω βιογραφικό και η αντα-
πόκριση ήταν άμεση. Το ραντεβού για μια κατ’ 
ιδίαν επαφή ορίστηκε για την επόμενη. Μόλις 
μπήκα στο χώρο ένιωσα μια θετική αύρα και 

συνάντησα χαμογελαστούς ανθρώπους. Δέχτηκαν 
με χαρά τη διάθεσή μου να βοηθήσω. Έφυγα 
γεμάτη και σίγουρη στο οτι αυτοί οι άνθρωποι 
έχουν όντως σκοπό να προσφέρουν. 

Και κάπως έτσι, έφτασε η μέρα που θα ξεκινούσε 
το πρόγραμμα. Διοργάνωσαν μια εναρκτήρια 
εκδήλωση όπου θα παρευρίσκονταν οι ωφε-
λούμενες οικογένειες με τα παιδιά τους και όλοι 
οι εθελοντές. Τα παιδιά πήραν δώρα και έφυγαν 
με μπογιές στα πρόσωπά τους και μεγάλη χαρά. 
Οι γονείς χάρηκαν γιατί είδαν τα παιδιά τους 

χαρούμενα και εγώ χάρηκα 
που ήμουν μάρτυρας αυτής 
της χαράς, αλλά και για έναν 
ακόμα λόγο, γνώρισα τα άλλα 
2 μέλη της ομάδας. Την Δήμη-
τρα και την Αγγελική. Δώσαμε 
ραντεβού μια ώρα νωρίτερα 
από το προγραμματισμένο, 
για να οργανωθούμε και να 

φτιάξουμε το πλάνο μας.
Συναντηθήκαμε λοιπόν, προτείναμε ιδέες 

για την πρώτη αυτή γνωριμία με τα μέλη της 
ομάδας και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε 
απο μακριά πόσα μέλη την απαρτίζουν. Υπήρχε 
μια διαχύτη αγωνία και απο τις 2 πλευρές αλλά 
συνάμα και μια προσμονή. Καθήσαμε σε κύκλο. 
Η ατμόσφαιρα ήταν ελαφρώς φορτισμένη. Μας 
συστήθηκαν διστακτικά και εμείς με τη σειρά 
μας προσπαθήσαμε να σπάσουμε τον πάγο, με 
παιχνίδια γνωριμίας. 

Μια μπάλα, έσπασε τελικά τον πάγο σε κομ-
ματάκια και το χαμόγελο εμφανίστηκε στα χείλη 
όλων, ώσπου στο τέλος έγινε γέλιο βροντερό. 
Η Ρουμανία, η Ινδία, η Βουλγαρία και η Ελλά-
δα ενώθηκαν σε έναν κύκλο συμβουλευτικής 
υποστήριξης και η συνάντηση έκλεισε με την 
αίσθηση της ανακούφισης και με μία κουβέντα 

που μου έμεινε «Ευχαριστούμε που μας κάνατε 
για λίγη ώρα να ξεχάσουμε τα προβλήματα μας». 

Στις επόμενες συναντήσεις βρεθήκαμε με 
ανθρώπους από το Κονγκό, από την Συρία, τη 
Σρι Λάνκα, από διάφορες χώρες. Κάποιοι απ 
αυτούς δεν ήξεραν Ελληνικά και έτσι αφήσαμε 
τη γλώσσα του σώματος να μιλήσει. 

Τελικά, τα μέλη της ομάδας που παραμένουν 
σταθερά είναι λίγα και αυτά είναι αρκετά για 
μας, γιατί γνωρίζουμε πόσο δύσκολες είναι 
οι ζωές αυτών των ανθρώπων. Είναι πολυτέ-
λεια για αυτούς να αφιερώσουν χρόνο στον 
εαυτό τους.

Και έτσι όποτε τα καταφέρνουν τους δεχόμαστε 
με μεγάλη χαρά, τους φυλάμε χώρο και κενή 
καρέκλα στην ομάδα μας και τους εντάσσουμε 
γρήγορα σ αυτή. Εξ αλλού, είμαστε όλοι το ίδιο. 
Άνθρωποι που συμπορευόμαστε, ανεξαρτήτου 

χρώματος, κουλτούρας ή θρησκείας. Πιάσαμε 
τα χέρια μας, σχηματίσαμε κύκλο και κανένας 
δεν μπορούσε να σπάσει τα δεσμά αν δεν τον 
αφήναμε. 

Άνθρωποι απο κάθε γωνιά του κόσμου, μας 
είπαν την ιστορία τους, απο πού προέρχονται, 
τί τους έφερε στην Ελλάδα. Μας άνοιξαν την 
καρδιά τους, όπως ήξεραν ή είχαν μάθει, μας 
χάρισαν το χαμόγελο και τα υγρά τους μάτια 
και η ιστορία συνεχίζεται…

Παπαδημοπούλου Βίκυ
Ψυχολόγος

Εθελόντρια Ψυχολόγος στο σχέδιο  
«Πολύχρωμη Αγκαλιά» της ΜΚΟ CIVIS PLUS

Δόσις ολίγη τε φίλη τε.
Προσφορά μικρή, αλλά εγκάρδια,  

ή καλοδεχούμενη.





Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η ΤELEMARKETING ΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρεία πω-
λήσεων από την τηλεόραση ζητά να προσλάβει άμεσα 
για το τμήμα εξυπηρέτησης των πελατών της:

4 Υπαλλήλους Γραφείου  
5ωρης Απασχόλησης - Ν. Ιωνία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα στην τηλεφωνική  
επικοινωνία 
•Άνεση χειρισμού Η/Υ                             
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ηλικία έως 40 ετών   
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Η ικανότητα στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό & πριμ παραγωγικότητας 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας) 
•Συνεχή εκπαίδευση  
H αποστολή των βιογραφικών να γίνει  
στο e-mail: ergasia@teleresponse.gr

Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙ-
ΟΤΥΠΟΣ» ζητά να προσλάβει Προσωπικό για την 
κάλυψη αναγκών:

Συντονιστικού Κέντρου και Τμήματος 
Εγκρίσεων - Αθήνα

•Για τη διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
υγείας ασφαλιστικών εταιρειών που αφορούν  
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εμπειρία 1-2 
ετών στο αντικείμενο.  
Τα βιογραφικά να σταλούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: gratsikas.biotypos@gmail.com

Η εταιρία Ancient Greek Sandals S.A. αναζητά ερ-
γαζόμενο/η για κάλυψη θέσης εργασίας στο τμήμα:

Διαχείρισης Παραγγελιών 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Τόπος εργασίας: 
•57ο Χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση γραφής και ομιλίας αγγλικής  
γλώσσας (απαραίτητα Proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Οργανωτικότητα 
•Αντίληψη/κατανόηση 
•Εργατικότητα  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Υποψήφιοι που έχουν ζήσει και εξασκήσει  
τα αγγλικά τους στο εξωτερικό 
•Κάτοχοι μεταφορικού μέσου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
d.fotinos@buffalo.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Διαφημιστική εταιρεία, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Άτομο για 
Γραμματειακή Υποστήριξη

Έως 30 ετών, για τα γραφεία της στο Σύνταγμα.  
Περιγραφή εργασίας: 
•Ενημέρωση και αρχειοθέτηση διαχείριση  
αλληλογραφίας και διεκπεραίωση στα αντίστοιχα 
τμήματα 
•Οργάνωση, ενημέρωση γραφείου και αρχειοθέτηση 
•Επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρείας  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, καλή χρήση Η/Υ  
(Ms Office, Internet  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Αναπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες, ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό 

λόγο επικοινωνιακό άτομο 
•Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών,  
σε περίπτωση μη επιλογής, δεν θα μπορέσουμε  
να ενημερώσουμε όλους τους υποψηφίους  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athensjobs@gmail.com 

Γραμματεία / Front desk - Αθήνα 
 Κωδικός Θέσης: ΓΡΑ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα. 

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας, και χειρισμού PC 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία  
Πενθήμερη εργασία, από 09:00 έως 17:30  
στη Νέα Κηφισιά.

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201333, στο 
e-mail: ncv@gcp.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

 
Εταιρία τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

Νέο ή Νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη 
  (Παραγγελιοληψία – Τιμολόγηση κλπ.)

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστος τρόπος επικοινωνίας 
•Επιθυμητή ξένη γλώσσα – Αγγλικά 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210 4901886  
ή στο e-mail: info@stefanidis.com.gr

 
Γραμματειακή Υποστήριξη 

για Απασχόληση στη Μύκονο

•Πτυχίο ελληνικό ή ξένου πανεπιστημίου 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση  
της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office  
και internet applications 
•Προϋπηρεσία στον τουρισμό  
Παρέχεται: 
•διαμονή  
•διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών απαραιτήτως  
με φωτογραφία μόνο στο ακόλουθο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

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

Head of Sales & Marketing 
(S& M Director) - (code: HM/SMD)

Position purpose: The sales and marketing director 
is responsible for achieving budgeted top line revenue 
for the hotel and accountable for guest room, catering/ 
banquet revenues. He/ She will work closely with general 
manager, operation manager, revenue management 
and marketing department, to develop strategies, 
promote new sales opportunities, acquire customers, 
maximize RevPar and grow market share.

Key responsibilities & competencies: 
•Builds product knowledge 
•Financial accumen 
•Reporting &analytics 
•Pricing, developing sales and discovering  
sales opportunities, filling and negotiating 
•Customer focus 
•Professional representation of the hotel 
•Develops and builds professional relationships  
% Average of time distrubition: 
•35% leads & administrates a team of sales  
to drive total hotel revenue and take  

responsibility for the achievements of budgeted 
revenue streams. 
•35% develops and executes sales and marketing 
strategies through preparation of strategic sales 
plans implementation & administration of S& M 
budgets together with the establishment of annual 
seller goals. 
•20% understand competitive landscape, local, 
national & international market dynamics,  
and rapidly changing customer needs and desires 
to ensure property success. 
•10% ensure that all sales related activities 
support customer satisfaction aim to high quality 
product retention and accomplish new business 
development goals. Place the hotel as a business 
leader and an exceptional tourism destination  
in the area.  
Qualification standards, skills and abilities: 
•Bachelor’s degree (national or International 
university/ AEI or TEI) 
•M.A. in a similar subject (marketing, sales, 
business administration etc) -desired but not 
obligatory 
•5-7 years minimum experience on sales & 
marketing, leadership in hospitality strongly 
required 
•Excellent knowledge of Greek and English 
languages. Third language will be considered 
accordingly . 
•Proved experience in sales (B2C,B2B,GDS,IDS 
etc), pricing, marketing, contracting & achieving 
set goals 
•Exceptional communication (both verbal and 
written), negotiation and administrative skills 
•Ability to prioritise tasks, work under pressure 
with provided resources, manage work load using 
own initiative and sufficiently cover a multi task 
position. 
•High knowledge of CRS/PMS revenue 
management and MS office are considered  
a must. 
•Ability to evaluate S& M department employees 
performance adequately being a leader himself 
and a role model to all employees. 
•Ability to travel in Greece and abroad.  
Incentives & fringe benefits: 
•Competitive remuneration package (+ bonus) 
•Accommodation according to origin (out of 
Halkidiki) 
•Dynamic, friendly and highly demanding 
professional working environment 
•Full time/12 months employed 
•Meals during hotel operating period 

Please those interested, send CV with recent 
photo to the following e-mail: n.mantamopoulos@
medseahealth.gr or by post to the following address: 
Worksite MSH, Kanistro, Paliouri Halkidiki 63085 
Greece. All resumes will be handled with discretion. 
Only those who possess the above mentioned 
requirements will qualify for an interview and be 
contacted in due time.

Καταξιωμένη εμπορική εταιρία με έδρα στη Θεσ-
σαλονίκη, ηγετικό ρόλο στον τομέα της και δυναμική 
παρουσία σε όλη την Ευρώπη, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Υπεύθυνο 
για το Digital Marketing

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην ανάπτυξη 
campaigns σε επίπεδο adwords & facebook 
•Google adwords certification 
•Εμπειρία σε e-mail Marketing στον σχεδιασμό  
& ανάπτυξη campaigns 
•Εμπειρία στα social media σε επίπεδο 
administrator 
•Εξοικείωση με τα Google Analytics  
(Google analytics individual certification  
θα θεωρηθεί προσόν) 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office  
(Word, Excel, PowerPoint) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα εργασίας με αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
•Εργατικότητα, πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, 
ομαδικότητα  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
prohire2014@gmail.com

Η Prudential Actuarial Services and Risk Management 
Solutions Ltd, ανεξάρτητη ελληνική εταιρία παροχής 
αναλογιστικών και διαχείρισης κινδύνου  υπηρεσιών, 
λόγω ταχείας ανάπτυξης, ενδιαφέρεται για:  

Assistant Brand Manager  
Actuarial and Risk Solutions - Αθήνα

Σύντομη περιγραφή θέσης: Αναλαμβάνει να συντο-
νίσει και να υλοποιήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες 
ενέργειες από πλευράς marketing στον τομέα του 
αναλογισμού, που θα οδηγήσουν σε αύξηση των 
πωλήσεων και της κερδοφορίας της εταιρίας, μέσω 
της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών και της 
αύξησης του brand awareness της εταιρίας.

Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή marketing.  
Εργασίες, ευθύνες, καθήκοντα θέσης: 
•Υποστήριξη του διευθυντή marketing 
•Client service 
•Συμμετοχή στην υλοποίηση των υπηρεσιών  
διαχείρισης κινδύνου 
•Εκτέλεση και παρακολούθηση των marketing  
και sales plan. 
•Υπεύθυνος δημιουργίας και υλοποίησης έρευνας 
ικανοποίησης πελατών. 
•Συμμετοχή στις ενέργειες αύξησης του brand 
awareness της εταιρίας. 
•Καταγραφή του ανταγωνισμού.  
Ελάχιστες απαιτήσεις θέσης: 
•Πτυχίο μαθηματικού ή στατιστικής  
ή χρηματοοικονομικών ή marketing ανώτατης 
σχολής 
•Μεταπτυχιακό ή φοιτητής στον τομέα  
του αναλογισμού ή του risk management. 
•Proficiency 
•Ανώτερη γνώση Excel και Word.  
Παροχές θέσης: 
•Χρήση εταιρικού κινητού 
•Laptop

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή 
ηλεκτρονικά, στο e-mail: knikolaou@prudential.gr

Η Invest Foods Ltd είναι μια κορυφαία εταιρεία στον 
κλάδο των τροφίμων με έδρα το Κουμάνοβο στην 
ΠΓΔΜ. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας εί-
ναι η επεξεργασία και εξαγωγή κατεψυγμένων (IQF) 
οπωροκηπευτικών και φρούτων (πιπεριά, πράσο, 
κρεμμύδι, ντομάτα, βύσσινο κλπ), απευθυνόμενο σε 
πελατολόγιο σε όλη την Ευρώπη. Στους υφιστάμενους 
15 ψυκτικούς θαλάμους δύναται να αποθηκευτούν και 
να διατηρηθούν ετησίως άνω των 7.000τον κατεψυγ-
μένων προϊόντων. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και 
λειτουργεί σε απόλυτη συμμόρφωση με το πρότυπο 
ISO 22000 (www.dsfoods.com.mk).

Υπεύθυνος Εργοστασίου 
(REF: INV01/15)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία 
κατεψυγμένων τροφίμων 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Ικανότητα στην αποτελεσματική διοίκηση,  
οργάνωση, και προγραμματισμό εργασίας  
του ανθρώπινου δυναμικού και διαχείριση  
του εξοπλισμού-μηχανημάτων 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 
•Εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων  
και διαδικασιών ποιότητας σύμφωνα  
με τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πρότυπα. 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλική 
γλώσσας, ιδιαιτέρως της σχετικής εμπορικής,  
συμβατικής & τεχνικής ορολογίας. 
•Επιπρόσθετη γνώση γλωσσών της πρώην  
Γιουγκοσλαβίας (FYROM, Serbian, Bulgarian etc) 
επιθυμητή. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών (MS-Office 
applications, ERP) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο εξωτερικό,  
με έδρα Kumanovo, FYROM

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγ-
γλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@
dsiskra.com.mk

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Λογιστή – (L.11.05) 
Στερεά Ελλάδα - Ν. Βοιωτίας

•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου 
Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε.Ι. λογιστών, 
με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε βιομηχανική  
λογιστική. 
•Θα πρέπει να έχει πολύ καλές γνώσεις  
στην τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας, βιβλίων  

Αγγελίες Εργασίας
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αποθήκης, στο ΚΒΣ και στη φορολογία εισοδήματος. 
•Γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων E.R.P. 
κρίνεται απαραίτητη 
•Επιθυμητή ηλικία υποψηφίου έως 35 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
cvspost1@gmail.com

 
Υπάλληλος Τομέα Λογιστηρίου 

στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

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 
•Εργάζεστε στον τομέα λογιστηρίου με έδρα  
τις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στη Σίνδο  
Θεσσαλονίκης 
•Είστε αρμόδιος-α για λογιστικές εγγραφές,  
συμφωνίες υπολοίπων προμηθευτών (εσωτερικού 
- εξωτερικού), καθώς και για συμφωνίες  
λογαριασμών 
•Συμμετέχετε στη σύνταξη των οικονομικών  
και φορολογικών καταστάσεων της εταιρίας  
Το προφίλ σας 
•Απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης ή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης σε λογιστική / οικονομικά 
•Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία 
•Απαραίτητα πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
και καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση MS Office (Word, Powerpoint  
και ιδιαίτερα Excel) 
•Οργανωτικό πνεύμα, αξιοπιστία και έμφαση  
στη λεπτομέρεια  
Τι προσφέρουμε 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
περιβάλλον με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, 
επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική  
ασφάλιση 
•Οι αποδοχές σας ξεκινούν από 1.000 € μικτά 
•Σας προετοιμάζουμε πλήρως, με ένα  
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε  
να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και  
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

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

 
Ζητείται από ανώνυμη εμπορική εταιρία στη ΒΙΠΕ 
Σίνδου:

Βοηθός Λογιστή

(Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ) με πενταετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση Η/Υ και ειδικότερα Ms Office 
•Άριστη γνώση του συνόλου των λογιστικών  
εγγράφων 
•Ικανοποιητική γνώση και τήρηση μισθοδοσίας 
•Επαρκή γνώση των τραπεζικών εργασιών 
•Η χρήση του Atlantis θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν  
Η θέση αναφέρεται στον οικονομικό διευθυντή 
- προϊστάμενο λογιστηρίου και στη διοίκηση της 
εταιρίας.  
Αποστολή των βιογραφικών στο e-mail:  
mhnas-be@otenet.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη  
εχεμύθεια.

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 εργα-
λείων χειρός και βρίσκεται 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: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής σχολής  
με κατεύθυνση λογιστικής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε μεγάλα  
λογιστήρια πλήρως μηχανογραφημένα, εμπορικών 
εταιρειών εισαγωγών – εξαγωγών, με μεγάλο 
δίκτυο πωλητών και πελατών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προϊσταμένου  
σε ΑΕ 
•Πολύ καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος  
νομικών προσώπων. 
•Πολύ καλή γνώση κώδικα φορολογικών  
διαδικασιών. 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών λογιστικών προτύπων. 
•Πολύ καλή γνώση ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας. 
•Πολύ καλή γνώση του Ν. 2190/1920. 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών και εντατικού 
reporting 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP-CRM κατά προτίμηση 
ENTERSOFT 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος. 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:  
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα και  
τεχνολογία θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. 
•Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης  
με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας, 
οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και 
εμπειρία στην διοίκηση ομάδος. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv2@fournarakis.
gr. Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
τα ζητούμενα προσόντα. Website: www.fournarakis.gr

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Υπάλληλος Λογιστηρίου 
Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση: Πτυχίο οικονομικών ή χρηματοοικο-
νομικής λογιστικής από ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό από ΑΕΙ 
(επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο).  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας  
σε οργανωμένο λογιστήριο. 
•Γνώσεις μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
(MS Office, Internet) με βαρύτητα στο excel. 
•Άπταιστα αγγλικά. 
•Ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές διαδικασίες 
παράλληλα με προσοχή στη λεπτομέρεια.  
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
http://www.mandoulides.edu.gr για αποστολή 
αίτησης πρόσληψης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία MED SEA HEALTH 
(MSH) αναζητά για το νέο resort ξενοδοχείο 5* στο 
Παλιούρι, Κασσάνδρας Χαλκιδικής:

Οικονομικό Διευθυντή / Financial Manager 
(Κωδ. Θέσης: Η/Μ/FM)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση στα οικονομικά 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στους τομείς finance/accounting ή business 
administration ή hospitality management 
•Τουλάχιστον 5-7 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή τμήμα μεγάλης εταιρείας, οργανισμού  
ή τουριστικής επιχείρησης 
•Ευχέρεια στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων 
και δεικτών απόδοσης 
•Άριστη γνώση E.R.P. /P.M.S συστημάτων  
και M.S. Office 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 
•Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης  
και διαπραγμάτευσης   
Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος  
δραστηριοτήτων της οικονομικής διεύθυνσης  
και των τμημάτων αυτής (π.χ. λογιστήριο) 
•Εκπόνηση και έλεγχος προϋπολογισμών  
εσόδων-εξόδων 

•Εποπτικός έλεγχος μισθοδοσίας, τμήματος  
προμηθειών, κοστολόγησης κλπ. 
•Διαχείριση οικονομικών πόρων και διευθέτησης 
οικονομικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση πορείας οικονομικών μεγεθών  
Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Παροχή στέγης (για υποψηφίους εκτός  
Κασσάνδρας Χαλκιδικής) 
•Δυναμικό και υψηλών απαιτήσεων περιβάλλον 
εργασίας

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το πλήρες βιο-
γραφικό σας σημείωμα με φωτογραφία, αναφέροντας 
τον κωδικό θέσης στο e-mail: n.mantamopoulos@
medseahealth.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση 
Εργοτάξιο MSH, Κάνιστρο, Παλιούρι Χαλκιδικής 
63085. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Η εταιρεία 
θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που 
πληρούν την περιγραφή θέσης, για περαιτέρω 
πληροφορίες και συνέντευξη.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Εταιρία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Μηχανογράφησης

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε ERP συστήματα 
•Καλή γνώση SQL – διαχείριση SQL server 
•Γνώσεις MIS και Business Intelligence software 
•Ανάπτυξη εφαρμογών μέσω .Net 
•Διαχείριση δικτύων και VPN 
•Γνώση Microsoft εργαλείων  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr.greekfoods@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Front End Web Developer - Athens

We are a small and focused team of skilled individuals 
with different backgrounds. We love to build products 
that create value. We are curious, passionate, and 
open minded.

We are looking for software engineers for our 
development site in Athens, Greece. If this sounds 
like you, if you want to join a very diverse environment 
and contribute to the evolution of a very innovative 
SaaS-product for global enterprises, then apply for 
a job at Coreon.

What you will do: 
•Develop new features for our rich web client  
in JavaScript, HTML and CSS 
•Apply BDD/TDD techniques throughout the whole 
development stack 
•Work closely together with the rest of the team 
on concept, UI design and technical solutions  
for the entire product 
•Optimize existing features for performance  
and stability  
What we look for: 
•2 years of working experience 
•Experience in developing web client applications 
•Good knowledge of JavaScript, jQuery,  
CSS and HTML5 
•Experience in a source control system  
(preferably Git) 
•Basic understanding of Unix 
•Very good knowledge of English  
What would be nice to have: 
•Experience with TDD, BDD and Agile Software 
Development 
•Knowledge of a modern web framework (RoR, 
Django, Backbone, Angular etc. 
•Experience with PSD slicing (PSD to HTML/CSS) 
•Knowledge of NoSQL databases (preferably 
MongoDB) 
•Knowledge of relational databases 
•Knowledge of search platforms  
(Solr, Elasticsearch)  
Please, apply to the following e-mail: jobs@
coreon.com, website: http://www.coreon.com/jobs

 
Zelitron AE- Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προ-
ϊόντων τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, 
ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση:

 Software Engineer 
 Κωδικός Θέσης SW013 - Μεταμόρφωση

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στο διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης 
και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI μηχανικού πληροφορικής  
ή παρεμφερές. 
•Πολύ καλή γνώση σε περιβάλλον .ΝΕΤ – C# 
•Καλή γνώση web development, Javascript, 
jQuerry, Ajax. 
•Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές  
αντικείμενο. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση web development με MVC. 
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,τηλεματικής, 
τηλεπικοινωνιακών και δικτύων. 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών 
και τηλεματικής. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής.  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες  
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης  
και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν 
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον 
κωδικό της θέσης SW013. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: hr@zelitron.com

 
JEE Developer - (ref: JDF/05/15), 

Athens or Thessaloniki, Greece

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
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 state-of-the-
art technology. Our current ICT projects have a value 
exceeding 200 million euro. EUROPEAN DYNAMICS is 
a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European 
Agencies and national government Administrations 
internationally.

EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens 
or Thessaloniki a JEE developer. The candidate will 
be part of a dynamic team of IT experts and engineers, 
designing and developing challenging IT systems. The 
candidate will receive adequate training and support 
to develop its career expectations.

Tasks: 
•Design, development, and maintenance of 
advanced JEE applications, in the field of 
e-government; 
•Elaboration of technical documentation.  
Qualifications: 
•University degree in computer science or 
software engineering; 
•Strong analytical capabilities, team- and quality-
oriented, keen to learn and excel; 
•Software development experience in Java EE  
and Spring Framework; 
•Experience in any of the following technologies 
will be highly appreciated: MVC Frameworks, 
SOAP/REST Web Services, Linux; 
•Fluency in 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 for major international 
clients, 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: (JDF/05/15), 
to the following e-mail address: hr@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.

 
ICAP Executive Search and Selection, on behalf of its 
client, a leading multinational company, is looking 
for an experienced web (front end) developer to be 
part of the online team.

Front End Developer  
(ref. 2637) - Athens

Key responsibilities: 
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•Maintenance and further development of 
customer facing web sites with a strong emphasis 
on the user experience 
•Design and implementation of the front end 
websites with responsibility for usability and cross 
browser compatibility 
•Development of wireframes and templates for 
usage in the content presentation and marketing 
campaigns 
•Design of user acceptance scenarios and 
execution user acceptance tests 
•Implementation of functionalities related to 
social media 
•Support of the web sites at a production 
environment level 
•Promotion of new technologies and development 
tools  
Qualifications: 
•3 - 5 years of experience of front end web 
development within telecoms, FMCGs or on-line 
advertising agencies 
•Strong knowledge of HTML, HTML5, CSS, CSS3, 
JavaScript, AJAX, JSON 
•Experience with responsive design and content 
presentation on diverse devices 
•Experience with JavaScript frameworks (JQuery, 
Bootstrap, AngularJS) 
•Experience with XML, XSL, XSLT 
•Strong analytical skills and attention to detail 
•Self-motivated, organized and delivery focused 
•Ability to work under pressure and achieve tight 
deadlines 
•Good written and oral communication skills 
•Fluent written and spoken Greek & English  
Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/lkA4CG

 
BI & Data Warehouse Consultants 

Athens, Greece – Ref: DWH-GR
The position: 
•Requires frequent travelling 
•Information needs analysis; Understand  
the customer’s business processes 
•Translate business information needs  
into technical requirements 
•Data process flow design & development (ETL) 
•Defining and implementing data capture 
processes from various sources and formats. 
•Design of data integration solutions: 
•Develop an in-depth understanding of the source 
systems and data models 
•data profiling 
•end-to-end design of the production process  
to extract, transform and load the data 
•be involved in requirements gathering 
•collaborating with front end team 
•constructing, unit testing and automating the 
extract, transformation and loading process  
•Support development of the logical data model 
•Physical data model design, development  
& implementation 
•Provision of clear & concise technical documentation  
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following:  
•At least 6 years of proven experience and solid 
knowledge in the area of DWH Analysis; 
•Great knowledge of SCRUM s/w development 
methodology; 
•Ability to organize and prioritize tasks as well as 
plan and delegate responsibilities; 
•Excellent communicational and organizational 
skills as well as sound judgement and the ability to 
discern key issues and deal with them effectively; 
•Excellent command of English both written  
and spoken; 
•Flexibility for frequent travel and able to work in 
an international and multi-cultural environment; 
•The majority of the core systems in the 
project are implemented using Oracle products 
(Databases & ETL), therefore practical and proven 
experience in the design of Oracle solutions  
is necessary.  
•Practical experience of gathering information 
requirements and business process analysis 
•Hands on experience of designing, developing  
& implementing ETL processes using  
industry-standard ETL tools 
•Building/tuning procedures with PL/SQL 
•Practical knowledge and experience of Data 
Analysis and Data Profiling. 
•Practical experience of data modelling  
(logical and physical) 
•Experience of implementing solutions in 
Enterprise level Data Warehousing projects

The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to 

work abroad, outstanding career development within 
a prominent and dynamic multinational organization, 
as well as the conditions to express and develop 
both your expertise and your business development 
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding 
work environment.

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

Η εταιρία Neurocom AE δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών και στην υλοποίηση λύσεων πληροφορικής 
για εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικούς Λογισμικού

Για τη στελέχωση της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών 
στην έδρα της εταιρίας (Αθήνα). Οι υποψήφιοι που 
θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σαν μέλη της ομάδας, 
σε όλες τις φάσεις υλοποίησης κάθε έργου (ανάλυ-
ση απαιτήσεων, σχεδιασμό, υλοποίηση, έλεγχο και 
υποστήριξη).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου στο χώρο  
της πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση των αρχών των σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων 
•Πολύ καλή γνώση SQL 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του συστήματος βάσεων δεδομένων Oracle 
•Γνώση PL/SQL 
•Γνώση τεχνολογιών web development 
•Γνώση του Microsoft .ΝΕΤ περιβάλλοντος  
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@neurocom.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Eξαγωγική βιομηχανία με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Γραφίστα 
Κάτοχο Αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ στον τομέα της γραφιστικής. 
•Γνώση των προγραμμάτων Illustrator,  
InDesign, Photoshop. 
•Γνώση Microsoft Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν.  
Ικανότητες: 
•Γνώσεις τελικής μακέτας και κλείσιμο αρχείων. 
•Ικανότητα συνεργασίας, ομαδικότητας  
και επικοινωνίας.  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός. 
•Εβδομάδα εργασίας πέντε ημερών. 
•Επιπλέον ομαδική ασφάλιση. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Προοπτικές εξέλιξης.  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας μαζί με δείγμα 
δουλειάς / portfolio και φωτογραφία στο e-mail: 
lccompany.hr@gmail.com

Το δημιουργικό τμήμα της Agrology ABEE ζητά:
Γραφίστα - Γραφίστρια 

Θεσσαλονίκη
Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Απαραίτητη γνώση Adobe Suite  
(Photoshop, Illustrator, InDesign) 
•Επιθυμητή γνώση web design (online πλατφόρμες 
Joomla, Wordpress, CsCart) 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα  
προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα καταμερισμού  
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια  
Η θέση αφορά μόνιμη απασχόληση στην έδρα  
της εταιρείας στη ΒΙΠΕΘ Θεσ/νίκης.  
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται 
στο e-mail: info@agrology.eu

Η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών MAST 
Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα, αναζητάει:

Γραφίστα - Αθήνα

Η θέση αφορά μερική απογευματινή απασχόληση.  
Προσφέρεται βασικός μισθός.  
•Ζητείται δείγμα διαθέσιμου ψηφιακού  
γραφιστικού περιεχομένου.  
Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή  
βιογραφικών στο e-mail: hr@mastgroup.gr

Archirodon Group NV is a leading international 
contracting group, holding a prominent position in 
major engineering and construction projects worldwide. 
For more information on Archirodon, please visit: 
http://www.archirodon.net. Archirodon is seeking 
to recruit a:

PHP Programmer 
(PHPP 11/14) - Athens

We currently have an exciting career opportunity for 
a PHP programmer. The successful candidate will be 
part of the IT department, based in Athens.

Key responsibilities of the role are to: 
•Develop complex web-based applications 
•Maintain existing codebase, include 
troubleshooting bugs and add new features 
•Demonstrate knowledge of web  
technologies, including HTML, CSS, JQuery, 
T-SQL, PHP 
•Display working knowledge of IIS and Apache  
web server configuration (will be considered  
an advantage)  
We are seeking individuals who:  
•Are guided by team and collaborative spirit 
•Display good interpersonal and communication 
skills (written and oral) 
•Are able to present ideas in a simple and user-
friendly manner 
•Are able to prioritize and execute tasks  
in a high-pressure environment 
•Are internationally mobile  
(frequent traveling may be required)  
Essential prerequisites include:  
•BSc or MSc degree in computer science, 
information technology or a related subject 
•2-4 years of software development in PHP 
Fluency in English language 
•Experience with PHP frameworks, such as 
codeigniter, will be considered a plus 
•Knowledge in creating tools that convert data  
to Excel and PDF documents will be considered  
a plus 
•Mobile application knowledge will be considered 
a plus  
Archirodon offers excellent opportunities  
for professional development and a competitive 
remuneration package.

Please apply through our website to the following 
link: http://goo.gl/TxKn1m quoting “PHPP 11/14”.

 
 JEE Data Platform Developer 

(ref: JDPD/05/15), Athens or Thessaloniki, 
Greece  

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
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 state-of-the-
art technology. Our current ICT projects have a value 
exceeding 200 million Euro. EUROPEAN DYNAMICS is 
a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European 
agencies and national government Administrations 
internationally.

EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens 
or Thessaloniki a JEE data platform developer. The 
candidate will be part of a dynamic team of IT experts 
and engineers, designing and developing challenging IT 
systems. The candidate will receive adequate training 
and support to develop its career expectations.

Your tasks: 
•Development of Java Enterprise Edition 
applications; 
•Design and development of ETL processes; 
•Analysis and design of data mining and business 
Intelligence processes.  
•Your required skills: 
University degree in computer science or 
information technology; 
•Strong background in data science; 
•Excellent knowledge of SQL and JEE 
programming; 
•Analytical capabilities and good  
communication skills; 

•Excellent command of English.  
Following skills are considered as an 
advantage: 
•Experience in some of the following technologies: 
JEE, Spring, JPA/Hibernate, XML, SQL, JavaScript, 
AJAX; 
•Knowledge of any RDBMS and/or “NoSQL” 
system; 
•Knowledge of ETL, BI, and Data Mining tools (R); 
•Knowledge of Integration patterns; 
•Knowledge of scripting languages (Python, shell).
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 for major international clients, 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: (JDPD/05/15), to the 
following e-mail address: hr@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.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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

Κυρίους – Κυρίες για Προώθηση 
Υπηρεσιών Forthnet Nova 

(5ωρη ή 6ωρη Απασχόληση) - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: Για τη στελέχωση του τηλεφωνι-
κού κέντρου θα έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια 
εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχον και νέο πελατο-
λόγιο με στόχο την πώληση ή αναβάθμιση υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική διαχείριση πελατών 
μέσω εξερχόμενης κλήσης. 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet. 
•Θα εκτιμηθεί τυχόν εμπειρία στην πώληση  
υπηρεσιών Forthnet – Nova. 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ  
Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός (από 400€) και ασφάλιση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών ανεξαρτήτως 
απόδοσης. Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. 
Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών  
από συνεργαζόμενες εταιρίες 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια).  
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: hr@telephonenet.gr  
•Fax: 211 8008850

 
Customer Service / Support

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

Day to day responsibilities will involve: 
•Taking incoming phone calls from customers 
•Responding to customer emails 
•Making outbound calls to customers as and when 
necessary 
•Liaising information between customers and 
other departments (i.e. design/development/sales/
billing) 
•Manage the performance across the service 
delivery process  
Requirements & skills: 
•2 or more years of experience in customer service 
/ support 
•Excellent Communication and organizational 
skills 
•Positive/friendly and clear over the phone, email, 
letter and face to face 
•Good level of IT skills particularly Microsoft 
Office/ Outlook 
•Efficient at learning new systems 

συνέχεια στη σελ. 14
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•Ability to work productively with cross functional 
teams (designers, developers) 
•Strong analytical and technical troubleshooting 
skills 
•Strong verbal and written communication skills 
•Excellent English verbal & writing skills 
•Exceptional time management skills, with the 
ability to multi-task 
•Ability to prioritize and plan 
•Ability to work under pressure whilst maintaining 
a calm methodical approach 
•Attention to detail and accuracy  
And as a plus: 
•Previous experience in a digital marketing agency 
•Understanding of the whole project cycle of web 
designing, development and digital marketing. 
•Technical understanding (HTML hugely 
advantageous)  
Preferred qualifications: 
•High school diploma.  
What we offer: 
•We are offering a steady salary inside a dynamic 
team atmosphere where you will have the 
opportunity to apply your organizational skills.

Our goal is to create world class websites, applications 
and tools both for tourists to Greece and hoteliers. 
Send your CV to the following e-mail: athensjobs@
gmail.com 

 
English Speaking Customer Service Agent 

Ref number: SKYCS15 

PurpleTravel.co.uk is looking for a native english 
speaking customer service agent to join a busy, 
dynamic and fun office in Athens. We want people 
with flexibility, patience and excellent attention to 
detail as well as someone who wants to work as part 
of a great team, has a good sense of humour and fits 
in with our fast paced office. In return we are offering 
a competitive salary and great working environment.

Overview: In this English speaking role, you will 
be responsible for post sales communications with 
customers by phone and email. You will be professional 
and courteous and stay calm under pressure.

Role and responsibilities: 
•Handling calls and email enquiries from 
customers 
•Handling cancellations 
•Handling upset/difficult customers 
•Assisting customers with various requests 
•Regular contact with suppliers for amendments 
•Search for alternative hotels/flights/holidays 
•Taking payments for balance/holidays 
•Providing support for all sales agents  
Knowledge, skills and experience: 
•Experience in customer service is essential 
•Fluency in written and spoken English 
•Mature attitude and thick skin 
•Organised, able to multi task and work on own 
initiative 
•Ability to handle pressure and large work load 
•MS Office skills 
•Flexibility with working hours e.g. evenings  
and weekends 
•A good sense of humour!  
We offer: 
•Monthly salary 
•Commission on after sales 
•Working as part of a solid experienced team 
•A great working environment  
Please apply with your CV to the following 
e-mail: jobs@purpletravel.co.uk quoting the 
above reference number in the subject line.

Randstad Hellas, is seeking to employ:

Spanish-Speaking Agents 
for Customer Service - Athens

On behalf of its client, a multinational company.  
Αρμοδιότητες/responsibilities: 
The key focuses of this role will include: 
•Maintain excellent knowledge of our products and 
services in order to understand customer needs 
•To answer all inbound calls and emails 
•To assist all customers and respond to their 
needs in a professional and timely manner  
Προσόντα/requirements: 
The ideal candidates will be able to 
demonstrate the following: 
•Native/excellent speaker of the Spanish language. 
•Degree in undergraduate studies. 
•Meeting and exceeding customer expectation. 
•1 - 3 years of experience ideally in a customer 
service position. 

•Very good knowledge of English. 
•strong communication and team working skills, 
with the ability to build rapport quickly and 
effectively 
•good understanding of all Microsoft Office 
packages 
•good planning, organisational and time 
management skills 
•ability to work at pace and prioritize a demanding 
workload 
•strong written and verbal communication skills  
Προσφορά/offer: 
•Attractive package. 
•International, dynamic and fun atmosphere.

Please note that after the screening of all the CVs 
received, we will only contact the candidates who meet 
the requirements of the job to arrange an interview. 
All applications are considered strictly confidential.

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

 
Η μεγαλύτερη αναπτυσσόμενη εταιρία τηλεοπτικών 
πωλήσεων «ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.» με εμπειρία 
στα έξυπνα και καινοτόμα  προϊόντα εδώ και 30 χρόνια, 
δημιουργεί ένα νέο τομέα τηλεφωνικών πωλήσεων 
με καινούρια προϊόντα που κατακτούν την παγκόσμια 
αγορά ζητάει:

10 Συμβούλους Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας 26-50 ετών 
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 
•Δυναμικοί στον προφορικό λόγο και  
με διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικοί, φιλόδοξοι και με όραμα 
•Προϋπηρεσία 1 έτους στον τομέα πωλήσεων  
προϊόντων ή προϋπηρεσία στον τομέα  
επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων  
Παρέχουμε: 
•Μισθό και ασφάλεια 
•Μηνιαίες προμήθειες 
•Μηνιαία bonus 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Πελατολόγιο της εταιρίας 
•Πλησίον ΗΣΑΠ 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
k.morou@telemarketing.gr

Εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Πλήρης / Μερική Απασχόληση) - Ν. Ιωνία

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων σε πελάτες 
στη Γερμανία 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών στη Γερμανία  
Απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
•Άπταιστη γνώση Γερμανικής γλώσσας  
•Άνεση στην επικοινωνία και στην διαπραγμάτευση 
στα Γερμανικά 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη  
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και bonus  
παραγωγικότητας 
•Ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας 
•Εύκολη προσβασιμότητα από τα μέσα μαζικής  
μεταφοράς (ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας και Ηρακλείου)   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pksolution.group@gmail.com

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε., εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων, 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο των 
πωλήσεων ζητά:

Εκπροσώπους Πωλήσεων 6ωρης Απασχόλησης 
(Πρωινής ή Απογευματινής) - Αθήνα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
με αντικείμενο την προώθηση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών & ενέργειας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ  
θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα  
σαν προσόν για προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρης  
ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαίο bonus 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής  
εξέλιξης (team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτο (6ωρο πρωινό  
ή απογευματινό) 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το μετρό  
Ακρόπολης)

Για αποστολή βιογραφικών κωδικός θέσης:  
OTH-03 
•Στο e-mail: info@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

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

Τηλεφωνικούς Εκπροσώπους 

Μερικής απασχόλησης με μισθό 500 € οι οποίοι  θα 
εργασθούν με αντικείμενο την προώθηση εκπτωτικών 
υπηρεσιών (cross selling) σε πελατολόγιο της εταιρείας.

Απαιτήσεις 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία. 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση είναι επιθυμητή 
αλλά όχι απαραίτητη.  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Ημερομίσθιο κατά πολύ υψηλότερο του βασικού 
(25 ευρώ) (όχι ποσοστά) 
•Ασφαλιστική κάλυψη  
Επιπρόσθετα: 
•Βonus επίτευξης στόχων 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα από το μετρό  
(στάση Άγιος Ιωάννης)  
Στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: 
sales@tfb.gr. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο:  
211 1016350

 
 Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσε-
ων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με έδρα την 
Παλλήνη (5 λεπτά από το σταθμό μετρό Παλλήνης). Το 
πλεονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής 
προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμέ-
νων στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό 
κόστος. Αναζητούμε για την εταιρία μας:

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις   
Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και  
σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία  
ταχύτατα αναπτυσσόμενη 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη προσβασιμότητα (5 λεπτά από το μετρό 
Παλλήνης)  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hics.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Το πρότυπο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Συντάγματος ζητά:

Άτομα για Promotion

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε promotion,  
ιδανικά σε χώρο αισθητικής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athens@figurabody.gr, τηλέφωνο: 210 3232325.

Η εταιρία Apopsis, που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της προώθησης πωλήσεων (promotion), ζητά άτομα 
ηλικίας 25-40 ετών, για απασχόληση σε:

 Πρόγραμμα Merchandising 
που θα Ξεκινήσει Άμεσα -Αθήνα

Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα θα συνεκτιμηθεί 
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά 
•Επαγγελματισμός και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα ασφάλισης  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι να καλέσουν άμεσα & αποκλειστικά 
στο 210 9249506, ώρες 10:00-18:00, αναφέροντας 
τον κωδικό Μ15 (όχι αποστολή βιογραφικού).

Προωθήτριες για in Store Promotion (Με κωδ. IP)

Οι προωθήτριες είναι υπεύθυνες για την  προώθη-
ση προϊόντων - υπηρεσιών πελατών της εταιρείας 
σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Αττική.

Προσόντα: 
•18-35 ετών. 
•Επικοινωνιακή-δραστήρια, ευχέρεια λόγου. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον 
και να εκπαιδευτεί. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του promotion  
Προσφέρουμε: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία  αναγράφοντας τον κωδικό, μέσω e-mail: 
hr@greenpromotions.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Rainbow Waters®, No1 εταιρία ψυκτών & οικιακών 
φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για άμεση πρόσληψη

Υπάλληλο Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(4ωρη Πρωινή Απασχόληση) - Αθήνα

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών  
Απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
•Ηλικία 28-55 ετών 
•Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και bonus  
παραγωγικότητας 
•Ασφάλιση  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: g.tourtas@rainbowwaters.gr

Ο όμιλος ΑΦΟΙ Μουσαμά ΑΞΕ αναζητά:

Sales Executive - Αθήνα

Με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα για τα ξενοδο-
χεία του Crowne Plaza Athens City Centre, Holiday 
Inn Athens Attica, Airport West & Holiday Suites

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής-ξενοδοχειακής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 ετών 
•Αυτοκίνητο
Παρακαλώ όπως μας στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail:  
fotinikonti@cpathens.com

συνέχεια στη σελ. 16
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“ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΛΛΙΡΗΣ - Εμπόριο ανταλλα-
κτικών αυτοκινήτων”. Η εταιρία ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΑΛΛΙΡΗΣ, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά 
brands ανταλλακτικών σε όλη την Ελλάδα. Με το πολύ 
καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα 
περισσότερα καλά ρεκτιφιε και καταστήματα ανταλλα-
κτικών. Με άριστο περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας 
είναι σήμερα μια αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία 
στον κλάδο του αυτοκινήτου. Ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων 
Ανταλλακτικών Αυτοκίνητου

Ψάχνουμε τον καλύτερο πωλητή ανταλλακτικών 
της αγοράς ικανό να διεκδικήσει μια σημαντική 
θέση στην εταιρία μας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης – ανώτατης σχολής  
με οικονομική ή τεχνική κατεύθυνση επιθυμητό. 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε ανταλλακτικά αυτοκινήτου ιδανικά σε  
οργανωμένη εταιρεία του χώρου με απαίτηση. 
επίτευξης στόχων, και ανάπτυξης. 
•Καλή γνώση Η/Υ, MS Office Word,  
Excel & Internet. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία 28 – 40 ετών. 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου. 
•Καλή γνώση Αγγλικών. 
•Χόμπι η ενασχόληση με το αυτοκίνητο,  
τη μηχανή, τους υπολογιστές την τεχνολογία  
και το Do It Yourself.  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό σταθερό μισθό και καλό bonus  
επίτευξη στόχου. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα στο e-mail: info@
malliris.gr, website: www.malliris.gr – www.smartaki.
gr, διεύθυνση: Κορυτσάς 5 Βοτανικός, ΤΚ 10447.

 
Πωλητές

Η ASPIS REAL ESTATE το μεγαλύτερο δίκτυο κτημα-
τομεσιτικών συναλλαγών, λόγω της δημιουργίας του 
πάρκου του Ελληνικού, της ανάπτυξης του παραλιακού 
μετώπου και της γενικότερης ανάπτυξης των Νοτίων 
προαστίων με την λειτουργία του μετρό προσφέρει 
μία σημαντική ευκαιρία καριέρας στο κατάστημα της 
Γλυφάδας (περιοχές Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυ-
ρούπολης, Ηλιούπολης) και αναζητά Πωλητές να 
διαχειριστούν το καθημερινό πελατολόγιο και να το 
συνδυάσουν με το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

H εταιρεία προσφέρει: 
•καθημερινό πελατολόγιο 
•πελατολόγιο εξωτερικού 
•ενημερωμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων 
•συνεχή εκπαίδευση κολλεγικού επιπέδου  
στο real- estate 
•πρωτοποριακή μέθοδο εργασίας που οδηγεί 
σε επιτυχή αποτελέσματα 
•ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας 
•γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 
•σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή 
•πλήρης απασχόληση 
•Βonus βάση στόχων, έως 2000 ευρώ/μήνα 
•ανταγωνιστικό πακέτο προμηθειών έως 50% 
•προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•μεταφορικό μέσο, με καλυμμένα τα έξοδα  
μετακίνησης  
•τόπος κατοικίας Νότια προάστια  
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9652230, αποστολή βιο-
γραφικού στο fax: 213 0225640 και στο e-mail: 
glyfada@aspis-realestate.gr 

 
Σύμβουλοι Τηλεφωνικών 

Πωλήσεων - Πατήσια

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

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

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

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα και δώρα 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο- 5ωρο-6ωρο-8ωρο) 
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο)

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

 
Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδος στον 
κλάδο της εμπορίας κουρτινών - υφασμάτων κα-
θαρά εξαγωγική leader στον κλάδος της, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού - Πωλητή 
(κωδ. 10864/15)

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος 
πελατολογίου μέσω επισκέψεων – εξωτερικό 
μόνο. 
•Η δημιουργία νέου πελατολογίου  
στις υπάρχουσες αγορές (εξωτερικό)  
που δραστηριοποιείται η εταιρία, 
•Ανάπτυξη νέων αγορών εξωτερικού 
•Την εφαρμογή στρατηγικών διείσδυσης  
για νέες συνεργασίες πελατών 
•Έρευνα αγοράς-έλεγχοs και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
•Την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις  
σε όλο τον κόσμο 
•Παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση  
των τάσεων και των αλλαγών στην αγορά. 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων στο εξωτερικό  
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση –  
πωλήσεων εξωτερικού 
•Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων  
και ΜS Office 
•Αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη – υπερχονδρική / μεγάλα έργα 
•Ικανότητα διαχείρισης μεγάλων πελατών –  
key account  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

 
Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί 
να προσλάβει:

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

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην Ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο 
αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, 
πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία 
και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών 
σε πρατήρια υγρών καυσίμων και βιομηχανικούς 
πελάτες 
•Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτική  

υποστήριξη δικτύου πρατηρίων περιοχής 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και εικόνας δικτύου 
πρατηρίων περιοχής 
•Επίτευξη εμπορικών συμφωνιών στην περιοχή 
ευθύνης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•3 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις  
(προϋπηρεσία σε πωλήσεις καυσίμων-λιπαντικών 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@revoil.gr

Ο πελάτης μας είναι τεχνική εταιρία στον κλάδο των 
χημικών δομικών υλικών με πολυετή δυναμική παρου-
σία στην αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω δυναμικής 
ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υπο-
ψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση 
με έδρα Ανατ. Προάστιο της Θεσσαλονίκης:

Προϊστάμενος Πωλήσεων 
(κωδ SD-415)

Το έργο: Η προώθηση των εταιρικών πωλήσεων 
πανελλαδικά, μέσα από την αποτελεσματική  
οργάνωση και διοίκηση της ομάδας πωλήσεων.  
Προσόντα: 
•Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων ή marketing  
ή μηχανικού 
•Μεταπτυχιακές σπουδές, κατά προτίμηση σε 
marketing θα αξιολογηθούν ως πρόσθετο προσόν 
•Απαραίτητη εμπειρία διοίκησης ομάδας  
πωλήσεων τουλάχιστον 2 ετών 
•Καλή γνώση της κατασκευαστικής αγοράς.  
Επιθυμητή εμπειρία στον κλάδο μονωτικών  
και δομικών υλικών 
•Ικανότητα δημιουργίας, διαχείρισης  
και αναμόρφωσης προϋπολογισμού και επίτευξης 
στόχων 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης, επεξεργασίας  
και ανάλυσης στατιστικών πωλήσεων 
•Αποτελεσματική χρήση Η/Υ και ERP,  
καλή γνώση αγγλικών 
•Μεθοδικότητα και επιμονή στην οργάνωση  
του έργου και της λειτουργίας της ομάδας  
πωλήσεων 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled),  
με καλλιεργημένη παρουσία, επαγγελματική  
εμφάνιση, και έμφαση στην εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Καλή παρουσία, αποτελεσματική επικοινωνία  
και ουσιαστική συνεργασία 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα για ευέλικτα ωράρια εργασίας  
και επαγγελματικά ταξίδια 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείω-
μα (με φωτογραφία), αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr 
ή στο fax 2310 517494. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με  εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

 
Από τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό όμιλο και 
για τις κορυφαίες επιχειρησιακές του μονάδες 
ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης

Που θα στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις  
εργασίας: 
•Συντονιστής ομάδας συνεργατών 
•Investment advisor’s 
•Στέλεχος διαχείρισης πελατών - account 
managers 
•Υπεύθυνος πωλήσεων  
Απαραίτητες εργασιακές προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο  ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ηλικία άνω των 27 ετών 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έναν  
από τους παρακάτω τομείς:  management - 
marketing - πωλήσεις – επικοινωνία - εκπαίδευση 
- χρηματοοικονομικά - έρευνα αγοράς - διοικητική 
υποστήριξη - στρατηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών  
Ιδιαίτερες δεξιότητες: 

•Προφίλ προσωπικότητας με δυναμισμό,  
ακεραιότητα και ενέργεια. 
•Συνθετική και αντιληπτική ικανότητα. 
•Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων  
και σύνθετων επιχειρησιακών θεμάτων. 
•Προσήλωση στην επίτευξη μετρήσιμων  
και υψηλών στόχων. 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
και επαγγελματική επικοινωνία. 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλες  
τις ομάδες κοινού.  
Οι απολαβές μας: 
•Σταθερές απολαβές βάση θέσης εργασίας  
καθώς και επαγγελματικών ικανοτήτων 
•Υψηλές προμήθειες συν bonus αποδοτικότητας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης στο ανώτατο  
χρηματοοικονομικό management  
•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας και συνεργασίας 
•Διαρκείς εκπαίδευση- καθοδήγηση (mentoring)  
Σημείωση: Για κάθε θέση εργασίας θα επιλεγούν 
3 άτομα  
Αποστολή βιογραφικών υπόψη κας Τσεκουρά  
και κα Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750.

 
Τραπεζικός όμιλος ζητά συνεργάτες για τη στελέ-
χωση του τμήματος:

Πωλήσεων και Δημοσίων Σχέσεων - Αθήνα

•Δυνατότητες εξέλιξης, φιλικό εργασιακό  
περιβάλλον.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
prooptiki.karieras@gmail.com

 
Μεγάλος όμιλος αναζητά:

Δυναμικά Άτομα για την  Στελέχωση 
Νέου Τμήματος Πωλήσεων – Ν. Σμύρνη

Προσόντα: 
•Ηλικία 25-45 ετών 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για άνδρες) 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επιπλέον τίτλοι θα εκτιμηθούν 
•Εργασιακή εμπειρία  
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  dimitris.
tzouganatos@gmail.com. Υπεύθυνος αξιολόγησης 
υποψήφιων: Δ. Τζουγανάτος, τηλ: 210 9093030.

Επιθεωρητής Πωλήσεων  
(SAL 0517) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Κορυφαία βιομηχανία τροφίμων, με πα-
νελλαδική παρουσία και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, 
επιθυμεί να καλύψει τη θέση του επιθεωρητή πωλή-
σεων για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της στην 
αγορά της Βόρειας Ελλάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με την στρατηγική ανάπτυξη πωλήσεων 
μέσω όλων των δικτύων (super markets, τοπικοί 
αντιπρόσωποι, διανομείς, παρακολούθηση κεντρι-
κών συμφωνιών της εταιρείας) στις αγορές retail 
& HO.RE.CA και την αναζήτηση νέων επαγγελματι-
κών ευκαιριών σε όλη την Ελλάδα 

Απαραίτητα προσόντα: 
•απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία,  
3-5 ετών από γνωστή εταιρεία τροφίμων 
•πολύ καλή γνώση δικτύων retail & HO.RE.CA 
•σχετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (πτυχιούχος  
οικονομικών ή σχολής σχετικής με το αντικείμενο 
της θέσης) 
•άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών και πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•στρατηγική σκέψη και νοοτροπία, εμπειρία  
σε εταιρεία με στόχους πωλήσεων 
•δυνατότητα ολιγοήμερων διανυκτερεύσεων  
εκτός Θεσσαλονίκης   
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

Η AdeccoHR 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, κορυφαίας 
βιομηχανίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/-τρια B2B 
(κωδ. Θέσης S-722/51005)
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Η εταιρία AXIA HOSPITALITY, με ειδίκευση στη διαχείριση ξενοδοχειακών κρατήσεων ζητάει να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Κρατήσεων 
για το Γραφείο της στη Σαντορίνη

Προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία 
σε τμήμα κρατήσεων, 
τουλάχιστον 3 ετών 
•Γνώση της λειτουργίας 
των extranets 
των Online Travel Agents 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση επιπλέον ξένης 

γλώσσας θα θεωρηθεί 
πλεονέκτημα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική 
επικοινωνία 
•Ξενοδοχειακή αλληλογραφία 
(e-mails)  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο 

αποδοχών 
•Διαμονή & διατροφή 
•12μηνη εργασία (7 μήνες 
στη Σαντορίνη και 5 μήνες 
στην Αθήνα) 
•Προοπτική εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστείλετε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στο 
e-mail: info@axiahospitality.com

IN GROUP, one of the fastest growing human resource companies in Greece, certified according to ISO 
9001:2008 for recruitment and selection, is seeking on behalf of its client, an:

Administrative Assistant 
Employer of a Western Country Embassy (HR 23378) - Athens

Skills required: 
•BA in business administration 
•Certified knowledge of at least of one 
of following languages: Norwegian, Swedish, 
Icelandic, Arabian, English 
•At least 4 years experience in a similar position 
•Very good knowledge MS Office 
•Communication and organizational skills

No terminology in this advert is intended to 
discriminate on the grounds of age, and we confirm 
that we will gladly accept applications from persons 
of any age for this role.

If you believe that you have the above qualifications 
and this opening sounds challenging to you, please 
submit your CV, by e-mail to: cv@ingroup.gr or by 
fax: 210 8210230.

Audit & Advisory Services - Audit Trainee - Athens
Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, a UK private company limited by 
guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. 
DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does 
not provide services to clients. Please see www.
deloitte.com/about for a more detailed description 
of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and 
financial advisory services to public and private 
clients spanning multiple industries. With a globally 
connected network of member firms in more than 
150 countries and territories, Deloitte brings world-
class capabilities and high-quality service to clients, 
delivering the insights they need to address their 
most complex business challenges. Deloitte’s 
more than 200,000 professionals are committed 
to becoming the standard of excellence.

In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & 
Cambanis S.A.” provides audit services, “Deloitte 
Business Solutions Hadjipavlou Sofianos & Cambanis 
S.A.” financial advisory, tax and consulting services 
and “Deloitte Accounting Compliance & Reporting 
Services SA” accounting outsourcing services. With 
a staff of more than 580 and offices in Athens and 
Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major 
industries including financial services; shipping; 
energy; consumer business; life sciences & health 
care and public sector services. Deloitte clients 
include most of the leading private and public, 
commercial, financial and industrial companies. 
For more information, please visit our website 
at www.deloitte.gr. We are currently seeking for 
ambitious team players with exceptional analytical 
skills and a well-rounded personality to become part 
of our dynamic Audit team in our offices in Athens.

Summary of responsibilities: Successful candidates 
will participate in Audit and Sarbanes Oxley 
assignments for some of the most well known 
clients in the Greek and global market, as part of 
our highly expert professional Audit teams.

Baseline requirements: 
•University degree in: accounting/auditing/
economics/business administration/finance/
statistics/mathematics and other relevant areas 
•A post graduate qualification in accounting/
economics/business administration/finance/
information technology/statistics or other 
relevant areas will be considered a strong asset 
•Proficient use of Microsoft Office programs 
and especially Excel is essential 
•Strong oral and written Greek & English 
language communication skills 
•Required English language qualification: 
Proficiency of Cambridge/Michigan/City&Guilds 
•Army obligations fulfilled if applicable 
•Relevant work experience will be considered 
an asset (e.g. internships, summer positions)  
Selection criteria: 
Candidates will be required to demonstrate: 
•Thorough understanding and knowledge 
of basic accounting and auditing principles 
•Co-operative and service oriented attitude 
•Ability to work under pressure and maintain 
a professional demeanor 
•Ability to work both independently and as part 
of a team with professionals at all levels 
•High level of discretion for confidential work 
and information 
•Demonstrated leadership and problem 
solving skills 
•Ability to prioritize tasks, work on multiple 
assignments, and manage ambiguity 
•Eagerness to learn and evolve

If you’re ready to take your career to the next 
level in a challenging international environment, 
focusing on continuous learning, dynamic teamwork 
and cutting edge solutions for clients, you’re ready 
for Deloitte! Please submit your CV to the following 
e-mail: career@deloitte.gr quoting the reference 
code Audit Trainee/05.15. All applications will 
be considered in strict confidence and will be 
acknowledged promptly. 

Experienced Bus Drivers
Wanted for full time-permanent employment in London, UK.
We offer permanent employment with one of the biggest transport for London bus operators.
Rates of pay: 
•£12.34 - £13.64 per hour (basic rate) 
•£13.60 - £15.05 per hour (overtime rate) 
•Guaranteed minimum of 40 hours of work per week. 
•Wages paid weekly (average £500 per week after tax).  
Additional benefits: 
•Free london travel card (free transport on all buses, tubes etc in London). 
•20 days of paid holidays and 8 bank holidays per year. 
•Company pension scheme 
•2 weeks of free accommodation on your arrival in London 
•Help with opening UK bank account 
•Help with obtaining National insurance number 
•Help with exchanging driving documents to UK ones 
•Our company will also assist you in sourcing permanent accommodation in London.  
Requirements: 
•Minimum 6 months of bus driving experience 
•Good command of the English language 
•Ability to relocate to London for minimum 12 months 
•Valid driving licence cat D and the CPC (driver qualification card)

Interviews will be held in Greece and over Skype! An immediate start will be available to successful 
candidates. Our company does not charge any fee’s to our candidates. To apply for the above position, 
please send your CV in English to e-mail: michal@james-lewis.com

Cocoon Urban Spa στην Αγία Παρασκευή ζητάει:

Receptionist / Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σε γραμματειακή υποστήριξη ή/και πωλήσεις 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (και Excel) 
Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Κέφι και καλή διάθεση  
Περιγραφή θέσης: 
•Υποδοχή και ξενάγηση πελατών 
•Πώληση προϊόντων, συνδρομών και υπηρεσιών 

•Αλληλογραφία με πελάτες και προμηθευτές 
•Παραγγελία προμηθειών 
•Προετοιμασία και σέρβις αναψυκτικών   
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση (5νθήμερο, 8ωρο, 
απογευματινές ώρες και Σάββατα) 
•Βασικός μηνιαίος μισθός συν ποσοστά πωλήσεων 
(ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ & όλα τα νόμιμα δώρα) 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (μετρό Νομισματοκοπείο) 
•Δωρεάν πρόσβαση σε γυμναστήριο 

Παρακαλούμε στείλτε CV στο e-mail: cocoonspa@
hotmail.com  με τον τίτλο RECEPTION.

Account Manager 
Code: AC 001- Location: Athens

Main tasks: 
•Manage the relationship with the company’s 
business partners to achieve common objectives 
•Be responsible for the commercial policy’s 
implementation 
•Monitor and evaluate partners and sales 
agents based on the company’s qualitative 
and quantitative goals 
•Visit partners on a daily basis and oversee 
business activity 
•Contribute in the coordination and evaluation 
of the sales teams in order to raise 
their performance 
•Train partners and sales agents in business 
portfolio and in sales techniques 
•Monitor competition in area of responsibility 
•Provide on-going sales analysis and reports 

Basic requirements: 
•University degree in business administration 
or relevant field. Postgraduate studies will be 
considered a plus 
•2-4 years of supervisory experience in call center 
•Excellent command of the English language 
and excellent PC skills 
•Teamwork, results orientation, creativity, 
efficiency and attention to detail. 
•Strong sales and customer orientation

Candidates wishing to apply must forward their 
CV’s, by 11/06/2015, quoting the position code at 
the following address: WIND Hellas S.A., 66 Kifissias 
Ave., 151 25 Maroussi, Athens , e-mail: jo@wind.
gr, fax: (+30) 210 6106504. All applications will be 
treated in strict confidence. Candidates who meet the 
position requirements will be contacted via phone.

Κοπέλα για Εργασία  
σε Μίνι Μάρκετ Ξενοδοχείου - Zάκυνθος

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία η οποία να μιλά  Αγγλικά για την τουριστική σεζόν 2015.  
Η εταιρία προσφέρει διαμονή & διατροφή εντός του χώρου εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: korfiatimarianthi@gmail.com 



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός εμπορικής δραστηριότητας 
•Πραγματοποίηση επισκέψεων σε τελικούς πελάτες 
με σκοπό την πώληση και παραγγελιοληψία 
•Διαπραγμάτευση & συμφωνία όρων συνεργασίας 
•Υποστήριξη μετά την πώληση 
•Σύνταξη αναφορών εμπορικής δραστηριότητας  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ, επιθυμητά τμήματος  
τεχνολογίας τροφίμων ή γεωπονίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη  
σε πωλήσεις στον κλάδο των τροφίμων/ 
αναψυκτικών / ‘Α υλών τροφίμων 
•Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (πολύ καλή γνώση 
εφαρμογών MS Office) 
•Ικανότητες επικοινωνίας, δυναμική  
προσωπικότητα, ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέρoντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 2310 988108 ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Ανδριανουπόλεως 1Α, 
55133 Θεσσαλονίκη.

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 αι-
τήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Twitter, LinkedIn.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ 
με έδρα τη Λάρνακα Κύπρου που δραστηριοποιείται 
στην εισαγωγή και διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής 
στα φαρμακεία αναζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες 
Φαρμακευτικούς Επισκέπτες (Πωλητές) 

Υπεύθυνη Προώθησης & Διαφήμισης Προϊόντων

Για τη στελέχωση του τμήματος προώθησης  
και πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας  
στην ευρύτερη περιοχή Αττικής. 
Βασικές αρμοδιότητες η ανάπτυξη πελατολογίου 
και προώθηση των προϊόντων σύμφωνα  
με την εμπορική πολιτικής της εταιρείας.  
Περιγραφή καθηκόντων: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη  
των στόχων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σε συναφή κλάδο θα ληφθεί  
σαν επιπρόσθετο προσόν. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία πάνω από 3 έτη σε τμήμα 
πωλήσεων στα φαρμακεία. 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Δυναμικός χαρακτήρας, ευχάριστη  
προσωπικότητα, φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
(word, excel, power point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης, 
επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ηλικία από 25 έως 45 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αντιμισθία παροχής υπηρεσιών αναλόγως  
προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Προμήθειες επί των πωλήσεων 
•Επιπρόσθετο εξάμηνο φιλοδώρημα βάσει στόχων. 
•Αυτοκίνητο και κάλυψη εξόδων κίνησης 
•Κιν. τηλέφωνο

Σύντομο βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
σας να αποστέλλονται: info@dioskourides.com.
cy. Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
τα προσόντα υποψηφίου. Θα τηρηθεί πλήρης εχε-
μύθεια. Υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Σοφία Τσούνου: 
+35796328646. Κανάλια επικοινωνίας: τηλ: +357 
24822590/91/92, fax: +357 24822594.

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

Συνεργάτες Πωλήσεων Φαρμακείου 
 (Code: crete)

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

ΙΑΤΡΟΙ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ» επιθυμεί να προσλάβει:

Ιατρό Μικροβιολόγο - Αιγάλεω

•Απόφοιτο ελληνικού ΑΕΙ έως 40 ετών περίπου, 
για την κάλυψη αναγκών των μικροβιολογικών του 
εργαστηρίων.  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν 
τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση: gratsikas.
biotypos@gmail.com

Ιατρός

Σε αναμονή ειδικότητας ζητείται για την Αθήνα,  
από  τoν όμιλο Figura για εφαρμογή  
φωτοαποτρίχωσης.   
•Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
figuragr@gmail.com, τηλ: 210 3232325.

Ωτορινολαρυγγολόγος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
20  Έλληνες Απόφοιτοι 

Νοσηλευτικής 

Με και χωρίς προϋπηρεσία για δημόσιο NHS νοσο-
κομείο της Αγγλίας. Η Best Personnel στο πλαίσιο 
της συνεργασίας της με τα μεγαλύτερα δημοσίου συμ-
φέροντος νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας, καλεί 
απόφοιτους νοσηλευτές με ή χωρίς προϋπηρεσία.

Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν τέλος Ιουνίου. 

Το νοσοκομείο Leighton έχει χαρακτηριστεί ως ένα 
από τα καλύτερα στη χώρα για τρίτο κατά σειρά έτος. 
Το Leighton νοσοκομείο βρίσκεται κοντά στα αερο-
δρόμια του Λίβερπουλ και Μάντσεστερ.

Προσφέρονται: 
•Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 27,200 – 
38,140 ευρώ (μικτά) λαμβάνοντας υπόψη  
την προηγούμενη εμπειρία 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση και ευκαιρίες καριέρας 
•Τρεις μήνες δωρεάν διαμονή σε υφιστάμενο  
κατάλυμα νοσηλευτών. 
•Αορίστου χρόνου συμβόλαιο. 
•Πρόγραμμα ένταξης στο νοσοκομείο 
•Το νοσοκομείο θα επιστρέψει έως 270 ευρώ  
έξοδα ταξιδιού για κάθε υποψήφιο που θα λάβει 
μέρος στην συνέντευξη, ανεξάρτητα  
από την έκβαση της συνέντευξης.  
Απαιτούνται: 
•Εγγραφή NMC ή ήδη στη διαδικασία εγγραφής 
•Πτυχίο νοσηλευτική από ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Αγγλικά επίπεδο Β1 και άνω 

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

 
Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε 

Μεγάλη Βρετανία

Ζητούνται άμεσα για Αγγλία. Η εταιρεία jobsallover.eu 
σε συνεργασία με τις σοβαρότερες βρετανικές εταιρείες 
στελέχωσης προσωπικού στον νοσηλευτικό κλάδο 
ζητά άμεσα νοσηλευτές/τριες Δ.Ε.

Προσφέρεται άμεσα εργασία σε nursing-care 
homes.  
Απαιτείται: 
•Γνώσεις αγγλικών επιπέδου Lower (B1) 
•Αίσθημα ευθύνης και προσφοράς  
προς τους ασθενείς  
Παρέχεται: 
•Μισθός 7,05-11,99 /ώρα 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση  
στην μετεγκατάσταση στην Αγγλία 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και μετεκπαίδευσης

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

Ζητείται από ιδιωτική κλινική στην Αθήνα:

Προϊστάμενος 
Νοσηλευτικού Τμήματος

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  
3 χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα-υπευθυνότητα-εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Yoga Instructor - Skiathos

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

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

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

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

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

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

O εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανάπτυξης 
και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Καθηγητές Τομέα Επισιτισμού 
για το ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 
•Mαγειρική τέχνη (εργαστήριο και θεωρία) 

•Aρτοποιητική τέχνη (εργαστήριο και θεωρία) 
•Ζαχαροπλαστική (εργαστήριο και θεωρία) 
•Εγκαταστάσεις-εξοπλισμός κουζίνας 
•Υγιεινή τροφίμων-τροφογνωσία-διαιτητική 
•Διακοσμητική παρασκευασμάτων 
•Τεμαχισμός κρεάτων 
•Χημεία τροφίμων 
•Οινολογία 
•Ποιοτικός έλεγχος-HACCP  
Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη 
με τη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα  
βιβλιογραφία και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών  
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση  
των σπουδαστών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε επισιτιστικές 
επιχειρήσεις  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση  
και παράδοση διδακτέας ύλης 
•Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική  
με την μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική τέχνη 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας  
της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και  
επαγγελματικών αναγκών των σπουδαστών  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: bio@xinis.com

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά να κα-
λύψει θέσεις για πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους 
ΤΕΙ για την παρακάτω θέση:

Μεταφραστής Αγγλικής 
Γλώσσας - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος του ΤΕΙ Η ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής 
•Χειρισμός εφαρμογών Η/Υ

Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα προσόντα για 
την θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο της μόνιμης 
συνεργασίας με την Λυχνία. Ειδικά στον τομέα της 
εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@lyhnia.gr είτε 
στο φαξ. 210-3425967 αναφέροντας ότι ενδιαφέρονται 
για πρακτική άσκηση.

ΝΟΜΙΚΗ
Law Professional in Business 

and Labour Law
As a member of Platis - Anastassiadis and 
Associates team, a law firm in association with 
EY, you will work on various client law projects 
in different industry sectors. An important part 
of your role will be to actively establish internal 
and external relationships. Similarly, you will 
anticipate andΤ identify risks within engagements 
and raise any issues with senior members of the 
team. You will also keep informed of professional 
standards and firm policies and procedures and 
effectively apply this knowledge to different client 
situations.

Client responsibilities: 
•Draft, revise and amend, employment agreements 
•Prepare legal opinions related to business law, 
employment and social security law issues that 
will be delivered to clients and other parties 
•Monitor new legal provisions and/or amendments 
to existing laws 
•Attend and active participate in high level 
meetings. 
•Ensure that clients’ requests are acted upon 
efficiently and on a timely basis and that the 
engagement team meets the clients’ expectations  
People responsibilities: 
•Build strong internal relationships within other 
departments and teams across the organization. 
•Continually develop personal skills through 
training, experience and coaching 
•Understand and follow workplace policies  
and procedures  
Requirements: 
•2-4 years of relevant working experience 
•University degree in law from a Greek University 



Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και 
πώλησης snacks και την PepsiCo-HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. 

Στην PepsiCo-HBH ζητάμε να καλύψουμε στο τμήμα marketing τη θέση του: 

Group Brand Manager 
Beverages - (12 μήνες)

Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για το 
σχεδιασμό και τη παρακολούθηση του στρατηγικού 
πλάνου των μαρκών της ευθύνης του καθώς και 
για τη διαχείριση του budget. 

Είναι αρμόδιος/α για τη δημιουργία και την άριστη 
εκτέλεση του πλάνου επικοινωνίας για τις μάρκες 
της ευθύνης του καθώς και για την αξιολόγηση των 
ενεργειών ATL & BTL. 

Είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των λανσαρισμάτων νέων προϊόντων (ή μαρκών). 
Συνεργάζεται στενά με τα άλλα τμήματα της εταιρείας 
(trade marketing, πωλήσεις, business planning, 
R&D κ.α.), καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες 
(διαφημιστική εταιρεία κ.α.), προκειμένου να επι-
τυγχάνει τα βέλτιστα αποτελέσματα για τις μάρκες 
που διαχειρίζεται. 

Αναλύει τα δεδομένα που προέρχονται από τις έρευ-
νες αγοράς / καταναλωτών και παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα των πωλήσεων, προκειμένου να 
προτείνει και να υλοποιεί τις κατάλληλες ενέργειες 
μάρκετινγκ για την επίτευξη των στόχων. 

Επιπλέον είναι υπεύθυνος/η για το πλάνο ανάπτυξης 
των ανθρώπων της ομάδας του.

•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών 
με κατεύθυνση marketing 
•Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί 
προσόν. 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα 
του marketing  
Ικανότητες / δεξιότητες: 
•Ηγεσίας ομάδων 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα 
στην επικοινωνία 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων. 
•Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word, 
Excel).  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://goo.gl/Uvy5Cz

Senior Software Engineer 
Athens, Attiki, Greece - R&D

Description: On the behalf of our client; a US based company, Owiwi is seeking a talented individual for 
the position of senior software engineer. 

Our client develops revolutionary material handling automation solutions based on the use of robotic 
technologies which enhance the efficiency of supply chain processes; focusing on the e-commerce global 
market.

Job description: 
As a senior software engineer in our client’s R&D team you will: 
•Transfer knowhow and significantly contribute to the architecture, design, and development 
of complex software for products related to robotics applications, automation systems, and web 
services-applications 
•Participate and play key role in the development of scalable and highly available systems 
•Deliver an entire system component or an application by participating in a multidisciplinary R&D team 
•Compose high quality technical specifications, reports, and documentation 
•Use collaboration & versioning tools (eg. Jira, Wikis, Git) for development, reporting, documentation, 
and issue tracking  
Requirements: 
Essential knowledge, skills, and experience: 
•MS (or equivalent) in software engineering or related fields (eg. CS, CE, EE) 
•Excellent written and oral communication skills both in Greek and English 
•5+ years of software engineering industrial experience and / or extensive software engineering 
experience in successful open source projects 
•Proficiency in developing multithreaded OOP software in C++11-Java in a Linux environment 
•Significant experience with source control 
•Significant experience with code reviews, and bug tracking systems 
•Thorough understanding of networking protocols and technologies 
•Significant experience in database design and implementation 
•Experience in service-oriented software development 
•Experience in automated build and test and/or test driven development 
•Experience with large scale distributed systems and/or parallel processing  
Desired knowledge, skills, and experience: 
•Familiarity with aI related topics, algorithmic modeling and optimization 
•Familiarity with J2EE, ORM frameworks (e.g. Hibernate, ODB), SOA 
•Experience in simulation development in 3D graphics frameworks 
•Experience in GUI development  
Candidate profile: 
•Strong ability and self-motivation to resolve complex issues in creative, efficient, and effective ways 
as part of a team or independently where necessary 
•Desire and energy to work in an intellectually demanding, fast paced environment. Flexible and able 
to rapidly adapt to change 
•Good communication skills and a team first mentality 
•Commitment and high engagement towards the values and mission of the company 
•High self-esteem & high-achieving personality 
•Sociable personality with good interpersonal skills 
•Positive attitude and ability to perform efficiently under pressure  
Benefits:
•Our client offers a competitive salary with benefits, based on the candidate’s skills and qualifications. 
By joining their team you will be a part of a stimulating and highly skilled team operating in a motivating 
environment which values creativity & intelligence. 

They offer personal career development opportunities and provide a non-conventional and unique working 
setting featuring amongst other things; a recreational break area. Join them to be part of their success. 

Send your CV to the following e-mail: athdova@owiwi.gr

Φαρμακοποιός / Βιολόγος 
Απόφοιτος Επιστημών Υγείας - Αθήνα

Φαρμακείο στα ανατολικά προάστια (κοντά σε 
έξοδο Αττικής οδού) ενδιαφέρεται να προσλάβει 
φαρμακοποιό ή βιολόγο ή σχετικών σπουδών με 
προϋπηρεσία και τα ακόλουθα προσόντα:
•Πολύ καλή γνώση συμπληρωμάτων διατροφής 
και βοτάνων 
•Επιθυμητή γνώση ολιστικής προσέγγισης 
•Γνώση δερμοκαλλυντικών προϊόντων 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες με προμηθευτές 

•Γνώση χειρισμού Η/Υ  
Το φαρμακείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Ευχάριστο & μη ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: pharmacykourbeli@gmail.com ή 
chris.androulidakis@gmail.com

Sales Assistant - Athens
We are hiring a sales assistant for 
our office in the center of Athens 
for the successful promotion of 
our digital products:
Hotel websites: We maintain 
more than 500 websites 
and create new ones 
•www.greeka.com: Among 
most popular travel guides 
to Greece and the Greek islands 
/we offer travel services to 
thousands of people every year. 
•www.ferriesingreece.com: 
Website for booking ferry 
tickets online / among the top 
ferry tickets sellers in Greece / 
more than 35.000 tickets sold 
every year 
•www.360.gr: Hotel 
photography and aerial video 
•www.syncrez.com: Online 
booking application for hoteliers  
Day to day responsibilities 
will involve: 
•Maintaining and expanding 
relationships with existing 
clients 

•Apply marketing tools 
to increase our customer base 
•Communicate with potential 
customers 
•Delivering sales presentations 
by phone and email 
•Set sales appointments 
for sales manager 
•Completing administrative 
work, as required  
Requirements & skills: 
•2 or more years of experience 
in a sales department 
•Excellent communication 
and organizational skills 
•Positive/friendly and clear 
over the phone and e-mail 
•Good level of IT skills 
particularly Microsoft Office/ 
Outlook 
•Efficient at learning new 
practices 
•Ability to work productively 
with cross functional teams 
(designers, developers) 
•Strong verbal and written 
communication skills 

•Excellent English verbal 
& writing skills 
•Attention to detail &accuracy  
And as a plus: 
•Previous experience in a digital 
marketing agency 
•Understanding of the whole 
project cycle of web designing, 
development and digital 
marketing.

Preferred qualifications: 
•High school diploma.

What we offer: 
•We are offering a position inside 
a dynamic team atmosphere where 
you will have the opportunity to 
apply your communication skills. 
Steady salary plus bonuses on 
sales.

Our goal is to create world class 
websites, applications and tools 
both for tourists to Greece and 
hoteliers. Send your CV to the 
following e-mail: athensjobs@
gmail.com 

Η εταιρεία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Οικονομικό Διευθυντή  
(έδρα Βάρη) -  (Κωδ. Θέσης REV63)

Προφίλ εταιρείας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην 
Ελληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και 
κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής 
ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό 
στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος 
των δραστηριοτήτων της οικονομικής διεύθυνσης 
και των τμημάτων αυτής 
•Διαχείριση των οικονομικών πόρων & αποδοτική 
χρήση των διαθεσίμων 
•Ανάπτυξη και τήρηση των πολιτικών οικονομικής 
διαχείρισης και ελέγχου της εταιρείας 
•Επίβλεψη των ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων 
και εξόδων 
•Παρακολούθηση και παροχή πληροφόρησης 
σχετικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών 
•Κατάρτιση ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων ομίλου 
•Ανάπτυξη, διοίκηση και αξιοποίηση ανθρωπίνου 

δυναμικού της διεύθυνσης 
•Διαπραγμάτευση με τράπεζες, προμηθευτές 
και δημόσιες αρχές  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές 
ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα 
•10 έτη και άνω εμπειρία σε Α.Ε., κατά προτίμηση 
σε εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α. 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Άδεια λογιστή Ά τάξης 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
& διαπραγματεύσεων 
•Άριστη γνώση ERP συστημάτων & MS Office 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Κάτοχος τίτλου ACCA ή CPA επιθυμητός  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@revoil.gr 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

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

Σερβιτόρους/ες - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 1 χρόνο επαγγελματική εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση. 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 
•Επιθυμητή η γνώση Ιταλικών. 
•Άριστη γνώση POS 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων. 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@alkistismykonos.gr

 
Barman / Barwoman 

για 4στέρο Ξενοδοχείο στην Ίo

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε 4-5 αστέρων ξενοδοχεία 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις κρασιών και cocktails 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
charalampidis.p@gmail.com

 
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Α’ Μάγειρες a la Carte 
Εστιατορίων (Code: ΑALC)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης. 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε εστιατόρια a la carte και σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

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

 
Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury 
Beach Resort στη Μίλατο Λασιθίου (Κρήτη) επιθυμεί 
να προσλάβει:

Restaurants Operation Supervisor

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διοικητικές ικανότητες/ ευελιξία – ομαδικότητα/ 
δυναμική προσωπικότητα 
•Tουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία σε all inclusive 
restaurants/main buffet restaurants a la carte 
restaurants 
•Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες  
λειτουργίας των all inclusive & ‘a la carte’  
εστιατορίων 
•Γνώση Αγγλικών  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(γερμανικά-γαλλικά-ρώσικα)  
Το ξενοδοχείο προσφέρει:  

•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Δυνατότητες εξέλιξης δωρεάν μεταφορά με  
υπηρεσιακό λεωφορείο από και προς το Ηράκλειο.

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρε-
ωτικά με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για 
συνεντεύξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: Κα Έλλη 
Γενιατάκη, ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach 
Resort, κεντρικά γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, 
Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.240.222. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: hr@minosimperial.com

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

Pool Bar / Service

Απαραίτητα προσόντα: 
•Έως 35 ετών 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής επιθυμητό 
•3ετής επαγγελματική εμπειρίας σε αντίστοιχη 
θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα προφορικής επικοινωνίας 
στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση χειρισμού Pos 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση 
•Γνώσεις οινολογίας και bar επιθυμητές  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@portonaxos.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22850 23970, 1 & 2.

 
Το ξενοδοχείο Kandia’s Castle 5* στην περιοχή του 
Ναυπλίου ζητάει:

Μάγειρες Α’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Μια επιπλέον ξένη 
γλώσσα θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ξενοδοχείο 
•Επαγγελματική εμφάνιση & συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον  
εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
chef@kandiascastle.gr

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

Α’ & Β’ Σερβιτόρο - Μύκονος

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

 
Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχείο 5* στη 
Χερσόνησο Κρήτης ζητά για τη στελέχωση του τμή-
ματος F&B / Kitchen:

«Γ’ Μάγειρα» 
Κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης

•Απόφοιτο σχολής ειδικότητας μαγειρικής τέχνης.  
Απασχόληση: εποχική  
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού 
σημειώματος με συνημμένη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@cretamaris.gr

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

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

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

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

Α’ Αρτοζαχαροπλάστης 
(Κωδ. Θέσης PC) 

(Opening Summer 2015)

Οργάνωση και λειτουργία του ζαχαροπλαστείου 
και αρτοποιείου.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση  
εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* (αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση αρτοζαχαροπλαστικής. 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις-επαγγελματισμός- 
υπευθυνότητα-εργατικότητα-πνεύμα συνεργασίας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο  
εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση  
και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

 
Νέος/α με Εμπειρία Ζαχαροπλαστικής 

Κουζίνας - Μπουφέ - Μοναστηράκι

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στην 
άριστη εξυπηρέτηση πελατών, να έχουν πάθος για την 
πώληση, την τελική ικανοποίηση του πελάτη όπως 
καθώς και την ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του υγειονομικού  
και συγκεκριμένα σε ζαχαροπλαστική,  
κουζίνα ή/και μπουφέ 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με διαφόρων 
τύπου πελάτες. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρεία 
και που οφείλει ο κάθε συνεργάτης  
να ακολουθεί πιστά είναι οι παρακάτω: 
•Να κινείται με βασικό γνώμονα την ειλικρίνεια, 
ασφάλεια & ποιότητα εργασίας 
•Να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα  
και υπευθυνότητα 
•Να σκέφτεται συνεχώς τρόπους για περαιτέρω 
αποδοτικότητα και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 
του χώρου ευθύνης του και του ευρύτερου  
περιβάλλοντος που μπορεί να επηρεάσει 
•Να σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα 
του κάθε ανθρώπου (πελάτη-συνεργάτη- 
προμηθευτή) 
•Να ενεργεί προληπτικά και πάντα με την ‘αίσθηση 
του επείγοντος’ 
•Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς  
της εταιρείας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@lukumades.com

 
Σεφ - Κίμωλος

Με γνώσεις μεσογειακής κουζίνας και θαλασσινών 
πιάτων από την εταιρία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
& ΣΙΑ ΟΕ στην Κίμωλο (Κυκλάδες), για την καλο-
καιρινή περίοδο.

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

 
Το εστιατόριο Palazzo Al Mare στα Χανιά ζητά 
για εποχική απασχόληση:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια στην Ελλάδα  
ή το εξωτερικό. 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών  
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης  
H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις άνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: geopet69@hotmail.com

Μπάρμαν  
Κωδ. ΜΠ - Μύκονος

Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Πολύ καλή γνώση ανάμιξης ποτών 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας  
Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•3ημερο σεμινάριο με τις τελευταίες τάσεις  
της αγοράς 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης  
E-mail για αποστολή βιογραφικού: 
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

 
Σερβιτόροι & Βοηθοί 

Εστιατορίου - Βάρκιζα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον επισιτιστικό τομέα (σε εστιατόρια  
και clubs) 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών (επιπλέον γνώση 
άλλων γλωσσών θα είναι επιπρόσθετο προσόν) 
•Συστάσεις  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Προσφέρονται:  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
operationmanager@panasgroup.gr, fax:  
210 8925163, mob: 6974 582730. Απαραίτητη  
η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.

 
Το ξενοδοχείο Holiday Inn Athens Attica Avenue, 
Airport West, επιθυμεί να προσλάβει για τη θερινή 
περίοδο 2015:

Σερβιτόρο - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•3ετής επαγγελματική εμπειρίας σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση  
Παρακαλώ να αποστέλλονται τα βιογραφικά 
στο e-mail: banquet@hiathens.com

 
Το ξενοδοχείο Perivolas 5* στην Οία Σαντορίνης 
ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρες-ους για τη Λειτουργία 
του Πρωινού, Εστιατορίου, Pool Bar 

και Room Service

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής  
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@perivolas.gr

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

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience.  
Qualifications: 
•2-3 years minimum experience as a waiter in a 
luxurious boutique hotel or a restaurant. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of French will be 
considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic with excellent 
customer service skills 
•Problem solving skills. 
•Ability to work under pressure. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.  
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

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

 
Η εταιρεία Everest τροφοδοτική αναζητά:

Μάγειρα Γ’ - Σπάτα

Για το εργοστάσιό της στην περιοχή  
του αεροδρομίου.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης με γνώσεις 
αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται από ομαδικό 
πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, οργανωτικότητα και 
ικανότητα γρήγορης μάθησης και εργασίας υπό πίεση.

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

 
Chef De Partie / Α’ Μάγειρας

Για παραγωγική κουζίνα a la carte με θαλασσινά.  
•προετοιμασία και παραγωγή εδεσμάτων 
•επίβλεψη βάρδιας κουζίνας 
•προϋπηρεσία σε τηγάνια και σχάρα 
•καλή γνώση στα θαλασσινά 
•πτυχίο σχολής 
•ηλικία έως 35 ετών  
Απευθύνεται στο Chef.  
•Πλήρης απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια  
του έτους. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
nopfaggelies@gmail.com

 
To Βar – Restaurant Παλλάς που βρίσκεται στο 
παλιό λιμάνι Χανίων αναζητά:

Βοηθό Μάγειρα

Με προϋπηρεσία για μόνιμη απασχόληση.  
Βιογραφικά στο e-mail: xmarakakis@hotmail.com 

 
Κόπτης Αλλαντικών και Τυριών για Εστιατόριο-
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 40 ετών. 
•Γνώση χειρισμού αλλαντοκοπτικής μηχανής. 
•Απαραίτητη η αντίστοιχη προϋπηρεσία σε τμήμα 
αλλαντοπωλείου. 
•Δεξιότητες πώλησης και προώθησης προϊόντων. 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας τροφίμων. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα.  
Παροχές:  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων. 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικού (απαραίτητη  
φωτογραφία) στο e-mail: ipelitari@agioli.gr

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

Σερβιτόρος/α

•Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015) 
•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 *  
ή 4* αστέρων για τουλάχιστον 5-7έτη 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr, κωδικός θέσης: ΣΕΡΒΙΣ 

 
Η εταιρεία TERRABLUE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ανα-
ζητά για το υποκατάστημά της στα Σπάτα Αττικής:

Μάγειρα Γ’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνη 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται από ομαδικό 
πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, οργανωτικότητα, 
ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα γρήγορης μά-
θησης και εργασίας υπό πίεση.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν το βιο-
γραφικό τους μόνο σε μορφή word και αποθηκευμένο 
το αρχείο με το ονοματεπώνυμό τους. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
l.trimi@ilbarretto.com.gr 

 
To Βar – Restaurant Παλλάς που βρίσκεται στο 
παλιό λιμάνι Χανίων αναζητά:

Barista

•Με προϋπηρεσία και γνώση στο αντικείμενο  
για μόνιμη απασχόληση.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
xmarakakis@hotmail.com 

 
Β’ Ζαχαροπλάστης - Κέρκυρα

Απαραίτητα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας τροφίμων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προθυμία εξυπηρέτησης του πελάτη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fbcapo@aquisresorts.com &  
fmarkesinis@aquisresorts.com

 
To ξενοδοχείο SENTIDO Alexandra Beach Resort 
στη Ζάκυνθο ζητάει:

Α’ Μάγειρα

•Για το a la carte εστιατόριο του ξενοδοχείου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@alexandrabeachotel.com,  
τηλ: 26950 26190 και 6974 729141.

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά για τα καταστήματά της άτομα για τη θέση του:

Μάγειρα Α’ - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Iκανότητα επικοινωνίας σε Ελληνικά  
και Αγγλικά. 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

 
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρ-
τοποιίας και της ζαχαροπλαστικής;

Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα 

άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει 
για πλήρη απασχόληση:

Πωλήτρια / Παρασκευάστρια Σάντουιτς  
με Προϋπηρεσία  - Νέο Ψυχικό

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία ανάλογη στην παρασκευή σάντουιτς 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

 
Αναζητούμε προσωπικό για τα δύο 5* all-inclusive 
ξενοδοχεία μας στη Χαλκιδική (Νέα Μουδανιά και 
Γερακινή):

Προσωπικό Εστιατορίων – Μπαρ

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε service εστιατορίων ή μπαρ 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
(επιθυμητό) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (απαραίτητη).  
Η γνώση παραπάνω από μίας ξένης γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Προσήλωση στη λεπτομέρεια και στην υψηλή 
ποιότητα, ομαδικό πνεύμα, διάθεση για μάθηση  
και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: careers@ikosresorts.com 
σημειώνοντας τον κωδικό S101. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.ikosresorts.
com - The Infinite Lifestyle Experience.

 
Το ξενοδοχείο Boutique 5 μέλος του ομίλου Χα-
τζηλαζάρου H Hotels ζητεί:

Α’ Μάγειρα A La Carte - Ρόδος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση a la Carte 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού  
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ακρίβεια, συγκέντρωση και συνέπεια  
στην εκτέλεση συνταγών του chef  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@hhotels.gr

Control Hospitality is an Independent hospitality 
consulting company and the first of its kind to combine 
both management expertise and hands-on attitude 
to deliver dramatic improvements in performance, 
levels of service and quality in the hospitality Industry. 
We are currently seeking, on behalf of our client, a 
5 star hotel in island Kos:

Cook A’ French Cuisine
You should necessarily meet all following 
qualifications: 
•Minimum 2 year experience in similar  
position in a 5 star hotel operation. 
•Experience in open kitchen set-up 
•Excellent command of English and Greek 
•Self-motivated, enthusiastic, with pleasant 
personality 
•Strong sense of responsibility 
•High professional spirit and ability to prevent 
and troubleshoot problems  
The company offers: 
•Competitive remuneration package! 
•Additional package based on productivity! 
•Meals & accommodation 
•Full insurance 
•Excellent, professional working environment  
Please send us your CV at the following e-mail: 
careers@controlhospitality.com. Find out more 
at www.controlhospitality.com.

Σερβιτόρος Α΄& Β΄/ Bartender 
Μύκονος

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

 
Από το ξενοδοχείο Sentido Lindos Bay Resort & 
Spa στα Βλιχά Λίνδου στη Ρόδο, ζητείται:

Α’ Μάγειρας 

•Για ζεστή κουζίνα με προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση τουλάχιστον 3 έτη.  
Θα προτιμηθούν οι έχοντες γνώση και κρύας 
κουζίνας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
reservations@lindosbayhotel.gr

Στη Νότια Ρόδο βρίσκεται το ξενοδοχείο LINDIAN 
VILLAGE RESORT 5* Deluxe, το οποίο διαθέτει δω-
μάτια υψηλής αισθητικής, καθώς και 5 διαφορετικά 
θεματικά εστιατόρια και 2 μπαρ.

Για τη σεζόν 2015 (Απρίλιο με Οκτώβριο) ζητούνται 
συνεργάτες με αντίστοιχη ξενοδοχειακή εμπειρία σε 
ξενοδοχεία πολυτελείας για τη κάλυψη της παρα-
κάτω θέσης:

Σερβιτόροι Α’ για a la  
Carte Εστιατόρια - Ρόδος

•Με γνώση της Αγγλικής γλώσσας και  
Γερμανικής γλώσσας και με προϋπηρεσία  
τουλάχιστον 3 ετών.  
Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών,  
διαμονή και φαγητό.  
Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail, με πρόσφατη φωτογραφία στη παρακάτω 
διεύθυνση: manager@lindianvillage.gr

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Α’ Ζαχαροπλάστες (Code: CONFΑ)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής 
τέχνης. 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5αστέρων ή  
σε ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

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

Η εταιρία ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. στα πλαίσια ανάπτυξης 
της, επιθυμεί να προσλάβει

Προσωπικό

Για τη στελέχωση των καταστημάτων της,  
στην Αθήνα.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευγένεια 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία (όχι απαραίτητη) 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία 
απαραίτητη) στο e-mail: info@terkenlis.gr
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•Postgraduate studies in business and/or 
employment law will be considered as an asset. 
•Advanced business writing and verbal 
communication skills both in Greek and English 
•Excellent computer skills  
Send your CV to the following link:  
https://goo.gl/ymrtSu

θΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ» ζητά να προσλάβει:

Τεχνολόγο Ακτινολογικού - Αιγάλεω

•Ηλικίας μέχρι 30 ετών, απόφοιτο ΤΕΙ ή ΙΕΚ,  
για την κάλυψη αναγκών της ιατρικής μονάδας  
στο Αιγάλεω.  
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες με προϋπηρεσία.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση:  
gratsikas.biotypos@gmail.com

Εταιρία στο χώρο της υγείας ζητά εξωτερικό συνερ-
γάτη στη Θεσσαλονίκη με ειδικότητα:

Τεχνικός Ιατρικών 
Εργαστηριακών Οργάνων

Ζητούνται: 
•Απαραίτητα απόφοιτος ΤΕΙ ιατρικών οργάνων 
•Προηγούμενη εμπειρία 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ευελιξία σε ταξίδια  
Στείλτε βιογραφικό στην πιο κάτω διεύθυνση: 
cv.srv14@gmail.com. Κωδικός θέσης: SRV15.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων

Από εταιρία διαχείρισης αποβλήτων με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητείται χημικός μηχανικός ή μηχανικός 
περιβάλλοντος με εμπειρία στις βιομηχανικές πωλήσεις 
και γνώση διαδικασιών συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο χημικού μηχανικού ή μηχανικού  
περιβάλλοντος ή περιβαλλοντολόγου 
•Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη εμπειρία  
σε βιομηχανικές πωλήσεις 
•Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Άριστα Αγγλικά 
•Δυνατότητα εργασίας σε άκρως ανταγωνιστικό 
περιβάλλον 
•Δυνατότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα 
•Θέση στόχων και επίτευξη 
•Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
•Εμπειρία στην οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας 
•Γνώση οργάνωσης, τήρησης ISO  
Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώσεις προετοιμασίας φακέλων για συμμετοχή 
σε διαγωνισμούς 
•Μεταπτυχιακό σχετικό με διαχείριση αποβλήτων 
•Γνώση της νομοθεσίας για διαχείριση αποβλήτων 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
•Εμπειρία σε εταιρία διαχείρισης αποβλήτων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.
gr, αναφέροντας τον τίτλο της αγγελίας. Βιογραφικά 
που δεν καλύπτουν τα απαραίτητα προσόντα δε θα 
εκτιμηθούν.

Ο πελάτης μας, εταιρεία εμπορίας συστημάτων 
κλιματισμού & θέρμανσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων Έκθεσης (ASAC05) 
για την Έκθεση στην Κηφισιά

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης  
(απαραίτητα μηχανολόγου) 
•3-5 χρόνια προϋπηρεσία σε κλιματισμό  
& θέρμανση (ιδανικά προϊόντων Daikin) 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•άδεια οδήγησης

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η εξυ-
πηρέτηση πελατών, η χαρτογράφηση του πελατολο-
γίου των κατασκευών της ευρύτερης περιοχής και η 
ανάπτυξη του πελατολογίου της έκθεσης.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστεί-
λατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - fax: 
2310-271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλί-

σια - fax: 210-7470380, e-mail: skywalkerathens@
createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Η Scorpios Security με έδρα την Κηφισιά ζητά 
έμπειρο:

Τεχνικό - Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων 
Ασφαλείας καθώς και Υπηρεσιών Φύλαξης 

και Ηλεκτρονικό Τεχνικό

•Με εμπειρία σε εγκαταστάσεις συστημάτων  
ασφαλείας σε μεγάλα έργα.  
•Εμπειρία σε μελέτες καθώς και πωλήσεις  
συστημάτων ασφαλείας καθώς και υπηρεσιών.  
Καθήκοντα: 
•Καθημερινές επισκέψεις σε βιομηχανικούς πελάτες 
για προώθηση των προϊόντων της εταιρίας,  
για εξέρευση και ανάπτυξη του πελατολογίου. 
•Εργατικός και επικοινωνιακός και προσήλωση 
στην επίτευξη των στόχων 
•Απαραίτητα άδεια Α’ κατηγορίας εν ισχύει.  
•Ηλικία από 25 ετών έως 45 ετών 
•Απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε εταιρίες 
security. 
•Απαραίτητες συστάσεις.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή  
βιογραφικού είναι η τήρησή των ανωτέρων.  
Άμεση πρόσληψη.  
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές.  
•Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8070427 
•E-mail: info@scorpios-security.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρία Ανατολή ΑΒΕΑΕ με έδρα τη Νάουσα η οποία 
δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών και 
στις λιανικές πωλήσεις (αλυσίδα market NATALI) 
αναζητεί:

Μηχανολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία, καλή γνώση 
Αγγλικών καθώς και εξειδίκευση στις μηχανές 
INJECTION.  
•Τίτλος ΤΕΙ/ΑΕΙ θα εκτιμηθεί.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
staff@natali.gr

 
Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο 
(Κωδικός Θέσης: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ) 

Στερεά Ελλάδα - Ν. Βοιωτίας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ηλεκτρολόγου 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε βιομηχανικό  
περιβάλλον 
•Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Χαλκίδας –  
Σχηματαρίου, θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε, όπως αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cvspost1@gmail.com ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης.

Τεχνικός - ναυτιλιακός όμιλος με έδρα Ελευσίνα, ζητεί:

Mηχανικό Aνώτερης 
Aνώτατης Eκπαίδευσης 

•Για την κάλυψη θέσης στο τμήμα εφοδιασμού  
και διακίνησης της εταιρείας. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση ηλε-
κτρομηχανολογικής κατεύθυνσης και εμπειρία στον 
τομέα των αγορών (έρευνα αγοράς, τοποθέτηση, 
παρακολούθηση και παραλαβή παραγγελιών) και να 
διαθέτει  επίσης εμπειρία στην παρακολούθηση τεχνικών 
κατασκευαστικών έργων-συμβολαίων.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) και αποστολή 
βιογραφικού στo μέσω του link: http://goo.gl/OiZFX8

Optimal Business Action on behalf of its client, an 
international oil & gas company, is currently seeking 
for a:

Senior Project Engineer – Athens

For a 14 month contract offshore oil platform 
construction project.

As part of the operator’s project team, the senior 
project engineer will play a key role as a senior 
counterpart to the project director, project team 
and other stakeholders. He/she will be responsible 
for providing technical, commercial and safe 
execution of tasks as directed by the project 

director and engineering manager.

Main responsibilities: 
Manages progress of the detailed design 
(performed in London) and ensures key 
deliverables are produced on time in accordance 
with the operator’s content and quality 
requirements 
Reviews and coordinates distribution of 
documentation produced by the detailed designers 
Contributes to design optimization and outside 
of the box thinking for cost effective construction 
methods 
Prepares scopes of work based on the design 
specifications for platform and topside onshore 
fabrication tenders, and preparation of bid 
tabulations. 
Ensures proper handover and briefing of design 
documentation to the topside and platforms 
fabricators 
Manages and coordinates the onshore fabrication, 
playing an active role in development of the 
fabricator execution methods and ensuring 
company supplied items are delivered in sequence 
with the fabricators construction schedule 
Monitors fabricators progress against planned, 
and identification of risks to safety/and delivery 
schedule 
Maintains quality of workmanship requirements, 
close liaison with operators and fabricators QA/QC 
management systems and personnel 
Reviews  installation team procedures 
Develops aspects of the project fabrication 
strategy, execution planning and contracting 
strategy 
Develops and issues documents to communicate 
installation sequencing, schedule timings and 
resource requirements to project management 
and engineering leads, procurement and the 
construction site management and supervision 
Develops and issues project specific site 
procedures and work practices as necessary 
Reviews of all safety plans/HAZIDS/risk 
assessments and safety briefings  
Requirements: 
BSc degree in mechanical, civil or naval 
engineering 
Minimum 5 years prior experience in engineering, 
construction and craft personnel in offshore 
projects ideally within Oil and Gas sector with 
contractors (building platforms, tanks, pipelines 
etc.) 
Experience in international, ideally in fast-track 
projects will be considered  as an asset 
Specialization in fabrication of offshore 
structures/ships will be a plus 
Fluent English 
Knowledge of engineering software 
Knowledge and experience in multiple aspects of 
project management and project control activities 
Technical knowledge of contract administration 
and cost/scheduling relating to platform 
construction activities 
Excellent planning & organising skills 
Excellent communication skills 
Flexible approach 
Influencing and leadership skills 
Team spirit, providing full support to colleagues 
Frequent traveling to various locations 
(fabrication yards, offshore locations etc.) 

Benefits: This role attracts an excellent remuneration 
package and accommodation allowance in construction 
sites in addition to the working for a renowned 
International player within oil & gas industry and 
a full-cycle offshore platform project.

Send your CV to the following link: https://goo.
gl/RF03sD

 
Meet the future – ManpowerGroup:

Embedded Systems Engineer – R&D  
(GRC/8349) - Thessaloniki

Job description: 
•Define and analyze software requirements 
•Design and build embedded software applications 
for use on 8 - 32 bit microcontrollers 
•Design schematic diagrams and PCB  
Candidate profile: 
•Degree in electrical/electronic engineering  
or other related fields 
•Driving licence 
•Completed military service (regards men 
candidates  
Candidate skills: 
•Experience in C or C++ 
•Adequate written and oral communication skills 
both in Greek and English 

•Written and oral communication skills in German 
language will be an asset  
Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/dqKWfx

ΟΔΗΓΟΙ
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Οδηγό – Αποθηκάριο 
Αγ. Στέφανος

Σύμβαση ορισμένου χρόνου - έως 35 ετών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση,  
σε οργανωμένη αποθήκη 
•Χειρισμός PDA 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Προγραμματισμός, οργάνωση και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης 
•Ακεραιότητα 
•Αξιοκρατία

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: hr@dexim.gr, 
κωδικός αγγελίας: 2015099.

Το ξενοδοχείο Poseidon Hotel & Suites στη Μύ-
κονο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική άδεια οδήγησης  Δ΄κατηγορίας   
με Π.Ε.Ι. & ταχογράφο 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνισή & συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
poseidon@otenet.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Lichnos Beach, πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάργα, 
ζητά να προσλάβει:

Guest Relations Manager
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@lichnosbeach.gr

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

Guest Relations Officer
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος ανώτερης τουριστικής σχολής ή Α.Ε.Ι. 
δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 4* ή 5* άνω  
των 300 δωματίων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον άλλης 
μίας ξένης γλώσσας (Γερμανικής / Γαλλικής /  
Ρωσικής / Σουηδικής) - γνώση περισσοτέρων  
των δύο γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση H/Y - γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού 
λογισμικού Fidelio/ Opera θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση 
εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ικανότητα παρουσίασης των ξενοδοχείων  
και προώθησης/υποστήριξης των υπηρεσιών  
που αυτά προσφέρουν 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων  
και προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα  
με ευχέρεια στις ανθρώπινες επαφές και ομαδική 
συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον  
Προσφέρονται: 



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

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

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

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

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

Information Security 
Project Manager - Athens

Established in 1998, ADACOM is 
a leading IT Security Integrator 
& Enterprise Software Vendor 
and provides solutions to large 
financial institutions, telecom 
companies, utilities, governmental 
organizations and multinationals 
companies in EMEA. Within the 
context of our international 
expansion, we are in the process of 
recruiting and information security 
project manager.

If you are interested, please 
do the following: 
•Review our corporate web site 
www.adacom.com 
•Read a brief about 
our recruiting process from 
the following link: 
https://goo.gl/ECNxZC and fill 
the online application form: 
https://goo.gl/v4otUI

Job description: 
Main duties & responsibilities:
•The information security 
project manager (ISPM) will 
be responsible to perform 
project management activities 
for specific projects assigned 
to him - her by the project 
manager officer (PMO), 
ensuring that every project 
will be completed on time 
and on budget and will exceed 
customer expectations. 
•He/she will be involved 
with the planning, design, 
execution, monitoring 
and controlling aspects 
of each project.  
From the assignment 
to the sing-off of a project, 
he/she must be able to: 
•Understand Project Scope 
of work, including every 

detail related to deliverables, 
methodologies, customer 
expectations and assumptions, 
•Ensure the progress 
and goals of this project 
are met at any given time, 
•Create, maintain and update 
project plans, with detailed 
subtasks & resources allocation 
•Engage and coordinate 
the project teams, clarify roles 
& responsibilities as well as 
communication and escalation 
procedures, 
•Cooperate with world class-
consultants and engineers 
for project delivery 
in multinational accounts, 
across multiple territories, 
•Prepare, manage & maintain 
the efficiencies of the project 
budget, 
•Act proactively, know 
and identify project risks 
and delays, and act as a first 
escalation point for minimizing 
those risks and delays, 
•Ensure only the highest level 
of customer satisfaction at any 
given time, 
•Perform quality assurance 
tasks when needed, 
•Produce specific project 
reports and document lessons 
learned.  
Vacancy details: 
Job title: Information security 
project manager  
Department: Security services 
division / project management 
Office (PMO) 
Location: Adacom HQs, 
Athens, Greece. Travelling 
in EMEA will be required.  
Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 

•University degree in ICT 
or related discipline, 
•Postgraduate degree 
in ICT, InfoSec or MBA will be 
considered as a plus, 
•2-3 years of real-world 
working experience in the ICT 
field (preferably in Information 
Security), 
•Excellent understanding 
and knowledge of Information 
Security, 
•Basic skills and experience 
in project management will be 
considered as a plus, 
•Knowledge of project 
management standards and/
or methodologies (i.e. PMBOK, 
Prince2), 
•Knowledge of software tools 
for project management 
(i.e. MS Project), 
•Project management 
certifications will be 
considered as a strong plus, 
•Information security 
certifications will be 
considered as a strong plus, 
•Advanced command 
of English (additional language 
will be considered as a plus), 
•Completed military 
obligations (where applicable).  
Desired skills: 
•Excellent communication 
and presentation skills, 
•Excellent analytical 
and reporting skills, 
•Excellent time-management 
skills 
•Excellent negotiation skills, 
•Ability to perform well under 
pressure, 
•Act as a team player 
and/or work independently.

Λογιστής 
για Πλήρη Απασχόληση - Πεύκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως λογιστής 
μηχανογραφημένου λογιστηρίου εταιρειών Α.Ε 
και Ε.Ε με καταστήματα λιανικής 
•Άριστη γνώση και εμπειρία βιβλίων Β’ και Γ΄ 
κατηγορίας, ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
•Πολύ καλή γνώση εισαγωγών & ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών 
•Γνώση εργατικών/ασφαλιστικών και χειρισμού 
λογισμικών μισθοδοσίας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών 
Ms Office (Excel, Word) & καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες υποψήφιους). 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Eπικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου, 
τήρησης προθεσμιών 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση 
για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών. 
•Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@sohosohosa.com, κω-
δικός αγγελίας (1235). Συστατικές επιστολές θα 
εκτιμηθούν.

Deputy Service Manager - Thebes
The marine survival systems 
manufacturer “Norsafe Watercraft 
Hellas” a member of Norsafe 
Group is looking for deputy service 
manager.

Education and experience 
(competence): 
Technical/economic experience 
within the industry and/or other 
education combined with 
several years experience 
in a similar position, good 
commercial, technical 
and computer skills, ability 
to express him/herself fluent 
both in writing and verbally 
in English.

Duties and responsibilities: 
•Responsible for customer 
contact and project follow-up 
•Tenders and negotiations 
in regard to sales of upgrade 
and service jobs 
•Contract signing in regard 
to service assignments 
•Participate in meetings 
regarding selection of 
strategic service partners 
for the Norsafe Group 
•Follow-up that service 
engineers have the necessary 
training/certifications/
authorizations 
•Responsible for quality audit 

of service partners in the region 
•Provide basic data for invoicing 
•Budget and follow up 
for the service station 
•Processing of customer 
complaints 
•Other relevant tasks if needed

The candidates will work in a 
stable multinational company 
having great chance for personal 
and professional development.

If the candidate lives near to 
Thebes, it will be a privilege. Please 
send your CV in English to the 
following e-mail:  hr.nwh@norsafe.
com, website: www.norsafe.com

Η MG Premium SA, official distributor of  Wolford and other luxury brands in Greece is seeking a:

Business Development Executive - Athens
To expand its wholesale business network.
Candidate profile: MG Premium is planning to expand its wholesale business and is seeking an experienced 
and cutting edge Business Development Executive to join the team, ideally with knowledge of the 
wholesale business and key accounts. The showroom is located in the business area of Marousi, Athens 
and the successful candidate will be responsible to re-establish a healthy and sustainable wholesale 
network, acting as a curator to our wholesale business clients via excellent after sales service.

Your role will be to: 
•Build and develop the Greek wholesale business with a focus on securing healthy financial 
relationships with selected luxury retailers in Greece. 
•Identify & establish business with prestigious retailers in selected cosmopolitan either in large 
cities, urban or cosmopolitan islands with high affluent visitors. 
•Re-establish wholesale business for all luxury brands represented by MG Premium. 
•Negotiate with key department stores with a view to establishing a retail concept corner.  
Key tasks: 
•Achieve quality sales through direct wholesale partnerships, using a dedicated top selling portfolio 
of legwear, lingerie, ready to wear, swimwear and homewear. 
•Project your passion about MG Premium product ranges and prove the ability to excite & inspire 
retailers about merchandise. 
•Manage & organize seasonal showroom events and client presentations for pre-ordering stage  
Required skills: 
•At least 2 years experience in wholesale business development in luxury fashion or cosmetics. 
•A Bachelors degree in business administration or marketing. 
•Strong communication skills both written and verbal, as well as being a good listener and obedient 
team worker. 
•Project self motivation, with a flexible, target driven and doer approach. 
•Proficiency in both Greek and English both spoken and written. 
•Computer literate

Interested candidates can email their CV followed by a cover  letter and an attached photograph, 
with reference “DEV” to: hr_mgtrade@yahoo.gr

Hardware Design Engineer
Περιγραφή: Η εταιρεία EMPELOR με μακροχρό-
νια εμπειρία σε αγορές υψηλής ασφαλείας και 
στον πολύ ευαίσθητο τομέα της τεχνολογίας των 
πληροφοριών αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και 
λύσεις, που κάνουν τα κινητά μέσα επικοινωνίας 
ασφαλέστερα στη χρήση.

Για την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών 
στην ανάπτυξη της πλατφόρμας www.secocard.ch, 
η εταιρεία αναζητά ενθουσιώδεις και νέους συνερ-
γάτες για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα και στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί 
να συνεργαστεί με τον/την υποψήφιο/α συνεργάτη 
είτε μέσω home working είτε ως freelancer.

The position requires the design and development 
of state-of-the-art portable devices, with analog 
and digital circuitry. The successful candidate will 
participate in the complete hardware development 
cycle from design to documented release in system 
architecture, CAD/CAM PCB design, prototype test 
and evaluation.

Απαιτήσεις - απαραίτητα προσόντα: 
•University degree in electrical/electronics 
engineering (or physics with MSc in electronics) 
•Proven experience in system design, digital 
& analog design and complex system integration 

•Familiarity with digital and analog electronic 
measurements (oscilloscopes, logic analyzers) 
•Familiar with Cadsoft Eagle for CAD/CAM PCB 
design. 
•Bluetooth classic and LE technology 
•WiFi technology 
•Ικανότητες στην επικοινωνία, ευελιξία, 
μεθοδολογία, αποτελεσματικότητα, και ομαδικός 
χαρακτήρας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία 
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Postgraduate studies on a relevant technical area 
•Familiarity with μodelling & simulation tools 
(MATLAB/Simulink, RF Simulation tools) 
•Experience in RF design (Antennas, 
transceivers, etc.) 
•Familiarity with software programming using 
ATMELs processors. 
•Γραπτή & προφορική επικοινωνία στη Γερμανική 
γλώσσα 
•Γνώσεις ασφάλειας συστημάτων, ηλεκτρονικών 
πιστοποιητικά, smartcards

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν  το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: career@empelor.com
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•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή 
•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

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

Front Office Manager

Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής  
εμπειρία σε ανάλογη θέση σε υποδοχή ξενοδοχείου 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση  
Ελληνικών 
•Καλή γνώση Ολλανδικών ή Γαλλικών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση συστημάτων 
FIDELIO 2v8 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης  
προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•8μηνη απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

Καμαριέρες - Αθήνα

Περιγραφή: Η KSM Human Resources Ελλάς δη-
μιουργήθηκε με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή 
προσωρινών αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο 
δυναμικό. Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρό-
τυπα, σέβεται τον εργαζόμενο και προστατεύει τον 
επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλος ξενοδοχειακός όμιλος ενδιαφέ-
ρεται να προσλάβει Καμαριέρες.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5*. 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άριστα ελληνικά.

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον 
κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 2118008866 
ή στη διεύθυνση: KSM Human Resources Ελλάς 
Α.Ε.Π.Α., Γεωργίου Παπανδρέου 76-78 Ζωγρά-
φου 15377. Τηλ. Επικοινωνίας: 2107472010 και 
2107482377. Αποστολή βιογραφικών μέσω του 
link: http://www.ksmhr.gr/submit-cvΌλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Το ξενοδοχείο Madoupa Boutique Hotel επιθυμεί 
να προσλάβει:

2 Receptionists - Μύκονος

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Eπαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής επι-
κοινωνίας στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS office  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@madoupaboutique.gr, website:  
http://www.madoupaboutique.gr

 
Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:

Υπάλληλος για το Τμήμα Κρατήσεων / Ρεσεψιόν

•Με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4*, γνώσεις Αγγλι-
κών και προαιρετικά Ρώσικα, Τσέχικα ή Γαλλικά.  
Η εταιρία προσφέρει διαμονή & διατροφή  
εντός του χώρου εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
korfiatimarianthi@gmail.com

 
Το ξενοδοχείο Boutique 5 μέλος του ομίλου  
Χατζηλαζάρου H Hotels ζητεί:

Υπάλληλους Υποδοχής - Ρόδος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Ιταλικής ή Γερμανικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική  
συμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και σε ξενοδοχεία 5*  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@hhotels.gr

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί για τη 
στελέχωση των ξενοδοχείων της για την επόμενη 
τουριστική περίοδο:

Rooms Division Manager

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής ή /και 
Ρώσικης γλώσσας 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ  
Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διοίκησης και υποκίνησης προσωπικού 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Καθήκοντα 
•Διοίκηση, υποστήριξη και εποπτεία όλων  
των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο τμήμα 
υποδοχής, κρατήσεων, πωλήσεων, καθώς  
και στο τμήμα ορόφων του ξενοδοχείου. 
•Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών και ικανοποίησης του πελάτη 
•Διαχείριση των πωλήσεων 
•Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-reports 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, επίβλεψη 
όλων των εργαζομένων που απασχολούνται  
στo τμήμα υποδοχής, κρατήσεων και στο τμήμα 
ορόφων, εστιάζοντας στην εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Καινοτόμες ιδέες  
Οφέλη 
•Απασχόληση στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή  
εταιρεία στην Ελλάδα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@grecotel.com

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Προϊσταμένη Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογος προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Η παραπάνω θέση αφορά και νέο κατάλυμα  
της επιχείρησης μας.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα”Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί 
να προσλάβει:

Front Desk Agent

Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετης προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & μιας  
τουλάχιστον ακόμη(η άριστη γνώση και  
της Γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, 
PowerPoint, Access, Outlook) & γνώση  
τουλάχιστον ενός PMS Software  
(Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και 
επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών (clientele, 
reps, tour operators, agents, journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής  
& καθημερινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν human resources department of Exclusive 
Hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα 
τα e-mail που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα αξιολογούνται από το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

Guest Relations

Για το 5* Aqua Blu Boutique Hotel στην Κω.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μίας  
δεύτερης 
•Γνώση χρήσης  Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•7μήνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
3Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού απαραίτητη  
μία ευκρινής πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: hr@tresorhotels.com

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

Spa Therapist 
Μασάζ - Μύκονος

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον ακόμα 
μίας γλώσσας 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση  
προβλημάτων  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
 •Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
να σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

Από τον όμιλο Figura, ζητούνται:

Aισθητικοί ΤΕΙ 

•Για πρακτική άσκηση για τα καταστήματα  
Συντάγματος και Πατησίων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
athens@figurabody.gr & patision@figurabody.gr, 
τηλ: 210 3232325.

Santa Marina Resort & Villas, a long established 
Luxury Hotel in Mykonos, member of Starwood 
Hotels & Resorts, Inc.welcomes applications for 
the following position:

Spa Therapist

Ideal candidates are required to have: 
•Relevant degree 
•Previous experience of at least 2 years 
in a similar deluxe property/organization 
•Fluency in Greek & English 
•Flexible, pleasant and guest service oriented 
personality 
•Special qualifications such as Shiatsu 
massage, Thai massage & Reflexology  
will be considered strong assets.  
* Santa Marina offers: 
•Accommodation, meal plans, training and career 
development.  
Send your CV to the following e-mail: 
spamykonos@santa-marina.gr

 
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλος του ομίλου Exclusive Hotels, 
ζητεί να προσλάβει:

Spa Therapist-Masseur (Γυναίκα)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής  
& καθημερινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας
Υπ’ όψιν human resources department of Exclusive 
Hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: meniaboe@exclusive-hotels.
gr. Όλα τα e-mail που δε θα περιλαμβάνουν πρό-
σφατη φωτογραφία δε θα αξιολογούνται από το 
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.  Όλα τα e-mail θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Λαντζιέρης - Κωδ. ΛΑ - Μύκονος

Προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε λάντζα ξενοδοχείου/
εστιατορίου 
•Εμπειρία λάντζας κουζινικών εργαλείων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
•Απαραίτητη προϋπόθεση εν ισχύ άδεια εργασίας 
(σε περίπτωση αλλοδαπού)  
Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης  
E-mail για αποστολή βιογραφικού:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr

Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ» ζητά να προσλάβει:

Καθαρίστρια 

•Ηλικίας ως 35 ετών, που να διαμένει στην περιοχή 
του Αιγάλεω για την καθαριότητα των χώρων  
της ιατρικής μονάδας στο Αιγάλεω.  
Ωράριο λειτουργίας διακεκομμένο 08:00-13:00  
και 17:00-20:00.  
Τα βιογραφικά να σταλούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: gratsikas.biotypos@gmail.com



Η Rainbow Waters®, No1 εταιρία ψυκτών & οικιακών  φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Υπάλληλο Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(4ωρη Πρωινή Απασχόληση) - Ν. Ιωνία

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών  
Απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
•Ηλικία 28-55 ετών 
•Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή 
•Άριστες επικοινωνιακές-οργανωτικές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες υποψηφίους) 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Βonus παραγωγικότητας 
•Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: g.tourtas@rainbowwaters.gr. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Ν. Ιωνίας.

Paylink, Principal Agent of Western Union in Greece, a worldwide dominant brand, is seeking to recruit:

Java Programmer 
(Code: JP 050515)

Division: Information technology  
City: N. Cosmos - Athens

An experienced & self-motivated individual, to fulfil 
the position of Java developer in IT department.

Main responsibilities 
•Java/Java EE application development 
supporting business objectives while providing 
expertise in software development lifecycle 
phases from concept and design to testing. 
•Work on new and existing applications along 
with enhancing web sites, web applications, 
& infrastructure. 
•Create software solutions that are simple, 
scalable, maintainable & easy to change 
•Analyze, design and build component-
based applications in a web/internet delivery 
environment, including, component and object-
oriented design, complex algorithmic coding, 
and systematic approaches to application 
integration.  
Required qualifications 
•Degree in computer engineering / computer 
science / electrical engineering 
•At least 3 years of working experience  
in software development in Java EE 
•Proven experience in design & implementation 
of multi-tier applications (web client  
and application server) 
•Previous experience in web services 
(such as SOAP, RESTful ), XML 

•Web User Interface technologies such as 
HTML5, CSS, Javascript (JQuery), AJAX, JSON, 
Web 2.0 and JSF 
•Working experience with Spring Framework 
or other Java development platforms, build 
manager, deployment and version control tools 
ie: Maven, git etc. 
•Strong RDBMS skills (MS SQL) 
•Working experience with issue, project tracking 
and planning tools ie: Jira, Confluence etc 
•Strong knowledge of object oriented 
programming, design patterns, refactoring 
•Unit Testing, code quality technologies  
ie: Sonarqube etc. 
•Strong analytical, problem-solving 
and organizational skills  
Desired qualifications 
•Experience in data management & data mining 
•Experience in the development of mobile 
applications will be considered an asset. 
•Excellent presentation skills 
•Excellent command of the Greek and English 
language.

The company offers an attractive remuneration 
package with additional insurance coverage.

Candidates with the above competencies please send 
your CV, referring the position “Java Developer (Code: 
JP 050515)” in the subject line of your e-mail to: 
itjob@worldbridge.gr. All applications will be treated 
in strict confidence & will be acknowledged promptly.

Η ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε. με κεντρικά γραφεία στην Πάτρα, αναπτύσσει στην Ελλάδα τα εμπορικά σήματα 
Claire’s (www.claires.gr) και Hunkemöller (www.hunkemoller.com). Με καταστήματα στους πιο σημα-
ντικούς εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα της Ελλάδας, αναζητούμε ένα νέο συνεργάτη για τα 
κεντρικά μας γραφεία. Αν είσαι κοινωνική, οργανωτική, σου αρέσουν οι επαγγελματικές προκλήσεις 
και δε φοβάσαι τη δουλειά, στείλε μας το βιογραφικό σου.

Υπάλληλος Γραφείου  
στα Κεντρικά Γραφεία της  Claire’s / Hunkemoller

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και παρακολούθηση ανθρώπινου 
δυναμικού εταιρίας. 
•Διοικητική και λογιστική υποστήριξη 
•Καθημερινή ενασχόληση με προγράμματα 
μηχανογράφησης . 
•Επικοινωνία με κεντρικά γραφεία εξωτερικού 
της εταιρίας. 
•Αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, όπως αυτά 
προκύψουν.  
Περιοχή: Πάτρα 
Σχέση εργασίας: Μόνιμη - full time 

Αναζητούμε υποψηφίους με: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (ή σχολής εξωτερικού) 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη 
ξένη γλώσσα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν). 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office). 
•Εξοικείωση με προγράμματα μηχανογράφησης 
- αποθήκης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
σε οργανωτική θέση.

Στείλε το βιογραφικό σου τώρα στο e-mail: info@
malliaris-ae.gr αναγράφοντας τον κωδικό Α96.

ARITI S.A. A medical & pharmaceutical  company is seeking to appoint:

Regulatory Affairs and Pharmacovigilance Manager
Essential duties 
and responsibilities: 
•Maintains appropriate positive 
contacts with regulatory 
government officials 
•Ability to liaise with 
the different functions 
involved within the company 
(logistics, marketing and sales 
organization, etc), and the 
cooperating foreign companies 
(quality assurance, regulatory 
affairs, manufacturing, 
marketing etc) 
•Prepares required regulatory 
applications of medicines 
to achieve product licensing 
and registration and maintains 
current registrations 
(variations, renewals). 
Communicates promptly 
national requirements 
to the corresponding 

producing company division. 
•Perform and/or review the 
translation of labelling for 
medicinal products & devices 
•Ensure that all policies 
and procedures enforced 
within the company comply 
with the requirements of 
national laws & regulations 
affecting medical products 
and devices  
Qualifications - education 
and/or experience: 
•University degree in medicine, 
pharmacy or an equivalent 
degree in a health care 
scientific field 
•Holder of pharmaceutical 
licence 
•Fluent in Greek and English, 
oral and written 
•3 years of professional 

experience in a regulatory / 
pharmacovigilance position 
(for non medical of pharmacy 
candidates) 
•PC knowledge mandatory 
(Microsoft Office Pack, internet, 
Intranet, e-mail & MIS) 
•Strong communication skills 
•Excellent negotiation 
and interpersonal skills 
•Military obligations completed 
(for male candidates)  
The company offers: 
•Excellent working environment 
•Competitive remuneration 
•Private insurance plan

Candidates who meet the outlined 
profile should send their C.V. to 
the following: Attn: HR - Ref.: 
“pharma-vig” οr by e-mail: hr@
ariti.gr. All applications will be 
treated with strict confidentially. 

H BIG SOLAR AE ζητεί να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Φωτισμού Led  
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής

Ο κάτοχος της θέσης θα παρέχει 
τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη 
στους πελάτες, θα ασχολείται με 
την καταγραφή του υπάρχοντος 
φωτισμού, τη σύνταξη φωτοτεχνι-
κών μελετών και την υποστήριξη 
της υλοποίησης του έργου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 

(Microsoft Office) 
•Καλή γνώση χρήσης 
προγραμμάτων φωτομετρίας 
(RELUX, DIALUX) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο 
τουλάχιστον 3ετή 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, 
αξιοπιστία, προσανατολισμός 

στην εξυπηρέτηση του πελάτη, 
μεθοδικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Κάτοχος ΙΧ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κά-
λυψη της θέσης παρακαλούνται 
να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κω-
δικό της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: mtsil@bitros.gr

H Γενική Ταχυδρομική ζητά:
System admin / DevOps  

Ref: GTDEVOPS - Αθήνα
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Θα έχετε υπό την ευθύνη σας το στήσιμο  
των υποδομών 
•Συγγραφή Chef scripts για την αυτοματοποίηση 
και τη διατήρηση της διαμόρφωσης  
του συστήματος 
•Συγγραφή Docker scripts  
για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης  
διακομιστών (server deployment) 
•Διαχείριση ενός συνεχούς συστήματος  
εγκατάστασης (continuous deployment system) 
για τους προγραμματιστές 
•Διαχείριση του συστήματος επίβλεψης

Προσόντα: 
•Θα πρέπει να είστε CLI guru.

Προαπαιτούμενα: 
•Εκτεταμένη εμπειρία σε: 
•Διαχείριση διακομιστών Linux 
•Bash Scripting 
•Networking (firewall / VPN / DNS / DHCP) 
•Configuration management εργαλεία  

(Chef / Puppet) 
•Source control management εργαλεία (GIT)

Θα εκτιμηθούν: 
Εμπειρία σε: 
•Virtualization εργαλεία  
(KVM /Docker / OpenStack) 
•Cloud hosting (Amazon Web Service / Google 
Cloud / Azure) 
•Continuous integration εργαλεία  
(Jenkins / TravisCI / Bamboo) 
•Εργαλεία επίβλεψης (Zabbix / Nagios)

Προσωπικές δεξιότητες: 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Αυτονομία και ενεργητικότητα 
•Άριστη επικοινωνία, γραπτή και προφορική  
σε ελληνικά και αγγλικά

Ο υποψήφιος θα πρέπει να στείλει συνδέσμους για 
οποιαδήποτε αναφορά σε προηγούμενη εργασίας ή 
/ και δείγμα κώδικα. Θα υπάρξει προγραμματιστικό 
τεστ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: job-it@taxydromiki.gr

Η «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ζητεί:

Διευθυντή Εργοστασίου 
Για τη μονάδα παραγωγής αλεύρων και ζωοτροφών στη Ν. Ιωνία Θεσσαλονίκης. 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια 
εμπειρίας στη βιομηχανία  
τροφίμων. Θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα προϋπηρεσία  
σε αλευροβιομηχανία 

•Πτυχίο μηχανικού ή χημικού 
ΑΕΙ /ΤΕΙ 
•Ικανότητα στη διοίκηση,  
τον προγραμματισμό  
και την επίλυση προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
και χρήσης των Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: nikoleta.
angeli@nitsiakos.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος-Διαχειριστής Έργων(project 
manager) για εργασίες εντός γραφείου αλλά 
και με εξωτερικές αρμοδιότητες. Άριστη γνώ-
ση autocad-δίπλωμα οδήγησης-άριστη γνώση 
Αγγλικών και εμπειρία πωλήσεων. Επιθυμητά: 
ικανότητες συνδυαστικής οργάνωσης-εργασι-
ών-γνώση Ιταλικών. E-mail: designdepartment.
thess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Εξαγωγών, με απαραίτητη 
3ετή προϋπηρεσία στην ανάπτυξη πελατολογίου 
(όχι υπάλληλος τιμολόγησης). Καλή χρήση Η/Υ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα. Μόνο σοβαρές προτάσεις, βάση Χαλ-
κιδική. E-mail: exports@lawyer.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Οικονομικών CEO/CFO στη 
Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος διοίκησης οικονομίας, 
διοίκησης επιχειρήσεων, ή σχολής εμπορίας και 
διαφήμισης. Γνώση Αγγλικών, αγάπη για video 
games, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@creat3d.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά άτομο για διοι-
κητική θέση - Ιδιαιτέρα Γραμματέα και Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας του ομίλου. Άριστη εμφάνιση - 
ισχυρή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, από όμιλο επιχειρήσεων για τη στελέχωση 
νέας διεύθυνσης και νέας μονάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα με καλή χρήση Η/Υ, Αγ-
γλικών. Οργανωτική, φιλόδοξη, επικοινωνιακή 
ικανότητα, ως Διοικητικό Στέλεχος εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: gxtgroup@
gmail.com, κωδ: Υ1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός - Διοικητικός Συνερ-
γάτης, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Αντίληψη, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή δεξι-
ότητα στον κλάδο των υπηρεσιών για εμπορικό 
στήσιμο και ανάπτυξη επιχείρησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: 01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Product Manager/Marketing Specialist 
από εισαγωγική-εμπορική Α.Ε. Προσόντα: από-
φοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης, γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ με μικρή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ngouzelos@autoglassfit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις marketing, οικονο-
μικών, Αγγλικών και γνώσεις H/Y από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επώνυμη εταιρία που συνδυάζει 
τρεις τάσεις της αγοράς (κοινωνική δικτύω-
ση-ηλεκτρονικό-κλασικό εμπόριο και internet 
marketing) ζητά Μanager. Τηλ: 6933 027105, 
211 1846494.

 

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος, από όμιλο 
εταιριών για να στελεχώσει θέση σε γραφείο στην 
Αθήνα. Απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας, άριστη 
γνώση Η/Υ, αντίστοιχη προϋπηρεσία, πτυχίο από 
ΑΕΙ. E-mail με θέμα MNGATH: papatheomaria.
sec@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από εταιρία 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Άριστη γνώση Η/Υ, 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
teletech@acci.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπαλλήλους με προ-
ϋπηρεσία, επικοινωνιακούς, με γνώσεις στην 
πώληση πακέτων και εκδρομών και στην έκδοση 
εισιτηρίων, FCRS, sabre, amadeus, travelforce. 
Ωράριο: 09:00-17:00. Τηλ: 210 5775777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων στην Ίο Κυκλά-
δων. Τηλ: 2286 091047, 2286 091700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματεία Manager, από 
διαφημιστική εταιρία. Απαραίτητα: Αγγλικά, 
χρήση Η/Υ, με άνεση στην επικοινωνία. Δυνα-
τότητα ταξιδίων. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: stella.mplus@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητά άτομα. Ορ-
γανωτικές, δραστήριες, για το τμήμα υποδοχής 
και γραμματείας. Μόνιμο πρωινό πενθήμερο, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8898786.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, με γνώσεις photoshop, 
από εταιρία στον Κορυδαλλό, για διαχείριση site. 
4ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 5444903.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο με έδρα τη Δροσιά 
Αττικής ζητεί Γραμματέα, για ημιαπασχόληση, 
στο telemarketing και τηλεφωνική προσέγγιση/
πώληση. Τηλ: 210 6257510, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοίκησης, με γνώση 
Η/Υ, Αγγλικών. Προϋπηρεσία, ικανότητες επι-

κοινωνίας, διαχείρισης - ανάπτυξης πελατολο-
γίου, για διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και 
προσωπικού. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@alfalift.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ στην Αθήνα, ζητά Γραμματέα, 
με άνεση λόγου και επικοινωνίας, άριστη γνώση 
Η/Υ, για part time απογευματινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευαστική στην Αθήνα ζητεί 6 
άτομα ως Υπάλληλους Γραφείου για τμήματα: 
διαχείρισης, τηλεφωνικού κέντρου, εμπορικό, 
παραγγελιών, οικονομικό, δημοσίων σχέσεων. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση. Δεκτοί Φοιτητές, 
Συνταξιούχοι. Ωράριο: 8ωρο, 4ωρο. Tηλ: 6944 
219327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραφείο κοινοχρή-
στων, με εμπειρία για εταιρία κοινοχρήστων. 
Επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση Αγγλικών 
(γραπτή και προφορική ευχέρεια). Απαραίτητη 
γνώση σύνταξης-επιμέλειας κειμένων-επαγγελ-
ματικού περιεχομένου και προσφορών. Προοπτική 
8ωρης απασχόλησης. Ωράριο 16:00-21:00. E-mail: 
amicleanser@yahoo.gr.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για την υποδοχή σε κομμωτήριο 
στο Ίλιον, έμπειρη. Τηλ: 210 2696599, 6936 
127403, ώρες επικοινωνίας 12:00-18:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται σε πολυεθνική εταιρία. Μισθός 
600€. Τηλ: 6933 027105.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας, από εξειδικευμένη μο-
νάδα service αυτοκινήτων για Receptionist και 
παραγγελίες ανταλλακτικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bmv-service-takoris.gr, τηλ: 210 
8991100, 210 8991146, ώρες επικοινωνίας: 
08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με άριστη γνώση Αγγλικών ως 
Γραμματέας με γνώση τιμολογίων, από εταιρία 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον Πειραιά. Τηλ: 
6943 523425, 210 4226479, κος Ίμπο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας, για εταιρία εκδοτική 
και μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Αιγάλεω. 
Αντίστοιχη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 5988260, 
6977 210237.

ΑΝΩΝΥΜΗ μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων ζητά 
πιστοποιημένο Ασφαλιστικό Υπάλληλο Γραφείου, 
για τον κλάδο αυτοκινήτου. Πλήρης απασχόλη-
ση, απαραίτητα προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών. 
E-mail: info@ici.com.gr, τηλ: 210 9540700, κα 
Φουρλεμάδη Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για υποστήριξη πωλή-
σεων και εξυπηρέτηση πελατών. 5ετή προϋπη-
ρεσία κατά προτίμηση στο χώρο των τροφίμων, 
δεξιότητες επικοινωνίας, γνώσεις Αγγλικών, 
πτυχίο Πανεπιστημίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretary@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας, με άριστες γνώσεις Αγ-
γλικής και λογιστικών, για απογευματινή εργασία 
σε κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της 
Κηφισιάς. Βιογραφικά στο e-mail: evakalergi@
gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από εταιρία που 
ασχολείται με το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Καλ-
λιθέα. Να γνωρίζει καλά τη χρήση Η/Υ, για 4ώρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: teletech@
acci.gr, τηλ: 210 5245212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με πολύ κα-
λές γνώσεις Office-Photoshop-ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. 5ωρη απασχόληση (16:00-21:00). 
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες-δίπλωμα μη-
χανής-αυτοκινήτου και καλά Αγγλικά. Απαραίτητη 
γνώση σύνταξης-επιμέλειας επαγγελματικών 
κειμένων και προσφορών. Προοπτική 8ωρου. 
E-mail: amicleanser@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από επιχείρηση 
στη ΒΙΠΕ Σίνδου. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ, άριστη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών, προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdept@hippokratis.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής επιστημονικών-συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών ζητά Γραμματεία Administrative 
Assistant στην Κυψέλη. Άριστη γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ (MS Office), ευχέρεια στην κατάρτιση κειμέ-
νων. Οργανωτικές ικανότητες και προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθούν. Δυνατότητες εξέλιξης. E-mail: 
galanisnikos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας, με πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ για απογευματινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: olgabily@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για μερική απογευματινή 
απασχόληση, σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
στην πλατεία Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 έτη, εξαιρετική χρήση Η/Υ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tsatsaronisd@hotmail.
com, τηλ: 210 8834310.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα στο Ρέντη, ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη προηγούμε-
νη εμπειρία σε μεταφορική, γνώσεις windows, 
office, γρήγορη πληκτρολόγηση. Επικοινωνια-
κός χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα, εργατικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητεί 
για μερική απογευματινή απασχόληση, νέα με 
ναυτιλιακές γνώσεις για Γραμματειακή Υποστήριξη 
/ Βοηθό Ναυλομεσίτη. Προτιμούνται απόφοιτοι 
ναυτιλιακών σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
iskshi@ath.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Γραμματέας για συνεργασία 
με το δικηγορικό γραφείο Στανέλλου Στέφανου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@stanellos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με πείρα στους 
διαγωνισμούς του δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα, με καθήκοντα την αναζήτηση 
των διαγωνισμών, τη σύνταξη και υποβολή των 
προσφορών. Τηλ: 210 9761163.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από γραφείο δια-
χείρισης ακινήτων, για γραμματειακή υποστήριξη. 
Γενικών καθηκόντων, με καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Τηλ: 210 9761163, ώρες επικοινωνίας: 
10:00- 17:00 καθημερινά πλην Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Πλήρης 
εκπαίδευση, υψηλά bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 327888.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Γραμ-
ματεία με ατζέντα στη showbiz ως Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματεία 
πωλήσεων, από βιομηχανική εταιρία. Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή γνώση ξένης 
γλώσσας. Απαραίτητη γνώση Microsoft office. 
Βιογραφικά στο e-mail: export@brass-form.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές /τριες για πρακτική 
άσκηση στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Τελειόφοιτοι 
σχολών διοίκησης επιχειρήσεων ή Management 
με δικαίωμα πρακτικής άσκησης σε κατάστημα 
πληροφορικής. Απαραίτητη καλή γνώση Η/Υ 
(Microsoft office-excel/word/powerpoint). Ε-mail: 
info@pcnetlab.gr.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις  
- Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital and Social Media Manager, από 
εκδοτική εταιρία στο Κορωπί, για να αναλάβει την 
διαδικτυακή προώθηση προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: NET0515.

ΕΤΑΙΡIΑ εκδοτική ζητεί άτομο για δημόσιες 
σχέσεις, διαφήμιση και προώθηση σε βιβλιο-
πωλεία με προϋπηρεσία στο χώρο. Επιθυμητή 
άδεια οδήγησης. Ωράριο: 10:00-16:00. Τηλ: 210 
3826220, κωδ. Jb-006.

MARKETING Assistant ζητείται από διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Marketing για εργασία 
στην Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, με προϋπηρεσία, 
καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Με εργα-
τικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: s.takvorian@
swiisjobs.gr, τηλ: 23920 75661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πρακτική άσκηση στα Social 
Media, από εταιρία διαδικτυακού marketing. Δη-
μιουργικότητα, άριστη χρήση λόγου και ευχέρεια 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
imode.gr, τηλ: 210 9816510.

DIGITAL Marketing-Social Media Marketing Υπο-
ψήφια, ζητείται από σχολές ομορφιάς με ανάλογες 
σπουδές και εμπειρία στη διαφήμιση, άριστη γνώση 
των social media (webpage-facebook-twitter-
google ads-email marketing), κάτοικος Νοτίων 
Προαστίων. E-mail: info@evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι, για απασχόληση ως Δη-
μοσιογράφοι και Παραγωγοί Διαφημίσεων σε 
εκδοτικό και διαφημιστικό οργανισμό, σε έντυπα 
πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Μισθός 
και bonus. Τηλ: 6975 731397, 210 5446460.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Capsis ζητά Marketing Assistant. 
Προσόντα: πανεπιστημιακές σπουδές -άριστη 
χρήση Η/Υ και ειδικότερα στο ΜS Office-άριστη 
ικανότητα επικοινωνίας-οργάνωσης-ομαδικής 
εργασίας-γνώσεις social media-digital marketing. 
E-mail: marketing@capsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με γνώσεις οικονομικών, marketing, 
Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ, με εμπειρία σε επιδο-
τούμενα προγράμματα ΈΣΠΑ από εταιρία συμβούλων 
επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελειό-
φοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, mysql, 
γραφιστική και web design, δημόσιες σχέσεις και 
εμπόριο, δημοσιογραφία και media. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά έμπειρους 
Πωλητές με σπουδές και προϋπηρεσία στην επι-
κοινωνία - δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητά Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων για συνεργασία. Τηλ: 6944 
439565.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά άτομα με 
ατζέντα στη showbiz, ως Υπευθύνους Δημοσίων 
Σχέσεων του ομίλου. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Γραμ-
ματεία με ατζέντα στη showbiz ως Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων του ομίλου. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Παραγωγοί Διαφήμισης με προ-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις, για νέο ενημερωτι-
κό-ψυχαγωγικό 24ωρο διαδικτυακό κανάλι και 
εβδομαδιαίο video περιοδικό ποικίλης ύλης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: inefproductions@gmail.
com, κωδ: ΠΔinef.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Product Manager/Marketing Specialist 
από εισαγωγική-εμπορική Α.Ε. Προσόντα: από-
φοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης, γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ με μικρή προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ngouzelos@autoglassfit.gr.

BAR RESTAURANT στη Σαντορίνη ζητά νέα, με 
γνώσεις Αγγλικών για PR. Τηλ: 22860 23736, 
6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαφημιστής για μεγάλο ενημερωτικό 
site. Τηλ: 215 5251864.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος social media και επι-
κοινωνίας από κατάστημα εστίασης. Πλήρης 
ή μερική απασχόληση. Δημιουργικός νέος /α, 
με 1-2 έτη προϋπηρεσία για διαχείριση social 
media και site-δημόσιες σχέσεις-επικοινωνία 
στον τομέα φαγητού-τουρισμού. E-mail: ddigeno@
meliartos.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με εμπειρία στην παραγωγή δια-
φημίσεων για το τμήμα διαφήμισης, για έντυπα 
περιοδικά πλατιάς κυκλοφορίας. Ποσοστά και 
έξοδα. Προοπτική μόνιμης απασχόλησης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dyrosmagazines@dyros.com.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά νέα Ιδιαιτέρα 
Γραμματέα και Υπεύθυνη Επικοινωνίας του 
ομίλου, για διοικητική θέση. Άριστη εμφάνιση, 
ισχυρή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία internet ζητά 2 άτομα για το 
τμήμα marketing και εξυπηρέτησης πελατών. 
Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφημιστικών Πακέτων, 
από τηλεοπτικό σταθμό για τηλεόραση/internet 
στο νομό Σάμου και Δωδεκανήσου. Ποσοστά 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: antonios@
dreamitdigital.com, τηλ: 6949 285292.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την εκπροσώπηση της 
εταιρίας σύμφωνα με την κουλτούρα της εταιρί-
ας, με εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και 
δυναμική προσωπικότητα. Παρέχεται: ευέλικτο 
ωράριο εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hr@updience.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαφημιστές-Παραγωγοί Διαφή-
μισης, πώλησης χώρου, προβολείς σε έντυπο 
εφημερίδας, με επαγγελματισμό-δραστήριοι-με 
στόχους και προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκρι-
μένο αντικείμενο. Απαραίτητο μέσο μεταφοράς. 
Τηλ: 210 8696972.

 

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής με πτυχίο 
ΑΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο, 3ετή προϋπηρεσία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας λογιστικών βιβλίων. Άριστη 
γνώση των ΕΓΛΣ-ΚΦΑΣ φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ, εργατικής νομοθεσίας-χρηματοοικονομικής, 
ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων-ελεγκτικής. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος Singular Control 
έμπειρος /η για εμπορικό, λογιστική, Galaxy 
OTR, σε εταιρία πληροφορικής για μερική ή 
πλήρη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ibs.gr, κωδ: DEV04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση του Βοηθού Λογι-
στή. Απαραίτητες γνώσεις: Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών, άψογη χρήση H/Y. Τηλ: 211 2213875.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ζητείται από ΑΕ, με γνώσεις ERP και 
τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: logistirio@malliaris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλήσεων Χονδρικής, για 
τιμολόγηση πωλήσεων χονδρικής και αποθήκης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επι-
θυμητό πτυχίο από ΤΕΙ λογιστικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdeparta@gmail.com.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - Λογιστές ζητούνται για 
συγγραφή οικονομικών - λογιστικών βιβλίων, 
από γνωστό οίκο Αθηνών. Αμοιβή μετρητοίς. Τηλ: 
6945 554168, 6972 713768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, απόφοιτη ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 
με 2ετή προϋπηρεσία για λογιστικό γραφείο. Ενα-
σχόληση με καταχωρήσεις και διεκπεραιώσεις, 
κάτοχος άδειας οδήγησης. Μερική απασχόληση, 
απαραίτητη η προθυμία για εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lkaccounting@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί άτομο με άριστη γνώση 
Η/Υ, ms office και τήρηση απλογραφικών βιβλί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: tasos450@gmail.
com, τηλ: 6937 422003, Υπεύθυνος Προσωπικού 
Γκόγκος. Αναστάσιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, με απαραίτητα προ-
σόντα: γνώση ΕΓΣΛ-ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, προϋπηρεσία 
σε βιβλία Β’-Γ’ κατηγορίας ,μισθοδοσία, γνώση 
χειρισμού Η/Υ, ξένες γλώσσες, επικοινωνιακή 
ευχέρεια, υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: natasahm@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για super market 
στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: αντίστοιχη 
προϋπηρεσία. Επιθυμητό πτυχίο οικονομικής 
κατεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@
diellas.eu.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο της μεταφοράς 
και logistics αναζητά Βοηθό Λογιστή για τα νέα 
γραφεία της στο Κορωπί. Προϋπηρεσία σε μηχα-
νογραφημένο λογιστήριο απαραίτητη. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στον κλάδο και γνώση SAP. E-mail: 
accthemis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Βοηθός Λογιστή με 1 χρόνο 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ και εργασίες 
γραφείου, Ιταλικής ή Αγγλικής γλώσσας. Μερική 
απασχόληση, βασικός μισθός. Ε-mail: libra@libra.
gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για άμεση πρόσληψη, 
σε λογιστικό γραφείο στους Παξούς. Τηλ: 6937 
049381.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση, από λογιστικό 
γραφείο στα Άνω Λιόσια. Απόφοιτη ΤΕΙ - ΙΕΚ και 
κάτοικοι γύρω περιοχών κατά προτίμηση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: c.aristeropoulos@outlook.
com.gr, τηλ: 6974 350139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για 6ωρη απογευματινή 
απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στο Μοσχάτο. 
Εμπειρία σε βιβλία Β-Γ κατηγορίας, μισθοδοσία, 
δηλώσεις εισοδήματος, γνώστης προγραμμάτων 
epsilon. Βιογραφικά στο e-mail: xtzaf@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από το Κ.Ε.Κ. Edisinet, με 
εμπειρία λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης 
ανώνυμης εταιρίας. Καλή χρήση Η/Υ με γνώση 
ERP προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
thessaloniki@edisinet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Λογιστή από εταιρία 
παροχής υπηρεσιών στον κλάδο αυτοκινήτου. 
Επιθυμητή γνώση προγράμματος λογιστικής 
data communication και εφαρμογών Εργάνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: synlogistiki@gmail.
com, τηλ: 22943 02768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε λογιστικό γραφείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με άριστες γνώσεις 
μισθοδοσίας, πολύ καλή γνώση του προγράμ-
ματος μισθοδοσίας της Epsilon, βιβλία Β’ και Γ’ 
κατηγορίας, φορολογία φυσικών και νομικών 
προσώπων. Βιογραφικά στο e-mail: akrmar@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή στην Καβάλα, για την 
κάλυψη νέας θέσης εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasia@taxds.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Γ’ κατηγορίας από την ΕΜΙ-
ΓΚΡΕΣ ΑΕ, με εμπειρία, δικαίωμα υπογραφής 
στο πρόγραμμα Singular ERP και μισθοδοσίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@emigres.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί Μηχανογράφο με πολύ καλές γνώσεις σε 
ERP της SOFTONE ή της ALTEC για το υποκατά-
στημά της στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
xtheodoro@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, για τη δια-
χείριση του ταμειακού κυκλώματος ανώνυμης 
εταιρίας, πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών, 
συμφωνίες πελατών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdeparte@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για ξενοδοχειακή 
μονάδα 4* για πρακτική από ΤΕΙ ή ΙΕΚ κάτοικος 
Ρόδου και κάτοχος μοτό. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvhotels@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Βοηθός, με εμπειρία από 
εμπορική επιχείρηση στις Αχαρνές. Απαραίτη-
τη άριστη γνώση του προγράμματος Αtlantis 

Μικρές αγγελίες εργασίας



Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
στην Ελλάδα,επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Υπεύθυνο Αγορών (Code: PCSΟ)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων  
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες, με τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία ως προϊστάμενος προμηθειών 
•Γνώση λειτουργίας αποθηκών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και εφαρμογών γραφείου  
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση SAP 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

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

Sales Manages 
Κωδικός Θέσης: 06052015 - Αθήνα

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

Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

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

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

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

Περιγραφή ρόλου / sales manager: Έχει την ευθύνη να καθορίζει, οργανώνει και εποπτεύει τους 
στόχους των πωλήσεων και να τους επικοινωνεί στον υπόλοιπο οργανισμό. Επίσης, έχει την ευθύνη για 
την τιμολογιακή - εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται στους πελάτες. Αναπτύσσει και παρακολουθεί τις 
πωλήσεις σύμφωνα με την εκάστοτε εταιρική στρατηγική.

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

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας: Αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία μέσω του link: 
http://goo.gl/g58Pz9

Αναζητάμε: 
•Ελέγχει τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα 
των account managers και των περιφερειών 
μέσω των area managers 
•Διαθέτει γνώση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού. 
•Αναπτύσσει τις πωλήσεις σύμφωνα  
με την εκάστοτε εταιρική στρατηγική 
•Επικοινωνεί με μεγάλους πελάτες  
για στοχευόμενα έργα 
•Διαχειρίζεται την πληροφόρηση - πελάτες,  
προσφορές και τα εν εξελίξει έργα (CRM) 

•Προετοιμάζει αναφορές πωλήσεων - reporting 
•Παρακολουθεί την αγορά και τις εξελίξεις

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ TEI διοίκησης επιχειρήσεων  
•Έφεση στην τεχνολογία 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια ανάλυσης και ερμηνείας οικονομικών 
στοιχείων

Επιθυμητές γνώσεις, εμπειρία, προϋπηρεσία: 
•Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων 
•Εμπειρία σε παρόμοια θέση 3- 5 έτη

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

Main responsibilities:  
•Supports the installation and upgrade of SCADA applications located at the company’s traffic 
control centers. 
•Documents and maintains SCADA system specifications and databases. 
•Conducts testing on system integration for new and/or modified SCADA system procedures  
to ensure system’s accuracy and effectiveness. 
•Supports and maintains SCADA functionality including systems integration, programming,  
and support to enhance complex automation system platforms installed at the Traffic control 
centers of the company. 
•Supports the analysis, design and programming of new SCADA applications for the traffic control 
centers of the company. 
•Monitors Tunnels Traffic Control Centers’ systems performance and suggests improvement actions 
on software & hardware applications in order to ensure the systems are up to date and efficient.

Professional attributes: 
•Bachelor degree in electrical engineering or similar 
•Postgraduate degree in automation & control field would be considered an asset 
•Relevant experience (during internship program or thesis implementation) in programming 
environment: 
-with Siemens S7 PLC development and 
-Siemens WINCC SCADA applications development and support  
•Familiarity with development methodologies, standards and procedures would be considered an asset 
•Excellent command of English language

Essential attributes: 
•Drive personal growth and improve performance 
•Ability to act proactively and be self-motivated 
•Strong communication skills 
•Customer service orientation 
•Ability to work independently or as a member of a team

Interested candidates should send their curriculum vitae by e-mail:  hr@neaodos.gr or by fax  
to 210 6178011 quoting the code (SC_0515).

Software Engineer - Athens
MTS City Breaks is looking for a software engineer who will work in the development of a mobile 
application for the tourism sector. As a member of a team his/her main goal is to work on the user 
interface of the application and he/she is reporting to the project manager and to the IT manager.

Requirements:  
•Knowledge on HTML, HTM L5 
and CSS3  
•Knowledge on JavaScript  
and Jquery 
•Knowledge on design, 
development and support on 
at least one of the following 
databases: MySQL, SQL Server 
or Oracle 

•Good communicator 

•A keen sense of teamwork

Preferred:  
•Experience in development  
of mobile applications  
for Android and iOS 
•Knowledge on WCF  
and or Restful services  
•Knowledge on C# .Net 
•Knowledge on Java 
•Education BSc;  
•2-3 years of experience  

in a relevant account function 
•Fluent in English written  
and spoken

MTS City Breaks offers: 
•Attractive remuneration 
package; 
•Private Insurance coverage;

Suitable candidates can 
forward their comprehensive 
CV to: cv@mtscitybreaks.eu

Οπτομέτρης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 
για Πλήρη ή Μερική Απασχόληση - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα 
οπτικών στο τμήμα φακών 
επαφής 

•Πολύ καλή γνώση Excel, 
PowerPoint 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Μεθοδικότητα 

•Προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Ευχέρεια  
στην επικοινωνία

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:amarkoutsas@erghani.gr ή στο φαξ: 210 7796891

Η ELVIAL ΑΕ, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της στον κλάδο του αλουμινίου ζητά νέους συνεργάτες για 
το τμήμα αποστολών, στο υποκατάστημά της στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Οδηγός Γ’ Κατηγορίας
Βασικές αρμοδιότητες: 
•Διανομή των προϊόντων της 
Elvial (με όχημα της εταιρίας) 
σε σημεία ανά την Ελλάδα  
(Βόρειο & Νότιο)  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα 
3-6 έτη 
•Απόφοιτος λυκείου 

•Πιστοποίηση ΠΕΙ (πιστοποιητικό 
επαγγελματικής ικανότητας) 
•Κάρτα ηλεκτρονικού  
ταχογράφου 
•Γνώση λεκανοπεδίου Αττικής  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα 
εκπαίδευσης 

•Ευχάριστο και σύγχρονο  
περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, παρα-
καλούμε όπως στείλατε πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην πα-
ρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε» Αγ. Παντελεήμονας, Κιλ-
κίς ΤΚ 61100,  υπόψη Προύτσου 
Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

Στην PepsiCo-HBH ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Μerchandiser
Για την τοποθέτηση των προϊόντων της στα super markets για τους νομούς  Μεσσηνίας - Λακωνίας 
- Αρκαδίας.

•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στο νομό Μεσσηνίας 

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/D6DLmk
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ERP(λογιστικό-εμπορικό) και γνώση Μanpower 
(μισθοδοσία). Επιθυμητά Αγγλικά. Ε-mail: 
crtckalog@gmail.com, fax: 210 7716769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Λογίστρια, με γνώση και προϋπη-
ρεσία στη μισθοδοσία για μερική απασχόληση από 
λογιστικό γραφείο. Το γραφείο βρίσκεται στην 
Κωνσταντίνου Καραμανλή κοντά στην Βούλγαρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: natassaavr37@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε εταιρία Α.Ε. με 
πλήρες ωράριο. Γνώση του προγράμματος 
ORAMA, ενημέρωσης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, 
υπολογισμού ΦΠΑ, εισαγωγών, μισθοδοσίας, 
Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. E-mail: elliprot@
gmail.com, τηλ: 6973 990606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής για μερική απα-
σχόληση σε εταιρία Α.Ε. Συστάσεις και προϋ-
πηρεσία απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.kastanakis@sunmate.gr.

 

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής με πτυχίο 
ΑΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο, 3ετή προϋπηρεσία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας λογιστικών βιβλίων. Άριστη 
γνώση των ΕΓΛΣ-ΚΦΑΣ φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ, εργατικής νομοθεσίας-χρηματοοικονομικής, 
ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων-ελεγκτικής. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - Λογιστές ζητούνται για συγ-
γραφή οικονομικών - λογιστικών βιβλίων, από 
γνωστό οίκο Αθηνών. Αμοιβή μετρητοίς. Τηλ: 
6945 554168, 6972 713768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Οικονομικών CEO/CFO στη 
Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος διοίκησης οικονομίας, 
διοίκησης επιχειρήσεων, ή σχολής εμπορίας και 
διαφήμισης. Γνώση Αγγλικών, αγάπη για video 
games, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@creat3d.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με γνώσεις οικονομικών, 
marketing, Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ, με εμπειρία 
σε επιδοτούμενα προγράμματα ΈΣΠΑ από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή - 
Φοροτεχνικό Α’ Τάξης με γνώσεις φοροτεχνι-
κού και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παροχές: μισθός και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι πτυχιούχοι οικο-
νομικών σχολών ή τελειόφοιτοι ως Παρουσια-
στές-Σχολιαστές οικονομικών θεμάτων σε ενη-
μερωτικό-ψυχαγωγικό 24h web tv-εβδομαδιαίο 
video περιοδικό ποικίλης ύλης και επιστημο-
νικής υποστήριξης. E-mail με φωτογραφίες: 
inefproductions@gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος, γνώστης διεθνών 
τραπεζικών συναλλαγών, Αγγλικών, Η/Υ. Αντί-
ληψη, μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή 
δεξιότητα ως Στέλεχος-Συνεργάτης διεθνών 
συναλλαγών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: KR-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρωσομαθής Οικονομολόγος από εται-
ρία συμβούλων. Επιθυμητό πτυχίο business ή 
συναφές. Απαραίτητα: άριστη γραφή στα Αγγλι-
κά, ορολογία Ρωσικών οικονομικών, έρευνα 
διαδικτύου, άπταιστα Ρωσικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@psiworldwide.biz.

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with 
teaching experience in: economics, finance 
and accounting, law (Company, Commercial, 
Contract and Property). CVs: studies@dei.edu.gr.

 

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι στον κλάδο των ακι-
νήτων για την Αττική από την πρώτη εταιρία 
χωρίς μεσιτική αμοιβή στην Ελλάδα. Πραγμα-
τικά η μεγαλύτερη προμήθεια στην αγορά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Realtors Free Real Estate Services, 
Σύμβουλοι για πώληση και ενοικίαση ακινήτων, 
στις περιοχές Αλίμου -Ελληνικού - Γλυφά-
δας - Βούλας, από την πρώτη εταιρία χωρίς 
μεσιτική αμοιβή στην Ελλάδα. E-mail: info@
bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Υπάλληλος Πρακτορείου 
Ασφαλίσεων. Απαραίτητα προσόντα: άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ, προϋπηρεσία σε ασφα-
λιστικό πρακτορείο ή σε ασφαλιστική εταιρία, 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή 
η γνώση συστημάτων έκδοσης ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. E-mail: hr@lapena.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Managers Ασφαλιστικών Συμβούλων 
με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή προϋπηρε-
σία δύο τουλάχιστον έτη σε θέση Ασφαλιστικού 
Συμβούλου. Ομαδικότητα-ακεραιότητα-επαγγελ-

ματισμός. Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, ανάλογα με τα προσόντα-εμπειρία των 
υποψηφίων. E-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων ζητά 
πιστοποιημένο Ασφαλιστικό Υπάλληλο Γραφείου, 
για τον κλάδο αυτοκινήτου. Πλήρης απασχόλη-
ση, απαραίτητα προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών. 
E-mail: info@ici.com.gr, τηλ: 210 9540700, κα 
Φουρλεμάδη Μαρία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι, 
από διεύθυνση πωλήσεων μεγάλης ασφαλιστικής, 
για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Τριτοβάθμια εκπαίδευση επιθυμητή. 
Θα προτιμηθούν οι καλύτεροι. Βιογραφικά στο 
e-mail: chavianidis@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate ζητά Συμβούλους Ακί-
νητης Περιουσίας στην Αττική. Προϋπηρεσία 
δε είναι απαραίτητη. Προσφέρονται: ενεργό 
χαρτοφυλάκιο-κάλυψη εξόδων-υψηλές απο-
δοχές-ασφάλεια-bonus-εκπαίδευση. E-mail: 
kattikomesitiko@yahoo.gr, τηλ: 6930 871101.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για συνερ-
γασία ως Ασφαλιστές. Ωράριο: 09:00 - 20:00, 
τηλ: 6936 809757.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι για άμεση 
πρόσληψη, για προώθηση ασφαλιστικών προϊό-
ντων από μεγάλη ασφαλιστική εταιρία. Μισθός, 
προμήθειες, bonus, εξέλιξη, φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. Ωράριο: 10:00-18:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: ggeorgakopoulos@europisti.gr, τηλ: 211 
2204384.

ΜΙΑ ΑΠΟ τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, 
στα πλαίσια ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, 
αναζητεί Ασφαλιστικούς και Χρηματοοικονομι-
κούς Συμβούλους για τον τομέα πωλήσεων, με 
αξιόλογες αποδοχές-προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης. E-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Σύμβουλος για την αγορά 
και ενοικίαση ακινήτων στα Νότια προάστια. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Σύμβουλος για την αγορά 
και ενοικίαση ακινήτων στα Βόρεια Προάστια. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@bestandglamorous.gr.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ - 
 Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, για κα-
τάστημα Η/Υ στις Αχαρνές. Γνώσεις σε δίκτυα, 
laptops, printers, φορολογικούς μηχανισμούς. 
Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ninios_p@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Πληροφορικής, από Γαλλι-
κή αρχαιολογική σχολή Αθηνών, για συστήματα 
και δίκτυα. 5μηνη σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης. Ημερομηνία πρόσληψης: 01/06 - 
31/10/2015. Επιθυμητή η Γαλλική γλώσσα. Ε-mail: 
arnaud.contentin@efa.gr, τηλ: 210 3679910.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων Η/Υ αυτοματισμών ή 
Ηλεκτρονικός, με καλή γνώση του αντικειμένου, 
για μόνιμη απασχόληση. Απαιτείται άδεια οδήγησης 
ΙΧ. Ωράριο: 08:00-19:00. Τηλ: 6974 010077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ ή Ηλεκτρονικός, με 
ευχέρεια εργασίας σε μηχανογραφημένο περι-
βάλλον, ικανότητα επικοινωνίας και τεχνικής 
υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, πολύ καλή γνώση 
δικτύων, βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών. E-mail: 
service@tele.gr.

Η ΙQOM εταιρία πληροφορικής αναζητά Τεχνικό 
Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής, από-
φοιτο αντίστοιχης σχολής με γνώσεις Αγγλικών. 
Εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@iqom.gr, κωδ: TC01 (να αναγρά-
φεται ο κωδικός).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός τηλεπικοινωνιών VoIP/
cloud, αυτοματισμών - δικτύων. ΑΕ Μαρούσι. 
Εμπειρία - άριστα Αγγλικά απαραίτητα, ΙΚΑ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: panashop@outlook.com, 
τηλ: 212 2133905.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία πληροφορικής με έδρα την 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ζητεί Τεχνικό / Ηλε-
κτρονικό Η/Υ, με άριστη γνώση στο hardware, 
κυκλώματα και την επισκευή. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Άριστη γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Εκτυπωτών (lexmark, epson, 
olivetti, wincor, nixdorf), για άμεση πρόσληψη 
από εταιρία παροχής τεχνικών υπηρεσιών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dephrnet@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Technical Consultant με πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών, Microsoft office, SQL Server 
και γνώσεις εμπορολογιστικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@wheelsys.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, Software Engineer για 
συνεργασία με Marketeer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer115@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Ειδικός για την κατασκευή 
wordpess. Επιπλέον χαρακτηριστικά τα οποία 
θα συνεκτιμηθούν είναι: Web Design-Web 
Programming-Basic php-FTP-Technical SEO-

hosting support-working with different. Τηλ: 
6976 760235.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη 
Ι.Τ. για τεχνική και δικτυακή υποστήριξη (help 
desk). Γνώσεις php, javascript, AspVB, επιθυμητές 
αλλά όχι απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ΙΤ0415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Cad Technician με εμπειρία 3 χρόνων. 
Καλή γνώση Αγγλικών, άμεση πρόσληψη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να κάνουν format και συ-
ναρμολόγηση κουτιών, σε κατάστημα με H/Y. 
Βιογραφικά και φωτογραφία με θέμα Ζητού-
νται άτομα σε κατάστημα με Η/Υ στο e-mail: 
giorgiosloumidis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα ΙΧ, για 
εργασία πεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mihaniki.gr, θέμα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με γνώση στα αναλώσιμα 
εκτυπωτών. Μερική απασχόληση, μισθός και 
ποσοστά στον Περαία Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: dvideo@hol.gr, Θέμα: Βιογραφικό.

 

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Προγραμματιστή για 
διαχείριση, ανάπτυξη και υποστήριξη web sites. 
Μόνιμη απασχόληση, καλή γνώση HTML, SQL, JS, 
ΡΗΡ, ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: cvs@takt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ΕRP support, για στελέχωση 
του τμήματος support σε εμπορικές και λογιστικές 
εφαρμογές της Altec, Softone-Epsilonnet. Προϋ-
πόθεση καλή γνώση MS SQL Server. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer ή Προγραμματιστής /
τρια C# και Devexpress, για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις: C#.net, ASP.net, Java, SQL server, 
DevExpress components και XPO. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Content Editor έμπειρος /η για word 
press ιστότοπους για woo commerce καταστήματα. 
Άριστη γνώση Ελληνικών και Google Analytics. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ibs.gr, κωδ: DEV03.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση Συντονιστή Ιστο-
σελίδας (Front End Developer) Απαραίτητες 
γνώσεις: front end development, γραφιστικά 
προγράμματα π.χ photoshop, illustrator, corel, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: infosound2014@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος IOS - Web Developer, με γνώ-
σεις Swift, PHP, Ruby, HTML5, CSS3 και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@visionworksltd.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής-Web 
Designer, (5-10 έτη εργασίας). Άριστη γνώση 
Drupal-Photoshop-UX/UI-CSS-HTML-PHP (προ-
αιρετικά και Java Script). Σοβαρές υποψηφιό-
τητες μόνο. Ο επιλαχών θα αναπτύξει εταιρική 
ιστοσελίδα. E-mail: a.coscoletos@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Προγραμματιστή 
για full time εργασία. Τουλάχιστον 2 χρόνια προ-
ϋπηρεσία. Γνώσεις visualbasic.net, SQL server. 
Χρηματοοικονομικές γνώσεις και γνώσεις παρα-
γώγων θα ληφθούν υπόψιν. E-mail: ddringogias@
eltrade.gr, τηλ: 210 3387090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνεργος Προγραμματιστής για συ-
νεργασία, με άριστη γνώση σε προγραμματισμό 
παιχνιδιών για τη δημιουργία διαδικτυακού παι-
χνιδιού σε πλατφόρμα windows. Βιογραφικά στο 
e-mail: karydis@otenet.gr.

H ALEXANDER MOORE προσλαμβάνει: A.Technical 
Consultant, Υπεύθυνο Ανάπτυξη Εφαρμογών στην 
πλατφόρμα του SAP Business One. Επιθυμητά 
προσόντα: γνώση ανάπτυξης σε περιβάλλον ΝΕΤ-
γνώση MSSQL-επιθυμητή γνώση JavaScript, 
HTML5. E-mail: hr@alexandermoore.com, κωδ: 
Μ.IT.2015/5.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, κατά προτίμηση να κάνει την 
πτυχιακή του, για να ανανεώνει τα είδη μας 
στο site, να το αναβαθμίζει κλπ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@parastatidis.gr.

Η POINT BLANK αναζητά έμπειρο Web Designer 
για εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pointblank.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, έμπειρος με άρι-
στη γνώση PHP/MySql/javascript/Front-End-
Development/CSS, Αγγλικά, εργατικότητα, 
εχεμύθεια, ανήσυχο πνεύμα, ως συνεργάτης 
ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών web. 
Βιογραφικά με πλήρες portfolio στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: Wsk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer - Προγραμματιστής, 
για πλήρη απασχόληση με γνώσεις: Java, C#.net, 
ASP.net, SQL server, PHP, MySQL, ολοκληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mihaniki.gr.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία αναζητεί Junior 
ERP Consultant και Senior ERP Consultant στο 
Softοne ERP. Προϋπηρεσία, γνώσεις εμπορικού 
σε ERP-CRM συστήματα και βασικές γνώσεις SQL, 

Java Script-Customization με χρήση Softone 
Customization Tools. Email: hr@mifo.gr, τηλ: 
210 6615986, fax: 210 6615989.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στα Βόρεια 
Προάστια ζητά Φιλόλογο, Προγραμματιστή και 
Φυσικό. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 210 
6219712, 210 6218894, ώρες επικοινωνίας: 
16:30 - 22:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές/τριες, Website Developers 
για part time ή προσφάτως απόφοιτοι της σχολής 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, για 
κατασκευή πρωτοτύπου ιστοσελίδας. Επιθυμητή 
η μόνιμη συνεργασία. E-mail: hr@myreferendum.
gr, έως και 25 Μαΐου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελει-
όφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, 
mysql, γραφιστική και web design, δημόσιες 
σχέσεις και εμπόριο, δημοσιογραφία και media. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, με πολύ καλή 
γνώση Php, Mysql, jQuery, Ajax, για κατασκευή 
ανεξάρτητων εφαρμογών διαδικτύου. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση εμπειρία στον προγραμματισμό, 
ευέλικτοι τρόποι, συνεργασία και καλό πακέτο 
αποδοχών. E-mail: job@exnet.gr.

Η CΙCICOM LTD ζητά Junior Mobile Applications 
Developer με όρεξη και μεράκι, για εργασία και 
συνεχή εξέλιξη στο χώρο των εφαρμογών για 
smartphones (android/iOS). Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@cicicom.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ φροντιστήριο στον Άγιο Στέφανο 
ζητά Πληροφορικάριο για ΑΕΠΠ, Μηχανολόγο 
για μαθήματα μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας 
ΕΠΑΛ και Φιλόλογο για νεοελληνική γλώσσα 
και λογοτεχνία Λυκείου, για αρχαία Ελληνικά και 
Λατινικά. E-mail: agiosstefanos@poukamisas.
gr, sophiadimitriadou@gmail.com.

DEI CΟLLEGE is looking for Lecturers with 
teaching experience in: computing (in particular 
networks, mobile communications, games 
development, graphics) CVs: studies@dei.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer - Product Designer 
για συνεργασία με Marketer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer116@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από την εταιρία 
Microquest Η/Υ Πληροφορικής ΑΕΒΕ. Άριστη 
γνώση ανάλυσης-προγραμματισμού σε Net 
Framework 4.5-VB.NET ή C#-Visual basic-
jQuery-JavaScript. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 2ετή-καλά Αγγλικά. E-mail: hr@microquest.
gr, fax: 210 9531001, κωδ: SD4/15.

 

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΕΤΑΙΡΙΑ ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών ζητά 
Εκφωνητές και Παρουσιαστές για παραγωγή 
διαφημιστικών μηνυμάτων για ραδιόφωνο-
τηλεόραση-telemarketing-trailers-συνεντε
ύξεις-video clips. Για τηλεοπτικά απαραίτητη 
φωτογραφία και για ραδιοφωνικά ένα δείγμα 
φωνής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. E-mail: info@
lockidea.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση Συντονιστή Ιστο-
σελίδας (Front End Developer) Απαραίτητες 
γνώσεις: front end development, γραφιστικά 
προγράμματα π.χ photoshop, illustrator, corel, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: infosound2014@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, με ειδίκευση στα 
νυφικά, από ατελιέ Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 
210 4827467, ώρες επικοινωνίας σε ωράριο 
καταστημάτων.

ΤΟ TOURISTORAMA αναζητά Web Designer - 
Γραφίστα, με άριστη γνώση κατασκευής ιστο-
σελίδων Word Press και Joomla καθώς και 
δημιουργία εντύπων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@touristorama.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες /ες, Χορεύτριες /ες με 
γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελει-
όφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, 
mysql, γραφιστική και web design, δημόσιες 
σχέσεις και εμπόριο, δημοσιογραφία και media. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για κατάστημα ψηφια-
κών εκτυπώσεων στο Ελληνικό. Εφαρμοστές 
Αυτοκόλλητων, Τεχνικοί Επιγραφοποϊίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@copy-print.gr, τηλ: 
6981 808080, 210 9610010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για πλέξιμο με βελό-
νες και βελονάκι, για συνεργασία με κατάστημα 
πωλήσεως ειδών πλεκτικής. Περιοχή: Παλαιό 
Φάληρο. Τηλ: 210 9430079.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώσεις, φαντασία και 
δημιουργική διάθεση. Απαραίτητη η καλή γνώση 
προγραμμάτων illustrator και photoshop, και η 
εξοικείωση σε περιβάλλον mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: atelier@la-stampa.gr, τηλ: 210 3412088, 
κος Σ. Στεφανίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για γραφιστική και οπτική 
επικοινωνία, από ένα λογότυπο μέχρι μια διαφη-
μιστική καμπάνια. Τηλ: 6932 003056.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
Cameraman, με άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας, βιντεολήψης και επεξεργασίας 
βίντεο, με ή χωρίς εξοπλισμό για μόνιμη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: CAM.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ως Πα-
ρουσιαστές - Σχολιαστές, σε νέο 24ωρο web tv 
και video περιοδικό ποικίλης ύλης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: inefproductions@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης έμπειρος από επιχείρηση 
τεντών. Τηλ: 210 7234914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ πεπειραμένη για ατελιέ μό-
δας. Ωράριο: 11:00-17:00. Τηλ: 6944 378643, 
210 7757734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια με καλή γνώση corel 
- photoshop, για 3μηνη εργασία στη Ρόδο, με δω-
ρεάν διαμονή. Τηλ: 6932 410820, κος Κλεάνθης.

ΝΕΑ ΜΕ γνώσεις μοντάζ ή photoshop ζητείται 
από studio φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ksphotography.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για ραφή δειγμάτων 
για συνεχή εργασία. Τηλ: 210 3243120.

ΕΤΑΙΡΙΑ εκδηλώσεων ζητά νέους με ευχάριστο 
παρουσιαστικό για ημιαπασχόληση ως Εμψυχωτές 
- Animater σε παιδικά πάρτι τα Σαββατοκύριακα. 
Κάτοχοι μεταφορικού μέσου. Ωράριο: 09:00-19:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος στον Πειραιά ζητά Γραφίστα 
/τρια με εμπειρία στη σελιδοποίηση και άριστη 
γνώση in design illustrator-photoshop, κάτοχος 
κάρτας ανεργίας. Βιογραφικά και δείγματα δου-
λειάς στο e-mail: publications2@poukamisas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με εμπειρία στις επιδιορ-
θώσεις, προσαρμογές γυναικείων ενδυμάτων 
στην περιοχή Κολωνακίου. Τηλ: 210 7221445, 
210 72214448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με γνώσεις στο γυναικείο 
βραδινό ένδυμα, από εταιρία στον Πειραιά. Τηλ: 
210 4178625.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί Αγγλικής φιλολογίας ή 
Πανεπιστημίου εξωτερικού με επίσημη άδεια 
διδασκαλίας, άριστη γνώση-προφορά Αγγλικών, 
θεάτρου, εργατικοί-δημιουργικοί-σοβαροί-υπεύ-
θυνοι-επικοινωνιακοί-μεταδοτικοί. Φιλική τιμή/
ώρα, για αγγλικό θέατρο ενηλίκων-παιδιών στην 
Καλλιθέα. Συμβόλαιο-ΙΚΑ, λίγες ώρες εβδομαδι-
αίως, Κ.Ξ.Γ. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργασία σε βιοτεχνία κε-
ντημάτων. Τηλ: 2310 544712, 6977 328822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για κατάστημα εκτυπώσεων 
με γνώσεις corel draw, photoshop, πείρα σε 
διαχείριση αρχείων προς εκτύπωση και ωράριο 
συνεχές. Βιογραφικά στο e-mail: info@fastcopy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί για παραστάσεις σε ξε-
νοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες με γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας και εμπειρία στο animation (διασκέδαση 
και ψυχαγωγία σε ξενοδοχειακές μονάδες). Βι-
ογραφικά στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@
yahoo.gr, τηλ: 6940 581716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια απόφοιτη ΤΕΙ, με γνώσεις 
autocad για διδασκαλία σε εκπαιδευτήριο. Κατά 
προτίμηση με εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
papoutsoj@gmail.com, τηλ: 210 5224561.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες με γνώσεις web design, 
από διαφημιστική εταιρία σχεδιασμού ιστοσελίδων 
και εφαρμογών διαδικτύου. Πολύ καλές γνώσεις 
γραφιστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@exnethellas.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομο με γνώσεις internet, 
φωτογραφήσεις, photoshop και δημιουργία μα-
κέτας. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: theologoshouseofjewellery@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 8023930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες, Μοντελίστ, Πατρονίστ, 
έμπειρες, από οίκο νυφικών με ιδιαίτερη γνώση 
στη ραφή και στη λεπτομέρεια του ρούχου. Ωράριο: 
11:00-14:00. Τηλ: 6946 333471.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες και Χορεύτριες 
για παμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μεροκά-
ματο και ποσοστό στα ποτά. Τηλ: 6977 661435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις γραφιστικής corel 
και photoshop για μερική ή πλήρη απασχόληση 

συνέχεια στη σελ. 30



Pharmaceutical Consultancy Company
A well established pharmaceutical consultancy company that delivers high quality services to the 
pharmaceutical enterprise is seeking for a:

Pharmacovigilance Εxpert - Athens
Candidate requirements: 
•A university degree in biology, pharmacy, 
chemistry or any other relevant field. 
•Minimum of 1 year experience in 
pharmacovigilance 
•Fluency in English 
•PC literacy 

•Excellent communication and presentation skills

The company offers competitive salary, training 
and development opportunities.

To apply send your CV which will be treated 
in strict confidence to the following e-mail: 
svgian@gmail.com

Πωλήτρια Καταστήματος - Αθήνα
Με διάθεση για εξυπηρέτηση, επικοινωνιακή ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, άποψη για τη μόδα, ενέργεια, 
δυναμικό και ευχάριστο χαρακτήρα, έως 35 χρονών είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για να ενταχθείς 
στο δυναμικό των καταστημάτων μας.

•Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση ένδυσης, υποδημάτων, αξεσουάρ. 
Φωτογραφία απαραίτητη.

Αντίστοιχα προσφέρουμε: Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

Βιογραφικά να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: areamanager@bodytalk.com

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα,επιθυμεί να προσλάβει για εποχική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Τεχνικό Διευθυντή (Code: ΜPC)
Κύρια προσόντα: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου  
μηχανικού ανώτατης σχολής ελληνικού  
ή διεθνούς πανεπιστημίου 
•7ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές  
εγκαταστάσεις και κτιριακές οικοδομικές  
εργασίες (κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, 
αποχέτευση, ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής 
τάσης, βαφές, μονώσεις κλπ) επιθυμητή  

σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες τουριστικές  
μονάδες 
•Γνώση εφαρμογής διαδικασιών υγιεινής  
και ασφάλειας 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση autocad 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και ομαδικής συνεργασίας

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

Wishes to recruit a:
 Marketing Manager - Athens

The responsibility of the role, 
which reports to the exports 
manager of the company, 
among other includes: 
•The implementation  
of the marketing strategy  
of the company according  
to the company’s commercial 
policy 
•Market research 
•Follow-up of the competition 
and the market developments 
•Development of the company’s  
promotional material  
and catalogs 
•Social media and webpage 

management

Required qualifications: 
•At least 7 years experience  
in a relevant position 
•University degree with 
specialization in marketing  
or business 
•Excellent communication  
and organization skills 
•Creativity and originality 
•Excellent knowledge  
of computer use, Office, 
Internet and Social media 
•Fluency in English 
•Ability to manage different 

responsibilities 
•Able to pursue and achieve 
personal goals 
•Effective organization  
and planning work 
•Team player, critical  
thinker, flexible  
and structured 
•Age until 40 years old

The company offers 
 excellent career opportunities 
in a dynamic and continuously 
evolving environment

Send your CV to the following 
e-mail: exports@ksyjuiceblends.eu

ALUMIL group of companies, one of the largest aluminium industries in Europe, with a presence in 
45 countries wishes to hire:

Junior Digital Marketing Specialist 
Based on Efkarpia, Thessaloniki - (JDMS-15)

Short job description: 
•Keep the company’s web site 
updated 
•Developing and implementing 
SEO strategy 
•Update corporate accounts 
on social media 
•Implements e-mail marketing 
and developing company’s 
monthly newsletter

Competencies: 
•Marketing degree, preferably 

in digital marketing 
•Fluency in English 
•Knowledge of a second 
language  
will be considered an asset 
•PC literacy – familiar with 
social media 
•Interpersonal skills and team 
orientation

The company offers: 
•Fixed pay according  
to the weight of the position 

and the evaluation  
of the candidates 
•Variable pay according  
to performance management 
•Continuous support and 
training 
•Career development 
opportunities 
•Excellent work environment

Please send your CV  
to the following link:  
http://goo.gl/s3mNrk

Software Engineer 
(SE – 1505) - Athens

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. - Η εταιρεία μας, μια από τις 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στέλεχος περιφερειακής 
ανάπτυξης για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(κωδ. Π.Α.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διοίκηση  
και διαχείριση έργων περιφερειακής ανάπτυξης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ευρωπαϊκά, 
διακρατικά διαπεριφερειακά έργα. 

•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

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

Kαπετάνιος
Σε princess v50 υπό Eλληνική σημαία με βάση  
τη Σκόπελο.

Aπαιτούνται:  
οργανωτικές ικανότητες, γνώσεις προώθησης 

μίσθωσης του σκάφους και πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών. Eυχάριστο περιβάλλον. 

Bιογραφικά στο e-mail:  
v.spyrou@skopeloshotels.eu

Description: We are looking for passionate software 
developers with a broad range of technical knowledge 
to join our Software Development team in Athens.

At Qualco we make high-performing, scalable, 
enterprise software and offer high value business 
services for the Credit & Debt Management industry, 
with offices in Athens, UK and France. You’ll be 
utilising the Microsoft technology stack, so previous 
experience in C#, ASP.NET and MS SQL is required.

As a senior software engineer you will join  
a multi-disciplined team and you will: 
•Contribute in all phases of the development 
lifecycle (software requirements analysis, 
design, code, unit testing and technical 
documentation) and ensure quality standards 
are adhered to; 
•Take part in the problem and change 
management processes - during the support 
& maintenance phases – by implementing 
bug fixes, upgrades and enhancements to our 
existing clients; 
•Be responsible for the quality and timeliness 
of own work; 
•Stay current with the latest technologies, 
methods and tools; 
•Be self-motivated and require minimal 
supervision 
•Above all we are looking for bright, interested 
and motivated people, keen to take  
on a technically challenging position working 

within a team atmosphere.

Requirements: 
To be considered you should have: 
•BS/MS degree in computer science, 
engineering or a related subject. 
•Strong programming skills in object-oriented 
programming and development principles within  
the .NET framework using C#, VB.Net, Asp.Net. 
•Proven record in developing software 
components within multi-tiered application 
architecture (client, middle tier, database, etc.). 
•3+ years of experience in C#, ASP.NET, NET 
Framework 
•Excellent knowledge of MS SQL Server  
17and Microsoft IIS (6.0 and 7.0). 
•XAML experience an advantage 
•Experience with user centered design, 
development of web services using WCF  
will be considered as a strong plus. 
•Strong analytical and problem-solving skills. 
•Excellent written and verbal communication 
skills in English

Benefits: 
On top of challenging work and a competitive 
salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, 
certifications or books

Your race, gender identity and expression, age ethnicity or disability make no difference in Qualco. We 
want to attract, develop, promote, and retain the best people based only on their ability and behaviour.

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send 
a detailed CV to the following link: https://goo.gl/nuArZy, including the job code in the subject line.

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια σε PowerBuilder
Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο μηχανοργάνωσης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ζητάει αναλυτή - προγραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενο-
δοχειακό / επισιτιστικό τομέα με το λογισμικό EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/
προγραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία  
σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες  
Microsoft .Net & Microsoft Visual Studio,  
Visual Basic, Web, Java, Crystal Reports,  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει Δυναμικό και σύγχρονο περι-
βάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό 
με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & bonus, ανάλογα 
με την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην: SYSCO Α.Ε., 
Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21 Νέα Σμύρνη, 
τηλ: 210 9319551, fax: 210 9319662,  e-mail: 
info@sysco.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): e-mail: Kaplanis@noisisdev.gr. Για την Αθήνα: Μαιάνδρου 19, Ιλίσια 
115 28, fax: 210 7250812. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη (απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού θέσης: Π.Α.)
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

στα Κάτω Πατήσια. Άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 
09:00-17:00. Τηλ: 210 8328955, 6973 994990.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκ-
δηλώσεων, αναζητούνται νέα άτομα, χαρούμενα-
επικοινωνιακά, για απασχόληση Σαββατοκύριακου. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Τηλ: 6932 735236, 
210 6615366, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

 

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Εξυπηρέτησης 
Πελατών στο Ρέντη. Απαραίτητη προηγούμενη 
εμπειρία σε μεταφορική ή πρακτορείο. Επικοι-
νωνιακός χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα, εργα-
τικότητα και καλή γνώση ms office. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ πολυεθνική εταιρία στον το-
μέα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς ζητά άτομα 
για σύστημα εργασίας, με προοπτική εξέλιξης 
και υψηλά bonus βάση παραγωγικότητας. Τηλ: 
6974 927266.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητεί για άμεση 
πρόσληψη άτομο. Επικοινωνιακή, δραστήρια, 
για τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη, κατά προτίμηση κάτοχος ΙΧ. Τηλ: 
210 8898708, 6975 665860.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με 
βασικό μισθό και εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση. Επιπλέον παροχές, ασφάλιση και 
bonus. Προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από όμιλο παροχών υγείας, για 
διαχείριση κλήσεων στη ρεσεψιόν, τηλεφωνικό 
κέντρο, γραμματεία. Πρωινό ή απογευματινό ωρά-
ριο, πενθήμερο. Παρέχεται: ωράριο, ασφάλιση, 
σταθερές αποδοχές. Τηλ: 211 9964009.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με σκοπό την προώθηση 
των στόχων του οργανισμού με άνεση στην τη-
λεφωνική επικοινωνία. Ωράριο: 10:00-14:00. 
Τηλ: 210 5225800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία, για νεοσύστατο 
τμήμα πωλήσεων στις τηλεφωνικές πωλήσεις. 
Μερική απασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας. 
Παρέχονται: βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus. Ωράριο: 
10:00-21:00. Τηλ: 210 2720042.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Team Leaders, με εμπει-
ρία ως υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απα-
σχόληση. Ημιαπασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113230.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ημιαπασχόληση, σε πο-
λυεθνική εταιρία. Τηλ: 6933 027105.

ΕΤΑΙΡΙΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί 2 άτομα 
για κάλυψη διάφορων τμημάτων, αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 6980 622788, 210 5056098.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική απασχόληση, 
για ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας). Σταθερός μισθός ασφάλιση-bonus. 
Ημιαπασχόληση πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4113170.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές με ευχέρεια λόγου, 
για προώθηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας, 
internet και συνδρομητικής τηλεόρασης. Στα-
θερός μισθός, χωρίς ποσοστά, με ασφάλιση-
bonus-επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 211 1026511.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Υπάλληλοι Γραφείου από δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία, για το τμήμα καταχω-
ρήσεων. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Παρέχεται σταθερός μισθός. Βιογραφικά έως 
29/5 στο e-mail: info@vresnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι, με άνεση στην επικοινωνία 
για part-time, από νεοσύστατο τηλεφωνικό κέντρο 
πλησίον μετρό Ανθούπολης. Σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus, ευχάριστο περιβάλλον, ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 211 1031600.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με 
βασικό μισθό με εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση. Επιπλέον παροχές ασφάλιση και 
bonus, προοπτικές εξέλιξης. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Μισθός 750€. Τηλ: 211 4113230.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ εμπορία εισαγωγών - εξαγωγών 
ζητεί άτομα για λήψη παραγγελιών, διαφήμιση 
και τηλεφωνικό κέντρο. Σταθερός μισθός, πριμ, 
καριέρα. Τηλ: 211 9964015.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος ενημέρωσης προϊό-
ντων. Απαραίτητα προσόντα, επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. Τηλ: 6972 713768.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική προώθηση και 
ενημέρωση πελατολογίου/επιχειρήσεων για νέο 
εκπτωτικό site. Online εκπαίδευση, απαραίτητη 
χρήση H/Y και Skype. Βιογραφικά στο e-mail: 
wwolympic@gmail.com, τηλ: 6993 575091, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο συ-
μπληρωμάτων διατροφής, του γνωστού από την 
τηλεόραση καφέ σε κόκκους Superslim Green 
Coffee, ζητά Προσωπικό για κάλυψη των τμη-
μάτων: εμπορικό-τηλεοπτικό-τηλεφωνικό κέ-

ντρο-ρεσεψιόν-γραμματεία, για τα γραφεία της. 
Τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής έμπειρος για call center κάρτας 
υγείας. Μισθός ή ποσοστά συζητήσιμα. Ωράριο: 
10:00-16:00. Tηλ: 6938 967475, 210 8211310, 
κος Σταύρου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για πώληση προϊ-
όντων, από εταιρία καλλυντικών στο Παγκράτι. 
4ωρη πρωινή 5νθήμερη απασχόληση. Παρέχεται: 
μισθός, bonus και ασφάλιση. Τηλ: 210 7250873.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Υπαλλήλους 
Γραφείου για το τηλεφωνικό της κέντρο στο τμήμα 
της διαφήμισης. Απαραίτητα προσόντα: ευχέρεια 
λόγου-υπευθυνότητα-ομαδικό πνεύμα-γρήγορη 
αντίληψη. Παρέχονται: άμεση πρόσληψη-ΙΚΑ-βα-
σικός μισθός-εβδομαδιαία bonus-εκπαίδευση-
προοπτική εξέλιξης. Πλησίον μετρό Συγγρού 
Φιξ. Τηλ: 211 8804310.

CALL CENTER που συνεργάζεται με τη Wind, 
προσλαμβάνει άτομα για 4ωρη πρωινή ή απο-
γευματινή εργασία στο τμήμα των πωλήσεων. 
Παρέχονται: σταθερός μισθός-ασφάλεια-άμεση 
πρόσληψη-υψηλά bonus-εβδομαδιαία εκπαίδευ-
ση-ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό. Τηλ: 
211 8804314.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 8 άτομα, με υπευθυνότητα-
άνεση στην επικοινωνία-γρήγορη αντίληψη-ομαδικό 
πνεύμα, για να εργασθούν στο τηλεφωνικό κέντρο 
κινητής τηλεφωνίας. Δίνεται: σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον 
μετρό. Τηλ: 211 8804310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι με άνεση στην επικοινωνία, 
για 4ωρη πρωινή εργασία, στο τηλεφωνικό κέντρο 
μεγάλης εταιρίας Παρέχεται: άμεση πρόσληψη, 
βασικός μισθός, ευχάριστο περιβάλλον, προοπτική 
εξέλιξης. Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 8804310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Team Supervisor, να αναλάβει 
ομάδα τηλεφωνικών πωλήσεων 4 ατόμων και να 
την αναπτύξει με τουλάχιστον άλλα 3 άτομα, από 
εταιρία στον τουριστικό κλάδο. E-mail: giannis@
privilegecard.gr, τηλ: 6940 780350.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά Υπάλληλους Γρα-
φείου για εξερχόμενες κλήσεις. Πλήρες ωράριο, 
πενθήμερο, μισθός, ΙΚΑ και πριμ. Βιογραφικά στο 
e-mail: powercall54@gmaill.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 20 Υπάλληλους 
Γραφείου, για το νέο της υποκατάστημα. Πρωινή ή 
απογευματινή εργασία γραφείου. Πενθήμερο, μισθός 
και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@
yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ επικοινωνιακά και δραστήρια, ζητούνται 
για part time απασχόληση με άμεσο εισόδημα, σε 
επώνυμη εταιρία. Τηλ: 6984 243013, 211 1846494.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητά για άμεση πρό-
σληψη άτομο. Επικοινωνιακή, δραστήρια, για το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Κατά προτίμηση κάτοικος ΙΧ. Τηλ: 6975 
665860, 210 8898708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση από κατά-
στημα ηλεκτρονικών ειδών για εξυπηρέτηση πελα-
τών και τηλεφωνική υποστήριξη. Προϋποθέσεις: 
τέλεια γνώση Η/Υ, Αγγλικών, και προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homelike.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών οικιακού εξοπλισμού 
ζητά άτομα, απόφοιτους Λυκείου για 4ωρη απα-
σχόληση από το σπίτι. Ωράριο: 16:00 - 20:00. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνητής /τρια με προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας, 
για κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mobilecommunications.gr, τηλ: 
210 6839443, κωδ: 200.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής-κινητής τηλεφωνίας με 
11ετή παρουσία στο χώρο, ζητούνται Τηλεφωνή-
τριες/τες για πενθήμερη 6ώρη, 8ώρη απασχόληση. 
Πολύ καλός μισθός-ένσημα-bonus παραγωγικό-
τητας. Βιογραφικά στο e-mail: thess@pbs.com.
gr, τηλ: 2310 491500 2310 491600.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Υπαλλήλους για προώθηση τηλε-
φωνικά κάρτας υγείας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
ανάλογη προϋπηρεσία-υπευθυνότητα-διάθεση για 
δουλειά. Παροχές: σταθερός μισθός-ασφάλιση-
άριστο εργασιακό περιβάλλον. Πλησίον Μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τηλεφωνητές /τριες με προϋπη-
ρεσία, άνεση στην επικοινωνία για προώθηση 
κάρτας υγείας. Μισθός σταθερός και ασφάλιση. 
Πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 
6944 059808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο χώρο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων, από εταιρία παροχής 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Μερική-πλή-
ρης απασχόληση-μισθός-bonus. Πλησίον μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητεί άτομα με εμπειρία, 
ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό στην 
επίτευξη στόχου, για στελέχωση τμήματος. Άμεση 
πρόσληψη-ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, από εταιρία παροχής σταθερής τηλε-

φωνίας. Άμεση πρόσληψη-μισθός σταθερός-bonus. 
4ωρη-6άωρη εργασία πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. 
Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

Η ZITA TELECOMS εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των τηλεπωλήσεων, προσλαμβάνει άμεσα 
Υπάλληλους Τηλεφωνικού Κέντρου με άνεση επι-
κοινωνίας-δυναμικό χαρακτήρα-ομαδικό πνεύμα, 
στο τηλεφωνικό της κέντρο για τη Wind. Υψηλός 
μισθός-ΙΚΑ-bonus-εκπαίδευση. Πλησίον μετρό. 
Τηλ: 211 8804307.

ΑΛΥΣΙΔΑ αθηναϊκής εταιρίας ζητά 2 άτομα για 
εσωτερική θέση γραφείου. Απαραίτητα εμπειρία 
σε σταθερή-κινητή τηλεφωνία, βασικός μισθός, 
ασφάλιση, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.metaxatos.callcenter@gmail.com, τηλ: 211 
1086902.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση στην επικοινωνία, 
από όμιλο αισθητικής και υγείας για στελέχωση 
τηλεφωνικού τμήματος, πλησίον ΗΣΑΠ, μετρό. 
Άμεση πρόσληψη σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Τηλ: 210 8225188. Ωράριο: 11:00 - 19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη διαχείριση εισερχόμε-
νων κλήσεων-εξυπηρέτηση πελατών, γνώση του 
Microsoft office. Καλή γνώση Αγγλικών -πολύ καλή 
γνώση χειρισμού Η/Υ- ευχέρεια στην επικοινωνία. 
Εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών-πρωινή απασχό-
ληση(4ωρο,5ωρο,6ωρο)-απογευματινή απασχόληση 
4ωρο. E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις internet 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για εσωτερικές εργασίες, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώσεις ίντερνετ 
σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για υποστήριξη 
στελεχών του τμήματος πωλήσεων. Τρίωρη 
απασχόληση, μισθός - bonus - εξέλιξη. Ωράριο: 
5:30-20:30, 10:00-18:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
georgakopoulos@gprotasis.gr, τηλ: 211 2204384.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Telsale με έδρα το κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης (Κασσάνδρου) ζητά Εσωτερικούς Πωλητές/
τριες με ευχέρεια λόγου σε άριστο περιβάλλον 
για πώληση μέσω τηλεφώνου, με αντικείμενο 
τη σταθερή-κινητή τηλεφωνία. Ε-mail: telsale@
hotmail.com, τηλ: 2311 256580.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γερμανόφωνο άτομο ευχάριστο, 
με ομαδικό πνεύμα για προώθηση προϊόντων 
marketing. Απαραίτητη προϋπόθεση, άριστη γνώ-
ση της Γερμανικής γλώσσας, άριστες συνθήκες 
εκπαίδευσης-εργασίας, ανταγωνιστικές αποδοχές, 
ασφάλιση, δυνατότητα μερικής-πλήρους απα-
σχόλησης. Τηλ: 6986 008675, κα Μάιλι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, πεπειραμένη, εμφανίσιμη με 
ευφράδεια λόγου, για δημόσιες σχέσεις και προ-
ώθηση επώνυμων προϊόντων ρούχα-παπούτσια-
τσάντες. Βιογραφικά στο e-mail libra@libra.gr. 
Τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι/ες για στελέχωση νέων 
γραφείων που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των συμπληρωμάτων διατροφής, για την 
κάλυψη τμημάτων: εμπορικό-διαφημιστικό-
τηλεοπτικό-τηλεφωνικό κέντρο-δημοσίων 
σχέσεων-διοίκησης. Σταθερές αποδοχές-πρι-
μ-καριέρα-δημιουργικότητα. Άριστη χρήση λόγου 
και ευχέρεια στην επικοινωνία. Τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Συνεργάτες για πολυε-
θνική παγκοσμίου κύρους, για προώθηση προϊ-
όντων, ελέγχου βάρους, περιποίησης δέρματος, 
διατροφικών συμπληρωμάτων, καθαριότητας, 
καλλυντικών κλπ. Εισοδήματα από bonus, μόνο 
με ραντεβού. Ε-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεσο συμπληρωματικό 
εισόδημα. Προσωπικότητα, επιχειρηματική νοο-
τροπία, συνεπή, ειλικρινή, κοινωνικά, δραστήρια, 
υπεύθυνα για εργασία από το χώρο τους. Ελεύθερο 
ωράριο, χωρίς κεφάλαιο. Τηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με ικανότητες Πωλητή για 
προωθητική καμπάνια στον τουριστικό τομέα. 
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία και γνώσεις του του-
ριστικού κλάδου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
requestit.gr, τηλ: 210 8838700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες για direct promotion. Εμ-
φανίσιμες, με άνεση στην επικοινωνία σε Αθήνα 
και Νησιά, από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά 
Κ.Θ.5 με φωτογραφία στο e-mail: stella.mplus@
gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα άτομα, με 
ευχέρεια επικοινωνίας, για την υλοποίηση 
προωθητικών προγραμμάτων σε καταστήματα 
της περιοχής τους. Τηλ: 210 9430777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής /τρια Καλλυντι-
κών για το νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 
και όμορους νομούς. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε εξωτερικές πωλήσεις 2 χρόνια (ελάχιστο), 
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Παρέχονται: μισθός-
αυτοκίνητο-κινητό-bonus-ασφάλιση. E-mail: 
epy@epyoe.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση καλλυντικών 
προϊόντων. 7ωρη απασχόληση, ικανοποιητικός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056, 
κα Σγουράκη.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική ζητεί άτομα, απόφοιτους 
Λυκείου, κατόχους Ι.Χ., για μόνιμη 5θήμερη ερ-
γασία. Παρέχεται αρχικός μισθός συν ασφάλεια. 
Τηλ: 210 8541212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια, από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου και διακόσμησης 
για τουριστικές περιοχές για δειγματισμό με 
laptop. Κάτοχος αυτοκινήτου-μηχανής. Προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: olympiastella123@msn.com, fax: 
210 6927798.

ΟΙΚΟΣ καλλυντικών γνωστός, ζητά νέα για μό-
νιμη εργασία για 5νθήμερο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258167.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση και δικτύωση 
από παγκόσμια εταιρία καλλυντικών σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό. Τηλ: 6932 632694.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Grama ABEE ζητά Συνεργάτη, στον 
τομέα του Visual Merchandising. Πλήρης απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πώληση και προώθηση 
προϊόντων, με μεγάλα ποσοστά κέρδους και 
πληρωμή αυθημερόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες, για προβιοτικά 
καθαριστικά, με υψηλά ποσοστά και bonus. 
Μόνιμη συνεργασία. Τηλ: 6998 848310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες άμεσα από εμπορική ελ-
ληνική εταιρία για την προώθηση προϊόντων. 
Πρωινή εργασία, μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 2310 
234733, 6985 677058.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος Κομμωτηριακών Καλ-
λυντικών. Άτομο επικοινωνιακό με όρεξη για 
δουλειά, για διατήρηση πελατολογίου και ανά-
πτυξη. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, μισθός, 
bonus κ.α. Βιογραφικά στο e-mail: hp.komm@
gmail.com, fax: 2310 232152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση και κατασκευή 
ιστοσελίδων. Ελάχιστες γνώσεις pc. Τηλ: 6975 
128648.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά έμπειρους 
Πωλητές με σπουδές και προϋπηρεσία στην επι-
κοινωνία - δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Εξωτερικός με αντικείμενο 
τις πωλήσεις. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, 
bonus επίτευξης στόχου και πενθήμερο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@somon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για πώληση φυτικών 
καλλυντικών (ή και για προσωπική χρήση, με 
έκπτωση από 15% έως 61% και με προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου, δωρεάν. Τηλ: 
6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Πωλήτριες από εταιρία 
καλλυντικών στο Παγκράτι, για προώθηση των 
προϊόντων της σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Τηλ: 210 7250873, ώρες επικοινωνίας πρωινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια για εταιρία 
με τουριστικά είδη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vagmar@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες ως Promoters, για 4ωρη 
απασχόληση 2 φορές την εβδομάδα. Παρέχονται 
bonus, περιοχή Τρίπολη. Τηλ: 6945 926375.

WEBSITE προώθησης - e-shop εταιρίας κατα-
σκευής ιστοσελίδων, αναζητά Συνεργάτες για 
την προώθηση ιστοσελίδων και e-shop. Παρέ-
χονται υψηλά ποσοστά καθώς και εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@time4web.gr.

Η ΝΟΥΜΕΡΟ 1 εταιρία αλόης βέρα στον κόσμο 
ζητά άτομα στον τομέα της υγείας - ευεξίας - 
ελέγχου βάρους - αθλητισμού, καθώς και προϊό-
ντων περιποίησης δέρματος. Τηλ: 6980 452752.

ΟΜΙΛΟΣ ειδών σπιτιού ζητεί εμφανίσιμες νέες 
για το show room στην Αγία Παρασκευή. Ευχέ-
ρεια επικοινωνίας, ανάληψη δημοσίων σχέσεων, 
επαφή με πελάτες, διαπραγμάτευση προσφορών. 
Τηλ: 210 6007176, 6932 205640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Εξωτερικός, πεπειραμένος 
από εισαγωγική εταιρία ρούχων-παπουτσιών-
τσαντών, επώνυμων προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, πεπειραμένη, με ευφράδεια 
λόγου, για δημόσιες σχέσεις και προώθηση 
επώνυμων προϊόντων, ρούχα-παπούτσια-
τσάντες. Βιογραφικά στο e-mail: libra@libra.
gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη 10 θέσεων 
εργασίας στη Θεσσαλονίκη και τα Περίχωρα, 
σε τμήμα προώθησης κοινωνικών εντύπων. 
Υψηλές αμοιβές, πλήρης ή μερική απασχόληση, 
ευέλικτο ωράριο. Δευτέρα-Παρασκευή. Ωράριο: 
9:30-15:00Τηλ: 6942 279779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παραδότρια με εμπειρία, γυναικείων 
ενδυμάτων στην Περαία Αγίας Σοφίας. Ωράριο: 
09:00-17:00, τηλ: 210 4102461.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια επί προμήθεια, για 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης σε καταστήματα 
εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: valourdo@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια για πωλήσεις ex van 
στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία-πελα-
τολόγιο στο χώρο των mini market, market-
supermarket, για προώθηση νέων προϊόντων 
στην Αττική. 6ήμερη απασχόληση-full time 
ωράριο-ικανοποιητικές αποδοχές-ασφάλιση. 
E-mail με φωτογραφία: info@stafidokeik.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Merchandiser - Πωλητής από εκδο-
τική εταιρία. Κάτοχος δίκυκλου και αυτοκινή-
του. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: ansal515.

ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ παραγωγής φυσικών καλλυ-
ντικών ζητούνται Πωλητές-Ντίλερ, για προώθηση 
προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υψηλά 
ποσοστά, δεν απαιτείται αγορά προϊόντων. Τηλ: 
6994 387120.

ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ παραγωγής φυσικών καλλυ-
ντικών ζητούνται Πωλητές-Ντίλερ, για προώθηση 
προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υψηλά 
ποσοστά, δεν απαιτείται αγορά προϊόντων. Τηλ: 
6994 387120.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες από ελληνική εμπορική 
εταιρία για το τμήμα της προώθησης. Παρέχε-
ται: σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 2310 234733, 
6985 677058.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για εξωτερικές πωλή-
σεις διαφημιστικών υπηρεσιών διαδικτύου. 
Καλό πακέτο αποδοχών προοπτικές εξέλιξης. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: μικρή εμπειρία 
στις εξωτερικές πωλήσεις, καλή χρήση του 
IX, καθημερινή χρήση του διαδικτύου. E-mail: 
job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές με πρό-
σβαση σε μεγάλο πελατολόγιο, για προώθηση 
παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος γνωστής εταιρίας. 
Ελεύθερο ωράριο. Επιθυμητή εμπειρία. Τηλ: 
2625 400343.

Η ARCTIUM που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγιεινής διατροφής ζητά άμεσα Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη για τα τμήματα της εταιρίας: Εμπορικό 
τμήμα-τμήμα οργάνωσης-διοίκησης συνεργατών. 
Δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης κατ’ 
επιλογή του ενδιαφερομένου. E-mail: arctium@
hol.gr τηλ: 213 0276214.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών Θεολόγος Κοσμήματα ζητά 
Εξωτερικούς Πωλητές /τριες με διαθέσιμο με-
ταφορικό μέσο. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: theologoshouseofjewellery@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες - Πωλητές, 
για πώληση εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος από 
γνωστή εταιρία του χώρου. Ελεύθερο ωράριο. 
Απαραίτητα προσόντα: Ικανότητες πώλησης. Επι-
θυμητή εμπειρία στον χώρο. Τηλ: 2625 400343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικοί Συνεργάτες για affiliate 
επιχειρηματικό πλάνο σε νέα πολυεθνική. Άριστες 
προοπτικές καριέρας, δυνατότητα δημιουργίας 
σταθερού εισοδήματος και δωρεάν εκπαίδευση. 
Δεν αφορά πώληση προϊόντων εταιριών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: katerinapop96@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Συνεργάτες για μερική ή πλήρη 
απασχόληση. Δυνατότητα εργασίας και μέσω 
internet. Απαραίτητη αποστολή βιογραφικού. Τηλ: 
6937 314950, ώρες επικοινωνίας: 16:00 - 22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/Προωθητές προϊόντων από 
εισαγωγική εταιρία ειδών οικιακού εξοπλισμού. 
Απόφοιτοι Λυκείου, με Ι.Χ., μόνιμη πενθήμερη 
εργασία. Παρέχεται: μισθός και ασφάλεια. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις - προώθηση 
γνωστών γαλλικών φυτικών καλλυντικών. Δω-
ρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης, αμοιβές 
με ποσοστά συν έξτρα, εργασία από το χώρο 
τους και μέσω διαδικτύου. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες - Πωλητές, 
από την εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών 
Elit. Η εταιρία παρέχει: ποσοστό επί των πωλή-
σεων, bonus, δυνατότητα για μόνιμη πρόσληψη. 
E-mail: chris@elitgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία 
συστημάτων ασφάλειας και υπηρεσιών ασφα-
λείας για την Αττική. Απαραίτητα προσόντα: 
επικοινωνιακός, δραστήριος με εμπειρία στις 
εξωτερικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerinavas@divico.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, ευπαρουσίαστες, επι-
κοινωνιακές, από εταιρία τροφίμων και ποτών 
για super-market της περιοχής τους. Παρέχεται: 
βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από εταιρία τροφίμων 
για καταστήματα λιανικής πώλησης. 5νθήμερο, 
ασφάλιση σε περιοχές Γλυφάδα και Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8258097.

ΤΕΧΝΙΚΗ εμπορική εταιρία πλοίων με έδρα τον 
Πειραιά ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη - Πωλητή. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος δελτίου πα-
ροχής υπηρεσιών, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@marvelltd.gr, fax: 210 4637030.
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Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Ταμίας, πεπειραμένη, με εμπειρία 
σε super market. Περιοχή Δραπετσώνα. Τηλ: 
210 4623171, 6972 129845.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από ζαχαροπλαστείο για 
απογευματινή - βραδινή απασχόληση. Περιοχή 
Δραγούμη 20, Θεσσαλονίκη. Ωράριο: 10:00-14:00. 
Τηλ: 2310 242877.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με μηχανουργικές γνώσεις, 
για εμπορικό κατάστημα, με δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ: 2310 525862.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, για ταμείο και παραγ-
γελιοληψία, από σουβλατζίδικο στο Περιστέρι. 
Απαραίτητα με προϋπηρεσία. Τηλ: 6932 603100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Λειτουργίας Καταστήματος 
και περιποίησης άκρων στο Μαρούσι. Απαραίτητη 
η γνώση manicure-pedicure, ονυχοπλαστικής 
και χρήση Η/Υ. Ωράριο: 13:00-21:00. Τηλ: 6997 
006676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια νέα, από φούρνο - ζαχα-
ροπλαστείο στο Κουκάκι. Απογευματινή 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6949 862701, 210 9219730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα του-
ριστικών ειδών στο Μοναστηράκι, δίπλα στην 
Παναγία Γρηγορούσα. Απαραίτητη γνώση ξένης 
γλώσσας. Τηλ: 210 3225079, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 10:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια νέα, με γνώση Αγγλικών, 
Ρωσικών, από τουριστικό κατάστημα στην Πλάκα. 
Τηλ: 210 3238522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για βενζινάδικο, για ημια-
πασχόληση και Κυριακάτικη εργασία. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 09:00-18:00. Τηλ: 6974 
413013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεμαχιστής - Ξεκοκαλιστής 
Κρέατος για μπαλτά και βιτρίνα, για κρεοπωλείο 
λιανικής - χονδρικής στη Σκόπελο. Παρέχονται: 
ένσημα και δωμάτιο. Μόνιμη εργασία. Τηλ: 6977 
718444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για mini market, με σχετική 
εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο, από περιοχές 
Νοτίων Προαστίων της Θεσσαλονίκης. (Περαία, 
Αγία Τριάδα, Καρδιά κλπ.), για ημιαπασχόληση. 
Ε-mail με φωτογραφία: mtsorba@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευχάριστη, με προσεγμένη εμ-
φάνιση, ευγένεια και ικανότητες πώλησης, για 
παρασκευή ροφημάτων και πώληση. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: coffeetails.piraeus@
gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί άτομο για ταμείο. 
Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παιδικών ειδών ζητεί Πωλητή 
-τρια. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας και πτυχίο 
ΑΕΙ - ΤΕΙ. Περιοχή Παγκράτι. Τηλ: 6973 669169.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για καταστήματα με 
γυναικεία ενδύματα, πεπειραμένες, με άνω 
των τριών ετών προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
Βιογραφικά στο e-mail: kaitevadaraki@hotmail.
com, τηλ: 6947 374394.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από βιβλιοπωλείο στο Χολαργό. 
Μόνιμη εργασία, απαραίτητα πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 210 3635352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα στο Χαλάν-
δρι, για 5νθήμερη εργασία. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 8258170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας για ψητοπωλείο στο Παγκράτι, 
για βραδινή ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 7011506.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, από κατάστημα καλ-
λυντικών στην Κηφισιά. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258149.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, από κατάστημα καλλυντι-
κών για 5νθήμερη εργασία. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ΙΚΑ στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8258141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από κατάστημα παιχνιδιών 
στην Κηφισιά και το Μαρούσι. Παρέχονται: βα-
σικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258165.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για 5νθήμερη εργασία, από 
κατάστημα καλλυντικών στο Ψυχικό. Παρέχονται: 
βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από κατάστημα παιχνιδιών. 
Παρέχεται: βασικός μισθός και ασφάλιση. Περιοχή: 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8258169.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, έμπειρη από ζαχαροπλαστείο 
στην Πετρούπολη. Τηλ: 210 5782909.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από κατάστημα καλλυντικών 
στον Πειραιά. Παρέχονται: 5νθήμερο, βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 8258145.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία, από video club 
στο Γέρακα. Τηλ: 210 6046503.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος για κατάστημα επίπλων 
κουζίνας. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: shop@cosmoset.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ειδών στην Πλάκα 
ζητά πεπειραμένη Πωλήτρια. Να γνωρίζει ξένες 
γλώσσες. Τηλ: 210 3223233.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητεί Πωλήτρια καταστήματος. 
Απαραίτητα: πολύ καλή γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, προοπτική εξέλιξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος ΤΕΙ δομικών για κατάστη-
μα δομικών, άνευ στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. Επιθυμητή γνώση 
χρήσης Η/Υ και ταμειακής μηχανής. Βιογραφικά 
στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Καταστημάτων. Απαραί-
τητα: 5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
στο χώρο της εστίασης, ικανότητα διαχείρισης 
προσωπικού, πιστοποιητικό υγιεινής και ασφά-
λειας (HACCP) επιθυμητό, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: d.avarkioti@pizzafan.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άριστη γνώση Αγγλικών, για 
σεζόν σε κατάστημα ξενοδοχείου στην Κω. Τηλ: 
6944 296814.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Λιανικής με 3ετή εμπειρία 
ιδανικά στο χώρο αρωμάτων και καλλυντικών. 
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση. Γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ. Παρέχεται: συνέντευξη, skype 
και εκπαιδευτική εργασία στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: zoniou.everlasting.
essence@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για εποχική απασχόληση, 
σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική στο Νέο 
Μαρμαρά. Απαραίτητα Ρώσικα και Αγγλικά. Τηλ: 
6972 336185.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με δίπλωμα, προϋπηρεσία 
και γνώστης παρασκευασμάτων, σε κρεοπωλείο 
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6978 445001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, με εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων για κατάστημα στην Άνω Γλυφάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: joinclubmixalis@gmail.
com, τηλ: 6945 873846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εμπορικό κατάστημα 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Προσόντα: δίπλωμα 
μοτό, Αγγλικά, Γερμανικά, γνώσεις Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: jobs.antallaktika@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητείται έμπειρος 
Πωλητής Επίπλων, για τη στελέχωση του υπο-
καταστήματός μας στο Μαρούσι. Προσόντα: Καλή 
γνώση Αγγλικών και Γερμανικών, καλή γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@electra.com.
gr, fax: 2310 759477.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για αρτοζαχαροπλαστείο-
cafe, από τις περιοχές Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Περιστέρι, 
Καματερό, με μεταφορικό μέσο. Προϋπηρεσία θα 
προτιμηθεί. Ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 6972 
727503, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μόνιμη εργασία, σε 
κοσμηματοπωλείο στην Πλάκα. Απαραίτητα 
Αγγλικά και μία δεύτερη ξένη γλώσσα. Τηλ: 
6972 099518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για super market στη 
Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Καταστήματος, για super 
market στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: 
αντίστοιχη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες για super market στη Μύ-
κονο. Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: kuluris@diellas.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για καθημερινή 15νθήμερη 
εργασία τον Ιούνιο, σε κατάστημα ηλεκτρικών 
ειδών. Οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από 
τα γραφεία της εταιρίας καθημερινές. Ωράριο: 
10:00-15:00 στη διεύθυνση Α. Παπανδρέου 58 
Καλαμαριά. Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα λιανικής με 
τουριστικά είδη, στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vagmar@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με δικό της μεταφορικό μέσο, 
για εργασία σε περίπτερο στο Πανόραμα. Τηλ: 
6942 037032.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές και Υπεύθυνοι από αλυσίδα 
ζαχαροπλαστείων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από αρτοζαχαροπλα-
στείο στους Αμπελόκηπους Αθηνών, με γνώση 
παρασκευής καφέδων. Tηλ: 6978 185025, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις Αγγλικών, για 
τουριστικό κατάστημα στο Μοναστηράκι. Ωράριο: 
10:00-21:00, τηλ: 6979 823329.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια έμπειρος /η για κρε-
οπωλείο στην Πετρούπολη. Τηλ: 210 5027050, 
6936 283894.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτης έμπειρος, για κρεοπωλείο 
στον Άγιο Στέφανο. Βασικός μισθός, ΙΚΑ και 
bonus επί των πωλήσεων. Τηλ: 210 6218443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοποιείο στο Χολαργό. 
Τηλ: 6936 625610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, έμπειρη, με γνώσεις Η/Υ, από 
κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων στο Κολωνάκι. 

Βιογραφικά στο e-mail: grdepolo@yahoo.com, 
fax: 210 2618848.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με προϋπηρεσία στο 
χώρο του ρούχου. Τηλ: 210 6638183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για χρωματοπωλείο στα Άνω 
Λιόσια, ωράριο καταστημάτων. Τηλ: 210 2480065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με καλή γνώση Η/Υ, για το τμήμα 
των παραλαβών σε πολυκατάστημα. Τηλ: 210 
3231826.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, για κα-
τάστημα Η/Υ στις Αχαρνές. Γνώσεις σε δίκτυα, 
laptops, printers, φορολογικούς μηχανισμούς. 
Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ninios_p@yahoo.gr.

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, ζητείται για εργασία σε 
πρατήριο υγρών καυσίμων, με την ειδικότητα 
Πωλήτριας Καυσίμων. Τηλ: 210 2719319, ώρες 
επικοινωνίας 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις Η/Υ, για τηλέφωνο 
από σουβλατζίδικο στη Δάφνη. 8ωρη ή 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 9758668.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά για άμεση 
πρόσληψη Υπεύθυνο Πωλήσεων Spa για Ρόδο, 
Κω, Κρήτη, Κέρκυρα. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: spa@
mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πωλήσεις με άδεια οδήγησης. 
Τηλ: 210 5580450.

A B2B SΑΑS company is seeking for a Sales/
Account Manager. The candidate must hold a 
bachelor’s degree, 3+ years of work experience 
and excellent English skills. CVs: katerina.
anagnostara@essdocs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές, για δίκτυο ανά-
πτυξης επιχειρήσεων. Ποσοστό κέρδους 80%. 
Βιογραφικά στο e-mail: natassa.skiadopoulou@
gmail.com, τηλ: 6940 883383, κα Νατάσσα Σκια-
δοπούλου.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, με εμπειρία σε πωλή-
σεις-ικανότητες οργάνωσης, για ανάπτυξη δικτύου 
πωλήσεων. Άμεση δυνατότητα συνεργασίας-σί-
γουρη προοπτική καριέρας-υψηλά εισοδήματα-
μεγάλα ποσοστά κέρδους. (από 40% έως και 80%) 
Απαραίτητα: ειλικρίνεια, θετικότητα, ολοκλήρωση 
στόχων. Τηλ: 6986 950930.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρώην ζητούνται για άμεση 
συνεργασία με χωρίς κεφάλαιο με τη μεγαλύτε-
ρη παραγωγό εταιρία. Απαραίτητα: ειλικρίνεια, 
δυνατότητα ολοκλήρωσης στόχων, θετική στάση 
προς μάθηση. Άμεσα, συνεχώς αυξανόμενο ει-
σόδημα. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια χονδρικής ένδυσης, για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η εμπειρία στο 
αντικείμενο τουλάχιστον 5 ετών και γνώση Η/Υ, 
Αγγλικών. Άμεσα διαθέσιμος. Βιογραφικά στο 
e-mail: sevasti@mambretti.gr, τηλ: 210 7253965.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από αντιπροσωπεία θερ-
μαντικών, ηλεκτρικά - οικιακής χρήσεως. Θα 
προτιμηθούν οι έχοντες σχέση με καταστήματα 
εστίασης. Ωράριο: 08:00 - 16:00. Τηλ: 210 5710290.

ΕΤΑΙΡΙΑ πολυεθνική ζητά άτομα για πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Εγγραφή 20 ατόμων (300 
ομάδα). Ωράριο: 10:00-21:00. Τηλ: 6974 486732.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών οικιακού εξοπλισμού, 
ζητεί άτομα, απόφοιτους Λυκείου, για 4ωρη απα-
σχόληση από το σπίτι. Ωράριο: 16:00-20:00. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εισπράκτορας με προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις, για εταιρία στον κλάδο του αυτοκινήτου. 
Απαραίτητο δίπλωμα δίκυκλου. Ωράριο: 09:00-
17:00. Βιογραφικά στο e-mail: megadouka@
safetykleen.gr, τηλ: 210 9719180, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales και Customer Support 
Representative με γνώσεις χρήσης internet, 
office, Αγγλικών. Επικοινωνιακές, διαπραγμα-
τευτικές και οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια 
στον προφορικό και γραπτό λόγο. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@visionworksltd.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων 
οινοποιίας με έδρα τη Χαλκίδα, ζητά Υπεύθυνο 
Πωλήσεων με πτυχίο Μηχανικού ή Τεχνολόγου 
τροφίμων. Άριστη γνώση Αγγλικών και Microsoft 
office. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στην Καλαμαριά ζητεί 
Πωλητή /τρια για πωλήσεις σε είδη πληροφο-
ρικής. Άριστη γνώση Hardware και Αγγλικής 
Γλώσσας. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@pcrama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση διεύθυνσης 
πωλήσεων σε διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 6932 
946799.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες έως 30 Μαΐου για μόνιμη, 
άμεση και στηριζόμενη συνεργασία, από μεγάλη 
εταιρία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, προϊόντα 
στους πιο αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς. 
Εξασφαλισμένο εισόδημα. E-mail: perraki.k@
gmail.com, τηλ: 6944 727748.

Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ μετάλλων Κρήτης ΑΕΒΕ 
ενδιαφέρεται να προσλάβει Στέλεχος Τμήματος 
Πωλήσεων στο Ρέθυμνο. Επιθυμητά προσόντα: 
σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης, προϋπηρε-
σία, Αγγλικά, εμπειρία στη χρήση του SoftOne 
Panorama ή αντίστοιχου ERP. E-mail: info@
promet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από εταιρία εισαγωγής 
παιχνιδιών στη Νέα Ερυθραία. Παρέχονται: 
βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258163.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία στη χονδρική 
πώληση, από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. 
Τηλ: 210 2589497, 6947 995514.

H ARCTIUM εταιρία υγείας και ομορφιάς, ζητά 
δραστήριο άτομο για υπεύθυνη εργασία. Δυνα-
τότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης, άμεσο 
ξεκίνημα κατόπιν αξιολόγησης. Ωράριο: 09:00-
17:00, τηλ: 210 2918755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Συνεργάτης με εμπειρία-γνώση της 
αγοράς, για συνεργασία στον κλάδο της ανάπτυξης 
επιχειρήσεων στο στήσιμο εμπορικού δικτύου 
καταναλωτών-δικτυωτών. Απαραίτητα προσόντα: 
επικοινωνιακές δεξιότητες-εργατικότητα-ομα-
δικό πνεύμα. E-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 
6944 727748.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για οργάνωση και συνεργα-
σία από μονοπωλιακή πολυεθνική εταιρία. Τηλ: 
6932 632694.

ΑΝΩΝΥΜΗ παραφαρμακευτική εταιρία συμπλη-
ρωμάτων διατροφής για το νέο υποκατάστημα, 
προσλαμβάνει 7 άτομα για το εμπορικό τμήμα, 
παραγγελίες, παρακολούθηση προγραμμάτων 
- λήψη παραγγελιών από τηλεόραση. Σταθερός 
μισθός, πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 5554968.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων, από βιομηχανία 
ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού 
στο Βόλο. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών. 
Τηλ: 6957 836913, υπεύθυνος επικοινωνίας 
κος Τράντος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές έμπειροι στο χώρο των 
διαφημιστικών δώρων και στη συσκευασία, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη ή τη Λάρισα για τα φαρ-
μακεία. Παρέχεται: προμήθεια, αυτοκίνητο και 
έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για 
σύναψη συμβολαίων προβολής επιχειρήσεων 
σε ηλεκτρονικό οδηγό. Η σχέση εργασίας είναι 
με προμήθεια αποκλειστικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: john@e-concierge.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής προϊόντων, ζητά άτομο, με 
εμπειρία και εξειδίκευση στην αγορά. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ, γνώση προγραμμάτων 
Office και ERP, με διάθεση για εργασία και αντί-
ληψη της αγοράς. Τηλ: 210 9761163.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για πώληση ραφιών super 
market, ραφιών βαρέως τύπου, μηχανημάτων 
επεξεργασίας μετάλλου, κλπ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@parastatidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές food service από εταιρία 
χονδρικής πώλησης και τροφοδοσίας τροφίμων 
σε εστιατόρια, για μόνιμη συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: vk.fmsales@gmail.com, τηλ: 
215 5054898.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
που βασίζονται στην προσωπική προσπάθεια. 
Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύ-
θερο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική απασχόληση και εισο-
δήματα. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανάπτυξη εμπορικού δι-
κτύου σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Εργασία από το 
σπίτι, πλήρη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εμπορική επιχείρηση 
άμεσα για εξυπηρέτηση πελατολογίου και 
εποπτεία πωλήσεων. Παρέχεται: εκπαίδευση, 
ευέλικτο ωράριο και άμεσες αποδοχές. Προϋ-
πηρεσία όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
wcentralpoint@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες που δεν έχουν κεφά-
λαιο, για εταιρία. Εργασία από το internet. Τηλ: 
6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί για με-
ρική ή πλήρη απασχόληση. Υψηλά εισοδήματα 
και bonus, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sanctus1961@gmail.com, τηλ: 
6973 471236.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίων ζητεί έμπειρους 
Πωλητές. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 210 2409114, 
6973 408063, 210 2409115.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Συνεργάτες για τμήμα 
πωλήσεων. Τηλ: 6944 327888.

ΕΤΑΙΡΙΑ παγκόσμια ζητά νέους, για δημιουργία 
δικής τους επιχείρησης. Προσφέρεται: εκπαίδευση. 
Τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα για νέα επιχείρηση ηλε-
κτρονικού εμπορίου. Απαραίτητα: άριστη χρήση 
Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη, διάθεση για εργασία. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: euroreal1@gmail.com, 
κωδ: Syn1-sk.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα 
υγείας, προσφέρει συνεργασία σε Συνεργάτες. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση, ωράριο αναλόγως 
αποδοχών. Τηλ: 6909 814220. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Πωλητής από εταιρία ιατρι-
κών μηχανημάτων. Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρονικός, 
γνώστης Αγγλικής, δυνατότητα μετακινήσεων, 
ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, 
πελατοκεντρική αντίληψη. Παρέχεται: εκπαίδευση, 
μισθός, ασφάλιση, bonus επί των πωλήσεων. 
E-mail: efitournavitou@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ορθοπεδικών ειδών ζητεί Πωλητή Φαρ-
μακείων για την Αττική. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις φαρμακείων τουλάχιστον 2 έτη. 
Βιογραφικά στο e-mail: kyritsis-personnel@
hotmail.com, τηλ: 210 6775555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για ενημέρωση κτηνια-
τρείων. Προϋπηρεσία πωλήσεων στο χώρο ή 
στις πωλήσεις φαρμακείου για Βόρεια Ελλάδα 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. (Κάλυψη μέχρι Θρά-
κη). Βιογραφικά στο e-mail: hr@pethealth.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολύπειρος Ιατρικός Επισκέπτης (8-12 
έτη εργασίας). Σοβαρός, ικανός, επικοινωνια-
κός, αποτελεσματικός με επιτεύγματα σε όλη 
τη διάρκεια της καριέρας του /της. Σοβαρές 
υποψηφιότητες μόνο. E-mail: a.coscoletos@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των φαρμακείων αναζητά 
Πωλητή /τρια για cold calls και τηλεφωνικές 
πωλήσεις σε φαρμακεία. Προϋπηρεσία επιθυμητή, 
αλλά όχι απαραίτητη. Καλές αποδοχές. Βιογρα-
φικά στο e-mail: spapadakis@pharmacydeal.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των φαρμακείων αναζητά 
Εξωτερικό Πωλητή /τρια για φαρμακεία. Προϋ-
πηρεσία στο χώρο των παραφαρμάκων-καλλυ-
ντικών επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Καλές 
αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: spapadakis@
pharmacydeal.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές έμπειροι στο χώρο των 
διαφημιστικών δώρων και στη συσκευασία, 
με έδρα την Θεσσαλονίκη ή την Λάρισα για τα 
φαρμακεία. Παρέχεται: προμήθεια, αυτοκίνη-
το και έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
john@epsilonk.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, από ανώνυμη εταιρία 
ιατρικών και συναφών υπηρεσιών για τους 
νομούς Λάρισας-Τρικάλων-Καρδίτσας-Βό-
λου. Εμπειρία επιθυμητή, όχι απαραίτητη. Θα 
προτιμηθούν κάτοχοι αυτοκινήτου-αποδοχές 
ικανοποιητικές βάση προμηθειών. E-mail: 
trikala@homecareservices.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Συνεργάτες με εμπειρία 
στην ιατρική ενημέρωση, για άμεση και έμμεση 
πώληση ιατρικών ειδών σε ιατρεία, κλινικές 
κλπ χώρους υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@nostrumiatrika.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί - Παθολόγοι και ειδικευό-
μενοι ανεξαρτήτου ειδικότητας από πολυεθνική 
εταιρία καλλιέργειας και παραγωγής reishi, για 
ανεξάρτητη επαγγελματική συνεργασία με αρκετά 
μεγάλο περιθώριο κέρδους-τζίρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

H ANATS εταιρία ιατρικού υλικού ζητά Πω-
λητές Φαρμακείου. Προϋπηρεσία, δυνατότητα 
μετακίνησης, γνώσεις Η/Υ, μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: Φ152.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών με έδρα την Αθήνα 
ζητά Πωλητή Επιθεμάτων για τον τομέα του 
τραύματος με αντικείμενο τα επιθέματα επού-
λωσης και τις στομίες. Εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@oxygenium.gr.

Η ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προ-
ϊόντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋ-
πηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά. Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: A152.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από χώρους αισθητικής, 
αθλητισμού, διατροφής, Ιατρικών Επισκεπτών, 
για συνεργασία στην προώθηση ανάλογων φυ-
σικών προϊόντων. Ποσοστά επί των πωλήσεων 
και προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
marioikonomou@gmail.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Ιατρικός Επισκέπτης - Πωλήτρια, 
από την klinikum ιατρικά προϊόντα και μητρικός 
θηλασμός στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών, Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία και φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@klinikum.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη για Βόρεια Ελλάδα και Θράκη, από 
ιατρικό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@
magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΕΤΑΙΡΙΑ φαρμακευτικών καλλυντικών ζητεί Ιατρι-
κούς Επισκέπτες με έδρα την Αθήνα. Εμπειρία σε 
ιατρική επίσκεψη 3-5 χρόνια. Διατίθεται: μισθός, 
bonus, ΙΚΑ, εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης 
εκτός έδρας. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: info@froika.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των συμπληρωμάτων δια-
τροφής και των OTC προϊόντων, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει Στέλεχος Πωλήσεων φαρμακείου 
στην Αττική. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις σε αντίστοιχα προϊόντα, τουλάχιστον 3 
έτη. E-mail: actionplanhr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ιατρικών μηχανημάτων 
και αισθητικής, άτομο για επιδείξεις-εξωτερι-
κές πωλήσεις σε Αισθητικούς και Γιατρούς, με 
γνώση της Αγγλικής. Επικοινωνιακό με διαπραγ-
ματευτική ικανότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
efitournavitou@gmail.com.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιατρικών παροχών υγείας 
ζητεί 8 άτομα για να καλυφθούν τα νέα της 
γραφεία, για επιβεβαίωση, καταχώρηση, λήψη 
παραγγελιών, αποθήκη. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. 
Τηλ: 6930 230295.

 

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναισθησιολόγος για συνεργασία σε 
αεροδιακομιδές. Athens Assistance. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@athensassistance.gr, τηλ: 210 
4296631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ή τελειόφοιτος Φυσικο-
θεραπεύτρια ή Νοσηλεύτρια, για απασχόληση 
παιδιού 2 ετών με ειδικές ανάγκες. Ωράριο 
πλήρες-μειωμένο κατόπιν συμφωνίας. Παρέ-
χεται: ασφάλιση-ικανοποιητικός μισθός. Περιοχή 
κέντρο Πειραιά. Ε-mail: a.tagarakis@yahoo.gr, 
τηλ: 6976 714439.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός σε αναμονή ειδικότητας, 
για απασχόληση σε εκδοτική εταιρία. Άριστος 
χειρισμός Η/Υ και internet, πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: kafkas@
otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες, για εργασία 
σε Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Προϋπηρεσία 
καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Εργατι-
κότητα, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.takvorian@swissjobs.gr, τηλ: 23920 75661.

C.O.G.U.K. is now recruiting registered Nurses 
from Greece to work for clients in the UK as 
private sector. Full time. CVs: paulw@coguk.
com, Paul Wilson.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες, από κέντρο 
αποκατάστασης στα Χανιά. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympionchanion.
gr, fax: 2821 049395.

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ιατρός έμπειρος ζητείται από 
ιατρικό διαγνωστικό κέντρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.batali@magnitiki.gr, τηλ: 210 6743294.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται για καλοκαιρινή απασχό-
ληση σε κατασκήνωση στα Χανιά Κρήτης. Τηλ: 
6973 324401, ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ειδικός, Κλινικός Διατροφολόγος, 
απόφοιτος Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην 
αντιμετώπιση μεταβολικών διαταραχών σε 
χρόνια πάσχοντες, για συνεργασία με ιατρικό 
κέντρο ευεξίας στο Παλαιό Φάληρο. E-mail: 
apetropouloumd@gmail.com.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ειδικευμένος ή σε μερική αναμονή 
ειδικότητας ζητείται για συνεργασία σε παιδιατρείο 
στο Γαλάτσι για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: grammateia1@gmail.
com, τηλ: 210 2913533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός, για ορεινή παιδική κατασκήνωση 
κοντά στα Καλάβρυτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@achaikochorio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός, κάτοχος άδειας ασκή-
σεως επαγγέλματος, με γνώση Αγγλικών για 
εργασία σε φαρμακείο στην Κύπρο. Τηλ: 3579 
6821224.

H AEGEOSPAS αναζητά Συνεργάτες των ειδικο-
τήτων Managers, Αισθητικοί, Φυσικοθεραπευτές, 
Πωλητές, για να στελεχώσουν Spa της εταιρίας 
στην Ελλάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeospas.gr, τηλ: 2810 
263700, 6940 650127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τραυματιοφορέας - Νοσηλευτής, για 
εργασία σε ιδιωτική επιχείρηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@11311.gr, τηλ: 2310 637277.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Νοσηλευτικής για Δημόσιο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου. St 

George University Hospital. Οι συνεντεύξεις θα 
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα 6 Μαΐου. Βιογραφι-
κά στο e-mail: sonia.tzaferi@cplhealthcare.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
συνεργασία ή συστέγαση σε πλήρως ανακαινι-
σμένο πολυϊατρείο στην Καλλίπολη του Πειραιά. 
Τηλ: 6937 217020, 210 6082019.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ζητεί Ενδοκρινολόγο, Αγγειολόγο 
και Ωτορινολαρυγγολόγο. Τηλ: 210 9524820, 
210 8954499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Γιατροί γενικοί ή ανειδίκευτοι 
για 5μηνη καλοκαιρινή εργασία στην Κέρκυρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: kourisbatis@yahoo.gr, 
τηλ: 6978 798605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κτηνίατρος για εταιρία αργοτικών 
εφοδίων στην Αττική. Τηλ: 6947 616687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα - Γηροκόμος με εμπειρία 
από γηροκομείο στην Αθήνα. Τηλ: 210 6459236, 
210 6465724.

ΜΟΝΑΔΑ φροντίδας ηλικιωμένων στην Άνω 
Γλυφάδα ζητά Νοσηλεύτρια ΤΕ ή Βοηθό Νοσηλεύ-
τριας για 4ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 9624122.

ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται Γιατροί, με ή 
άνευ ειδικότητας για θερινή απασχόληση. Μι-
σθός πολύ ικανοποιητικός, ασφάλεια και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: vzoumparis@gmail.com, 
τηλ: 6987 991433.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για να αναλάβει φαρμα-
κείο στα Μέθανα Τροιζηνίας. Τηλ: 6973 468050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχίατρος με εμπειρία στις διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές για συνεργασία 
σε κέντρο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
cgalanopoulou@hotmail.com, τηλ: 210 6893610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαία για πλήρη απασχόληση σε γυναι-
κολογικό ιατρείο στη Χαλκίδα, με χρέη βοηθού 
και γραμματειακής υποστήριξης. Απαραίτητη η 
γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητη 
ευγένεια και υπευθυνότητα. Τηλ: 6972 602693, 
22210 74388.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για παγκόσμιο 
οργανισμό που ασχολείται με την έρευνα τη 
διάγνωση και τη θεραπεία της τριχόπτωσης. 
Τηλ: 6973 995033.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Υπεύθυνο 
Χημείου και μικροβιολογικού εργαστηρίου φαρ-
μάκων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
ετών. Βιογραφικά στο e-mail: greekpharmajobs@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός Πλαστικός - Δερματολόγος ή 
σε αναμονή ειδικότητας για 5 χρόνια τουλάχιστον 
από παγκόσμιο οργανισμό που ασχολείται με 
την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπεία της 
τριχόπτωσης. Τηλ: 6973 995033.

 

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι σε webtv - videoπερι-
οδικό. Πτυχιούχοι νομικής ή τελειόφοιτοι ως 
παρουσιαστές-σχολιαστές νομικών και συναφών 
θεμάτων σε ενημερωτικό- ψυχαγωγικό 24h web 
tv-εβδομαδιαίο video περιοδικό ποικίλης ύλης 
και νομικής υποστήριξης. E-mail με φωτογραφία: 
inefproductions@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Collections Representatives, από 
δικηγορική εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Σκο-
πός η διαχείριση οφειλών σταθερής τηλεφω-
νίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία στη διαχείριση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών-σταθερός μηνιαίος 
μισθός ασφάλιση. Προοπτικές εξέλιξης. Μερι-
κή πενθήμερη απασχόληση. E-mail: etoussa@
aolawyers.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων νομικών σχολών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

 

Εκπαίδευση - Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών με εμπειρία και συστά-
σεις, ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών στον 
Άλιμο. Τηλ: 6972 508759, ώρες επικοινωνίας 
10:00-12:00, 17:00-19:00.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Γερμανικών στο Περιστέρι ζητά 
Καθηγητή/τρια Γερμανικών για τη νέα σχολική 
χρονιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@germanika-
peristeri.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Ιταλικών, για ιδιαίτερα 
μαθήματα παθολογίας, φαρμακολογίας. Τηλ: 
6977 211946, 210 6436679.

PRIVATE primary school is seeking for a native 
English language Teachers for a summer day-
camp, 17/5/15 - 30/6/15,Monday - Friday, 8:30-
14:30. CVs: primaryeducationthess@gmail.com, 
fax: 2310 300440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός με δεξιότητες στα θε-

ατρικά παιχνίδια και στο κουκλοθέατρο, από 
νηπιαγωγείο στο Βύρωνα. Απογευματινές ώρες. 
Τηλ: 210 7651179.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
έμπειρο Καθηγητή-Pastry Chef. Προαιρετική 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο 
της ιδιωτικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Απασχόληση και το καλοκαίρι. E-mail: 
gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολύ καλός /η γνώστης /τρια της Ια-
πωνικής για μετάφραση λογοτεχνικού έργου στα 
Ελληνικά με σκοπό την παραγωγή θεατρικού έρ-
γου. Βιογραφικά στο e-mail: manji.productions@
gmail.com, μέχρι τις 20 Μαΐου 2015.

TA ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Διακρότημα Άνω Γλυφάδας, 
ζητούν Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με 
οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Άριστο περιβάλλον, εκπαίδευση, προοπτικές 
εξέλιξης και αποδοχές αναλόγως προσό-
ντων. Βιογραφικά στο e-mail: anoglyfada1@
diakrotima.gr.

Η MANAGEMENT FORCE επιθυμεί να προσλάβει 
για μόνιμη απασχόληση Χημικό Μηχανικό για τη 
θέση του Μηχανικού Ασφαλείας βιομηχανίας και 
διεργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: secretariat@
mforsafety.com, κωδ: ISGR.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ομαδάρχης/ισσα, για ορεινή παιδική 
κατασκήνωση κοντά στα Καλάβρυτα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@achaikochorio.gr, κωδ: ΟΜΑΔ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής, από μεγάλο 
φροντιστηριακό οργανισμό. Τηλ: 210 7488030, 
ώρες επικοινωνίας: 16:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός από την Αγγλία, native 
speaker, από νηπιαγωγείο στα Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@peterpanschool.
gr, τηλ: 210 8954480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός πτυχιούχος Πανεπιστημίου, 
για δημιουργική απασχόληση διδύμων 6 ετών 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Περιοχή Σαρωνίδα 
και πληρωμή με το μήνα. Τηλ: 6944 569996.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ή απόφοιτοι Παιδαγωγικών 
Σχολών ζητούνται για καλοκαιρινή απασχόληση 
σε κατασκήνωση στα Χανιά της Κρήτης. Ωράριο: 
09:00 - 14:00. Τηλ: 6973 324401.

LOOKING for English Teachers (preferably native 
speakers). Area: Kifissia. CVs: myystudies@
ymail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί με εμπειρία, για τη 
στελέχωση νεοσύστατου κέντρου μελέτης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mathisi.gnosi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία, στο χώρο της 
εκπαίδευσης για νεοσύστατο κέντρο μελέτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mathisi.gnosi@gmail.com.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ελαιουργικές επιχειρήσεις, με 
έδρα στην ΒΙΠΕ Μεγάρων, ζητά να προσλάβει 
Τεχνολόγο Τροφίμων (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για την κάλυψη 
θέσης υπεύθυνου βάρδιας παραγωγής. Βιογρα-
φικά στο e-mail: agrotikisa_cv@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι, για απασχόληση ως Δη-
μοσιογράφοι και Παραγωγοί Διαφημίσεων σε 
εκδοτικό και διαφημιστικό οργανισμό, σε έντυπα 
πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Μισθός 
και bonus. Τηλ: 6975 731397, 210 5446460.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος σχολών ξένων γλωσ-
σών ζητεί Καθηγητές Αγγλικών, Γαλλικών, Γερ-
μανικών για παραρτήματα σε Κολωνό. Τηλ: 210 
5748254, ώρες επικοινωνίας 16:00-21:00.

ΕΙΔΙΚΗ Παιδαγωγός ή Λογοθεραπεύτρια, έμπειρη 
στο σύστημα ΑΒΑ, για παράλληλη στήριξη σε 
παιδί με αυτισμό Β’ Δημοτικού. Απαραίτητα από 
Πειραιά ή γύρω, ωράριο 08:00-14:00. Τιμή 300€. 
Τηλ: 213 0335065, 6930 987315.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Παιδαγωγού, για παιδικό 
σταθμό στη Σαλαμίνα. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6988 157509.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελει-
όφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, 
mysql, γραφιστική και web design, δημόσιες 
σχέσεις και εμπόριο, δημοσιογραφία και media. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ σταθμός στην Παλλήνη ζητά Παιδα-
γωγούς προσχολικής αγωγής με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: pspallini@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός με προϋπηρεσία, για 
παιδικό σταθμό στο Μαρούσι. Κατά προτίμηση 
κάτοικος γύρω περιοχών. Ωράριο: 10:00 - 12:00. 
Τηλ: 6976 830000.

LANGUAGE school in Moschato requires 
experienced English Τeachers, for summer 
classes and next academic year. CVs: anna-
mp@windowslive.com.

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

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

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στο Κορωπί 
ζητεί Μηχανικό Αυτοκινήτων, κατά προτίμηση 
με γνώσεις Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
lefkada@greenmotion.gr τηλ: 210 6022300, 
6944 585911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης γενικών καθηκόντων, από 
εταιρία μεταλλικών κατασκευών στον Άγιο Στέ-
φανο, για περιοδική ή μόνιμη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ids.com.gr, τηλ: 210 6220378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτροσυγκολλητής, 
συνεπής με προϋπηρεσία, για κολλήσεις tig/
mig, ανάγνωση σχεδίου, χειρισμό cnc μηχανη-
μάτων μηχανουργείου και λοιπών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ids.com.gr, τηλ: 210 6220378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Αυτοκινήτων για 
τοποθέτηση φιμέ, για το κατάστημα Carner Θεσ-
σαλονίκης, για είδη αυτοκινήτων, για το συνερ-
γείο του καταστήματος. Απαραίτητα με γνώσεις 
τοποθετήσεων φιμέ. E-mail: giannis@carner.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός, για συντηρήσεις και βλάβες 
κλιματιστικών, με δίπλωμα Ι.Χ. Περιοχή Αχαρνές. 
Τηλ: 210 2525955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Οικοδομής για εργασία σε 
Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Προϋπηρεσία και 
καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Εργατικό-
τητα, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.takvorian@swissjobs.gr, τηλ: 23920 75661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ηλεκτρολόγου με άδεια για 
αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα. Τηλ: 210 4918800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες, για εργασία 
στην Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Προϋπηρεσία 
και καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Εργα-
τικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα. Τηλ: 2392 075661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων να εργα-
σθεί σε συνεργείο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων 
στη Σπάρτη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: korakianitim@oceansec.
gr, τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Εγκαταστάσεων από τε-
χνική εταιρία ηλεκτρονικών συστημάτων και 
συστημάτων ασφαλείας, με δίπλωμα αυτοκι-
νήτου, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 
210 5771997.

Η MANAGEMENT FORCE επιθυμεί να προσλάβει 
για μόνιμη απασχόληση Χημικό Μηχανικό για τη 
θέση του Μηχανικού Ασφαλείας βιομηχανίας και 
διεργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: secretariat@
mforsafety.com, κωδ: ISGR.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ τέντας με γνώσεις ηλεκτροκόλλη-
σης, ζητείται για εργασία στον Πειραιά. Τηλ: 
210 4517921.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ανοξείδωτων κατασκευών και επαγ-
γελματικών ψυγείων βιτρίνα, ζητείται. Τηλ: 210 
9916466, 6932 755892.

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ζητούνται για την κατασκευή χάρτινων 
τσαντών. Περιοχή Σπάτα. Τηλ: 210 6038413.

H ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία Plasis ενεργειακή στο Ηρά-
κλειο ζητά διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό με 
εξειδίκευση σε έργα αναερόβιας χώνευσης και 
παραγωγής βιοαερίου. Προσόντα: καλή γνώση 
Αγγλικών-προγράμματος autocad-κάτοχος διπλώ-
ματος οδήγησης. Ε-mail: tsantiraki@plasisgroup.
com, κωδ: BG_CH.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί Αρχιτέκτονα με πείρα σε 
κατασκευή cafe. Βιογραφικά στο e-mail: info@
venetis.com.gr, fax: 210 2849016.

ΕΤΑΙΡΙΑ security στη Σαρωνίδα ζητεί Χειριστή 
κέντρου λήψης σημάτων, με γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Απαραίτητη η άδεια security, εργασία 
με βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: info@dgs.
gr, τηλ: 22910 54817.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραμένες, για σιδερωτήριο 
και νέα για κουμπί - κουμπότρυπα στους Αγίους 
Αναργύρους. Τηλ: 210 2388013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη, από εργοστάσιο 
κατασκευής καναπέδων. Απαραίτητη εξειδίκευ-
ση στο είδος, μόνιμη εργασία στο Κορωπί. Τηλ: 
6979 114449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων, από αντι-
προσωπεία αυτοκινήτων, με πολυετή εμπειρία 
σε ανάλογη θέση. Κατά προτίμηση σε vag group, 
άριστη γνώση σε νέες τεχνολογίες και χρήση 
διαγνωστικού εξοπλισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: stavros@filosidis.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητά Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και μηχανολογικού σχεδίου 
(Autocad, inventor). Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
κατασκευαστική εταιρία, σε αντίστοιχη θέση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel ιατρικά, που ασχολείται με 
την κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών 
ζητεί Τεχνικό Ορθοπεδικού Εργαστηρίου, για 
το εργαστήριο και για εξωτερικές δουλειές 

με δικό του μηχανάκι. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@manel.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώ-
να Χαλκίδας, ζητά Ηλεκτρολόγο με γνώσεις 
αυτοματισμών. Απαραίτητη γνώση Ιταλικών η 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητά Μηχανικούς - Συντηρητές, 
με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχε-
δίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητά Φανοποιούς - Ηλεκτροσυγκολ-
λητές, με γνώση ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-TIG. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητά Μηχανικούς - Μονταδό-
ρους, με βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών, με 
δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητάει Μηχανολόγο ΑΕΙ-ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδωτων 
κατασκευών. 3ετή εμπειρία, γνώσεις autocad, 
inventor και Aγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές TIG. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ή Τε-
χνολόγος κατασκευαστικής κατεύθυνσης για ερ-
γασία σε εργοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων. 
Απαιτείται εμπειρία άνω του έτους σε κατασκευές 
μηχανημάτων ή και πωλήσεις. Αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. E-mail: info@estiaconsulting.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Τεχνίτης με εμπειρία 
για επαγγελματικά ψυγεία. Τηλ: 210 3463133, 
υπεύθυνος κος Βέργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Ανοξείδωτων, έμπειρος, για 
ειδικές κατασκευές, και επαγγελματικά ψυγεία. 
Τηλ: 210 3463133, υπεύθυνος κος Βέργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Βοηθός Ξυλουργού, εργατικός 
με προϋπηρεσία σε έπιπλα κουζίνας, πόρτες, 
ντουλάπες και λούστρο, τριψίματα, κατασκευές. 
Τηλ: 6948 506065, 210 4250607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λουστραδόρος, έμπειρος από βιοτεχνία 
επίπλων (κρεβατοκάμαρες - τραπεζαρίες) στο 
Καματερό. Τηλ: 210 2310888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός, Τεχνίτης με εμπειρία, για 
ειδικές κατασκευές και επαγγελματικά ψυγεία. 
Τηλ: 210 3463133, υπεύθυνος κος Βέργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Συνεργείου με γνώση Αγγλι-
κών, για εργασία στη Σκιάθο. Τηλ: 6946 334040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για ραφή εργατικών 
ρούχων στο χώρο τους. Περιοχή Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5712567, 6944 755393.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων από συνερ-
γείο Οpel στη Ζωγράφου. Fax: 210 7788086, 
τηλ: 210 7706707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων έμπειρος, από 
συνεργείο στην Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9927356.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια, για δείγματα στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 
210 3412088, υπεύθυνη κα Ζαφείρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια δίγαζη με πείρα σε σημαι-
όπανο, εργατική και υπεύθυνη, για εργασία σε 
βιοτεχνία. Τηλ: 210 9826398.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανοτεχνίτης (Τορναδόρος), από 
βιομηχανία ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 
εξοπλισμού στο Βόλο. Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών. Τηλ: 6957 836913, υπεύθυνος επι-
κοινωνίας κος Τράντος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Παραγωγής και διοίκησης 
από βιομηχανία ηλεκτρολογικού και μηχανολο-
γικού εξοπλισμού στο Βόλο. Απαραίτητες γνώ-
σεις Αγγλικών. Τηλ: 6957 836913, υπεύθυνος 
επικοινωνίας κος Τράντος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ορθοπεδική εταιρία στην Αθήνα 
Τεχνίτης για κατασκευή ορθοπεδικών ειδών. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
δίπλωμα Ι.Χ και μοτοσικλέτας, Αγγλική γλώσ-
σα, προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. E-mail: info@
crcenter.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής - Κηπουρός για μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kivotostravel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με πτυχίο Μηχανικού, για βουλκανι-
ζατέρ / πλυντήριο αυτοκινήτων στην Άνω Πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 247147, 6978 480492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων με προϋπηρε-
σία για 4ωρη ή 8ωρη εργασία. Περιοχή Λιοσίων 
103 Αττικής. Τηλ: 210 5247515, 6936 701401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μηχανικού από γενικό συνερ-
γείο αυτοκινήτων. Μισθός και ασφάλεια. Ωράριο: 
09:00-14:00, τηλ: 6984 506323.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας - Φανοποιός και Μηχανικός 
Αυτοκινήτων με εμπειρία. Τηλ: 6975 640897, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας, από συνεργείο Mercedes 
Benz. Τηλ: 210 5155205.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός από συνεργείο - φανο-
ποιείο στην Παιανία. Ωράριο: 08:00-17:00. Τηλ: 
210 6640661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός - Βαφέας έμπειρος στον 
Πειραιά. Τηλ: 210 4111737.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτες, Βαφείς Αυτοκινήτων, 
έμπειροι, κατά προτίμηση κάτοικοι Περιστερίου, 
Ιλίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου και Αιγάλεω, από 
τεχνική εταιρία στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5740800.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel στη 
Μύκονο ζητά Οδηγό - Συντηρητή για εποχική 
απασχόληση. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πενθήμερη εργασία σε 
μικρό μηχανουργείο. Βασικές γνώσεις ηλεκτρο-
κόλλησης θα ληφθούν υπόψη. Περιοχή Νεοχω-
ρούδας. Βιογραφικά στο e-mail: v.nikolaidis@
hotmail.com, τηλ: 6973 215255.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 
ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός, Τοπογράφος Μηχανικός για συνεργα-
σία και συστέγαση. Απαραίτητη η άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, επιθυμητή προϋπηρεσία 2 ετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sinthesiergon@tee.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Εκσκαφέα 50tn, διπλωματού-
χος για μόνιμη εργασία σε λατομείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: petrakis_st@yahoo.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ, για μερική απασχόληση, ζητείται 
από εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 9690592.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός Αυτοκινήτων VW 
Skoda. Ωράριο: 8:00-18:00. Tηλ: 2310 303718, 
κος Θέμης.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Ηλεκτροσυγκολλητή με 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: athens@asco.gr, τηλ: 6948 729963.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel ιατρικά που ασχολείται με 
την κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών 
ζητεί Τεχνικό για το εργαστήριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@manel.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ εταιρία κατασκευής 
φωτοβολταϊκών σταθμών επιθυμεί να προσλά-
βει Ηλεκτρολόγους και Χειριστές χωματουρ-
γικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
karakasidis.v@energiagroup.eu.

 

Στελέχη Παραγωγής - Μεταποίηση 
- Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, με ειδίκευση στα 
νυφικά, από ατελιέ Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 
210 4827467, ώρες επικοινωνίας σε ωράριο 
καταστημάτων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραμένες, για σιδερωτήριο 
και νέα για κουμπί - κουμπότρυπα στους Αγίους 
Αναργύρους. Τηλ: 210 2388013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη, από εργοστάσιο 
κατασκευής καναπέδων. Απαραίτητη εξειδίκευ-
ση στο είδος, μόνιμη εργασία στο Κορωπί. Τηλ: 
6979 114449.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητά Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και μηχανολογικού σχεδίου 
(Autocad, inventor). Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
κατασκευαστική εταιρία, σε αντίστοιχη θέση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Παραγωγής και διοίκησης 
από βιομηχανία ηλεκτρολογικού και μηχανολο-
γικού εξοπλισμού στο Βόλο. Απαραίτητες γνώ-
σεις Αγγλικών. Τηλ: 6957 836913, υπεύθυνος 
επικοινωνίας κος Τράντος.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ζητά άτομα 
για το τμήμα συσκευασίας. Παρέχεται μισθός 
και ασφαλιστική κάλυψη. Fax: 210 8210230, 
τηλ: 210 8210555.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για ραφή εργατικών 
ρούχων στο χώρο τους. Περιοχή Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5712567, 6944 755393.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια, για δείγματα στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 
210 3412088, υπεύθυνη κα Ζαφείρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια δίγαζη με πείρα σε σημαι-
όπανο, εργατική και υπεύθυνη, για εργασία σε 
βιοτεχνία. Τηλ: 210 9826398.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για πλέξιμο με βελό-
νες και βελονάκι, για συνεργασία με κατάστημα 
πωλήσεως ειδών πλεκτικής. Περιοχή: Παλαιό 
Φάληρο. Τηλ: 210 9430079.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης έμπειρος από επιχείρηση 
τεντών. Τηλ: 210 7234914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ πεπειραμένη για ατελιέ μό-
δας. Ωράριο: 11:00-17:00. Τηλ: 6944 378643, 
210 7757734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για το τμήμα παραγωγής 
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ) βιομηχανίας πλαστικών. Καθήκοντα: 
επίβλεψη-οργάνωση-διεκπεραίωση εργασιών 
του τεχνικού τμήματος. Προσόντα: πτυχίο Μηχα-
νολόγου Μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ-άνεση χειρισμού 
Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών-κάτοικος της 
περιοχής Θηβών. E-mail: hr1101@dasyc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για ραφή δειγμάτων 
για συνεχή εργασία. Τηλ: 210 3243120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με εμπειρία στις επιδιορ-
θώσεις, προσαρμογές γυναικείων ενδυμάτων 
στην περιοχή Κολωνακίου. Τηλ: 210 7221445, 
210 72214448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με γνώσεις στο γυναικείο 
βραδινό ένδυμα, από εταιρία στον Πειραιά. Τηλ: 
210 4178625.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργασία σε βιοτεχνία κε-
ντημάτων. Τηλ: 2310 544712, 6977 328822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, για απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 8023930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες, Μοντελίστ, Πατρονίστ, 
έμπειρες, από οίκο νυφικών με ιδιαίτερη γνώση 
στη ραφή και στη λεπτομέρεια του ρούχου. Ωράριο: 
11:00-14:00. Τηλ: 6946 333471.

ΕΤΑΙΡΙΑ κουφωμάτων ζητά έμπειρο άτομο που να 
γνωρίζει πολύ καλά από παραγωγή κουφωμάτων 
αλουμινίου. Βιογραφικά στο e-mail: kmavridis@
plasma.com.gr, fax: 2392 091690.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ράπτες για ραφή αεροπορικών 
καθισμάτων, για εταιρία στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές/τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εργάτριες για το τμήμα ελέγχου, 
σε εργοστάσιο στην Αγγλία. Αγγλική γλώσσα 
μέτριο επίπεδο, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjos.com.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ελαιουργικές επιχειρήσεις, με 
έδρα στην ΒΙΠΕ Μεγάρων, ζητά να προσλάβει 
Τεχνολόγο Τροφίμων (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για την κάλυψη 
θέσης υπεύθυνου βάρδιας παραγωγής. Βιογραφικά 
στο e-mail: agrotikisa_cv@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Production Engineer με εμπειρία για 
τη θέση του Μηχανικού Παραγωγής. Αγγλική 
γλώσσα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

 

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
 - Ναυτικοί - Marine
ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητεί 
για μερική απογευματινή απασχόληση, νέα με 
ναυτιλιακές γνώσεις για Γραμματειακή Υποστήριξη 
/ Βοηθό Ναυλομεσίτη. Προτιμούνται απόφοιτοι 
ναυτιλιακών σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
iskshi@ath.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κυβερνήτης - Πηδαλιούχος ή Ανθυ-
ποπλοίαρχος μικρού Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους (9μ) για 
την τουριστική περίοδο 2015 στη Ζάκυνθο. Τηλ: 
6973 247390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Ναυτιλιακών για σύνταξη έρ-
γων αγοράς/εκμετάλλευσης πλοίων. Πτυχιούχος-
άριστα Αγγλικά, Η/Υ, να μπορεί να συντάξει πλήρες 
business plan αγοραπωλησίας/εκμετάλλευσης 
μεγάλων bulks-Container-κρουαζιερόπλοιων, ή 
πλατφόρμες πετρελαίου. E-mail με φωτογραφία: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: SHIP-SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Υπάλληλος Γραφείου ναυτι-
λιακών και παροχής υπηρεσιών στην πόλη της 
Λευκάδας. Απαραίτητα προσόντα: Άπταιστα Αγ-
γλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχες θέσεις θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasia21@hotmail.com.

MARINE electronics company is seeking for a 
Navigation and Communications Service Engineer. 
Experience at a similar position strictly in the 
shipping industry. CVs: recruitr27@gmail.com.

 

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητεί άμεσα 2 άτομα 
για πρωινή, 5ήμερη απασχόληση ως Βοηθούς 
Αποθήκης. Παρέχεται: σταθερός μισθός, ασφάλιση. 
Προϋπηρεσία μη απαραίτητη. Τηλ: 210 8898708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για εργασία σε εταιρία 
στο Κορωπί. Εμπειρία και ως Χειριστής Clark 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: cargobus@
cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Φαρμακαποθήκης για διανομή 
στα Βόρεια Προάστια Αττικής. Βιογραφικά ιδανικά 
με φωτογραφία στο e-mail: hr@pethealth.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζη-
τάει Οδηγό με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και 
άδεια χειριστού ανυψωτικών μηχανημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, 
fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - Οδη-
γός - Αποθηκάριος, με δίπλωμα αυτοκινήτου και 

μηχανής. Γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: bioset.group@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλήσεων Χονδρικής, για 
τιμολόγηση πωλήσεων χονδρικής και αποθήκης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
επιθυμητό πτυχίο από ΤΕΙ λογιστικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdeparta@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής τροφίμων ντελικατέσεν, ζητά 
Βοηθό Αποθηκάριου, με εμπειρία στο αντικείμενο. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας και γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: geochrx@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης, με δίπλωμα για μηχανάκι/
αυτοκίνητο, για εργασία σε κατάστημα/αποθήκη 
χρωμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περι-
οχή Αγίας Σοφίας. Πλήρης απασχόληση, γνώση 
ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: infoxromata@in.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία τροφίμων-απορ-
ρυπαντικών-καλλυντικών με έδρα το Αιγάλεω 
ζητά Υπάλληλο Αποθήκης με ανάλογη προϋπηρε-
σία. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trshouse.gr, τηλ: 
210 5616766.

ΟΔΗΓΟΙ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας ζητούνται 
από εταιρία στην Παιανία, ή κάτοικοι γύρω περι-
οχών. Ωράριο: 08:00-15:00. Τηλ: 210 6028041.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Οδηγό με επαγγελματισμό, δί-
πλωμα και άδεια μηχανής. Άριστη γνώση της 
Αττικής. Τηλ: 210 9953066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου, από ανώνυ-
μη εισαγωγική εταιρία στις Αχαρνές. Τηλ: 210 
2442142.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - Οδηγός 
και για αποθήκη, με δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, μη-
χανής, και γνώσεις Η/Υ - Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bioset.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα διαχείρισης 
πωλήσεων εξωτερικού, με εμπειρία και γνώση 
ξένων γλωσσών, λογιστικού προγράμματος ΚΕΦ5 
και logistics, από μεταλλουργική βιομηχανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΤΑΞΙ Οδηγός ζητείται για βάρδια. Περιοχή Καλ-
λιθέα. ΙΚΑ, εγγύηση, κάρτα απαραίτητα. Τηλ: 
6986 931604.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία στη Μάνδρα Αττικής ζητά 
Εργάτη /τρια για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrpitamia@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής Φορτωτή από 
εργοστάσιο στην Τρίπολη. Τηλ: 2710 230491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης για super market 
στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος 
Λυκείου, γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@
diellas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, 
για καδοφόρο όχημα (αλυσιδάκι). Περιοχή Βό-
ρειοανατολικών Προαστίων. Τηλ: 210 2915343, 
6975 618278.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel στη 
Μύκονο ζητά Οδηγό - Συντηρητή για εποχική 
απασχόληση. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλι-
κών, δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Ε’ επαγγελματικού, από 
μεταφορική εταιρία με κατεψυγμένα στην Αγ-
γλία. 3ετή προϋπηρεσία/ΠΕΙ/ψηφιακό ταχο-
γράφο/Αγγλικά. 40ωρο-5 μέρες/εβδομάδα. 
Εκπαίδευση(πληρωμένη) αρχική διαμονή 2 
εβδομάδων-βοήθεια σε άνοιγμα τραπεζικού 
λογαριασμού-εθνική κάρτα ασφάλισης. E-mail: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 
6937 212290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Περονοφόρου Ανυψωτικού 
Μηχανήματος για άμεση πρόσληψη, από μεγάλη 
εισαγωγική εταιρία. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail jgymnopoulos@gmail.
com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητά άμεσα 2 άτομα 
για πρωινή 5ήμερη απασχόληση ως Βοηθούς 
Αποθήκης. Σταθερός μισθός, ασφάλιση και προ-
ϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 210 8898708.

ΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για αποθηκευτικές εργα-
σίες με αντικείμενο τάπητες. Έδρα επιχείρησης 
στη Νέα Ιωνία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
efremoglou.gr, τηλ: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός μηχανής για οδική βοήθεια. 
Κάτοχος διπλώματος μηχανής και Γ’ κατηγο-
ρίας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από βιομηχανική εταιρία (βα-
φείο - φινιριστήριο υφασμάτων). Fax: 22620 
31890, 22620 31462.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου ζητά Εργάτη Αποθήκης με γνώση χει-
ρισμού κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από βιομηχανία κατε-
ψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Κύθηρα ζητά για την κα-
λοκαιρινή τουριστική περίοδο, Καμαριέρα με 
γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών. Η εμπειρία 
θα εκτιμηθεί. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. 
Τηλ: 6978 481568, κα Αθανασία.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στους Παξούς, 
Λευκάδα και Πάργα, ζητεί Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lefkada@greenmotion.
gr, τηλ: 2645023581, 6944 585911.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για από ξενοδοχείο 4* στην 
Κεφαλονιά, άμεσα για reception και bar/service. 
Τηλ: 6985 867238, κα Ευαγγελία.

H GRECOTEL Hotels and Resorts η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα 5* στην Ελλάδα, ζητεί 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απόφοιτος τουριστικής 
σχολής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και άριστη 
γνώση Αγγλικής-Γερμανικής γλώσσας. E-mail: 
cv@grecotel.com.

H GRECOTEL Hotels Resorts η μεγαλύτερη ξε-
νοδοχειακή αλυσίδα 5* στην Ελλάδα, ζητά για τη 
στελέχωση των ξενοδοχείων της Προϊστάμενο 
/η Κρατήσεων. Απόφοιτος τουριστικής σχολής, 
με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Ε-mail: cv@
grecotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos Beach στην Πάργα, 
ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία και 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@lichnosbeach.gr.

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί Yield 
and Revenue Manager, με εμπειρία σε τμήμα 
κρατήσεων/front office management ξενοδο-
χείου και άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: cv@
grecotel.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπαλλήλους με προ-
ϋπηρεσία, επικοινωνιακούς, με γνώσεις στην 
πώληση πακέτων και εκδρομών και στην έκδοση 
εισιτηρίων, FCRS, sabre, amadeus, travelforce. 
Ωράριο: 09:00-17:00. Τηλ: 210 5775777.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες να εργασθούν σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια στην πε-
ριοχή Paradise στη Μύκονο, σε ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα. Κάτοχος άδειας παραμονής και 
εργασίας και κάτοικος Μυκόνου. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 6948 061576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για μασάζ, από ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πρέβεζα. Τηλ: 6976 759267.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες - Καθαρίστριες σε νησί 
των Κυκλάδων. Παρέχονται: μισθός, ασφάλεια, 
διαμονή, προϋπηρεσία, Αγγλικά προαιρετικά. 
Ωράριο: 10:00-21:00. Τηλ: 6945 700069.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εποχική απασχόληση 
σε εταιρία rent-a-car στην παραλία Αφάντου στη 
Ρόδο με καλή γνώση Γαλλικών και Γερμανικών. 
Τηλ: 6936 656816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservation Μanager για έλεγχο 
κατάστασης διαθεσιμότητας δωματίων. Αρκετά 
καλή γνώση Αγγλικών, άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ και επιθυμητή γνώση του προγράμματος 
Αλέξανδρος της Sunsoft. Το ξενοδοχείο βρίσκεται 
στην Κεφαλονιά. Τηλ: 6942 444157.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, 
ζητά Συνεργάτη Front Office Agent για τη θερινή 
περίοδο. Αγγλικά και προϋπηρεσία απαραίτητα. 
Τηλ: 6945 237415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ με καλή γνώση protel, 
από παραλιακό ξενοδοχείο 4*. Αγγλικά και 
Ελληνικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
mykonospalace@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής με 
καλή γνώση protel, από παραλιακό ξενοδοχείο 
4*. Αγγλικά και Ελληνικά απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mykonospalace@aol.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στη Μύκονο ζητά 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ παραλίας/θαλάσσης ζητείται για 
θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή Αλυκές Χαλκίδας 
(περίοδος 15/6 - 30/8). Βιογραφικά στο e-mail: 
nikos@gratsiatos.gr, τηλ: 6972 339028, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για εποχική απασχόλη-
ση σε ξενοδοχείο στον Πλαταμώνα Πιερίας. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Παρέχεται και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olymposhotel.gr, τηλ: 6936 655728.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΡΙΑ ζητείται από αθλητικό κέντρο 
στα Βριλήσσια, διαμένουσα στις γύρω περιοχές. 
Τηλ: 6948 161000.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με 
προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και Ρωσικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olympianbay.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια από πο-
λυτελή ξενοδοχειακή μονάδα στην Οία Σαντο-
ρίνης, με μόνιμα έγγραφα εργασίας για 7μηνη 
απασχόληση. Παρέχεται: ανταγωνιστικό πακέτο 
αμοιβής και δωρεάν διαμονή. Θα εκτιμηθεί τυχόν 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6944 814714.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στην Πάρο, ζητά 
έμπειρη Receptionist. Βιογραφικά στο e-mail: 
astir@otenet.gr, τηλ: 2284 051976.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες, για παραλίες της 
Ανατολικής Αττικής. Ωράριο: 10:30 - 17:30, τηλ: 
210 5242097.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Galazia Hytra αναζητά Hostess 
- Ταμία. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο 
ή εστιατόριο. Γνώση Αγγλικών, επαγγελματικές 
ικανότητες. Βιογραφικά στο e-mail: pediaditis@
hytra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες παραλίας για το Νομό 
Ηρακλείου και Δ. Μυλοποτάμου. Τηλ: 2810 822555.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες, για 
εργασία σε ξενοδοχεία των Αθηνών. Θα εργα-
σθούν είτε για καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων 
είτε για καθαρισμό δωματίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στο Ρέθυμνο ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής. Απαραίτητη γνώση Γερμανικών και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: rm2.damnoni@hapimag.com.

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ξενοδοχείο 5 αστέρων, στη Θάσο, 
αναζητεί Υπάλληλο Υποδοχής με εμπειρία στις 
κρατήσεις, γνώσεις Αγγλικών και protel. Βιο-
γραφικά στο e-mail: portopelagos@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες /ες, Χορεύτριες /ες με 
γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Operation Manager and Hotel 
Manager. Απαραίτητη προϋπόθεση 3ετή προ-
ϋπηρεσία, επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: thewnh_14@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Υπάλληλο Υποδοχής και Σερβιτόρο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η 2ετή προϋπηρεσία και 
τα άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: thewnh_14@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στη Δροσιά 
Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία, αποδοχές οι 
προβλεπόμενες και πριμ παραγωγικότητας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@anastaziahotel.gr, 
τηλ: 210 8132060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Σύμβαση αο-
ρίστου χρόνου-κυλιόμενο ωράριο-αποδοχές οι 
προβλεπόμενες-πριμ παραγωγικότητας. E-mail: 
info@anastaziahotel.gr, τηλ: 210 8132060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής - Κηπουρός για μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kivotostravel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, από σχολή, με 
γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
και γνώση ΕΡΜΗ για ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στη 
Γλυφάδα. Εποχική απασχόληση. Βιογραφικά με 
απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: manager@
palacehotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από οικογενειακή επιχείρηση 
ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πάρο. Παρέχονται: 
φαγητό, ύπνος, μισθός, και ΙΚΑ. Μόνο σοβαρά 
άτομα. Τηλ: 6974 023791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδοχείο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@nestos-hotel.gr, 
fax: 25410 27535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Συνεργάτης για studios 
στην Αγία Μαρίνα Αίγινας. Νέα με προϋπηρεσία, 
γνώση Αγγλικών και χαρτιά εργασίας. Ευχάριστο 
περιβάλλον και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
tomarir64@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άριστη γνώση Αγγλικών, για 
σεζόν σε κατάστημα ξενοδοχείου στην Κω. Τηλ: 
6944 296814.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στην Πρέβεζα 
ζητείται Reservation Manager, με προϋπηρεσία 
για να αναλάβει τις κρατήσεις. Η κατοχή πτυχίου 
τουριστικών θεωρείται σημαντική. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidonbeach.gr, τηλ: 6976 
759267.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels στη 
Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Υπεύθυνο /η Κρα-
τήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώστες του 
προγράμματος ERMIS και άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@lagomandra.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@centralfirahotel.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στη Σαντορίνη ζητά Υπεύθυνο για 2 
μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, με ευέλικτο ωρά-
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ριο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@centralfirahotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τουριστικά. Βασικές αρ-
μοδιότητες: διαχείριση κρατήσεων, διαχείριση 
λογαριασμών μέσω e-banking. Απαραίτητα προ-
σόντα: προϋπηρεσία απαραίτητη, οργανωτικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: villalithari@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα ενοικιαζό-
μενων μοτοποδηλάτων, σε νησί των Σποράδων 
με δίπλωμα μοτοσικλέτας, για τρίμηνη θερινή 
απασχόληση. Παρέχεται: διαμονή, διατροφή. Τηλ: 
6956 850811, 210 4082628.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mare Dei 4* ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής. Εμπειρία σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, 
γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος και 
άριστη γνώση Αγγλικής, επιπλέον γλώσσας 
κατά προτίμηση Γερμανικής. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: sales@maredei.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα, με γνώση Αγγλικών σε 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Καλός μισθός ασφά-
λιση. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή δωρεάν. 
Τηλ: 210 8237749.

LOOKING for French speaking Administrative 
Employee for our offices in Ano Chersonissos, 
in village Heights Golf Resorts. CVs in English: 
greece.recruitment@diamondresorts.com.

H MIDEAST Travel Worldwide, ζητά Υπάλληλο 
για το τμήμα συνεδριακού τουρισμού. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση και χρήση Αγγλικών και Η/Υ 
καθώς και η προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: miliovits@mideast.gr.

 

Εστίαση - Μάγειρες  
- Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες, να εργασθούν 
σε bar στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
mariafever@outlook.com. Τηλ: 6986 731494.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα και Σερβιτόρος, σε 
νησί του Ιονίου. Βιογραφικά με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: spiros_anemogiannis@
hotmail.com, τηλ: 6972 310207.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για από ξενοδοχείο 4* στην 
Κεφαλονιά, άμεσα για reception και bar/service. 
Τηλ: 6985 867238, κα Ευαγγελία.

H GRECOTEL Hotels and Resorts η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα 5* στην Ελλάδα, ζητεί Α’ 
Μάγειρα κρύας κουζίνας. Απόφοιτος μαγειρικής 
σχολής, με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@grecotel.com.

H GRΕCOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύ-
τερη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί 
Barman / Barmaid, με εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση και άριστη γνώση Aγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@grecotel.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ ζητούνται για πρωινή - απογευματινή 
απασχόληση, σε cafe club στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6399053.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα με προϋπηρεσία για 
service - μπουφέ και κουζίνα σε cafe - restaurant. 
Επιθυμητή η Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: staffathens@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες για παμπ, στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ποσοστό στα ποτά. Τηλ: 
6977 661435.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην περιοχή Ρεθύμνου ζητά Maître 
D’ Hotel για την τουριστική περίοδο 2015. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgrdias@solimarhotels.gr.

CAFE - BAR στη Ρόδο αναζητά άμεσα νέα για 
το σέρβις για τη σεζόν 2015 με προϋπηρεσία 
και Αγγλικά. Παρέχονται: διαμονή, διατροφή 
και ασφάλεια. 9ωρο, 7ήμερο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για απογευματινή εργασία σε 
καφετέρια στη περιοχή της Βάρης. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
luckyexplorer2002@yahoo.gr, τηλ: 6931 214774.

CAFE - BAR στα Κάτω Πατήσια ζητεί Σερβιτόρες 
και Barwoman για 5θήμερη βραδινή εργασία. 
Τηλ: 6978 496012, 210 8323155.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεπιέρης για creperie στην Άνδρο με 
προϋπηρεσία. Απαραίτητα Αγγλικά. Παρέχεται: 
ασφάλιση και διαμονή δωρεάν. Βιογραφικά στο 
e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Σερβιτόροι, να εργασθούν σε 
ημιαπασχόληση στη λέσχη αξιωματικών ενόπλων 
δυνάμεων στην Αθήνα. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία στον τομέα του σέρβις. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες και Σερβιτόροι για εργασία 
στην Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Προϋπηρεσία, 
καλές γνώσης Γερμανικής γλώσσας. Εργατικό-
τητα, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.takvorian@swiisjobs.gr, τηλ: 23920 75661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο θέσεις για 
Α, Β και Γ Μάγειρες. Δίνεται: ικανοποιητικός 
μισθός, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη, για μπουφέ σε καφετέρια 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6947 814941.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α με εμπειρία και γνώ-

σεις Αγγλικών, για σεζόν στη Μύκονο. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: ergasia-kik@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα, από εστιατόριο 
μοντέρνας ελληνικής κουζίνας στο Σύνταγμα. 
Προϋπηρεσία 2 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: 
yannispap1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής, από σουβλατζί-
δικο στην πόλη των Χανίων. Αμοιβή ανά την 
ώρα. Πλήρης Απασχόληση. Τηλ: 6947 934330, 
κος Χάρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Barwoman, εμφανίσιμες και 
έμπειρες για βραδινή καθημερινή εργασία σε 
σοβαρό club - ελληνάδικο στη Λευκάδα. Προ-
σφέρονται: υψηλό ημερομίσθιο, εισιτήριο και 
διαμονή πληρωμένα. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής γνώστης του γύρου για τη 
θερινή σεζόν σε εστιατόριο - ψητοπωλείο της 
Μυτιλήνης. Τηλ: 6942 848537.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Μάγειρας /ισσα μεσογειακής 
κουζίνας και Βοηθός, για camping στη Λευκάδα. 
3 μήνες 10/6-10/9 (105 μέρες-ΙΚΑ). Ευχάριστος 
και με όρεξη για δουλειά. Παρέχεται: διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 6932 797843, κα Μεσσήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας A’ ή Β’ να αναλάβει την 
κουζίνα σε ελληνικό εστιατόριο στην Κω. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vrouvascom@gmail.com, 
τηλ: 6973 380984.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α από ξενοδοχείο 4* στη 
Γλυφάδα με προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
πτυχίο σχολής επιθυμητό. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: manager@palacehotel.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι ζητεί 
Βοηθό Μάγειρα, κυρίως για παρασκευή σαλάτας 
και σάντουιτς. Πλήρες ωράριο και εξαήμερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα σε ελληνικό εστιατόριο στην 
Κεφαλονιά για τη σεζόν. Ασφάλιση, άμεση πρό-
σληψη. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή δωρεάν. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων, ζητά για το 
κατάστημα λιανικής της Kayak Boutique στη Γλυ-
φάδα νέες /ους με εμπειρία στο πόστο Σερβιτό-
ροι και Βοηθοί. Βιογραφικά με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία στο e-mail: edesmataglifadas@
kayak.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στη Μύκονο ζητά 
Βοηθό Μάγειρα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στη Μύκονο ζητά 
για το service Σερβιτόρους /ες για το εστιατόριο 
του ξενοδοχείου. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής, για παρασκευή κρύων και 
ζεστών πιάτων (μπουφέ), σε μικρή ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@xenonesfilotera.gr.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ - αναψυκτήριο στη Μύκονο ζητεί 
νέες (για επίβλεψη παιδιών, service). Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία απαραίτητη, στο e-mail: 
giannis8901@gmail.com, τηλ: 6945 399643.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται από καφετέρια, 25ης 
Μαρτίου 161, Πετρούπολη. Τηλ: 210 5026666, 
ώρες επικοινωνίας 13:00 - 15:00.

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ Μάγειρας, με μεταφορικό μέσο, 
ζητείται από μεζεδοπωλείο - εστιατόριο στη Νέα 
Κηφισιά. Τηλ: 6972 339028, ώρες επικοινωνίας 
12:00 - 24:00.

ΤΟ ΜΕTROPOLLIS sandwich ζητά άτομα για 
παρασκευή sandwich με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: topintzisl@gmail.com.

ΕΡΓΑΤΡΙΑ - Υπάλληλος ζητείται από εργοστά-
σιο ζαχαροπλαστικής στο Περιστέρι. Τηλ: 210 
5776558, ώρες επικοινωνίας καθημερινές 
08:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με εμπειρία και καλά Αγγλι-
κά, να εργαστεί σε εστιατόριο καλού ξενοδοχείου 
στην Πάρο. Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, επίδο-
μα. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή δωρεάν. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα για την κουζίνα εστι-
ατορίου (ελληνικό menu). Καλές αποδοχές και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ελληνικό εστιατόριο 
στην Κεφαλονιά για τη σεζόν. Καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Παρέχονται: διαμονή και διατροφή 
δωρεάν. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.
com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγείρισσα με προϋπηρεσία σε εστι-
ατόριο στην Κεφαλονιά για τη σεζόν. Καλές απο-
δοχές, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή δωρεάν. 
Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@gmail.com, 
τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευχάριστη, με προσεγμένη εμ-
φάνιση, ευγένεια και ικανότητες πώλησης, για 
παρασκευή ροφημάτων και πώληση. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: coffeetails.piraeus@
gmail.com.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης γης από περιοχή Τριλόφου-
Καρδίας-Σχολαρίου. Απασχόληση μερική, απο-
σπασματική σε αγροτεμάχιο 4,5 στρεμμάτων. 
Προϋπόθεση: στοιχειώδης γνώση του αντικειμένου 
και χρήση ερασιτεχνικών αγροτικών μηχανημάτων 
(φρεζάκι, χλοοκοπτικό, μεσηνέζα, κλπ). Αμοιβή 
με ημερομίσθιο. Τηλ: 6909 060361.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ ζητείται από εταιρία εισα-
γωγής γεωργικών εφοδίων και ειδών κήπου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gardenpoint.gr, 
τηλ: 210 6252080.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος υψηλών 
δέντρων με καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου 
σε δημόσια έργα. Απαραίτητο δίπλωμα Γ’ κατη-
γορίας. Περιοχή Αθήνα. Ε-mail: g.prasino1975@
gmail.com, fax: 211 7804055.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ γεωργικών προϊόντων ψάχνει για 
εργασία, ανεξάρτητο /η συνεργάτη/ιδα για συνερ-
γασία. Απαραίτητη γνώση Γερμανικής γλώσσας. Οι 
αιτήσεις σας θα πρέπει να απευθύνονται: Haenel 
KG , Postbox 30 01 63 , D 20301 Hamburg. 
E-mail: reinhardhaenel@web.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής - Κηπουρός για μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kivotostravel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υδραυλικός, Κηπουρός, Ηλεκτρο-
λόγος, Μαραγκός, για εργασίες συγκεντρωτικά 
πληρωμένες ως μεροκάματο. Σοβαροί-υπεύ-
θυνοι-εργατικοί-άριστη δουλειά-αποτέλεσμα, 
συνεννοήσιμοι-συνεπείς. Σταθερή συνεργασία 
μελλοντικά-συστάσεις απαραίτητες, λογικές-προ-
σιτές τιμές, ιδιώτης. Περιοχή Καλλιθέα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: elenisrc@windowslive.com.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΠΕ εταιρία εδρεύει 
στη Σπάρτη και δραστηριοποιείται στο χώρο των 
μεταλλικών κατασκευών, αναζητά Γεωπόνο και 
Ζωοτέχνη. Bιογραφικά στο e-mail: biomek@
blaxakis.com, τηλ: 27310 36296, 27310 44760.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Γεωπόνος από την εται-
ρία Στασινός ΑΕ για ανάπτυξη πελατολογίου 
στις περιοχές Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stasinos.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γεωπόνος ζωικής παραγω-
γής. Άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, για το τμήμα 
πωλήσεων στη Θεσσαλία από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών. Δευτέρα-Παρασκευή. Ε-mail: 
n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 2310 710004, 
2310 710005, fax: 2310 710006, ώρες επικοι-
νωνίας 9:30-17:30.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά  
- Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κολυμβήτριες από ιδιωτικό εκ-
παιδευτήριο με δίπλωμα ναυαγοσωστικής και 
ειδίκευση στο mini και baby swimming. Τηλ: 210 
9480532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με προϋπηρεσία στο 
βαφείο, χτένισμα, κούρεμα, από κομμωτήριο στο 
Μοσχάτο. Τηλ: 211 4065591.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτρια /ης έμπειρη /ος και Βοηθός, 
με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, από κομ-
μωτήριο στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6946 048244.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως Μοντέλα, για φωτογραφήσεις 
ρούχων για καταλόγους σε μαγαζιά. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

ΒΟΗΘΟΣ ζητείται από κομμωτήριο στην Αγία Πα-
ρασκευή, με τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 6090769, 6936 602570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Μανικιουρίστ. Τηλ: 6973 047192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια για manicure-pedicure που 
να γνωρίζει άριστα και από τεχνητά νύχια, από 
κατάστημα με έδρα στο κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 2314 000503.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτριες Νυχιών, πεπειραμένες σε 
αποτρίχωση, για νεοσύστατο κέντρο αισθητικής 
στο Γαλάτσι. Τηλ: 6949 162029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για μασάζ, από ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πρέβεζα. Τηλ: 6976 759267.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια, για κατ οίκον γυμναστική 
τύπου pilates. 2 ώρες την εβδομάδα, πρωί ή με-
σημέρι. Πολύ κοντά από το μετρό Πανεπιστήμιο. 
Τηλ: 6942 214520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρη και σε τεχνητά 
νύχια, για την περιοχή της Μεταμόρφωσης. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 6940 720545, 211 4078499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ πεπειραμένη, με γνώσεις 
σε τεχνητά νύχια, αποτρίχωση και μακιγιάζ στο 
Βύρωνα. Τηλ: 210 7622236.

ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Τέλης Κικέρης στα Μελίσσια, 
ζητεί Τεχνίτες και Βοηθούς για κούρεμα, χτένισμα, 
βαφείο, manicure-pedicure. Τηλ: 210 8030886, 
κος Μιχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για manicure - pedicure, τεχνητά 
jel και Αισθητικός στον Άλιμο. και το Καλαμάκι. 
Μισθός συζητήσιμος. Τηλ: 6982 855579.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Λειτουργίας Καταστήματος 
και περιποίησης άκρων στο Μαρούσι. Απαραίτητη 
η γνώση manicure-pedicure, ονυχοπλαστικής και 
χρήση Η/Υ. Ωράριο: 13:00-21:00. Τηλ: 6997 006676.

ΒΟΗΘΟΣ κομμωτηρίου, ζητείται από κομμωτήριο 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 211 4078499.

ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ V and Ι Doxopoulos ζητεί 
έμπειρους Kομμωτές /τριες για το σαλόνι. Γνώση 
ανδρικού και γυναικείου κουρέματος απαραίτητη. 
Τηλ: 6909 225736, ώρες επικοινωνίας: 09:00 
- 17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτριες Νυχιών, από κατάστημα 
παροχής στον Πειραιά. Τηλ: 210 412037980.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure-pedicure και απο-
τρίχωση, από κομμωτήριο στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5710026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις και manicure-
pedicure, από κομμωτήριο στα Πατήσια. Part-time 
απασχόληση, εύκολη πρόσβαση με μετρό - τρόλεϊ. 
Παρέχονται: μισθός, ασφάλεια, bonus. Τηλ: 210 
2013139, 21086 10553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ειδικός, Κλινικός Διατροφολόγος, 
απόφοιτος Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην 
αντιμετώπιση μεταβολικών διαταραχών σε 
χρόνια πάσχοντες, για συνεργασία με ιατρικό 
κέντρο ευεξίας στο Παλαιό Φάληρο. E-mail: 
apetropouloumd@gmail.com.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μανικιούρ - πεντικιούρ - τεχνητά 
νύχια, για μερική απασχόληση. Περιοχή Αιγάλεω, 
Χρ. Σμύρνης. Τηλ: 210 5908978.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ πεπειραμένη με γνώσεις 
σε τεχνητά νύχια, αποτρίχωση και μακιγιάζ στο 
Βύρωνα. Τηλ: 210 7622236.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από σχολή με σχετική εμπειρία για 
τεχνητά νύχια για Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 
απόγευμα από κομμωτήριο στον Άγιο Δημήτριο. 
Ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 210 9928924, 6986 
663807.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά Κομμώ-
τρια με πολύ μεγάλη εμπειρία στο χτένισμα και 
γνώσεις βαφείου. Πλήρης ή τριήμερη εργασία, 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6909 180830, ώρες 
επικοινωνίας: 17:00-21:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαλάνδρι ζητά Συνεργάτη - 
Μανικιουρίστ με μπλοκ ΟΑΕΕ. Τηλ: 210 6753145.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαλάνδρι ζητά έμπειρο άτομο 
για βαφείο και άτομο για χτένισμα -κούρεμα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: 101beautyavenue@gmail.
com, τηλ: 6947 822622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια έμπειρη για manicure-pedicure 
και ονυχοπλαστική, από επώνυμο studio. Ικανο-
ποιητικές αποδοχές, πλήρης ασφάλεια. Τηλ: 210 
9328833, 6974 731287, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από κομμωτήριο για manicure-
pedicure στην Καλλιθέα. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6987 059650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, πεπειραμένη για studio νυχιών 
και νέα για πρακτική εξάσκηση από δημόσιο ΙΕΚ 
στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5770420.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Περιστέρι ζητά Βοηθό. Τηλ: 
210 5781210, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητά πεπειραμένα 
άτομα νέους /ες για πιστολάκι. Τηλ: 210 8029216.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Παγκράτι ζητά Κομμώτρια 
και Βοηθό να γνωρίζει από manicure-pedicure. 
Τηλ: 210 7238303, 6942 635952.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι γνωστής αλυσίδας 
ζητά έμπειρους Υπαλλήλους για όλες τις θέσεις 
(βαφή-κούρεμα-χτένισμα-manicure-pedicure) Τηλ: 
210 6179223.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Καλλιθέα ζητά Κομμωτές 
/τριες και Τεχνίτες ονυχοπλαστικής, manicure-
pedicure. Άμεση πρόσληψη και πολύ καλές απο-
δοχές. Τηλ: 6987 059650.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Αργυρούπολη κοντά στο 
μετρό Αλίμου ζητά Βοηθούς Κομμωτές /τριες με 
μεγάλη εμπειρία σε σαλόνι-βαφείο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@spyrostsoukanis.
gr, τηλ: 6971 870763.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ σε Πετρούπολη και Ίλιον ζητούν 
έμπειρο Τεχνίτη Βαφείου και Βοηθό. Τηλ: 210 
5062903.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπεύτρια-Επαγγελματίας-Μασέρ 
από το Ηouse Οf Smile της Καλαμαριάς-Καλλικρά-
τειας Χαλκιδικής. Γνώσεις στο χαλαρωτικό και 
θεραπευτικό μασάζ. Απαραίτητα: Κάτοχος πτυχίου 
αντίστοιχης σχολής-προϋπηρεσία. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. E-mail: babis.kalakis@hotmail.com, 
τηλ: 6979 639550, 2310 411312.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητεί έμπειρη Κομ-
μώτρια, με γνώσεις manicure - pedicure. Τηλ: 
210 6615020.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί Κομμωτές 
/τριες και Μανικιουρίστ με πείρα. Τηλ: 6970 
880519. Τηλ: 210 9563685.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτή /τριας ανειδίκευτοι, 
για πρακτική άσκηση από κομμωτήριο στη Νέα 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9340444.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες με άδεια 
security, για φυλάξεις παιδικών κατασκηνώ-
σεων στη Λούτσα Πρεβέζης. Βιογραφικά στο 
e-mail info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική Οικιακή Βοη-
θός, κατά προτίμηση με δίπλωμα οδήγησης, στο 
Λουτράκι. Τηλ: 6951 583779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από συνεργείο καθαρισμού στο 
Μενίδι, για καθαριότητα γραφείων. Ωράριο 
εργασίας: 05:00 - 09:00. Τηλ: 6993 768467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια με 1 - 2 έτη προϋπηρεσία 
σε σκάλες, για πολυκατοικίες. Παρέχεται ΙΚΑ. 
Τηλ: 6937 105312.

ΑΤΟΜΟ ζητά Εσωτερική στον Άλιμο. Τηλ: 210 
9949753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός εσωτερική, για ηλι-
κιωμένη, όχι κατάκοιτη στη Νέα Ιωνία. Έξοδα 
πληρωμένα. Τηλ: 6977 600372, ώρες επικοι-
νωνίας μετά τις 18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery με δικό του μηχανά-
κι, στην περιοχή Λεωφόρος Μαρκοπούλου στην 
Παιανία. Ωράριο: 09:00-21:00. Τηλ: 6950 463773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για οικοφροντίδα γονέων 
ατόμου, οι οποίοι ζουν στο δικό τους σπίτι στη 
Νέα Πλαγιά Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail: 
evangelos.skordou@t-online.de, τηλ: 0049 
1728303390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για περιποίηση 
και φροντίδα κυρίας ηλικιωμένης όχι κατάκοιτης, 
στην περιοχή του Ράδιο Σίτι (Βασιλίσσης Όλγας). 
Τηλ. 6948 236207 κος Σταύρος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες να εργασθούν σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Security να εργασθούν. Απα-
ραίτητη η άδεια Security, απολυτήριο Λυκείου 
και επιθυμητό δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια στην πε-
ριοχή Paradise στη Μύκονο, σε ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα. Κάτοχος άδειας παραμονής και 
εργασίας και κάτοικος Μυκόνου. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 6948 061576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες - Καθαρίστριες σε νησί 
των Κυκλάδων. Παρέχονται: μισθός, ασφάλεια, 
διαμονή, προϋπηρεσία, Αγγλικά προαιρετικά. 
Ωράριο: 10:00-21:00. Τηλ: 6945 700069.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα - Καθαρίστρια, για εστι-
ατόριο στο Σύνταγμα, ωράριο σπαστό 6ήμερο. 
Τηλ: 6944 231076, ώρες επικοινωνίας: 17:00 
- 19:00, καθημερινά.

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ - αναψυκτήριο στη Μύκονο ζητεί 
νέες (για επίβλεψη παιδιών, service). Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία απαραίτητη, στο e-mail: 
giannis8901@gmail.com, τηλ: 6945 399643.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για 4ωρη απασχόληση, ζητείται 
από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 
850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, Εσωτερική ή Εξωτε-
ρική, για περιποίηση κυρίου στα Άνω Πετράλωνα. 
Τηλ: 6977 860919.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο σοβαρή, μη καπνίστρια για 
φροντίδα κυρίας αυτοεξυπηρετούμενης και για 
διάφορες οικιακές εργασίες. Κάτοικος Αγίας Πα-
ρασκευής και γύρω. Ωράριο: 08:30-15:00. Τηλ: 
210 6000861, ώρες επικοινωνίας: 08:00-11:00 
και 17:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία σε μεγάλα σπίτια για 
μαγείρεμα, οικιακές εργασίες καθώς και φρο-
ντίδα ατόμων ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Τηλ: 210 8043192.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για οικιακές εργασίες σε βίλα με 
πισίνα και prive θάλασσα στην Κεφαλονιά. Από 
10/6-10/9. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. 
Τηλ: 6932 453739.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /τριες ζητούνται για την Ανάβυσσο, 
Γέρακα, Παιανία. Ωράριο: 09:00 - 14:00. Τηλ: 
210 6459462.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυμάνσεων ζητεί Απολυμαντή με 
εμπειρία, δίπλωμα οδήγησης και μηχανάκι. Τηλ: 
210 9763893, 6950 650648.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια από πο-
λυτελή ξενοδοχειακή μονάδα στην Οία Σαντο-
ρίνης, με μόνιμα έγγραφα εργασίας για 7μηνη 
απασχόληση. Παρέχεται: ανταγωνιστικό πακέτο 
αμοιβής και δωρεάν διαμονή. Θα εκτιμηθεί τυχόν 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6944 814714.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητεί άτομα, με άδεια security 
για εργασία κοντά στα Σπάτα, Μαρκόπουλο και 
Κορωπί. Ωράριο: 10:00-17:00, τηλ: 6977 330858, 
210 9835124.

ΕΤΑΙΡΙΑ security, ζητά Φύλακες με άδεια security, 
με μεταφορικό μέσο για φύλαξη στην περιοχή: 
Πηγές Καλλιθέας Ρόδου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δωρεάν μουσικά μαθήματα και σεμινάρια  
στο Δήμοτικό Ωδείο Πάτρας
Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ακολουθεί τα χνάρια της μουσικής και 
καλεί τους νέους και την τοπική κοινωνία να έρθουν πιο κοντά σε αυτή. Αυτό το καλοκαίρι 
η καρδιά των νέων της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής χτυπά σε δρόμους που οδηγούν 
στο Δημοτικό Ωδείο και σε ρυθμούς υλοποίησης του προγράμματος της 2η θερινής μου-
σικής Ακαδημίας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν μαθήματα 
και σεμινάρια που θα γίνουν από το Δημοτικό Ωδείο Πατρών το διάστημα 6 με 29 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της Θερινής Ακαδημίας περιλαμβάνονται ατομικά μαθήματα, σεμινάρια, master 
class, συναυλίες και εκδηλώσεις με ευρύτερο ενδιαφέρον. Με στόχο την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη πρόσβαση των νέων στη μουσική και την απόκτηση μουσικής παιδείας, ο Πολι-
τιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων παρέχει τα μαθήματα και τα σεμινάρια δωρεάν, τα 
οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές του Ωδείου, αλλά και όσοι σπουδαστές 
από την πόλη το επιθυμούν. Παράλληλα θα διενεργηθούν διαγωνισμοί Κιθάρας και Πιάνο. 
Οι Διαγωνισμοί θα χωρισθούν σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία θα συμμετέχουν με 
το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, μαθητές Δημοτικών Σχολείων και στη δεύτερη κατηγορία 
μαθητές γεννημένοι από το 1999 και μετά.

Οι επιτροπές των διαγωνισμών θα αποτελούνται από το διευθυντή και τους καθηγητές ειδι-
κότητας του Δημοτικού Ωδείου.

Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Αρατου 23, Πάτρα - Τηλέφωνο: 2610 271087

ΠΑ. ΠΕΙ.: Ανοιχτή Ημέρα Παρουσίασης  
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και E-Learning
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει «Ανοιχτή Ημέρα Παρου-
σίασης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς, E-Learning & Υποτροφιών». 

Πού και πότε: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 κατά τις ώρες: 
11:00-16:00, στην αίθουσα Τελετών, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κα-
ραολή και Δημητρίου 80).
Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα των μεταπτυχι-
ακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς & των E-learning που αφορούν στους 
παρακάτω τομείς:
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλία, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, Στατιστική, Πληροφορική, Ψηφιακά 
Συστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν ενημερωτικό υλικό και να θέσουν 
τα ερωτήματά σε εκπρόσωπους των προγραμμάτων, σε εν ενεργεία φοιτητές των προγραμμάτων 
και σε εκπροσώπους φορέων που παρέχουν υποτροφίες, Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να 
λάβουν υποστήριξη σχετικά με τις αιτήσεις τους (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, σύνταξη 
motivation Letter), από τους συμβούλους του Γραφείου Διασύνδεσης.

Πληροφορίες: Το Γραφείο Διασύνδεσης καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν να δη-
λώσουν συμμετοχή στο email: gdiasyn@unipi.gr ή τηλεφωνικά στο 210 4142562. Η είσοδος 
στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του γραφείου 
διασύνδεσης: http://career.unipi.gr

Τρόφιμα και Γεωργία: Δωρεάν e-learning της B.I.O.
Το μάθημα προσφέρει στους συμμετέχοντες μία σφαιρική θεώρηση της βιώσιμης γεωργίας, 
με τις κοινωνικο-οικονομικές προεκτάσεις της, τον αντίκτυπο που έχει στην παγκόσμια φτώ-
χεια και τον υποσιτισμό, καθώς και τις αλλαγές που επιφέρει στις αγροτικές περιοχές και τη 
βιοποικιλότητα.

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν βασικές έννοιες σχετικές με τη διαχείριση γης και φυσικών 
πόρων, την ποιότητα και την ασφάλεια στα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα, τη βιολογική 
γεωργία, τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα της βιοτεχνολογίας, την αγροτική ανάπτυξη, 
την επισιτιστική ασφάλεια και την περιβαλλοντική αειφορία. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό κάθε δραστηριότητας με περιβαλλοντικές δια-
0στάσεις και προσφέρεται εντελώς δωρεάν. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, 
απονέμονται διπλώματα παρακολούθησης.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είτε προσωπικά είτε διαμέσου του φορέα που εκ-
προσωπείτε, πραγματοποιώντας την εγγραφή σας στον σύνδεσμο http://elearning.biopolitics.gr/

ΑΠΘ: Δωρεάν παρουσίαση μεταπτυχιακών & υποτροφιών
Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 και ώρα 10:30-17:00, θα πραγματοποιηθεί έκθεση για να πα-
ρουσιαστούν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα τρία Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Στον εκθεσιακό χώρο θα 
παρευρίσκονται εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων με σκοπό να ενημερώσουν 
αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης συμβουλευτικές εισηγήσεις για τη διαδικασία επιλογής 
μεταπτυχιακού προγράμματος, τη χρήση μηχανών αναζήτησης, τη συμπλήρωση της αίτησης 
και την σύνταξη της αυτοπεριγραφικής έκθεσης). Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό 
και θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, επί της 
οδού 3ης Σεπτεμβρίου (κόκκινο κτίριο).

Πληροφορίες στα Γραφεία Διασύνδεσης των τριών Ιδρυμάτων: 
Γραφείο Διασύνδεσης, Αριστοτελείου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310 996644
Γραφείο Διασύνδεσης, Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ: 2310 891221
Γραφείο Διασύνδεσης, Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, τηλ: 2310 807571

Ανοιχτή εκδήλωση για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό  
από τη ΜΚΟ «Άνοιξη» και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΜΚΟ«Άνοιξη» σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση 
για τον κοινωνικό αποκλεισμό κοινωνικά ευπαθών ομάδων, η οποία θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 17:00μμ. Πρόκειται για μία εκδήλωση που συνδιαμορφώθη-
κε με τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι οποίοι 
διερεύνησαν τις διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται άτομα με άσθμα 
και αλλεργίες, ενώ επιπλέον προτείνουν και τρόπους αντιμετώπισής του. Τα αποτελέσματα 
της ερευνητικής μελέτης θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός από τη σκοπιά του δίπτυχου υγεία/ασθένεια και πιο συγκεκριμένα, 
όσον αφορά άτομα με άσθμα και αλλεργίες, θα παρουσιαστεί από την ΜΚΟ “Άνοιξη”, ενώ 
την πρωτοβουλία θα πλαισιώσουν και άλλες ΜΚΟ που θα πραγματευτούν άλλες όψεις και 
εκφάνσεις του κοινωνικού αποκλεισμού.Η ΜΚΟ “Ελπίδα” θα ασχοληθεί με τον κοινωνικό 
αποκλεισμό που υφίστανται παιδιά με καρκίνο και το “Κέντρο Ζωής” θα μας μιλήσει για τον 
κοινωνικό αποκλεισμό που δέχονται οι ασθενείς με AIDS-HIV. Από τη σκοπιά των εξαρτήσεων 
o “Κόμβος” θα πραγματευτεί τις όψεις του αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν άτομα ευάλωτα 
ή στιγματισμένα στην εξάρτηση. Καταληκτικά το “Δίκτυο κατά της Βίας” θα παρουσιάσει την 
έμφυλη διάσταση του, καθώς το φύλο ως κοινωνική σχέση και δομή συνιστά παράγοντα 
αποκλεισμού, αξιολόγησης και ιεράρχησης.

Η συνεργασία αυτή εδράζεται στην πεποίθηση ότι η ποιότητα της ζωής ως έννοια και αξία 
γενικότερα και πιο συγκεκριμένα στο υφιστάμενο εγχείρημα που αφορά τον κοινωνικό απο-
κλεισμό, συνιστά ένα πολυδιάστατο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Ως εκ τούτου, μπορεί 
να γίνει κατανοητό και όσο το δυνατόν διαχειρίσιμο διαμέσου της συνεργασίας διαφόρων 
και διαφορετικών ενώσεων πολιτών.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη
Χώρος: Αμφιθέατρο Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Σωρού 74, Μαρούσι
Συμμετοχές έως 21/05, κα Παπαδάκη Ελένη, τηλ: 210 6199891, e-mail: epapadaki@metropolitan.
edu.gr. Πληροφορίες στο www.metropolitan.edu.gr

37 Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Υποτροφίες,  
Ίδρυμα Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια
Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών 
σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters και Διδακτορικό) σε Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα
Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ έκαστη, για 
σπουδές στους κλάδους:
• Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Ναυτιλιακές Σπουδές
• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Δημόσια Διοίκηση
• Περιβάλλον και Ανάπτυξη
• Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό
Θα χορηγηθούν είκοσι πέντε (25) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων 20.000ευρώ έκαστη, 
για σπουδές στους κλάδους:
Regional Economics and Development, Industrial Economics, Shipping, Trade and Finance
Business Administration, Public Administration

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 30/6/2015
Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά www.
kareliafoundation.org.gr

Δήμος Πάτρας: Αιτήσεις για θερινή απασχόληση  
παιδιών ηλικίας 10-13 χρονών
Στην προσπάθεια μας, να είμαστε συνεπείς με την πολιτική μας κατεύθυνση που μας υπαγορεύει 
να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους και να μεριμνούμε 
για την ικανοποίηση τους, με χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημιουργία ημερήσιας απασχό-
λησης και φροντίδας παιδιών στον χώρο του ΕΟΤ στην Αγυιά. Το πρόγραμμα θα εκπονηθεί 
από 22/6/2015 έως 14/8/2015 και θα το παρακολουθούν ανά δεκαπενθήμερο συγκεκριμένα 
γκρουπ αποτελούμενα από 150 παιδιά ηλικίας 10–13 χρονών, από 8:00 πμ έως 4:00 μμ. 
Η μεταφορά των παιδιών θα γίνεται με μισθωμένα από την υπηρεσία μας λεωφορεία από 
σταθμούς συγκέντρωσης πλησίον της διεύθυνσης κατοικίας τους. Η ημερήσια απασχόληση 
θα περιλαμβάνει, πλήρη διατροφή και δραστηριότητες για δημιουργική απασχόληση και 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δρα-
στηριότητας, υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας, κοινωνικών δεξιοτήτων, ενίσχυση 
της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης σε ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές, από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), 
οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων γονέων για την εγγραφή των παιδιών 
τους στο θερινό κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που δημιουργεί και θα λειτουρ-
γήσει ο Δήμος στο χώρο του ΕΟΤ στην Αγυιά. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διατίθενται και θα 
κατατίθενται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΚΟΔΗΠ, Γούναρη 76 
στο τμήμα παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ στην προϊσταμένη κυρία Βάνα Βανδώρου, τηλ: 2610 
390971 από 4/5/2015 έως 22/5/2015.

Πρόκειται για μια δομή που εγκαινιάζει ο ΚΟΔΗΠ για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των οι-
κογενειών και των παιδιών της Πάτρας. Όσες οικογένειες εξυπηρετούν σε ανάλογες θερινές 
δραστηριότητες τα παιδιά τους μέσω ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ δεν μπορούν να 
συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΚΟΔΗΠ.
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ΑΤΤΙκΗ

19 Μαΐου
O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του 
Δήμου Αθηναίων γνωρίζοντας όσο κανένας άλλος τις γειτονιές 
της πόλης, συνεχίζει να προσφέρει απολαυστικές μουσικές 
εμπειρίες στους κατοίκους της Αθήνας, ομορφαίνοντας την 
καθημερινότητά τους. 
Με ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, η Φιλαρμονική, η Χορωδία, 
η Big Band και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του Δήμου 
Αθηναίων θα πλημμυρίσουν κάθε γωνιά της πόλης με ρυθ-
μούς και μελωδίες και θα δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες 
της να ανακαλύψουν μια διαφορετική διάσταση της Αθήνας.
Πλατείες, πεζόδρομοι, ανοιχτά θέατρα και πάρκα στις επτά 
δημοτικές κοινότητες θα μεταμορφωθούν, από το Μάιο έως 
τον Σεπτέμβριο, σε μουσικές σκηνές, προσκαλώντας τους 
κατοίκους, αλλά και τους περαστικούς σε αυθόρμητες μου-
σικές γιορτές.
Τοποθεσία: Αέρηδες (Πλάκα). Ώρα: 20.00

20 Μαΐου
Tο metamatic:taf εγκαινιάζει το SHAKINK PROJECT σε διορ-
γάνωση του INK Project.Exhibition.
Το INK Project.Exhibition παρουσιάζει στο χώρο του metamatic:taf 
την τρίτη σε σειρά έκθεση αφίσας και αυτή τη φορά η γραφιστική 
συναντά τα cocktail. Είκοσι ελληνικά δημιουργικά γραφεία και 
ανεξάρτητοι γραφίστες σχεδιάζουν τις δικές τους αφίσες από 
τις οποίες οι bartender του metamatic:taf αντλούν έμπνευση 
και δημιουργούν είκοσι διαφορετικά cocktail. Κάθε αφίσα 
και ένα cocktail με ίδιο όνομα και χαρακτήρα. Θα έχετε την 
ευκαιρία να είστε οι πρώτοι που θα τα δείτε και θα τα δοκι-
μάσετε την ημέρα των εγκαινίων. Στο event θα συμμετάσχει 
και το CU με ένα ξεχωριστό ποδήλατο το CU pop up t-shirt 
bike, με το οποίο οι Silk Βastards θα τυπώνουν με τη μέθοδο 
της μεταξοτυπίας εντελώς δωρεάν t-shirt με σχέδια που θα 
δημιουργηθούν ειδικά για το INK Project.Exhibition. Ακόμα, 
το myfashionfruit και το Luv&Roll | One love Tattoo Studio 
μεταφέρουν τις δημιουργίες τους σε δύο ειδικά διαμορφω-
μένα δωμάτια του metamatic:taf για να τα δείτε από κοντά 
και, γιατί όχι, να τα αποκτήσετε.
Τοποθεσία: Νορμανού 5, Αθήνα 105 55, Μοναστηράκι. 
Ώρα: 12.00-21.00

21 Μαΐου
Το antapocrisis.gr διοργανώνει σειρά προβολών στην Αθήνα. 
Η ταινία "The salt of the earth" αποτελεί ένα από τα σπου-
δαιότερα ντοκιμαντέρ του Βιμ Βέντερς για τη ζωή και το έργο 
του κορυφαίου Βραζιλιάνου φωτογράφου και οικολόγου 
ακτιβιστή Σεμπαστιάο Σαλγκάδο, ο οποίος έχει απαθανατί-
σει με μοναδικό στιλ τη ζωή των κατοίκων σε απρόσιτες κι 
επικίνδυνες γωνιές του πλανήτη. 
Το «Αλάτι της γης» παρουσιάζει θεαματικές, εντυπωσιακές 
φωτογραφίες. 
Μια ματιά στον κόσμο. Μετά την παρουσίαση της ταινίας 
στις Κάννες το κοινό στάθηκε όρθιο και χειροκροτούσε για 
πολλά λεπτά.
Τοποθεσία: Σολωμού 13, Εξάρχεια. Ώρα: 20:00

22 Μαΐου
Σειρά συναυλιών με τη συμμετοχή σπουδαστών Ωδείων, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης 
με τα Ωδεία.
Τοποθεσία: Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βου-
δούρη", Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας & 
Κόκκαλη. Ώρα: 15:00

23 Μαΐου 
Με μία σειρά εκδηλώσεων στα Μουσεία και τους πολιτιστικούς 
του χώρους, από 16 έως 24 Μαΐου, ο Οργανισμός Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων τιμά 
τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου), που φέτος έχει ως 
θέμα «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές».
Τοποθεσία: Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Κτήριο Μετα-
ξουργείου (Γερμανικού & Μυλλέρου. Ώρα: 11.00-12.30 & 
13.00-14.30

24 Μαΐου
Το Ρομάντσο ανανεώνει τη συνεργασία του με τη yoga instructor 
Σίσσυ Φραγκιαδάκη και συνεχίζει τα επιτυχημένα εβδομαδιαία 
μαθήματα yoga, ανοιχτά στο κοινό και με είσοδο ελεύθερης 
επιλογής (donation).Με σύγχρονη προσέγγιση στο ευ ζην και 
την άσκηση, αλλά και κοινωνική διάθεση, τα μαθήματα θα 
ξεκινούν με Hatha Flow ευθυγραμμίσεις, ενώ στο μεγαλύτερο 
μέρος τους θα περιέχουν και Vinyasa yoga (δυναμική). Τα 
μαθήματα είναι ανοιχτά σε όλους τους ενδιαφερόμενους, από 
αρχάριους έως και προχωρημένους. Το μόνο που χρειάζεται 
για τη συμμετοχή είναι άνετα ρούχα, αντιολισθητικά yoga mats 
και καλή διάθεση. Η Σίσσυ Φραγκιαδάκη έχει εκπαιδευτεί στη 
hatha, prenatal, postnatal, sup και aerial yoga. Ασχολείται με 
τις εναλλακτικές θεραπείες και τη Yoga τα τελευταία 7 χρόνια. 
Τοποθεσία: Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια. Ώρα: 11:30-13:00

25 Μαΐου
Μετά τη "Μέθοδο της κας Μαργαρίτας" η ομάδα Συντεταγμέ-
νοι επανέρχεται στον τόπο του εγκλήματος και ξαναχτυπά μ' 
ένα α-χτύπητο έργο: "Α-Στερητικό". Ένα ά-παιχτο, α-πίθανο, 
α-μίμητο έργο με α-στείρευτο κλάμα, σ' ένα θέατρο βουτηγ-
μένο στην α-νομία. Ένα έργο α-κατάλληλο για α-νήλικους, 
α-ν-ήσυχους, α-ν-έραστους, α-γέλαστους, α-ν- έκφραστους, 
α-νόητους, α-πρόσκλητους, ά-χρωμους, ά-γευστους, ά-οσμους, 
ά-μουσους, ά-τεχνους, ά-ρ-ρωστους, ά-πλυτους κλπ. Ένα έργο 
α-κατάλληλο γενικά. Το "Α-στερητικό" θα σας προσφέρει 
α-ξέχαστες στιγμές, θα σας κάνει να κλαίτε α-σταμάτητα, 
α-παρηγόρητα, α-ν-αίσχυντα. Α-στερητικό: Ένα σουρεαλιστικό, 
μουσικοθεατρικό παραλήρημα βαμμένο στα χρώματα της 
επανάστασης.
Τοποθεσία: Θέατρο Εμπρός, Ψυρρή, Ρήγα Παλαμήδου 2. 
Ώρα: 20:30 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκΗ

19 Μαΐου
Στα πλαίσια του προγράμματος δράσης του για 
το 2015, το Φωτογραφικό Kέντρο Θεσσαλονί-
κης διοργανώνει για 20ή συνεχόμενη χρονιά 
ομαδική έκθεση μαθητικής φωτογραφίας, που 
θα γίνει από 8 μέχρι 22 Μαΐου 2015, στο Κέ-
ντρο Αρχιτεκτονικής Δήμου Θεσσαλονίκης. Σ’ 
αυτή την έκθεση παίρνουν μέρος τα Γυμνάσια 
και Λύκεια της Θεσσαλονίκης (ιδιωτικά και 
δημόσια) που έχουν στο πρόγραμμά τους σαν 
κανονικό μάθημα ή σαν επιλογή το μάθημα 
της φωτογραφίας, καθώς και μεμονωμένοι 
μαθητές που ασχολούνται με τη φωτογραφία.
Τοποθεσία: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Δήμου 
Θεσσαλονίκης > Κεντρικές περιοχές Θεσσα-
λονίκης, Αγγελάκη 13. Ώρα: 09:00 με 20:30 
(Δευτέρα έως Παρασκευή)

20 Μαΐου 
Ο πρώτος δωρεάν φιλανθρωπικός αγώνας 
δρόμου που έγινε στην Ελλάδα επιστρέφει! 
Τρέξε και περπάτα χωρίς τερματισμό, χωρίς 
κόστος συμμετοχής, αλλά με μεγάλη προ-
σφορά σε τρία ιδρύματα. Από την Τετάρτη 
20 Μαΐου έως και το Σάββατο 23 Μαΐου σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης, ο Αθλητικός Σύλλογος 
“Ερμής 1877” και η ΔΕΘ HELEXPO διοργα-
νώνουν το δεύτερο αγώνα “Τρέξε χωρίς Τερ-
ματισμό”. Ένας αγώνας δρόμου διαφορετικός 
από οποιονδήποτε άλλο, αυτή τη φορά με 
διάρκεια 72 ώρες έρχεται στη Θεσσαλονίκη 
με μοναδικούς στόχους την άθληση και τη 
στήριξη τριών οργανισμών που προσφέρουν 
καθημερινά πολύτιμο έργο σε συνανθρώπους 

μας. Η εκκίνηση θα δοθεί το απόγευμα της 
Τετάρτης 20 Μαΐου από τη Νότια Πύλη της 
ΔΕΘ στην πλατεία της ΧΑΝΘ και η διαδρομή 
θα είναι όπως και το Σεπτέμβριο στον ειδικά 
διαμορφωμένο και φωτισμένο χώρο μέσα 
στην Έκθεση, με μουσικές και παράλληλες 
δραστηριότητες και τις 72 ώρες διάρκειας του 
μοναδικού αγώνα. Όσα χιλιόμετρα διανύσει 
ο καθένας θα μετατραπούν σε ευρώ και το 
ποσό που θα συγκεντρωθεί, θα μοιραστεί 
στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο, 
στο Ορφανοτροφείο Θηλέων “Μέλισσα” και 
στο Ανοικτό Πολυϊατρείο των Γιατρών του 
Κόσμου στη Θεσσαλονίκη.
Τοποθεσία: HELEXPO Δ.Ε.Θ., Κεντρικές περι-
οχές Θεσσαλονίκης, Εγνατία 154. Ώρα: 17:00

21 Μαΐου
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα διοργανώνουν Έκθεση βιβλίων, 
με τίτλο: «Ο πολύγλωσσος Οδυσσέας», με 
μεταφράσεις της Οδύσσειας στις 24 επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Έκθεση 
θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Απριλίου έως 
και τις 29 Μαΐου 2015, στην Κεντρική Βιβλιο-
θήκη του ΑΠΘ. Στην έκθεση παρουσιάζονται 
σπάνιες εκδόσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης 
του ΑΠΘ (μεταφράσεις της Οδύσσειας). Στό-
χος της έκθεσης και των εκδηλώσεων είναι, 
σύμφωνα με τους διοργανωτές, να κεντρίσουν 
το ενδιαφέρον όσον αφορά τη διαμόρφωση 
της ευρωπαϊκής πολιτισμικής μνήμης και να 
ανοίξουν μια συζήτηση για την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα, τις πολλαπλές πηγές από τις οποίες 
αρύεται τη δυναμική της και, ειδικότερα, το 
κλασικό της υπόβαθρο ως θεμελιακό ενοποι-
ητικό στοιχείο της.

Τοποθεσία: Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ
Ώρα: 10:00 με 17:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

22 Μαΐου
Η Θεατρική Ομάδα Νέων "Άγιος Παντελεήμων" 
θα παρουσιάζει το έργο της Νίκης Δεδούση "Και 
ζήσαν αυτοί καλα…;" σε σκηνοθεσία Ιωάννη 
Νικόλτσιου. Μια πρώτη ματιά στο έργο ‘’Και 
έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς καλύτερα’’. Τα 
παραμύθια των παιδικών μας χρόνων πάντα 
τελείωναν εκεί. Και τότε ξεκινούσαν οι απορίες. 
Μπόρεσε άραγε η Αριελ να ζήσει στη στεριά; Η 
Σταχτοπούτα ταίριαζε με τον πρίγκιπα; Ήταν η 
Ραπουνζέλ ευτυχισμένη στο νέο της σπίτι; Που 
πήγαινε στ αλήθεια όλη η μαγεία του παραμυ-
θιού όταν κλείναμε το βιβλίο; Το ‘’Και ζήσαν 
αυτοί καλά;’’ Είναι μια κωμωδία κυριολεκτικά 
‘βγαλμένη από παραμύθι’’.
Τοποθεσία: Θέατρο της "Εκκλησιαστικής Εστίας" 
της Μητρόπολης Καλαμαριάς, (Οδός Καραμα-
ούνας 29, Νέα Κρήνη). Ώρα: 21:00

23 Μαΐου
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, συμμε-
τέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων στις 23 Μαΐου με ομιλίες με θέμα 
τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνεργασία με την 
περιβαλλοντική οργάνωση "Καλλιστώ", την 
Εναλλακτική Κοινότητα "Πελίτι" και το κτήμα 
Γεροβασιλείου. Θα ακολουθήσει ξενάγηση με 
θέμα την επανάχρηση των αντικειμένων στο 
Βυζάντιο. Τέλος, στο αίθριο του Μουσείου η 
"Μπάντα Δρόμου του Κρουστόφωνου" και 
η ομάδα κρουστών "Κρούση" θα κλείσουν 
μουσικά τις εκδηλώσεις. 
Τοποθεσία: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Λεωφόρος Στρατού 2. Ώρα: 19:00

24 Μαΐου
Το "The crafts circus" δημιουργήθηκε για να 
προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία σε συμ-
μετέχοντες και επισκέπτες και να επιτευχθεί μια 
δυναμική σύμπραξη χαρούμενων και δημιουρ-
γικών ανθρώπων. Βασικοί του πυλώνες είναι το 
crafting και η διασκέδαση. Το πάντρεμα ενός 
bazaar/market χειροποίητων κυρίως αντικει-
μένων με ερασιτέχνες και μη, δημιουργούς, οι 
οποίοι παρουσιάζουν τη δουλειά τους, με τη 
διασκέδαση, όπως μπορεί να την προσφέρει ένα 
τσίρκο, με διαφορετικά, γρήγορα και πρωτότυπα 
νούμερα! Μουσική, διαγωνισμούς, κληρώσεις, 
mini fashion shows, πολλές φρέσκες ιδέες και 
χαμόγελα. Πάνω απ' όλα, χαμόγελα. Μια μεγάλη 
γιορτή, με κόσμο να πηγαινοέρχεται, χαβαλέ, 
πιτσιρίκια να παίζουν, ακροβατικά, τσίρκο του 
δρόμου, ανάλαφρη μουσική και όλα αυτά πλάι 
σε ένα δυνατό market με πρωτότυπα, χειροποί-
ητα κυρίως αντικείμενα σε προσιτές τιμές. Αυτό 
είναι το "The crafts circus".
Τοποθεσία: 26ης Οκτωβρίου 33. Ώρα: 11:00-22:00

25 Μαΐου
Ξεστρατήματα. Ξελογιάσματα, ξελαρυγγιάσματα, 
ξεσηκώματα, ξεφαντώματα. Τρεις γυναίκες και 
τρία έργα του Γεωργίου Σουρή (Ο Αναπαρα-
διάδης, Ο Αποχαιρετισμός και η επάνοδος, Ο 
πατατράκας). Τρεις διαφορετικές γυναίκες με 
κοινό πρόβλημα και κοινό σκοπό - Τον από-
λυτο έρωτα..! Τρία αβυσσαλέα θηλυκά που 
πιστεύουν ακράδαντα πως αξίζουν τον έρωτα 
και τον διεκδικούν με νύχια και με δόντια! Μια 
παράσταση, για να υπενθυμίσει σε όσους το 
αντέχουν, τις έντονες συγκινήσεις, τα παλλόμενα 
σώματα και τις παθιάρικες καρδιές.
Τοποθεσία: The Barrister, Φράγκων 3. Ώρα: 21:15
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κοινωνικά - Δημοτικά φαρμακεία & ιατρεία σε Αττική & υπόλοιπη Ελλάδα
Αττική
➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Στουρνάρη και Κάνιγγος 33, Αθήνα. 
Τηλ.: 210 3802037
E-mail: kifagr@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 3,  
Τηλ.: 210 5313351.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα. 
Τηλ.: 2104967757, fax: 2104944564,  
e-mail: perama_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22.  
Τηλ.: 210 7481422.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γαλατσίου
Τηλ.: 210 2222583, 210 2222011.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Σπάτων - Αρτέμιδος
Διεύθυνση: Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας.  
Tηλ.: 22940 45566, e-mail: dk_yp@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2 & Θησέως -  
Βουλιαγμένη. Tηλ.: 213 2019904

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας
Τηλ.: 210 4650212, 211 4110952 (Δευτέρα  
έως και Παρασκευή 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ.)

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Ιωνίας
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00, και  
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 17:00-19:00.  
Τηλ: Α’ Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας: 210 2794950,  
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής: 210 2793916,  
210 2777198.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 7, 
Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα: 13.30-14.30,  
Τρίτη: 9.00-19.00, Τετάρτη: 9.30-15.00, Πέμπτη: 
9.00-11.00 και 13.00-20.00, Παρασκευή:  
19.30-21.00 και Σάββατο: 12.00-14.00. Κ.Ι.Φ.Α. 
Ν. Σμύρνης: Αμισού 67, Άνω Νέα Σμύρνη, 
τηλ.: 210 9316127, site: www.kifa-nsmirnis.gr, 
e-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com

➤ Κέντρο Οικογενειακής προστασίας  
Δήμου Ηρακλείου
Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Παπαιωάννου  
15-17, Α΄όροφος. Τηλ. επικοινωνίας:  
210 2835945 - fax: 210 2826924. 

➤ Δημοτικό Ιατρείο - Σταθμός Υγείας  
Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες - Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr.  
Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

➤ Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βριλησσίων
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6135611 όλες 
τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 μέχρι τις 9.30  
το πρωί ή αφήνοντας μήνυμα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.\

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος),  
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031910 - 911

- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας:  
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:00
π.μ.- 17:00 μ.μ. & Τρίτη: 07:00 π.μ.- 19:00 μ.μ.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ.: 210 67547700.

➤ Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αγίας Παρασκευής
Στην πόλη μας λειτουργούν δύο Δημοτικά 
Ιατρεία. Α΄Δημοτικό Ιατρείο: (Χίου & Σωτήρος 2, 
Τηλ. 210 6000998). Β΄Δημοτικό Ιατρείο:  
(Χειμάρρας 22, Τηλ. 210-6547700,  
e-mail: info@iatria-ap.gr)

➤ Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Λειτουργούμε καθημερινά από τις 9:30 π.μ.- 
20:30 μ.μ., σε χώρους που μας παραχώρησε  
η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλλού στην οδό 
Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος,  
Πλατεία Μέμου, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 2104960790. E-mail: gramateia2013@
gmail.com, site: http://a-iatreio.blogspot.gr

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141,  
Πετρούπολη, Τηλ.: 6976 644933

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα
Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν αφορά μόνο  
το Βύρωνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες  
των ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε όλες  
τις όμορες περιοχές και τους δήμους όπως:  
Παγκράτι, Βύρωνα, Υμηττού, Δάφνης,  
Ν. Σμύρνης, Καισαριανής, Ζωγράφου,  
Χολαργού κ.ά, κάθε ανασφάλιστο πολίτη  
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.  
Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00,  
Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-18.30.  
Έδρα Κοινωνικού Φαρμακείου:  
Ελλησπόντου 12, Βύρωνας (απέναντι  
από το υποθηκοφυλάκιο) τηλ.: 210-7628209. 
E-mail: Egmont1937@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιουπόλεως
Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί καθημερινά 
09:00 - 17:00 στην Ιάσωνος & Καραμανλή 12 
για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων αλλά 
και την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων.
Tηλ.: 210 9917855

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη  
(συστεγάζεται με τα Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικής 
Ενότητας Παλλήνης). Τηλ: 210 6668888.

➤ Δημοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου  
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947  
και 210 9886950.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού  
(Μητροπολιτικό)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη  
10:00-20:00, Παρασκευή 10:00-19:00 και 
Σάββατο 10:00-14:00. Τηλέφωνο Γραμματείας: 
210-9631-950, email: mkiellinikou@gmail.com

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Αυλωνίτη, 
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 11526,
Αθήνα, τηλ.: 210 3847374.

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Περιστερίου
Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
για κλείσιμο ραντεβού, είναι: πρωϊ Δευτέρα
- Παρασκευή 11:00 - 14:00 και απόγευμα  
Δευτέρα-Πέμπτη 18:00-20:00 στο τηλέφωνο:
210 5781618. E-mail: iatreioallperisteriou@
gmail.com. Διεύθυνση: Χρυσολωρά 1  
κ Αγ. Παύλου, Περιστέρι, τ.κ. 12132. 

➤ Φαρμακείο - Ιατρείο Αλληλεγγύης  
στα Πατήσια
Ώρες λειτουργίας: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη: 
16.00-19.00 μ.μ. το απόγευμα και κάθε Πέμπτη: 
10.00-12.00 π.μ. το πρωί. τηλ: 210 2012013, 
e-mail: koinonikofarmakeio@gmail.com, 
k.farmakeio5@gmail.com

➤ Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι  
& Κοινωνική μέριμνα» Δήμου Αμαρουσίου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή  
07:00-15:00. Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών
Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι 
Τ.Κ.15124. Τηλ.: 210 6105649 - 213 2031943 - 
213 2031926. Fax: 213 2031941.  
E-mail: bss@maroussi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο - Κ.Υ.Α.Δ.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 
Τηλ.: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Αβέρωφ & Ελευθερίου Βενιζέλου 5. 
Τηλ.: 215 5508676.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 4 - Χολαργός,  
τηλ.: 210 6561610.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου
Διεύθυνση: Εθν. Αμύνης 60, Παπάγου,  
τηλ.: 210 6540900

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Κηφισιάς
Δημοτικό πολυιατρείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ». 
Διεύθυνση: Μ.Αντύπα 3. Τηλ.210 8012632.
Δημοτικό πολυϊατρείο «ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ».  
Διεύθυνση: Κ. Βαρναλη 58. Τηλ.: 210 6254189.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων
Διεύθυνση: Ελευθερίας 77, τηλέφωνα  
για ραντεβού: 2310 721721, 2310 726887.

➤ Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Στεγάζεται επί της οδού Ανδρομάχης 100,  
τ.κ.: 17671 στην Καλλιθέα και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: 210 9532712.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Διονύσου
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα -  
Άγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 6217830.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Πειραιά
Δ/νση: Αγχιάλου 104, τηλ.: 210 4202105,  
210 4206172, 210 4202290.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, τ.κ. 17124.  
Τηλ./fax: 210 9370333, e-mail: kpns@otenet.gr

➤ Δημοτικά Ιατρεία Ιλίου
1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων: Διεύθυνση: 
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας)
Τηλέφωνα: 210 5010074, 210 5066344, φαξ: 
210 5066344, e-mail: agnik.iatria@ilion.gr.  
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και  
Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τη 13.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ.  
Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.  
ή από τη 13.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ. ανάλογα 
με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες.
2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων:  
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος,  
Τηλ.: 210 2624090, φαξ: 210 2624090, e-mail:  
agfan.iatria@ilion.gr. Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  
από τις 8.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τις 8.30 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γέρακα
1ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Φιλίππου  
& Αριστομένους, τηλ: 210 6612876.
2ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 
& Βοιωτίας, τηλ.: 210 6611854.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Ανθούσας
Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, τηλ.: 210 6664489.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Φιλοθέης - Ψυχικού
Διεύθυνση: Τερτσέτη 51.  
Τηλέφωνο: 210 6744122.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 22, Νέα Παλάτια 
Ωρωπού. Τηλ.: 22950 31374.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αγίου Στεφάνου
Το Δημοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από Δευτέρα 
- Παρασκευή πρωί 09:00-14:00 και απόγευμα 
17:00-20:00. Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 
10:00-12:00. Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 
6 και Ναπολέοντος Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου 

Η περίοδος της κρίσης που διανύουμε ανέδειξε με τον πλέον άσχημο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι τόσο 
δωρεάν όσο και καθολικό, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανέργους. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκαν μια σειρά από κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία και πολυιατρεία. Η ίδρυση κοινωνικών ιατρείων προκύπτει 
από την ανάγκη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και από την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη εθελοντών επαγγελματιών και άλλων συμπολιτών μας. Η 
προσπάθεια αυτή, στόχο έχει να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία 
αυτών των κοινωνικών ιατρείων, είτε διαθέτουν φάρμακα στο χώρο τους είτε διασυνδέονται με κοινωνικά φαρμακεία.
Το Skywalker.gr βλέποντας το τεράστιο κενό που υπάρχει, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και πολυιατρείων με εντελώς δωρεάν 
παροχές στα σημαντικά σημεία κάθε δήμου, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.

ιατρικες υπηρεσιεσ
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Στεφάνου). Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνή-
στε στο 210 6217830 καθημερινά 09:00-12:00.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ρίμινι 10, τηλ.: 210 2852945,  
fax: 210 2852945.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3722001

➤ Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Τηλ.: 210 3213150, 210 3213850,  
e-mail: info@mdmgreece.gr

➤ ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα
Τηλ.: 210 8213704, e-mail: info@praksis.gr,  
site: http://www.praksis.gr

➤ ΜΚΟ Praksis 
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 5205200, e-mail: info@praksis.gr

➤ Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλεους, 
Αθήνα. Τηλ.: 210 5141935, 210 5141953 
Ιατρείο Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 
4B (στάση τραμ Αιγαίου)

➤ Φαρμακείο για άπορους και ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 210 9755794, 210 9701496 

➤ Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72  
και Ερεχθείου, Άλιμος. Τηλ.: 210 9761454,  
210 9737021. Fax: 210 9761494 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά και Επιδαύρου, Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9602054

➤ Φαρμακοποιοί του Κόσμου World 
Pharmacists
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9623845, 210 8835411, 210 3816720

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2463543

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
47, Κορωπί. Τηλ.: 210 6623651

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής-πρώην 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, Παιανία
Τηλ.: 210 6643564

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Δημαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος. Τηλ.: 213 2006523

Υπόλοιπη Ελλάδα
➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων  
στον Εύοσμο. Λειτουργεί καθημερινά από  
τις 9.00 π.μ.-17.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους Δικαιούχους  
εγγεγραμμένους δημότες. Οι εγγραφές  
των δικαιούχων ανασφάλιστων δημοτών  
γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 
του Δήμου, στην οδό Μαβίλη 6-8 με Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου), τηλ.: 2310 558505.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού
Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός 
Λογοθέτου), τηλ. 23920 75930. E-mail: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com 
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή  
7:00-15:00. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας

Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών- 
Νέος Δρόμος. Τηλ.: 2610 439650, e-mail: 
kfpatras@gmail.com. Ανοικτό κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη 18:00-20:00 (το απόγευμα) και 
Σαββάτο 10:00-12:00 (το πρωί).

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου
Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως  
(Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή). Τηλ.: 24210 28833. 
Ανοικτό κάθε Τετάρτη 17.00-20.00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24 (Βαρδάρης).  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310520386.  
Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310593285

➤ Κέντρο Εμβολιασμού για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 509053

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Δημητρίου Σπυρίδη 12.  
Ανοικτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
11:00-12:00 το πρωί.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς  
«Αθανάσιος Τηλιακός»
Διεύθυνση: Σπάρτης 13. Τηλ.: 23410 25817 και 
23410 22114. Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Χανίων.  
Ανοικτό κάθε Τρίτη & Πέμπτη 10.30-12.30  
και Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12.  
Τηλ.: 6937 346124 & 6948801600

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρ. Κοντού 29.  
Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καρπενησίου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να επικοινωνείτε με το τηλ. 22373 50024.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 619073
e-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Σανταρόζα και Παπανικολή.  
Τηλ.: 27210 93267. Πρόγραμμα λειτουργίας: 
κάθε Τετάρτη 14:15 μέχρι 15:15.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ιωνίννων
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11  
Στο ΚΕΠΑΒΙ, Ιωάννινα. Τηλ.: 2651 304760

➤ Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 74113.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς

Διεύθυνση: Αμισού & Παπανικόλα.  
Τηλ.: 2313 314500.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λαμίας
Λειτουργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους στο κτίριο του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου  
Λαμιέων (οδός Τυμφρηστού 58) από ώρα 14:30 
έως 17:00 καθημερινά. Τηλ.: 22310 22808.

➤ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος.
Τηλ.: 22510 43183

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Εντός Εργατικού  
Κέντρου. Τηλ.: 2521 777038

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Τηλ.: 22810 82220, 22810 82460
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα.  
Τηλ.: 22210 23253

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Χίου
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1. Τηλ.: 22713 50827. 
Ώρες λειτουργίας 08.00-13.30

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 85, 
Ρόδος - Τηλ.: 22410 36110

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Τηλ.: 2313 310800

➤ Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 και Φιλίππου
Τηλ.: 2310 241516 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ.: 2313 302800

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, Νεάπολη  
Συκεές. Τηλ.: 2310 514706

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Παιoνίας
Καπετάν Γκόνου 57, Παιoνία. Τηλ.: 2343 350100

➤ Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 39000

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου Υγείας 
Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ.: 2373 350000

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο

Τηλ.: 2813 008525, e-mail: info@koinoniaher.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Παλιό Εργατικό Κέντρο 
Λασιθίου. Τηλ.: 28410 23392

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030 - Περιοχή: Δημοτική Αγορά

➤ Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένωσης  
Κυριών Δράμας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα
Τηλ. 25210 46062, 25210 58015 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 426,  
Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 88246, 25510 88249 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος
Τηλ.: 2741 112 112, e-mail:  
kiakorinthou@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61009, 25088 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη 
Τηλ.: 2731 057220

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη και Αταλάντης, Τρίπολη
Κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στα τηλέφωνα 
2713 600418 και 2713 600417 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Δήμου Καρδίτσας
Λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, με εθελοντές 
φαρμακοποιούς. Τηλ.: 24410 27275

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου 6, Τρίκαλα
Site: http://www.trikalacity.gr/

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, Φαρκαδόνα
Τηλ.: 24330 22570

➤ Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Περιοχή: Λέσβος 
Ιατρείο - φαρμακείο: 2251354820 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: 2251021405 
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου: 2251028182

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος 
Τηλ.: 2273 353450 (πρωινές ώρες)

➤ Ιατρείο - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Τηλ.: 22513 54820

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα.
Τηλ.: 2465 021472

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ.: 2254 350481

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι
Τηλ.: 6947 124178 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λοκρών - 
Αταλάντη
Διεύθυνση: Νικολάου Αβραάμ 1, Αταλάντη
Τηλ.: 22330 81052 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 33582 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς  
Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία 
Τηλ.: 22210 60404, 22210 60405, 22210 60406, 
22210 60407 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, Ξάνθη 
Τηλ.: 2541084943, e-mail: kifxanthis@gmail.com



Ξέρουμε ότι η είσοδός σου στην αγορά εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για αυτό, στο 
skywalker.gr, σου προσφέρουμε πρόσβαση σε αγγελίες, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων 
και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσεις το βιογραφικό σου 
σημείωμα σε πανελλαδική βάση δεδομένων, από όπου μπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού 
στην Ελλάδα. Για να μπεις στην αγορά εργασίας, μπες σήμερα στο skywalker.gr.




