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∆ιαρκή σηµεία παραλαβής εφηµερίδας

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

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: ∆ηµήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εµπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
∆ιευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεµές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφηµίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφηµίσεων: 

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
∆ιευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

∆ιαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

∆ιαδικτυακή 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
∆ηµοσιογραφική τεκµηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης
∆ιανοµή: 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 ∆ηµητρούση

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, Κεντρικό 

∆ηµαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, 

Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου
• Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, ∆ηµαρχείο 

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

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

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

& Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, ∆ηµαρχείο
•  Αθήνα, ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος 

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, ΚΕΘΕΑ ∆ιάβαση
• Αθήνα, Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κέντρο Ηµέρας Praksis
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑ∆Α
• Αθήνα, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, Οµάδα Πείραγµα
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστηµιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

Ενηµέρωσης Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
• Αιγάλεω, ∆ηµαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής 

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

• Άλιµος, ∆ηµαρχείο
• Αργυρούπολη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, ∆ηµαρχείο
• Αυλώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης 

στην Απασχόληση
• Αχαρναί, ∆ηµαρχείο
• Βάρη, ∆ηµαρχείο
• Βούλα, ∆ηµαρχείο
• Βουλιαγµένη, ∆ηµαρχείο
• Βριλήσσια, ∆ηµαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισµός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, ∆ηµαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, ∆ηµαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• ∆άφνη - Υµµητός Emfasis
• ∆άφνη, ∆ηµαρχείο
• ∆άφνη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• ∆ιόνυσος, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, ∆ηµαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό 

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

Κοινωνικής Μέριµνας
• Ζωγράφου, ∆ηµαρχείο
• Ζωγράφου, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Ε.Μ.Π.
•  Ηλιούπολη, ∆ηµαρχείο 

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

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

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

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµφιάλης
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ραπετσώνας
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, ∆ηµαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ ∆ιαµαντόπουλος
• Κορυδαλλός, ∆ηµαρχείο
• Κορωπί, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Οµάδα Πείρα(γ)µα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
 •  Λεωφ. Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ 

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, ∆ηµαρχείο
• Μαραθώνας, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μαρούσι, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑ∆Α
• Μεταµόρφωση, ∆ηµαρχείο
• Μεταµόρφωση, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταµόρφωση, Κ.Ε.Κ.01 

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

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, ∆ηµαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, ∆ηµαρχείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Αµπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Θερµαϊκός, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος, 

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

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

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

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

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

Φυσικοµαθηµατικού
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο 

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

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

Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο

•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Άνω Τούµπας
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Κεντρική 

Βιβλιοθήκη Καλαµαριάς
•  Θεσσαλονίκη, Ελληνικό Παιδικό Χωριό
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ ∆έλτα
•  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 ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συµβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυµβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, ∆ηµαρχείο
•  Αταλάντη, Αιάντειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, ∆ηµαρχείο
•  Βέροια, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµαρχείο
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Ανατολικής Μάνης
•  ∆ιδυµότειχο, ∆ηµαρχείο
•  ∆οµοκός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  ∆ράµα, ∆ηµαρχείο-Γραφείο 

Απασχόλησης & Τουρισµού
•  ∆ράµα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
• Έδεσσα, ∆ηµαρχείο
•  Εύβοια, Αγροτικός Σύλλογος Ερέτρια
•  Εύβοια, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
•  Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Εύβοια, ΚΕΠ ∆ιρφύων-Μεσσαπίων
•  Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
•  Θεσσαλιώτιδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θήβα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Πνευµατικού Κέντρου
•  Ιτέα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, ∆οµής 

Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας
•  Ιωάννινα, ∆ηµαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριµνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Καβάλα, ∆ηµαρχείο

• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας
•  Καλαµάτα, ∆ηµαρχείο
•  Καλαµάτα, Πολιτιστικός Οργανισµός 

«Οι δρόµοι της Ελιάς»
•  Καλαµάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Καρδίτσα, ∆ηµαρχείο
•  Καρπενήσι, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Καστοριά, ∆ηµαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 

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

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κως, ΑΝΚΟ Academy
•  Λάρισα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Λειβανάτες, ∆ηµαρχείο
•  Λιβαδειά, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Μυτιλήνη,  ∆ηµαρχείο
•  Νάξος, ∆ηµαρχείο
•  Νάουσα, ∆ηµαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάµπειος 

∆ηµοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Οµβριακή ∆ηµοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ορεστιάδα, ∆ηµαρχείο
•  Ορχοµενός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πάτρα, Load Πανεπιστηµιακό 

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστηµιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµίου Πατρών
•  Πάτρα, ∆ηµαρχείο
•  Πάτρα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, ∆ηµαρχείο
•  Σαµοθράκη, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, ∆ηµαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, ∆ηµαρχείο
•  Σύρος, ∆ηµαρχείο Ερµούπολης
•  Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
•  Τήνος, ∆ηµαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, ∆ηµαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύµη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ ∆ροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & ∆ούνα
•  Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ ∆έλτα
•  Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαµπάκης

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

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

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

Το περιεχόµενο
της εφηµερίδας

Κάθε Τρίτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στην Αθήναεφηµερίδας στην Αθήνα

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-∆άφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισµός

• Μετρό-Αµπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Πέµπτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στη Θεσσαλονίκηεφηµερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕ∆, Τούµπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιµισκή

• Καµάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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Στρατηγική ∆ηµιουργίας Επιτυχηµένης Κα-
ριέρας; Σαν τίτλος, µπορεί να αναρωτηθεί 
κάποιος, δεν υπόσχεται πολλά; Αυτό το 

άρθρο δεν είναι εδώ για να δώσει σε κάποιον 
υποσχέσεις επιτυχίας. Κάθε άλλο. Παρακάτω 
µπορείτε να βρείτε πληροφορίες που θα σας 
βοηθήσουν στη διαδροµή δηµιουργίας ή ενί-
σχυσης της καριέρας σας, µόνο αν εσείς έχετε 
αναλάβει την ευθύνη της επιτυχίας σας. 
• Μόνο αν έχετε αποφασίσει να εργαστείτε με-
θοδικά για αυτή. 
• Αν έχετε αποφασίσει να πάρετε στον έλεγχό 
σας τον πολλαπλασιασµό των επαγγελµατι-
κών ευκαιριών που θα σας προκύψουν και τη 
βελτιστοποίηση της υπηρεσίας που µπορείτε 
να παρέχετε. 
• Τότε, και μόνο τότε, μια καλή στρατηγική θα 
σας βοηθήσει να φτάσετε στο στόχο σας, και 
σύντοµα να βαδίσετε προς νέους και πολλά 
υποσχόµενους επαγγελµατικούς προορισµούς. 

Πάµε λοιπόν να δούµε πως µπορούµε να 
αρχίσουµε να βαδίζουµε όλο και πιο κοντά στην 
επίτευξη του στόχου µας:

Βήµα 1ο
Ξεκίνησε από το τέλος.
Πιο αναλυτικά, συνήθως προτείνω στους 

coachees µου να αποφασίσουν που θέλουν 
να βρίσκονται επαγγελµατικά σε τρία χρόνια από 
τώρα. Ένα πολύ εύστοχο σχόλιο που άκουσα 
από ακροάτρια, ήταν ότι γνωρίζει πολύ καλά 
που θέλει να βρίσκεται πριν τη συνταξιοδότηση. 
Ωστόσο, το έβρισκε δύσκολο να αποφασίσει 
που ακριβώς θέλει να βρίσκεται σε τρία χρόνια 
από τώρα. 

Αυτό ακριβώς είναι και αυτό που κάνει αυτό 
το βήµα τόσο σηµαντικό. Το να αποφασίσεις το 
µεσοδιάστηµα της προόδου σου, και να θέσεις τα 
βήµατα προς τα εκεί θα χρειαστεί αρκετή δουλειά 
και δέσµευση. Παράλληλα θα σε βοηθήσει να 
γνωρίζεις αν προοδεύεις προς την κατεύθυνση 
που επιθυµείς ή έχεις πέσει θύµα της καθηµε-
ρινότητας και της αναβλητικότητας. Η στόχευση 
σε τρία χρόνια από τώρα θα δώσει focus και 
εµψύχωση. ∆οκιµάστε και θα το διαπιστώσετε 
και οι ίδιοι το πώς θα συµβεί αυτό. 

Βήµα 2ο
Μάθε όσο πιο καλά µπορείς τι περιουσία 

έχεις ήδη, όσον αφορά τον εαυτό σου.
∆ούλεψε πάνω στο προσωπικό σου SWOT. 

(SWOT είναι ένας όρος µε τον οποίο αναφερό-
µαστε πάνω στις δυνάµεις, τις αδυναµίες, τις 
δυνατότητες και τις απειλές που φέρει ο κάθε 
ένας από εµάς) 

Θα εντυπωσιαστείτε από τον πλούτο πληρο-
φορίας που θα πάρετε όταν καταλάβετε πόσα 
περισσότερα είστε από αυτό που αρχικά νοµίζετε. 

Κάθε φορά που βοηθώ κάποιον πελάτη µου 
να συντάξει το βιογραφικό του διαπιστώνω ότι 
δεν έχει επικοινωνήσει ούτε τις µισές από τις 
δυνάµεις και τις δεξιότητές του. Η πλειοψηφία 
από εµάς τείνει να υποτιµά τις ικανότητες και 
την εµπειρία που έχει αποκτήσει και µπορεί να 
µην τα αναφέρει καν. Επίσης, αρκετοί νιώθουν 
άβολα να µιλήσουν για τα θετικά του εαυτού 
τους, κάτι το οποίο µπορεί να κοστίσει τόσο 
ακριβά όσο και µια καλή θέση στην εταιρεία 
της επιλογής µας!

Το ίδιο σηµαντικό είναι να γνωρίζουµε τις 
µεταβλητές αδυναµίες µας, δηλαδή τις περιοχές 
που θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε, όπως 
η αυτοπεποίθηση µας, η αυτογνωσία και οι 
δεξιότητες επικοινωνίας. 

Στοχευµένα προγράµµατα προσωπικής ανάπτυ-
ξης, Career Coaching τα οποία συµπεριλαµβάνουν 
επαγγελµατικό προσανατολισµό µαζί µε συµβου-
λευτική marketing του εκάστοτε επαγγέλµατος, 

µπορούν να φέρουν θεαµατικά αποτελέσµατα 
σε αυτούς τους τοµείς και να βοηθήσουν να πε-
ράσουµε στο επόµενο επίπεδο της καριέρας µας. 

Τέλος, είναι µέρος της δύναµής µας να απο-
κτήσουµε επίγνωση σχετικά µε τις περιοχές που 
αποτελούν την πάγια και σταθερή Αχίλλειο Πτέρνα 
µας. Όλοι µας έχουµε περιοχές στις οποίες έχουµε 
περιορισµένες ικανότητες. Άλλοι είναι καλοί µε 
τους αριθµούς και την εκτέλεση διαδικασιών, 
ενώ πάλι άλλοι είναι εξαιρετικά αδύναµοι εκεί. 
Αφού µάθουµε τις πάγιες αδυναµίες µας θα 
πρέπει να τις σεβαστούµε και να µη στηρίζουµε 
σηµαντικά εγχειρήµατα επάνω τους. 

Βήµα 3ο 
Μάθε το γιατί το κάνεις.
Aν διαβάζεις αυτό το άρθρο, µάλλον ανήκεις 

σε εκείνους που ενδιαφέρονται για κάτι πολύ 
περισσότερο από µια «δουλειά» που θα απλά θα 
τους δώσει χρηµατική αποκατάσταση. Συνήθως 
το «∆εν έχω δουλειά αυτό τον καιρό» συνο-
δεύεται µε ένα αθόρυβο «που να µε εκφράζει 
σαν άνθρωπο και να τιµάει τις γνώσεις µου και 
τα ταλέντα µου». Ίσως βρίσκεις τολµηρή αυτή 
την πρόταση... Ακόµα πιο τολµηρά όµως, είναι 
τα στοιχεία που µιλούν για το ποσοστό των 
ανθρώπων που προτιµούν να βρίσκονται στο 

ταµείο ανεργίας παρά να κάνουν µια δουλειά 
που δεν τους εκφράζει και δεν είναι σε αρµονία 
µε τις αξίες τους.

Από τα παραπάνω, απορρέει και η σηµαντι-
κότητα του να μάθεις το Γιατί το κάνεις. Μόλις 
αποκτήσεις τη βαθύτερη επίγνωση της επαγγελ-
µατικής σου αποστολής (your personal Mission 
Statement) συνήθως συµβαίνει κάτι µαγικό. Οι 
ευκαιρίες του να κάνεις πράξη αυτό που επιθυµείς 
πολλαπλασιάζονται.

Βήµα 4ο
Αντικατέστησε το ΑΝ µπορώ να πετύχω 

αυτό που επιθυµώ, µε το ΠΩΣ µπορώ να πε-
τύχω αυτό που επιθυµώ. Και επαναλάµβανε 
τακτικά το στόχο σου. 

Μια τόσο δα μικρή αλλαγή θα κάνει μια τερά-
στια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της σκέψης 
σου. ∆ε χρειάζεται να ξέρεις πως θα επιτευχθεί 
ο στόχος σου, αλλά απλώς να πιστέψεις και να 
αποφασίσεις ότι θα γίνει. Επίσης, επαναλάµβανε 
αυτό που θέλεις να αλλάξεις. Είναι µια πληρο-
φορία που πρέπει να πάρει ο προµετωπιαίος 
λοβός για να τη φέρει στην αµυγδαλή. Στην ουσία 
µέσα από την επανάληψη του στόχου σου και 
την επαναδιατύπωση της ερώτησης βοηθάς να 
ξαναστηθεί η σχέση µεταξύ µετωπιαίου λοβού 
και αµυγδαλής µε τρόπο που θα σε φέρνει 
πιο κοντά στην επιτυχία σου, όπως αναφέρει 
ο νευροεπιστήµονας Σρι Πιλέι στο βιβλίο του 
Νικήστε τους Φόβους σας. 

Βήµα 5ο
∆ηµιούργησε την προσωπική σου στρατηγική 

ενδυνάµωσης των γνώσεων σου. 
Εδώ η ερώτηση που κάνω συνήθως στους 

πελάτες µου είναι η εξής: Αν εσύ ήσουν ο εργο-
δότης σου, θα σε προσελάµβανες; Αν ναι, πόσα 
χρήµατα θα σου έδινες; Πόσο αναντικατάστατο 
θα σε έβρισκες; 

Ζούµε στην εποχή που η επαγγελµατική επι-
τυχία έχει πάψει να είναι ζήτηµα γνωριµιών. Αν 
µε ρωτούσε κάποιος ποιο είναι το κυριότερο και 
σηµαντικότερο συστατικό επιτυχίας στις µέρες 
µας θα έλεγα ότι αυτό συνοψίζεται σε µια λέξη. 
Θα έλεγα ότι το κυριότερο συστατικό επιτυχίας 
είναι η… Απόφαση. 

Ελίνα Γιαχαλή
NLP Life and Business Coach

www.lifecoachelina.com
elina@lifecoachelina.com

εργασια

Στρατηγική δηµιουργίας επιτυχηµένης καριέρας

Βιώνοντας τη σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα και µετρώντας 
καθηµερινά απώλειες σε εισοδήµατα, συνθήκες διαβίωσης και 
προοπτικές, είναι απαραίτητη για τον καθένα η χάραξη ενός 
σχεδίου διαφυγής.

Κάποια από τα καθηµερινά ερωτήµατα και βιώµατα στην 
Ελλάδα του σήµερα είναι τα παρακάτω:
• Τι να σπουδάσω;
• Με τι να ασχοληθώ;
• Ποιες είναι οι προοπτικές;
• Πώς θα λύσω το βιοποριστικό μου;

Η µετανάστευση δε δίνει πάντα λύσεις καθώς εκτός από το ύψος 
των µισθών πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος διαβίωσης.

 Στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα εκτός από τον τοµέα του 
Τουρισµού που ευδοκιµεί και έχει πολύ καλές προοπτικές, υπάρχει 
και ο συνεχώς ανερχόµενος στη χώρα µας αλλά και παγκοσµίως 
χώρος του Web στον οποίο δραστηριοποιούνται επαγγέλµατα 
όπως WebDeveloper, WebDesigner και άλλα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έγκυρη και αξιόπιστη μελέτη 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π µε τίτλο «Ανερχόµενοι επαγγελµατικοί τοµείς 
στην Ελλάδα και νέες απαιτούµενες δεξιότητες». Στη µελέτη αυτή 
παρουσιάζονται συµπεράσµατα, ως απόσταγµα βιβλιογραφικών 
αναφορών και επιστηµονικών ερευνών που διεξήχθησαν σε Ελ-
λάδα και Ευρώπη καθώς και απόψεις εκπροσώπων της αγοράς 
και των παραγωγικών φορέων.

Τα συµπεράσµατα αφορούν σε προοπτικές και δεξιότητες 

των εργαζοµένων στην Ελλάδα και κάποια µικρά αποσπάσµατα 
είναι τα εξής:

«Συγκεκριµένα, µία από τις σηµαντικότερες τάσεις είναι η 
στροφή προς την ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων, και 
ιδιαίτερα αυτών µέσω Tablets και κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, 
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αξιοποιούν τα κοινωνικά 
δίκτυα για την προώθηση των προϊόντων τους».

«Από όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις προκύπτει η αναγκαιότητα 

εξειδίκευσης ή απόκτησης αναβαθµισµένων δεξιοτήτων πληρο-
φορικής και χρήσης διαδικτύου από τους αγρότες και τεχνίτες, 
που πρέπει να ενηµερώνονται για νέα εργαλεία και µεθόδους 
καλλιεργειών, οδηγίες χρήσης προϊόντων, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας, κ.ά., έως τα στελέχη επιχειρήσεων».

Αδιαµφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο αριθµός των websites 
αυξάνεται µε ιλιγγιώδη ρυθµό και ότι το πεδίο συναλλαγών και 
εµπορίου µεταφέρεται στο διαδίκτυο. Υπάρχουν µεγάλες ανάγκες 
στην αγορά από mobile friendly websites και από e-commerce 
websites. Σύµφωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις η Google δε θα 
εµφανίζει στις πρώτες θέσεις της αναζήτησης των Mobileusers, 
διευθύνσεις websites τα οποία δεν είναι Mobile friendly.

Με βάση τις σημερινές ανάγκες της αγοράς και τις προοπτικές 
έχει σχεδιασθεί και το πρόγραµµα «Advanced Web Development 
και Εφαρµογή σε Mobile Friendly και e-Commerce Web Sites».

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα απευθύνεται σε αυτούς που 
θέλουν να ασχοληθούν ερασιτεχνικά ή επαγγελµατικά µε το 
web development, µε σκοπό να κατασκευάσουν εντυπωσιακά 
και διαδραστικά websites, έχοντας βασικές γνώσεις επάνω σε 
Html, CSS, Php και Ajax και Βάσεις ∆εδοµένων MySQL.

Οι συγγραφείς της µελέτης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι οι: Ρέα 
Σγουράκη, Αγάπη Αδαμοπούλου και Μαρίνα Κατσιμάνη

Στελλάτος Ευάγγελος- MSc στα Πληροφοριακά συστήµατα
Εκπαιδευτής προγραµµάτων e-learning Πανεπιστηµίου Αθηνών

«Ελλάδα ώρα µηδέν-Ευκαιρίες & διέξοδοι στο αδιέξοδο της κρίσης»
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επιχειρηµατικοτητα

Συµβουλές σε νέους επιχειρηµατίες
Από την πολυετή εµπειρία των µελών 

του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών 
Μάνατζερ Ελλάδας, www.kemel.

gr) σε θέµατα mentoring των εν δυνάµει 
και νέων επιχειρηµατιών, έχουν προκύψει 
επαναλαµβανόµενες διαπιστώσεις σχετικές 
µε προβληµατικές θέσεις, στάσεις απόψεις 
ή παραλείψεις των νέων, συχνά αποτέ-
λεσµα της άγνοιας του επιχειρηµατικού 
γίγνεσθαι, που επιδρούν αρνητικά στην 
επιχειρηµατική τους προσπάθεια, και καλό 
θα ήταν να τις γνωρίζουν.

Ας δούµε κάποιες που θεωρούµε ση-
µαντικές:

1 Μη θεωρείτε δεδοµένες τις προσωπικές 
σας απόψεις για την αγορά και τον 

ανταγωνισµό, αν δεν τις έχετε διερευ-
νήσει διεξοδικά. 

Πρόσφατα είχαµε µια περίπτωση όπου 
στο ερωτηµατολόγιο των 12 βασικών µας 
ερωτήσεων προς εν δυνάµει επιχειρηµατίες, 
αναφέρθηκε σαν «κενό» της αγοράς που 
πρόκειται να καλυφθεί, και παράλληλα 
µοναδικό πλεονέκτηµα της εταιρίας, η 
δηµιουργία και προώθηση στις αγορές του 
εξωτερικού, βιολογικού ελαιολάδου. Μια 
απλή διερεύνηση στο διαδίκτυο της φράσης 
«εξαγωγές βιολογικού ελαιολάδου », θα 
είχε σαν αποτέλεσµα, µια ρεαλιστικότερη 
εικόνα της αγοράς. 

2 Μη θεωρείτε δυνατό το ανταγωνιστικό 
σας πλεονέκτηµα, ότι θα προσφέρετε 

το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία µε τους αντα-
γωνιστές σας, απλά σε χαµηλότερη τιµή.

Αν µπορείτε εσείς να πουλήσετε φθηνό-
τερα συµπιέζοντας τα αποδεκτά περιθώρια 
κέρδους, αύριο θα έλθει κάποιος άλλος 
που θα πουλήσει ακόµη φθηνότερα και 
θα πάρει τους δικούς σας πελάτες…έτσι 
θα καταστρέψετε την αγορά. ∆είτε αν µπο-
ρείτε να προσφέρετε καλύτερο προϊόν ή 
υπηρεσία, καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών σας και αποτελεσµατικότερη 
προώθηση.

3 Μην ξεχνάτε ότι οι καταστηµατάρχες 
αγοράζουν το προϊόν σας, για τελείως 

διαφορετικούς λόγους από ότι οι πελάτες 
σας….το µόνο κοινό σηµείο είναι πως 
θέλουν και οι δύο να κερδίσουν. 

Συχνά βλέπουµε επιχειρηµατικά σχέ-
δια που είτε δεν αναφέρουν καθόλου 
τη στρατηγική επικοινωνίας, είτε δεν την 
εξειδικεύουν σε ενδιάµεσους, συνεργά-
τες/καταστηµατάρχες και καταναλωτές 
αντίστοιχα. Η διαφοροποιηµένη επικοι-
νωνία Business to Business και Business 
to Consumer είναι εξίσου σηµαντικές για 
την πορεία µιας επιχείρησης. 

4 Μην προσπαθείτε να τα κάνετε όλα 
µόνοι σας, ακόµα και το ξεκίνηµα 

της εταιρίας σας. 
Συχνά βλέπουµε άτοµα µε εξειδικευ-

µένες γνώσεις σε ένα τοµέα, και απλά 
ικανοποιητικές ή σχεδόν ανύπαρκτες γνώ-
σεις σε άλλους τοµείς, να προσπαθούν 
να «στήσουν» µια επιχείρηση π.χ. δύο 
απόφοιτους του Οικονοµικού µε εµπειρία 
στο µάρκετινγκ να θέλουν να δοκιµάσουν 
τις δυνάµεις τους στον πρωτογενή τοµέα 
της γεωργίας. Καλό είναι να επιδιώξουν 
να συνεταιριστούν και µε ένα απόφοιτο 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, αρκεί 
βέβαια να µοιράζονται τα ίδια οράµατα 
και αξίες. 

5 Μην…ξεχνάτε τους πελάτες σας, γνω-
ρίστε τους, µιλήστε µαζί τους µετά την 

αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

σας και δείτε αν έµειναν ικανοποιηµένοι 
και κυρίως αν θα ξαναγοράσουν. 

Ένα ευχαριστώ και µια συζήτηση µε 
πελάτες που σας προτίµησαν δε βλάπτει, 
αντίθετα επιβάλλεται. Ιδιαίτερα οι εταιρίες 
που µέσα από κάρτες µέλους, clubs, το 
διαδίκτυο κλπ., έχουν πρόσβαση στους 
πελάτες τους, έχουν σηµαντικά πλεονε-
κτήµατα που προκύπτουν από τη δυνα-
τότητα διερεύνησης και διασφάλισης ότι 
προσφέρουν αυτό που υπόσχονται και 
ότι ο πελάτης µένει ικανοποιηµένος και 
θα συνεχίσει να αγοράζει. 

6 Βεβαιωθείτε ότι η επιχείρηση σας 
καλύπτει κάποιο «κενό» της αγοράς, 

δηλαδή ότι υπάρχει ένας σηµαντικός 
αριθµός δυνητικών πελατών που θα 
ήθελαν την υπηρεσία ή το προϊόν σας, 
όπως εσείς θα το προσφέρετε και δεν 
το εύρισκαν µέχρι σήµερα.

Το κενό της αγοράς µπορεί να είναι κά-
ποιο λογικό, λειτουργικό ή και συναισθη-
µατικό πλεονέκτηµα που δεν προσέφερε 
ο ανταγωνισµός µέχρι σήµερα. Αν π.χ. σε 
µια περιοχή υπάρχουν 2 καταστήµατα 
βιολογικών προϊόντων, αλλά και οι δύο 
καταστηµατάρχες δεν είναι ιδιαίτερα φι-
λικοί και εξυπηρετικοί προς τους πελάτες 
τους, τότε υπάρχει κενό φιλικότητας και 
πελατοκεντρικότητας, που µπορεί να φέρει 
σταδιακά, τους περισσότερους πελάτες 
της περιοχής σε εσάς. 

7 Μην απευθύνεστε σε όλους…. εστι-
άστε τις προσπάθειες µάρκετινγκ και 

επικοινωνίας σε κάποιο συγκεκριµένο 
πρωταρχικό κοινό, αυτό που θα σας 
φέρει περισσότερες πωλήσεις. 

Είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις, ανά-
γκες και προτιµήσεις των καταναλωτών 
και συχνά σχετίζονται µε την κοινωνική, 
δηµογραφική, και ψυχογραφική οµάδα 
στην οποία ανήκουν. ∆ιαφέρουν τα επίπεδα 
χρήσης (εντατικοί, µέτριοι, ευκαιριακοί, 
µη χρήστες), και συχνά διαφέρουν και 
οι συνήθειες διασκέδασης, τηλεθέασης, 
χρήσης διαδικτύου κλπ. «Τοποθετηθείτε» 
απέναντι στην αγορά και ξεκαθαρίστε σε 
ποιους απευθύνεστε και ποια πλεονεκτή-
µατα τους προσφέρετε. Αν προσπαθήσετε 
να επικοινωνήσετε και να πουλήσετε σε 
όλους, θα σας στοιχίσει πολύ περισσότερο, 
και τελικά θα ανταποκριθούν ελάχιστοι. 

8 Μην ξεκινάτε την οποιαδήποτε επιχει-
ρηµατική σας δραστηριότητα χωρίς 

να είστε τελείως έτοιµοι µε τις απαιτήσεις 
της εφορίας. 

Να ελέγξετε πριν την υπογραφή συµβο-
λαίου σε περίπτωση ενοικίασης γραφείων 
η αποθήκης πως δηλώνει το χώρο αυτό 
ο ιδιοκτήτης. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου 
ο χώρος δε δηλωνότανε ή ήτανε παρά-
νοµος. Σε κάθε περίπτωση να περιµένετε 
την αυτοψία της εφορίας πριν αγοράσετε 
υλικά η έπιπλα ή ρωτήστε το λογιστή σας 
πριν αγοράσετε επαγγελµατικό αυτοκίνητο. 

9 Για την ίδρυση της εταιρίας σας και τη 
µορφή που συµφέρει να έχει ρωτήστε 

προηγουµένως τους ειδικούς. Συνήθως 
για τα καταστατικά των εταιριών απευ-
θυνόµαστε σε δικηγόρο.

Οι υπηρεσίες ενός δικηγόρου και µόνο 
δεν καλύπτουν όλο το φάσµα διότι ο δι-
κηγόρος µπορεί να µην καλύψει πλήρως 
και τις απαιτήσεις της εφορίας. Πρέπει 
να έχουµε επιλέξει το λογιστή µας πριν 
αρχίσουµε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
γιατί οι συµβουλές του µας γλυτώνουν 
από «τρεχάµατα» πριν καν ξεκινήσουµε. 
Ο λογιστής σε συνεννόηση µαζί σας θα 
προβλέψει και µελλοντικές πχ σχετικές 
δραστηριότητες της εταιρίας και έτσι δε 
θα χρειαστεί η αλλαγή καταστατικού όταν 
έρθει η ώρα. 

10 Μαζί µε τις βασικές συµβουλές 
Μαρκετιγκ που αναφέρονται 

παρα πάνω ετοιµάστε από πριν (µε 
τη βοήθεια του λογιστή σας αλλά και 
κάποιου φίλου γνώστη των οικονοµι-
κών) κάποιες απαραίτητες οικονοµικές 
καταστάσεις που θα σας ξεκαθαρίσουν 
βασικά πράγµατα. 

Απορίες πχ τού πόσα κεφάλαια θα χρει-
αστώ αλλά και πότε θα τα χρειαστώ, πόσο 
καιρό θα περιµένω µέχρι τα έξοδά µου 
να είναι τουλάχιστο ίσα µε τα έσοδά µου, 
τι εισπράξεις και κέρδη να περιµένω τον 
πρώτο /δεύτερο κλπ χρόνο δεν µπορεί 
να είναι µόνο στο µυαλό µας σε γενική 
µορφή και να µην έχουν υπολογιστεί στο 
χαρτί. Μπορεί να έχουµε εκπλήξεις γιατί 
κάτι ξεχάσαµε ή δε γνωρίζαµε.

Γιάννης Κώτης 
Μέλος ΚΕΜΕΛ και Σύµβουλος  

επιχειρήσεων - π.. Πρόεδρος ALGIDA
∆ηµήτρης Παξιµάδης

Μέλος ΚΕΜΕΛ και π.Πρόεδρος &  
∆ιευθ. Σύµβουλος Ogilvy One  

και π. Γενικός ∆ιευθυντής  
BBDO Advertising

Ευκαιρίες για ανάπτυξη 
των εξαγωγών σήµερα!
Ναι υπάρχουν!

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά σήµερα καθιστά 
σχεδόν απαραίτητο, οι εταιρίες να στραφούν στις διεθνείς 
αγορές για προώθηση των προϊόντων τους. ∆εδοµένου 
ότι η ανάπτυξη της διανοµής σε µια ξένη χώρα είναι µια 
προσπάθεια που πρέπει αφενός µεν να γίνει οργανωµένα 
αφετέρου θέλει αρκετό χρόνο ώστε να ευοδωθεί, κανείς 
µπορεί να εκµεταλλευτεί τη χαµηλή καταναλωτική κίνηση 
των ηµερών (και δυστυχώς µάλλον και των επόµενων 
µηνών) ώστε να ετοιµάσει την Εξαγωγική του Στρατηγική. 
Παρόλα αυτά, ακόµα και τώρα υπάρχει ο χρόνος, να 
εκµεταλλευτούµε την τουριστική κίνηση που ευτυχώς 
σε κάποια µέρη, εξακολουθεί να µην έχει πληγεί.

Αυτό που µπορεί να κάνει κάποιος λοιπόν σήµερα, 
είναι να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την παρουσία 
των προϊόντων του σε σηµεία πώλησης στις τουριστικές 
περιοχές. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος πρώτης γνω-
ριµίας των ξένων καταναλωτών µε τα προϊόντα µας. Ο 
τρόπος αρχικά για να εξασφαλίσει κάποιος την παρουσία 
των προϊόντων του στα ράφια των καταστηµάτων, τα 
οποία επισκέπτονται τουρίστες, είναι να δηµιουργήσει 
µια σύντοµη εταιρική παρουσίαση και να την αποστείλει 
µέσω email σε ιδιοκτήτες καταστηµάτων τουριστικών 
ειδών και σε ξενοδοχεία. Η εταιρική παρουσίαση θα 
περιλαµβάνει βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση, 
ενδεικτικές εικόνες και περιγραφή των προϊόντων και το 
βασικότερο όλων τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά τους. 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι ιδιοκτήτες καταστηµάτων 
ή οι ξενοδόχοι, δεν έχουν και αυτοί µεγάλες δυνατότητες 
επένδυσης. Εποµένως πρέπει να τους προτείνουµε τρό-
πους συνεργασίας που θα τους κάνουν να αισθανθούν 
σίγουροι ότι τα προϊόντα που θα αγοράσουν από εµάς 
θα καταφέρουν να τα πουλήσουν και δε θα τους µείνουν 
στα ράφια τους όταν η τουριστική σεζόν τελειώσει. 

Οι τρόποι αυτοί πρέπει να είναι ευδιάκριτοι µέσα στην 
εταιρική µας παρουσίαση. Προωθητικά υλικά που θα τους 
αποστείλουµε µαζί µε τα προϊόντα, υλικά συσκευασίας, 
προτεινόµενες λιανικές τιµές των προϊόντων (που θα τους 
εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους), 
ένα σενάριο πώλησης (selling story: πώς µπορούν να 
πουλήσουν το προϊόν µας, δηλαδή πώς να το παρουσιά-
ζουν στους πελάτες τους ώστε να φαίνεται πιο ελκυστικό, 
τί ιδιαιτερότητες έχει, κτλ.) θα ξεχωρίσουν τα προϊόντα 
µας από τα υπόλοιπα προϊόντα που ανταγωνιζόµαστε 
για µια θέση στο ράφι.

Η παρουσία µας σε συγκεκριµένα σηµεία πώλησης, 
όπου επισκέπτονται ξένοι καταναλωτές οι οποίοι έχουν 
το προφίλ πελάτη που αναζητούµε, είναι πολύ σηµαντική 
τόσο για απευθείας λιανική πώληση όσο και µελλοντική 
πώληση και συνεργασία µαζί τους όταν επιστρέψουν στις 
χώρες τους. Τόσο οι διανοµείς-χονδρέµποροι όσο και οι 
λιανέµποροι στις διάφορες χώρες, είναι και αυτοί άνθρω-
ποι που κάνουν διακοπές και που σίγουρα πολλοί από 
αυτούς θα βρίσκονται στην Ελλάδα µέσα στους επόµενους 
µήνες. Ας προσπαθήσουµε να τους παρουσιάσουµε το 
προϊόν µας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τραβώντας την 
προσοχή τους µε στόχο τη µελλοντική µας συνεργασία.

Ας µην ξεχνάµε ότι έχουµε εξαιρετικής ποιότητας 
τρόφιµα, καλλυντικά, ρούχα, έπιπλα, κοσµήµατα και 
άλλα είδη που δεν υστερούν σε τίποτα από τα αντίστοιχα 
άλλων αγορών. Επίσης ας µην ξεχνάµε ότι κάποιοι κατα-
ναλωτές χρειάζονται ακριβώς αυτό που εµείς µπορούµε 
να τους προσφέρουµε. Το θέµα είναι να προσφέρεις ένα 
ποιοτικό προϊόν ή υπηρεσία σε σωστή τιµή και να το 
επικοινωνήσεις µε το σωστό τρόπο στο σωστό κοινό!

Τέλος, αν το δούµε το ποτήρι µισογεµάτο (δεν έχουµε 
και άλλη επιλογή αν θέλουµε να συνεχίσουµε), η κρίση 
δηµιουργεί πάντα και ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 
επιχειρηµατικά ανοίγµατα σε νέους χώρους, νέες αγορές, 
νέες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, νέα κανάλια 
διανοµής, νέους τρόπους επικοινωνίας, κρίνονται απα-
ραίτητα προκειµένου κανείς όχι µόνο να καταφέρει να 
διατηρήσει αλλά και να αναπτύξει την επιχείρησή του. ∆ε 
γίνεται να αντιµετωπίζουµε το καινούριο µε νοοτροπίες 
και χειρισµούς του χθες.

Βίκυ Πέππα, International Marketing Consultant
General Marketing at A bit Of Greece 



Για να παρακολουθήσετε το webinar
θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εισάγοντας το e-mail σας  
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www.LearningEvolution.gr
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Συνδιοργάνωση

Χορηγός επικοινωνίας
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επιχειρηµατικοτητα

Εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών «e-Ανάπτυξη έρχεται!»
Μετά από µεγάλη έρευνα στατιστικών στοι-

χείων, είµαστε σε θέση να αποδείξουµε 
ότι τα στατιστικά της Google ταυτίζονται 

σε πολλά σηµεία µε τους πραγµατικούς αριθµούς 
εισαγωγών-εξαγωγών στην Ελλάδα. Μέσα από 
αυτό το άρθρο θα µάθετε τους σηµαντικότερους 
τρόπους, σύµφωνα µε τους οποίους µπορείτε, 
να αυξήσετε το πελατολόγιο σας χρησιµοποιώ-
ντας το internet ως έναν από τους καλύτερους 
πωλητές σας.

Η ελληνική κρίση είναι µία από τις πιο ανερ-
χόµενες φράσεις που ψάχνουν οι χρήστες του 
διαδικτύου στις µηχανές αναζήτησης παγκοσµίως. 
Η απόδειξη ότι εκατοµµύρια χρήστες στον πλα-
νήτη ενδιαφέρονται για την πορεία της Ελλάδας 
είναι ότι µε βάση τα Google trends, οι φράσεις 
“Greece referendum”, “Greece default” και 
“Greece bailout” έχουν αύξηση αναζητήσεων 
µεγαλύτερη από 1300%.

Στην περίπτωση όµως, που η αναζήτηση στην 
Google δε γίνει µε τη λέξη-κλειδί “Greece”, 
αλλά αναζητήσουµε τη λέξη “Greek”, βλέπουµε 
ότι στο top 5 των αναζητήσεων βρίσκεται το 
ελληνικό γιαούρτι, η ελληνική σαλάτα, ενώ 
παρακάτω βρίσκονται τα κεράσια και άλλα ελ-
ληνικά προϊόντα. 

Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέ-
σµου Εξαγωγέων η χώρα µας βρίσκεται στη 13η 
θέση στην κατάταξη εξαγωγών της Ευρωζώνης. 
Εκτός από τα τρόφιµα όµως, δεν µπορούµε να 
παραβλέψουµε τις εξαγωγές µας σε βιοµηχανικά 
προϊόντα, τα οποία αθροιστικά ξεπερνούν τα 
8.000.000.000 €.

Η συνδυαστική αναζήτηση στα trends της 
Google µε τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συν-
δέσµου Εξαγωγέων αποδεικνύει ότι ο κόσµος 
βλέπει την Ελλάδα από δύο διαφορετικές οπτι-
κές γωνίες. Η µία οπτική γωνία είναι η Ελλάδα 
της κρίσης, ενώ η άλλη είναι, η Ελλάδα µε τα 
αξιόλογα για εξαγωγές προϊόντα, αυτός είναι 
και ο λόγος που οι εταιρείες που ασχολούνται 
µε εξαγωγές αναπτύσσονται ενώ ταυτόχρονα η 
τάση δείχνει να ιδρύονται νέες. Στο άρθρο µας 
βέβαια, δε θα αναφερθούµε στις δυσκολίες που 
σηκώνουν στην πλάτη τους οι managers των 
εταιρειών αυτών, ή το τεράστιο ρίσκο που έχουν 
να διαχειριστούν µε βάση τη χαοτική ελληνική 
νοµοθεσία/φορολογία.

Το άρθρο δηµιουργήθηκε µε σκοπό να παρου-
σιάσει τους τρόπους και τους λόγους για τους 
οποίους το διαδίκτυο βοηθάει αδιαµφισβήτητα 
την αύξηση του κύκλου εργασιών, άρα των 
χρηµατικών εισροών.

Κατασκευή ιστοσελίδας για εταιρείες εισα-
γωγών-εξαγωγών

Μία σωστά κατασκευασµένη ιστοσελίδα, θα 
πρέπει να παρουσιάζεται στις γλώσσες που µπορεί 
κάποιος από το προσωπικό της εταιρείας σας να 
διαχειριστεί µε ευφράδεια και χωρίς λάθη. Η 
ιστοσελίδα θα πρέπει να παρουσιάζεται σίγουρα 
στην αγγλική γλώσσα ενώ αν για παράδειγµα, 
υπάρχουν επαφές µε Ρωσία, καλό θα είναι να 
συµπεριληφθεί η ρώσικη γλώσσα. Η ελληνική 
γλώσσα είναι χρήσιµη να υπάρχει στις ιστοσελίδες 
εισαγωγικών εταιρειών, ώστε το target group 
που βρίσκεται στη χώρα µας, να είναι σε θέση 
να µαθαίνει νέα σας µε µεγαλύτερη ευκολία.

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι δοµηµένη µε 
τέτοιο τρόπο ώστε το brand name της εταιρείας 
να γίνεται ταυτόσηµο µε τα ποιοτικά προϊόντα 
που εξάγει-εισάγει. Έχει αποδειχθεί ότι καλά 
οργανωµένες εταιρικές ιστοσελίδες βοηθούν τους 
επισκέπτες να παραµένουν περισσότερο χρόνο 
διαβάζοντας τις πληροφορίες που παρέχονται. 
Βέβαια, η τάση της τεχνολογίας έχει δηµιουργήσει 
στους επισκέπτες απαιτήσεις που παλαιότερα δεν 
υπήρχαν. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας σας, 
πλέον, περιµένουν να δουν ένα καθαρό design, 
µε εικόνες να συνοδεύουν τα άρθρα σας ενώ 

ταυτόχρονα θέλουν µία responsive ιστοσελίδα 
ώστε να παρουσιάζεται άψογα όταν η πρόσβαση 
πραγµατοποιείται από κινητά ή tablets.

Επιπρόσθετα, για τις εταιρείες που ενδιαφέρο-
νται να κερδίζουν πελάτες µέσω του διαδικτύου, 
δηµιουργείται η ανάγκη, όχι µόνο η ιστοσελίδα 
να είναι φιλική στις µηχανές αναζήτησης, αλλά 
και να τροφοδοτείται τακτικά µε νέες πληροφο-
ρίες ή άρθρα. Αυτός είναι ο λόγος που µία από 
τις πλέον περιζήτητες υπηρεσίες που παρέχουν 
εταιρείες κατασκευής ιστοσελίδων, είναι η SEO 
κειµενογράφηση ή αλλιώς δηµιουργία SEO 
κειµένων. Τα κείµενα αυτά περιλαµβάνουν τις 
λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιούν οι χρήστες 
του διαδικτύου ώστε να βρουν επιχειρήσεις 
σαν τη δική σας.

Ο λόγος που µία εταιρεία εισαγωγών ή εξα-
γωγών χρειάζεται ιστοσελίδα µε τέτοιες προδια-
γραφές εξυπηρετεί δύο διαφορετικούς σκοπούς. 
Από τη µία πλευρά αναδεικνύεται η εταιρεία 
σας ακόµα και στους υφιστάµενους πελάτες 
σας, παρουσιάζοντας την άριστη οργάνωσή 
σας, ενώ από την άλλη πλευρά, παρουσιάζετε 
εξειδίκευση στον τοµέα σας, µε αποτέλεσµα 
να εµπνέετε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στους 
πελάτες σας. Η εµπιστοσύνη των επισκεπτών 
της ιστοσελίδας σας, µπορεί να µεταφραστεί 
σε διαρκώς αυξανόµενα clicks που επιφέρουν 
σταδιακά την αναγκαστική άνοδό σας σε όλες 
τις µηχανές αναζήτησης.

Newsletter campaigns για εταιρείες εισα-
γωγών-εξαγωγών

Έχοντας εντοπίσει το target group σας, µέσω 
ειδικών εφαρµογών, σας δίνεται η δυνατότητα 
να αποστείλετε στοχευµένα emails, µαζικά. Το 
κέρδος σας, στις newsletter καµπάνιες δεν ότι οι 
πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε θα 
µοιραστούν άµεσα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, 
αλλά ότι µετά την αποστολή σας, θα έχετε τη 
δυνατότητα να αξιολογήσετε το ενδιαφέρον των 
παραληπτών σε σχέση µε τις πληροφορίες που 
τους αποστείλατε. 

Για παράδειγµα, αν συνεργάζεστε µε 500 επι-
χειρήσεις στις οποίες προµηθεύετε ελαιόλαδο, 
θέλετε να τους ενηµερώσετε ότι ανοίξατε µία νέα 
εταιρεία η οποία θα κάνει εξαγωγές καλλυντικών 
µε βάση το ελληνικό ελαιόλαδο. ∆ηµιουργείτε 
ένα ελκυστικό email template µε την πληροφορία 
που θέλετε να µοιραστείτε, στο οποίο θα ενσω-
µατώσετε και links του site που θα οδηγούν σε 
αυτές τις πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση της 
αποστολής, έχετε τη δυνατότητα να µετρήσετε 
και να αναλύσετε την απήχηση του newsletter: 
πόσοι άνοιξαν το email, ποιοι χρήστες το διά-

βασαν, ποιοι µπήκαν στην ιστοσελίδα σας κλπ.
Η δυνατότητα ανάλυσης στατιστικών στοιχείων, 

θα σας βοηθήσει να οργανώσετε ακόµα καλύτερα 
τις επόµενες καµπάνιες σας και να διαπιστώσετε 
κατά πόσο το target group που θέσατε σχετίζεται 
µε την πραγµατική αγορά που πρέπει να έχετε 
ως στόχο. Τα στατιστικά µέτρησης της απόδοσης 
των καµπανιών σας µπορούν να αποκτήσουν 
όσο βάθος χρειάζεστε ώστε να καλύψουν κάθε 
στρατηγική σας ανάγκη.

Επαγγελµατικοί κατάλογοι εταιρειών εισα-
γωγών-εξαγωγών

Έχοντας µία καλά οργανωµένη ιστοσελίδα, η 
οποία περιγράφει µε λεπτοµέρειες τα προϊόντα 
που διακινείτε, πληροφορίες για την ίδια σας την 
εταιρεία κλπ., έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε 
τις πωλήσεις σας ακόµα και µε απλές καταχωρή-
σεις σε καταλόγους προϊόντων/εταιρειών made 
in Greece. Η καταχώρησή σας σε ένα website 
επαγγελµατικού καταλόγου, ακόµα και δωρε-
άν, µε link προς την ιστοσελίδα σας, δίνει τη 
δυνατότητα στον επισκέπτη, µόλις σας βρει στα 
αποτελέσµατα, να πατήσει το σύνδεσµο, ώστε 
να µάθει πολλές περισσότερες πληροφορίες για 
εσάς. Όσες περισσότερες πληροφορίες µάθει ο 
επισκέπτης για εσάς πριν επικοινωνήσει µαζί σας, 
τόσο πιο εύκολη κάνει την πώληση από τη δική 
σας µεριά, από τη στιγµή που για να φθάσει να 
επικοινωνήσει µαζί σας, σχεδόν, έχει ήδη πειστεί 
ότι µπορεί να συνεργαστεί µαζί σας.

Social Media εταιρειών εισαγωγών-εξαγωγών
Γνωρίζω πολύ καλά ότι εταιρείες όπως η δική 

σας, δεν αγαπούν πολύ τα κοινωνικά δίκτυα. 
Αλλά social media δεν είναι µόνο το facebook 
ή το twitter, παρόλο που κάποιοι από εσάς, 
γνωρίζετε ότι αρκετά µεγάλο ποσοστό πελατών 
σας µπορεί να βρίσκεται εκεί.

Αυτό που πρέπει να θυµάστε ως σύγχρονοι 
επαγγελµατίες, είτε είστε ιδρυτές, είτε manager 
της εταιρείας, είναι πως πρέπει να έχετε προφίλ 
στο LinkedIn. Όπως επίσης και η εταιρεία σας 
πρέπει να παρουσιάζεται σε αυτό το κοινωνικό 
δίκτυο µε αντίστοιχο εταιρικό προφίλ. Είστε 
αναγκασµένοι να υπάρχετε στο µόνο κοινωνικό 
δίκτυο το οποίο δηµιουργήθηκε για να φέρνει σε 
επαφή επαγγελµατίες και επιχειρήσεις, µε σκοπό 
την ανταλλαγή απόψεων ή ακόµα καλύτερα, τις 
µεταξύ τους συνεργασίες. Μέσω του LinkedIn 
έχετε παράλληλα τη δυνατότητα να µαθαίνετε 
νέα των ανταγωνιστών σας και να τα χρησιµο-
ποιείτε ώστε να γίνετε οι ίδιοι ακόµα καλύτεροι.

Η συµβουλή µου σε σχέση µε τα social media, 
είναι να µη φοβάστε. Μη φοβάστε ότι κάποιος 

θα εµπνευστεί από εσάς και θα σας δυσκολέψει 
στον ανταγωνισµό, καθώς και εσείς ακόµα από 
κάποια εταιρεία η οποία είναι µεγαλύτερη ή 
δυνατότερη, εµπνέεστε ώστε να συνεχίσετε να 
βελτιώνεστε. Βέβαια, δε χρειάζεται να µοιραστείτε 
άκρως απόρρητες συνεργασίες ή το µυστικό 
κλειδί της επιτυχίας σας.

Ποιο είναι όµως το συµπέρασµα για τις 
εταιρείες εισαγωγών/εξαγωγών; 

Με βάση την έρευνά µας, βλέπουµε ότι οι 
τάσεις στις αναζητήσεις των χρηστών της Google 
βρίσκει κοινό σηµείο µε τα αποτελέσµατα του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων. Οπότε 
συµπεραίνουµε ότι ακόµα και οι b2b συνεργασίες 
τόσο µεγάλων τζίρων, χρειάζονται το internet 
για να αναπτυχθούν περισσότερο. Το internet 
φέρνει εταιρείες από όλο τον κόσµο πιο κοντά.

Πολλές εταιρείες, λόγω της καλής οργάνω-
σης, της άρτιας γνώσης των προϊόντων ή των 
“καλών γνωριµιών” που έχουν, καταφέρνουν 
και βρίσκουν ανάπτυξη κλείνοντας µε τζίρους 
πολλών εκατοµµυρίων ευρώ. Πρέπει όµως να 
θυµόµαστε ότι για τα πάντα υπάρχει εξέλιξη. 
Ποτέ για µία εταιρεία ο τζίρος της δεν είναι ένας 
σταθερός αριθµός µε σταθερό ποσοστό κέρδους. 
Κάποιες περιόδους υπάρχει άνοδος, ενώ κάποιες 
άλλες υπάρχει πτώση. Ο συλλογισµός ότι δεν 
έχετε ανάγκη το internet επειδή κάποια εταιρεία 
ξεκίνησε χωρίς να προωθείται στο internet και 
πέτυχε, είναι λανθασµένος. Όπως αντίστοιχα, η 
σκέψη ότι οι ιστοσελίδες, τα κοινωνικά δίκτυα, 
οι διαφηµίσεις στο διαδίκτυο, τα σωστά κείµενα 
σε ένα site δεν είναι πανάκεια για την επιτυχία 
σας. Όλα όσα περιγράφονται, είναι παράγοντες 
στους οποίους µπορείτε να στηριχθείτε για να 
πετύχετε την ανάπτυξη που επιθυµείτε.

Τέλος, είναι καλό, ως decision makers, να 
έχετε πάντα στο πίσω µέρος του µυαλού σας, 
ότι το internet είναι ένα όπλο: σηµαδεύστε 
προσεχτικά τους στόχους σας και όχι τον εαυτό 
σας. Κατασκευάζοντας µία ιστοσελίδα, ο στόχος 
είναι να κάνει εύκολη τη ζωή των πωλητών 
σας, να σας βοηθάει στην επιτυχία, όχι να σας 
βάζει επιπλέον εµπόδια. Οι ιστοσελίδες που 
φτιάχνονται απλά για να υπάρχουν στην επαγ-
γελµατική σας κάρτα, πολλές φορές µπορεί να 
φέρουν αντίθετα αποτελέσµατα από τα προσδο-
κώµενα. Σε όλο τον κόσµο, υπάρχουν πολλοί 
περισσότεροι πελάτες από όσους φαντάζεστε, 
γι’ αυτό βοηθήστε τους να µάθουν όσο γίνεται 
περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρηση 
και τις δραστηριότητές σας.

Skourlis Dimitris
Founder of emads Internet Solutions

www.emads.gr
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εθελοντισµοσ

Συνεντευξη          Aπεξάρτηση και εργασία  
στο ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ: Πορεία αλληλένδετη
Σήµερα υπάρχουν γύρω µας  συνάνθρωποι 

που έχουν τα ίδια προβλήµατα µε εµάς, 
έχουν ακριβώς τις ίδιες έγνοιες µε εµάς 

αλλά έχουν µια βασική διαφορά, είναι εξαρτη-
µένοι από ουσίες. Το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ από τον 
Οκτώβριο του 1990 εκπέµπει το µήνυµα της ίσης 
µεταχείρισης και της καθαρής ζωής χωρίς ουσίες. 
Η κ. Κωνσταντινίδου Μαρίνα, προσωπικό του 
Club εργασίας στο βραδινό πρόγραµµα ΚΕΘΕΑ 
∆ΙΑΒΑΣΗ, µας εξηγεί ποιος ο ρόλος της εργασίας 
σε ένα πρόγραµµα απεξάρτησης. 

Που στοχεύει το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ;
Η ∆ΙΑΒΑΣΗ είναι ένα από τα προγράµµατα 

του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων 
Ατόµων) το οποίο είναι ένα από τα µεγαλύτερα 
δίκτυα πανελλαδικά για την αντιµετώπιση των 
εξαρτήσεων. Το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ απευθύνεται σε 
χρήστες ουσιών άνω των 21 ετών,  και µπορεί να 
είναι φοιτητές, εργαζόµενοι, άνεργοι και να κάνουν 
είτε περιστασιακή είτε συστηµατική χρήση. Το 
πρόγραµµα είναι ανοιχτό, δηλαδή οι άνθρωποι 
που το παρακολουθούν δεν αποκόπτονται από 
την οικογένειά τους, το εκπαιδευτικό και εργα-
σιακό τους περιβάλλον και τον κοινωνικό τους 
περίγυρο. Είναι στεγνό, δηλαδή δε χορηγούνται 
υποκατάστατα, είναι εθελοντικό και οι υπηρεσίες 
του παρέχονται δωρεάν. Το πιο σηµαντικό είναι 
ότι το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ  συνδέει τη θεραπεία, 
την εκπαίδευση και την εργασία µε στόχο οι 
άνθρωποι να παραµείνουν λειτουργικοί και 
ενταγµένοι στην κοινωνία.

Πώς υλοποιείται  το τρίπτυχο της θεραπείας-
εκπαίδευσης-εργασίας, τι δράσεις κάνετε προς 
αυτή την κατεύθυνση;
Η πρώτη πόρτα που θα χτυπήσει ο άνθρωπος 

που έχει ανάγκη είναι του συµβουλευτικού 
κέντρου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Φυλής 
217 στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί όταν έρθει, 
είτε έχοντας κλείσει ραντεβού είτε αυθόρµητα 
για έναν καφέ, θα πάρει τις πρώτες πληροφο-
ρίες από εµάς αλλά επίσης θα µας ενηµερώσει 
για τα προβλήµατα που έχει, για το τι θέλει να 
κάνει, για το πού θεωρεί ο ίδιος ότι  χρειάζεται 
υποστήριξη. Εφόσον προχωρήσει, συµµετέχει 
σε οµαδικές συναντήσεις και προετοιµάζεται για 
τη συνέχεια. Βέβαια, ακόµα και αν ο ίδιος δεν 
κάνει το πρώτο βήµα, µπορεί είτε η οικογένεια 
είτε οι  φίλοι του να προσεγγίσουν το πρόγραµµα 
για να τον βοηθήσουν. Στη συνέχεια εντάσσεται 
στην κυρίως φάση της θεραπείας ανάλογα µε τις 
ανάγκες του (βραδινή, πρωινή Κοινότητα, οµάδα 
δευτερογενούς πρόληψης) και µετά προχωρά 
στην Κοινωνική Επανένταξη, όπου συνεχίζει 
τη θεραπευτική διαδικασία, σταθεροποιεί τις 
αλλαγές στον εαυτό του και ολοκληρώνοντας 
αυτή τη διαδικασία, οδηγείται στην αποφοίτησή 
του. Σε όλη αυτή την πορεία, δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην εργασίας και την εκπαίδευση και 
παρέχονται υπηρεσίες επαγγελµατικής και εκ-
παιδευτικής συµβουλευτικής, γιατί θεωρούµε ότι 
η παρέµβαση σε όλες τις σηµαντικές πτυχές του 
ανθρώπου υποστηρίζει την αποτελεσµατικότητα 
της απεξάρτησης. Για αυτό λοιπόν η εργασία και 
η εκπαίδευση αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι 
της θεραπευτικής πρότασης του ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ.

Πραγµατοποιείτε µια πληθώρα δράσεων 
τόσο στο πεδίο της εκπαίδευσης όσο και 
στο κοµµάτι της αναζήτησης εργασίας. Αυτό 
πώς οργανώνεται τελικά;
Όσον αφορά την εκπαίδευση, στην πρωινή 

Κοινότητα που απευθύνεται σε νεαρούς ενήλικες, 
λειτουργούν οµάδες επαγγελµατικής κατάρτισης 
(γραφιστική, κεραµική, φωτογραφίας-video, 
µαγειρική)µε επαγγελµατίες επιµορφωτές. Πολλά 
παιδιά που µπήκαν µε ενδοιασµούς στις οµάδες 
αυτές, για παράδειγµα στην οµάδα γραφιστικής, 
στην πορεία κατάλαβαν ότι αυτό τους αρέσει, 

εκπαιδεύτηκαν και συνέχισαν σε αντίστοιχη σχολή, 
είτε µε µειωµένα δίδακτρα, είτε µε υποτροφία 
από το Πρόγραµµα και έγιναν επαγγελµατίες στο 
χώρο. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να συνεχιστεί 
η εκπαιδευτική διαδικασία είτε για παιδιά που 
δεν έχουν τελειώσει τη σχολική εκπαίδευση 
µε στόχο να πάρουν το απολυτήριο, είτε για 
παιδιά που θέλουν να δώσουν πανελλήνιες. Στο 
κοµµάτι της εργασίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
µε στόχο να νιώσουν οι άνθρωποι σηµαντικοί, 
παραγωγικοί, λειτουργικοί, κάτι που ισχύει για 
όλους µας και πόσο περισσότερο στους καιρούς 
που διανύουµε. Προσπαθούµε πέρα από να 
τους υποστηρίξουµε να ψάξουν για δουλειά 
να δουν λίγο διαφορετικά την εργασία και τη 
σηµασία που έχει στην προσπάθειά τους να 
µείνουν «καθαροί». Όλα αυτά υλοποιούνται 
µέσα από ατοµικές και οµαδικές συναντήσεις, 
εκπαιδευτικής συµβουλευτικής και διαχείρισης 
σταδιοδροµίας.

Το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ το 1999 ξεκίνησε να 
λειτουργεί το Club Εργασίας. Αυτό µε ποια 
προοπτική ξεκίνησε;
Βλέποντας τις ανάγκες που υπήρχαν για επαγ-

γελµατικό προσανατολισµό, για υποστήριξη στην 
αναζήτηση εργασίας θεωρήθηκε σηµαντικό να 
δηµιουργηθεί µια δοµή, µια ξεχωριστή υπηρεσία 
που θα βοηθάει τα µέλη του Προγράµµατος στην 
εύρεση εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν ένα 
χώρο για να ψάξουν δουλειά µε οργανωµένο 
τρόπο, να φτιάξουν το βιογραφικό τους, τη 
συνοδευτική τους επιστολή, να προετοιµαστούν 
για την συνέντευξη και να εκπαιδευτούν γενικά 
στην αναζήτηση εργασίας. Κάθε µέρα το Club 
Εργασίας λειτουργεί από το πρωί µέχρι το µε-
σηµέρι και σε όλη αυτή τη πορεία είµαστε από 
δίπλα παρέχοντας και την υλικοτεχνική υποδοµή 
(π.χ. εφηµερίδες, υπολογιστές κ.α.) και προπα-
ντός συµβουλευτική και υποστήριξη στα µέλη 
για ν’ αντιµετωπίσουν και να διαχειριστούν µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυσκολίες στην 
αγορά εργασίας. 

Μια επιχείρηση τι οφέλη έχει αν κάνει πρό-
σληψη ενός ατόµου από το ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ;
Καταρχάς, να πούµε ότι στις συνεντεύξεις 

ένα µέλος του ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ διεκδικεί και 
διαπραγµατεύεται µε τον εργοδότη για τους 
καλύτερους όρους εργασίας, όπως κάνουµε όλοι 
µας. Είναι στην επιλογή του καθενός να πει στον 
εργοδότη του ότι παρακολουθεί Πρόγραµµα 
απεξάρτησης, κάτι που είναι πολύ προσωπικό. 
Αυτό συνήθως γίνεται όταν έχει προχωρήσει η 
συνεργασία και έχει δηµιουργηθεί σχέση αµοι-
βαίας εµπιστοσύνης εργαζόµενου-εργοδότη. 

Επειδή σαφέστατα υπάρχουν µύθοι και στε-
ρεότυπα για τους χρήστες ουσιών, προσωπικά 
θεωρώ ότι ο άνθρωπος αλλάζει και δικαιούται 
µια δεύτερη ευκαιρία και γι’ αυτό το να προσεγ-
γίζουµε εταιρείες, να ευαισθητοποιούµε και να 
δηµιουργούµε συµµαχίες µαζί τους ουσιαστικά 
µας κάνει όλους κοινωνούς στο πρόβληµα της 
εξάρτησης που µας αφορά όλους. 

∆εν κρύβω από την εµπειρία µου ότι έχουν 
υπάρξει αρκετές εταιρείες που µας προσέγγισαν 
οι ίδιες και στο σήµερα απόφοιτοι του ΚΕΘΕΑ 
∆ΙΑΒΑΣΗ εργάζονται σε αυτές. Από την επικοι-
νωνία µας µαζί τους παίρνουµε ένα πολύ θετικό 
feedback. Πρόσφατα µάλιστα µεγάλος όµιλος 
εταιρειών στο χώρο της ένδυσης απευθύνθηκε 
στο ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ για να προσλάβει κόσµο. 
Αυτό φυσικά είναι προς τιµήν της εταιρείας και 
εµάς µας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουµε να 
προσπαθούµε περισσότερο στο κοµµάτι της 
δικτύωσης. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε 5 άτοµα 
που ενδιαφέρθηκαν και επιλέχθηκαν από εµάς 
βρίσκονται στη δεύτερη εβδοµάδα εκπαίδευσης, 
υπέγραψαν την πρώτη σύµβαση, και τα µηνύ-
µατα είναι πολύ θετικά για να προχωρήσουν σε 
σύµβαση αορίστου χρόνου. Συνοψίζοντας να 
πούµε ότι ο εργοδότης έχει οφέλη να προσλάβει 
άτοµα από το Πρόγραµµα, καθώς τα περισσότερα 
έχουν εργασιακή εµπειρία και ξαναµπαίνουν 
στο χώρο της εργασίας µε µια νέα νοοτροπία 
που στηρίζεται σε καθαρές αξίες. Από την πλευ-
ρά µας, συνεχίζουµε να παρέχουµε υπηρεσίες 
επαγγελµατικής συµβουλευτικής µε στόχο την 
ανάπτυξη της σταδιοδροµίας.

Με δεδοµένη τη δυσκολία στην αγορά ερ-
γασίας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι 
άνθρωποι στο πρόγραµµα βρίσκουν δουλειές;
Ξεκινώντας από τα πρόσφατα γεγονότα µε τα 

capital controls όπου επικρατούσε ανασφάλεια 
και φόβος, όχι µόνο στο πρόγραµµα, αλλά και 
σε ολόκληρη την κοινωνία, τα ποσοστά ανέργων 
στο πρόγραµµα παρέµειναν χαµηλά και όσοι 
εργάζονταν κατάφεραν να παραµείνουν στις 
θέσεις εργασίας τους ενώ µόνο 2 από αυτούς 
ήταν σε επισφαλείς θέσεις. Αυτό δείχνει ότι 
τα µέλη του προγράµµατος δε ψάχνουν µόνο 
δουλειά, αλλά καταφέρνουν να την κρατήσουν 
επενδύοντας σε αυτήν. Γενικότερα, τα µέλη 
του προγράµµατος αργά ή γρήγορα βρίσκουν 
δουλειά, καθώς η οικονοµική ανεξαρτησία και 
η αυτονοµία που συνεπάγεται αποτελεί βασικό 
στόχο στο να παραµείνουν καθαροί. Αν θέλαµε 
να µιλήσουµε µε ποσοστά θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι το 70% παραµένει στη δουλειά του. 

Υπάρχει µια πληθώρα δράσεων που κάνετε 

όλο τον χρόνο. Όλες αυτές γίνονται από εσάς 
ή υπάρχουν εθελοντές που σας βοηθούν;
Πέρα από το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ 

που είναι επαγγελµατίες, στην οµάδα εθελοντών 
συµµετέχουν απόφοιτοι του προγράµµατος, γο-
νείς που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραµµα και 
επαγγελµατίες που είναι ευαισθητοποιηµένοι µε 
αυτή την προσπάθεια. Υποστηρίζουν διάφορες 
δράσεις από το Συµβουλευτικό Σταθµό, όπου 
έρχεται ο χρήστης για να ζητήσει βοήθεια, µέχρι 
πολιτιστικές και ενηµερωτικές παρεµβάσεις που 
κάνουµε στην πόλη. Αν κάποιος θέλει να γίνει 
εθελοντής, το µόνο που έχει να κάνει είναι να µπει 
στο site του ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ και, εν συνεχεία, 
να στείλει ένα βιογραφικό στο e-mail της γραµ-
µατείας γράφοντας λίγα πράγµατα για τον εαυτό 
του, για ποιόν λόγο επιθυµεί να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του και σε ποιόν τοµέα. Φυσικά εµείς 
από την πλευρά µας, προσφέρουµε εκπαίδευση 
στους εθελοντές και στεκόµαστε δίπλα τους σε 
όλες τις δράσεις. 

Κλείνοντας ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε 
τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους 
αναγνώστες της εφηµερίδας µας;
Προς τις επιχειρήσεις θα ήθελα να πω ότι, 

εφόσον θέλουν να δώσουν ευκαιρίες σε άτοµα 
που υπάγονται σε ευάλωτες κοινωνικές οµά-
δες, καταρρίπτοντας µύθους, στερεότυπα και 
προκαταλήψεις, µπορούν να απευθυνθούν σε 
εµάς, να γνωρίσουν το έργο µας και να σταθούν 
αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια. Όσον αφορά 
τους αναγνώστες της εφηµερίδας σας, είναι ση-
µαντικό να ενηµερώνονται και να είναι ανοικτοί 
στο θέµα της εξάρτησης. 

Ένα τελευταίο µήνυµα είναι ότι οι άνθρωποι 
αλλάζουν, µπορούν και αξίζουν να έχουν ευ-
καιρίες για µια καινούργια ζωή.

Οι χρήστες ουσιών µπορούν ν’ απευθυνθούν  
για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο  
του Συµβουλευτικού Σταθµού  
(Φυλής 217, Αθήνα) 210 86 26 761.
Οι γονείς και οι συγγενείς των εξαρτηµένων  
ν’ απευθυνθούν για οποιαδήποτε πληροφορία  
στο τηλέφωνο του Κέντρου Οικογενειακής  
Υποστήριξης (3η Σεπτεµβρίου 176, Αθήνα)  
210 86 12 604.
Club Εργασίας ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ  
(Ιθάκης 42, Αθήνα) 210 86 60 087, εσωτ.19.
E-mail: info@kethea-diavasi.gr, 
Ιστοσελίδα: www.kethea-diavasi.gr,  
Facebook: DIAVASI, Twitter: KETHEADIAVASI
Αριθµός Λογαριασµού ∆ωρεών Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος 116/296034-62

Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Υπεύθυνος ∆ηµοσιογραφικής Τεκµηρίωσης
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
MED SEA HEALTH S.A. is currently recruiting 
for its new 5* hotel MIRAGGIO THERMAL SPA 
& RESORT in Paliouri, Kassandra, Halkidiki, for 
the following position:

Executive Secretary 
(Code: EXSEC)

The role: The executive secretary assists the 
general manager and the management team by 
carrying out general administrative activities and 
facilitates a great team-working experience whilst 
acting in a professional and confidential manner.
More specifically, the role requires to: 
•       
manager, manage the daily agenda and 
organize meetings 
•       
are handled promptly and professionally 
•        
attention any pending issues that need  
to be acted on 
•      
electronic and paper-based filing system 
•      
stationary and keep track of relevant invoices 
•        
any maintenance issues 
•         
to all relevant parties in a timely manner 
•      
presentations and special projects when needed 
•       
with all internal and external stakeholders
Candidate profile: 
•     greek, russian  
and english language (verbal and written)  
is a must        
language will be considered an asset 
•      
•      
accordingly 
•       
•      
assistant or office employee  
(experience within the tourism sector  
will be considered an advantage) 
•        
•    
•       
and with excellent time management skills 
•        
and in a fast-paced environment 
•         
to support the general manager 
•       
and ensuring company policies, standards  
and procedures are always adhered to 
•    
The company offers: 
•    
•   
•     
•      
•      
For those interested, please send updated CV 
with  recent photo to the following address or 
e-mail:      

     
    
         

       
          

be selected for an interview will be contacted, in 
due time.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος Γραφείου  

για το Τµήµα Back Office 
(Κωδικός Θέσης: CC-ΤELE8)

Περιοχή απασχόλησης: 
•  
Αντικείµενο απασχόλησης: 
•       

      
     

 
  

 
Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•    
•   
•   
•       

     
Παρέχονται:  
•    
•    
•   
•    
•       

   
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδι-
κό θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@
hotmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987 836207 
& 6938 895009, ώρες επικοινωνίας αυστηρώς 
09:30-15:30. 

       
 Εισαγωγών - Εξαγωγών 

Κορωπί
•Απαραίτητες    

 
Αποστόλη βιογραφικών στο e-mail:  
d.pappa@anastopoulos-sa.gr

   ALFANET A.E. -
     

     -
        

Υπάλληλος Γραφείου  
για Καταχώρηση Παραγγελιών

Η Θέση αφορά την τηλεφωνική καταχώρηση των 
παραγγελιών εντός της επιχείρησης και απαιτεί:
•        

    
•         

  
•      
•      
•      

     
H ALFANET A.E προσφέρει: 
•      

 
•      
•      

 
•  

   ηλεκτρονική διεύθυνση: 
   τηλέφωνο  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Nippon - ∆. Μαυρογένης Α.Ε.    

        
  

Υπεύθυνο Ανθρωπίνου ∆υναµικού  
Έδρα: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Αρµοδιότητες: 
•        

      
     
    

•      
        

    
       
   

•      
      

  
•       

       
    

•       
  

Απαραίτητα Προσόντα: 
•       

     
 

•      
    

•       
   

•       
     

  
•       

   
•     
•      

    
     

    
 

     
       

ηλεκτρονική διεύθυνση biosnippon@gmail.com

      -
      

       -
      

         
      

Υπευθύνου/ης Marketing  
(Υπευθ. Mktg)

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τις λειτουργίες 
marketing του δικτύου των σηµείων πώλησης 
και ειδικότερα:
•        

    
•        

       
•       

       
      

    
•       

      
 

Αναλυτικότερα, µεταξύ των αρµοδιοτήτων  
της θέσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
•    

      
•      

        
       

•       
      

•      
      

      
  

•      
     

•     
     

      
•      

     
Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•       

 
•       

    
•       

  
•     

  -
      

•      
   

•    
•     

  
Προσφέρονται: 
•    
•    
•       

 
       -
       

      -

        
     

       
 

   ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:     
Υπευθ. Mktg. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

Experienced Professional 
in Market Risk - Athens

Job purpose:      
teams to provide a range of advisory services. 
Team members include professionals with a variety 
of backgrounds including excellent academic 

      
finance and economics among other, as well as 
deep professional experience.
Working together, we help global clients, located 

         
operations, grow revenue and manage risks to 
increase shareholder value.

       
clients and internal peers and contribute to the 
development of a portfolio of business by focusing 
on high-impact opportunities.

       
or more services, you will use your knowledge 
and experience to help shape solutions to client 
problems and contribute to building and managing 
high-performing teams.
 Technical skills requirements: 
•      
at a minimum both a bachelor and a master  
degree in statistics, mathematics, econometrics, 
engineering, operational research, economics, 
finance, accounting, computer science  

       
       

•         
with focus on the following areas: 
•    
•      
•       
exposure (risk measures, scenario analysis, 
stress testing). 
•       
risk management tools (methodology, procedures,  
processes). 
•      

   
•       

      
    

experience as well as databases experience  
will be considered an asset. 
•      
presentation, client service and technical 
writing skills in english and greek. Knowledge 
of additional languages will be considered an 
asset. 
•       

     
regulations, industry practices, emerging 
trends, new technologies and methodologies. 
•       
thinking skills. 
•      
skills. 
•        
abroad for international projects. 
•     
Send your CV to the following link: 

 
ZEINCRO is a leading contract services organisation 

       
services to the pharmaceutical industry. currently 
we are looking to recruit:

Study Manager 
(Ref. SM) - Athens

Main responsibilities: 
•      
•       
by the medical affairs team and reviews  

     

Αγγελίες εργασίας
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•        
      

  
•         

      
•      

       
•      

       
       

•      
        

       
        

  
•        

       
      

        
 

•       
      

Required qualifications: 
•       

 
•        

  
•     
The company offers: 
•    
•      

 
•     
Please send your full cv in the following e-mail: 

 
Archirodon Group NV     

      
      

      
 Archirodon is seeking 

to recruit a:
Construction - Assistant 

Commercial Manager - (ACM 04/15)
        

        
   Middle East (Saudi Arabia), 

Gulf and/or North Africa
          

       
  finance and administration, personnel, 

procurement, insurance  stores   
        
        

         
  

Key responsibilities of the role are to: 
•        

       
       

     
    

•      
      

   
•       

   
•        

        
       

    
•        

        
    

   
•        

      
     

   
•      

   
•       

     
    

•      
We are seeking individuals who: 
•          

    
•       
     

•        
•       

    
•      
Essential prerequisites include: 
•       

   
•       

   
•   
•       

     
•        

     
•       

     
    

Archirodon offers     
      

        
    

      
    

  
Please apply through our website to the following 
link:  quoting “ACM 04/15”.

Digital Marketing  
Specialist - Athens

Educational group      
    

      
       

         
       

       
       

       
  

Requirements & skills: 
•        

  
•      

   
•       

  
•     
•       

     
    

•       
      

•       
    

•        
    

•     
    

   
To apply for this position, please submit your resume 
to the following e-mail: 

  Πλαστικά Θράκης    
    

Production Coordinator
       

        
 Ξάνθη  

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης  
περιλαµβάνονται:  
•    
•     
•      

 
O/Η Ιδανικός/ή Υποψήφιος/α πρέπει  
να διαθέτει τα εξής προσόντα:  
•     
•     
•    
•      
•       

 
•      

  
•      

    
     

      

       
 

      
   στο e-mail: 

  κωδικό .

  AMCO ABEE    
     

    
 

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, 
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•     

     
     

•     
  

•     

      
Υπεύθυνο Παραγωγής  

(Κωδ. Θέσης: Dpm02/15
      

Περιγραφή Θέσης: 
•      

 
•       

    
•        

      
•      

      
•       

  
Απαραίτητα προσόντα: 
•       

 
•     
•       

  
•      
•     

   
Επιθυµητά Προσόντα: 
•    
•    
•       
•   
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•     

    
   

•       
•      
•       

  
Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•    
•   
•  
Τόπος Εργασίας: Κόρινθος

      
     

      e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
Extra Virgin Foods Incorporated,   

     
       

         
       

       
         

      
         
           

          
     

Accounting Manager 
Thessaloniki 

        
        

      
        

      
       

         
        

         
        

Requirements and skills: 
•      
•      

     
      

•       
  

•    
•        

 
•        

      
      

•     
     

•         
         

    
•        

      
•       

   
•         

   
•     
•      
•     
•      

    
•           

         
      

Desired start:  
Schedule        

         
       

Salary      
  

Send your CV to the following e-mail: 
 or  

All resumes must be submitted in english only.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 εταιρία  Θεσσαλονίκη 

Tax Senior
Απαραίτητα προσόντα: 
•      

 
•       

      
     

      
    

Επιθυµητά προσόντα: 
•      

     
 

•      
•      
•   
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν τα 
βιογραφικά τους στο e-mail:  

  PET CITY Α.Ε.Β.Ε.      
       Κορωπί  

     
Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

για Πλήρη Απασχόληση  Κορωπί
 προϊστάµενος λογιστηρίου    

      
      

       
Προσόντα υποψηφίου: 
•   
•        

    
•     
•     
•    
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
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συνέχεια στη σελ. 14

MED SEA HEALTH S.A. is currently recruiting 
for its new 5* hotel MIRAGGIO THERMAL SPA 
RESORT in Paliouri, Kassandra, Halkidiki, for the 
following position:

Accountant - (Code: ACC)
The role: The person in position is responsible for 
establishing an orderly payment program and for 
acting in a way that demonstrates the reliability 
of the hotel as a partner in all monetary business 
transactions. 
More precisely, he/she is required to: 
•         

       
      

      
department 
•        

      
and to the authorities timely, update all ledgers 
and records accordingly 
•      
payment for foreign suppliers, etc 
•        
the ledger details with the supplier statements, 

         
and the finance manager 
•         

         
        

 
•      

       
  

•        
       

that confidential records and other confidential 
information are properly safeguarded 
•        
for payment and process accordingly 
•       
•       
been held up for any reason and ensure they 

   
•      

         
funding and smooth payment of commitments 
•        

    
•       
for the management team 
•        
and financial reporting standards and monitor 

       
of any significant changes and their potential 
impact on business processes 
•         

         
to payments 
•       
by management
Candidate profile: 
•        
language 
•       
(i.e. german, french, italian, russian, spanish, 

     
•     

      
specialization 
•        
•       

       
•      

      
   

•      
as an accountant (at least 4 years needs  

       
•        

       
  

•      
      

and in a professional manner with suppliers  
and other company personnel
The company offers: 
•    
•   
•      
•      
For those interested, please send updated CV 

with  recent photo to the following address or 
e-mail:      

     
    
         

        
          

         
 

Αλυσίδα αγγλικών καταστηµάτων ένδυσης ζητά:
Υπάλληλο Λογιστηρίου 

για τα Κεντρικά της Εταιρίας στην Αθήνα 
(Αργυρούπολη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•        
•      

    
•    
•     
•     

    
•        

      
•     

   
      

   
     

  
Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων:  

         
e-mail:   210 9935417.

 
Γνωστή εταιρία καλλυντικών    

 
Βοηθό Λογιστηρίου 

Χαλάνδρι
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•     
•      
Proficiency) 
•     
•  
Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο e-mail: 

 
  

Στέλεχος Λογιστηρίου 
Βριλήσσια

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
•      

  
•      
•   
•     
•    
Αρµοδιότητες: 
•   
•   
•   
•  
Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στο e-mail: 

    TAXATION 
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟ-
ΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, 

Λογιστή 
Περιοχή: Αθήνα

       

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       

   
•      
•       

  
•       

   
•     
•   
•      
•      
•    

•      
    

•       
     

  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•  
•  
•  
•   
•      

 
•     
•       

 
•      
•   

       
      
      

 e-mail: 

   Saint John Hotel 
Villas & Spa      

      
       
      

  
       

Cost Controller - Αποθηκάριος

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•         

  
•   
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•      

 
•       
•      
•      ς 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο: hotelsaintjohn@gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 

 InTTrust       
        

      
 

•    
•      

  
•     

 
•     
•      

   
•   
•      

   
       
        

       
      

    
    
      

 InTTrust       
 

Microsoft Infrastructure Engineer

Απαραίτητα Προσόντα: 
•      
•       
•       

   
   

  
  

   
   

•     
Επιθυµητές γνώσεις επιπλέον των απαραίτητων 
προσόντων: 
•    
•    

•  
•     
•    
Προσωπικά Χαρακτηριστικά: 
•     

    
•    
•     
•    

       
     

        
    

      
     

 
      

     ηλεκτρο-
νική διεύθυνση:    

      31/10/2015.

DREAMTECH Software Ltd is a software 
     

for the global maritime sector with offices in 
 DREAMTECH is currently in the stage of 

       
     

applications, it has already entered major maritime 
        

        
to join our team.

Web Developer  
(Dev/0915)

         
        

     
platform for our clients worldwide. You will be 

        
        

       
       

solutions.
         

          
to hear from you and meet you in person at our 

  
        

     
 

What we seek: 
•      

   
•      
best practices 
•       

   
•      
•       
Other highly desired qualifications: 
•       

      
•   
•     
•     
•    
DREAMTECH offers     

      
      

       

      
outstanding performance.
Please send your CV to hr@dreamtech.gr and any 
other information to help us better appreciate your 
talent.

Software Consultant - Athens

i2s       
         
       

      
          
     
     self-motivated consultant 

         
to our client base.
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The consultant should play a critical role in the 
implementation and training of our solutions for 
our clients. By providing exceptional service over 
the phone, through e-mail, and at client locations, 
will help our customers improve productivity and 
reach their goals.
He/she should understand our products functionality 
in detail and will also be expected to have a strong 
understanding of clients’ workflows and business 
processes.
Responsibilities: 
•        
and resolve critical issues 
•      
•         
of a customer project 
•      
business needs and requirements 
•        
new functionality for our solutions based  
on client needs 
•     
improvements
Requirements: 
•       
will be considered a plus, but is not required) 
•      

      
•         
tight deadlines 
•          
with constant cooperation and interaction
Please send your CV to the following e-mail: 
i2s@i2s.gr

Cyber Security 
Analyst - Athens

About Neurosoft: Neurosoft S.A., a greek company 
listed on the italian stock exchange, is a leading 
software, networking and information security 
provider in financial, telecommunication, lottery 
and public sectors, providing tools and services 
to increase operating efficiency and security. Our 
company seeks to employ a security analyst to 
join our information security services team. The 
role assumes detection duties on a 24x7x365 

      
analyst works with a team to further support the 
monitoring services across multiple customers. 
This may include mitigation of security issues on 
behalf of clients. The security analyst will work 
among a team of skilled professionals to address 
complex problems as needed.
Position responsibilities 
•        
of network anomalies that should be 

     
•       

       
threats, intrusions, and/or compromises 
•      
present, demonstrate, or/and document  
the operational impact of a particular event of 
interest in a timely manner to ensure 
 the response team can act accordingly.
Required skills and qualifications: 
•         
of information security, application/
software development, networking, system 
administration, and/or engineering 
•      

     
•      

     
gateways/filters, anti-virus, encryption, 
mobile security, asset discovery, identity 
authentication management, and access control 
•      

      
•     
•      
and associated protocols 
•       
•       
quickly, apply knowledge to effectively analyze 

       
the findings 
•       
supervision 
•       
information 

•       
excellent ability in technical and business writing.
Preferred skills and qualifications: 
•       

         
science, mathematics or comparable) 
•       
•        

    
•      

      
and/or other security logging sources 
•       
programming with scripting languages such  

       
We offer: 
•      
•   
•   
•      
•    

         
must work well both independently and within a 
team, being detail and process oriented.

           
top-rated team of talented individuals, come and join 

        
and competitive benefits package.
Send your CV to the following e-mail:  
info@neurosoft.gr 

 
About Sword Technologies: Sword is a high added-

       
with a current headcount of 1 200+ staff and 24 
office locations in 16 countries.

       
integrates high-performing project management 
methodologies, Sword tailors its know-how 
to provide innovative solutions that meet the 
strategic challenges of its clients and the adaptation 
demands of their information systems. To reach 
this target, Sword has developed an industrialised 
production model organised around specialised 
service centers that guarantee to customers the 
provision of proximity services, high-added value 
know-how, high production capacity and optimised 
economic approaches.

Software Tester - Athens

Sword Technologies is seeking to recruit energetic 
individuals to join our newly established software 

        
successful candidates will work in a multicultural 
environment supporting our core business in large 

      
The company is currently expanding its activities 

      
opportunities for the successful candidates 
who should combine relevant educational and 
professional background with enthusiasm and 
eagerness.
Job description summary: 
The jobholder will: 
•       
development life cycle) testing tasks f 
or major projects as well as for support/ bug-fix 
releases; 
•      
specifications/ test plans; 
•       

  
•      
•        
correction.
Desired education & experience & skills: 
•        

    
•       
quality assurance or similar position is a must; 
•         

       
     

 •      
software development methodologies; 
•       
tester; 
•       

   
•     

Personal characteristics: 
•   
•        
of responsibility; 
•     
organization skills and eagerness for problem 
solving; 
•        
with various diverse and geographically 

      
and project management).
Applications must be in the english language. 
Send your CV to the following e-mail: athina.
levanti@sword-group.com or irena.kozynska@
sword-group.com 

 
PHP Developer - Athens

Job description:        
         

    
Requirements: 
•        

      
•       
connection to web services with some travel 

  
•      

     
•        
from scratch 
•        
internal and industry needs 
•       
functional and regression testing, and 
document results 
•     
•        
bachelor’s degree or higher in a technology 
related field 
•      
And as a plus: 
•      

    
Skills: 
•       
•    
•        
deadlines 
•    
•    
•   

 offer a steady salary in a comfortable 
       

and the opportunity to work on world class level 
projects where you will have the opportunity to 
apply your knowledge and improve your skills.
Send your CV to the following e-mail:  
athensjobs@gmail.com 

Senior.NET Lead 
Web Developer

       
company based in The Hague/NL, is looking to 
hire for its subsidiary in Athens/GR an experienced 
senior.NET lead web developer for a long term 
business relationship. 

        
a minimum of 5 years hands on experience in 

      
technology stack. He or she must be highly motivated 
and must also be able to function in a team as well 
alone in a remotely operated working environment 

       
        

for this position.
The focus for this role is mostly on back-end web 
development in existing but also new projects 
although some front-end development will also 
be required.
More specifically we are looking for the die-hard 
web developer with the following capabilities: 
•       
•        
have) 
•        

    
•      

    

•      
   

•        
    

       
   •    

  
•        
•        

  
•        

       
   

•        
    

•     
•       
•      
•        
•       
•      
•      
•       
•     
•       

     
        

areas / techniques, live up to the latest modern 
standards and are ambitious for a leading position 
then this permanent role might be for you.
Please forward your detailed CV in english to the 
following e-mail: manos.gatsios@atticsoft.com 
and we will get back to you as soon as possible. 
Send your inquiries at the above e-mail address 
or call at +30 697 6847458 or +31 6 44286994. 

        
will not be considered for this position.

 
Python Software 

Developer - Athens
Description: Reccodo is a start up company focused 
on the e-commerce sector aiming to become the 
online meeting point of e-shops and consumers. 

       
comments and reviews, gives incentives for 
intensive interaction within the community and 
provides reporting and benchmarking services to 
the e-shops, using cutting edge technologies and 
up to date analysis methods.

         
person that will be able to easily communicate his 
ideas to the project management part of the team. 

        
their skills by working in a dynamic environment. 
This role will see you working as backend software 
developer, creating the spine of the future success.
You should know about: 
•  
•  
•   
•    
•
It’s highly appreciated to know about: 
•   
•   
•       
environments 
•    
•      
•      
skills in english 
•         
as teamwork 
•        

   
•  

           
of a vibrant environment and develop yourself 
together with Reccodo, then don’t hesitate to 
apply to the following e-mail: info@reccodo.com

 
Back-end Developer 

Αθήνα
Ποιοι είµαστε και τι ζητάµε; Το Grapes Project 
αναζητεί νέο φιλόδοξο και ταλαντούχο, απόφοιτο 

  
Το Grapes Project είναι µία ελληνική Start-up που 
απασχολείται στον τοµέα της γεωργίας ακριβείας, 

       



www.voluntaryaction.gr
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φιλοδοξεί να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους 
τους Έλληνες οινοπαραγωγούς. Το GRAPES είναι 
µία ιδέα πρωτοποριακή, που συνδυάζει τη ροµποτική, 
την τηλεπισκόπηση και τις σύγχρονες τεχνολογίες 
ώστε να ενηµερώνει τους οινοπαραγωγούς για την 
κατάσταση του αµπελώνα τους.
Για να γίνεις µέλος της οµάδας GRAPES χρειάζεται:
•      

   
•         

     
•        
και σχετικών εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού 
•        
δεδοµένων 
•       
•       

   
•        
για την τεχνολογία
Και φυσικά: 
•      
•     

Αυτός που θα επιλεγεί για να συµπληρώσει  
το καρέ του GRAPES, θα έχει τη δυνατότητα: 
•     

    
από τους καλύτερους επαγγελµατίες του χώρου 

     
•       
εργασίας στα γραφεία στο EGG 
•       
που ασχολείται µε την παραγωγή ποιοτικότερου 
κρασιού
Εάν είσαι ο άνθρωπος που ψάχνουµε στείλε µας 
το βιογραφικό σου και ένα cover letter στο e-mail: 

 
Web & Backend Developer 

Athens

CityCrop       
       

       

CityCrop        
     

      
      

      
CityCrop        

         
        

         
         

 
Now we need you to take the next step. Our vision 
is towering, but achievable with you on board. 

These are the sort of skills and experience 
we’re looking for: 
•          

       
      

   
•        

       
   

•      
    

•        
       

•      
•        

         
        

         
•      
It would also be super if you: 
•          

   
•        
•        

 
•          
•          

           
      

•    

If you are interested in joining a dynamic company 
where you will be able to prove your creative 
skills please send your CV in english to the 
following e-mail:  website: 

.

Η KSM Human Resources Ελλάς  
        

αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναµικό. 
       

τον εργαζόµενο και προστατεύει τον επιχειρηµατία.
Πελάτης:       

    Piraeus, 
      

 
Linux System Engineers

        
         

Requirements: 
•       

    
 

•      
       

•      
   

•      
•     

  
•       

  
•      

 
•      
•    
•   
Great to have: 
•     
•        

 
The company offers     

   
      

      
    e-mail:  
       

      
     

 

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., µια από τις µεγαλύτερες 
      

ως Best Workplace 2015 αναζητά  για το τµήµα 
παραγωγής στην Αθήνα

Web Developer 
(κωδ.: ATH.WEB_DEV2)

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
µε τη χρήση ASP.NET, C#, AJAX, MVC και 
Microsoft SQL Server 
•       
•     

    
•     
•    
Παροχές: 
•    
•    
•    
•   
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σηµείωµα µέσω του link: 

, τηλέφωνο επικοινωνίας 
τµήµατος HR: 2310 981700.   

      
     

         
 

 
Η Yuboto        

     
   

Web Developer
Καθήκοντα:      

        
       

       

         
    

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•        

  
•       
•      
 στα αγγλικά 
•     
είτε στο πλαίσιο ατοµικής εργασίας, είτε εντός 

    
•   
Προσφέρονται: 
•   
•    
•   
•  
Παρακαλούµε στείλτε το Βιογραφικό σας στα 
ελληνικά ή στα αγγλικά στο e-mail: 

 αναγράφοντας τον κωδικό WD0915.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ένας από τους µεγαλύτερ     

      
           

Θεσσαλονίκη  
Γραφίστα - Graphic Designer 

(κωδ. 26390/15)
Αρµοδιότητες: 
•     
•     
•   
•     

  
Προσόντα:  
•   
•        
•      

      
  

•       
 

•      
       

προγράµµατα. 
•    
Επιθυµητά προσόντα:  
•       

   
•     

     
Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•      
ικανότητα 
•  
•   
•    
•    
•       
•  
Η εταιρία προσφέρει:  
•       
επιλογής 
•      
•    
•     
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν 
βιογραφικό µε επισυναπτόµενη φωτογραφία στο 
e-mail: 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Υπεύθυνοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
για Εισερχόµενες Κλήσεις (Inbound Calls)

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασµό 
       

     
      

      
της εταιρίας.
Περιγραφή θέσης:     

       
       

υπηρεσιών της εταιρίας στο τµήµα εισερχοµένων 
κλήσεων.

      
 

Προφίλ υποψηφίου: 
•      
στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
•    
•     
•     
Παροχές: 
•   
•  

      
    e-mail: 

   κωδικό INS5214. Όλες οι 
     

Yπάλληλοι Εξερχοµένων Κλήσεων 
Μερική - Πλήρης Απασχόληση

Όνοµα:   
Τοποθεσία:  
Αµοιβή / παροχές:    

     
Κλάδος: Τηλεφωνία

       
λεπικοινωνιών, ζητά να εντάξει άµεσα στο δυναµικό 
του κυρίες, άνω των 25 ετών µε εµπειρία στις 
πωλήσεις       

     
    

Περιγραφή εργασίας: 
•      
µε πελάτες µε σκοπό την ενηµέρωση  

     
      

•      
•   
Προφίλ υποψηφίου: 
•    
•   
•     
•       

  
∆εξιότητες υποψηφίου  
•      
•   
•      
•  
Μισθός µεγαλύτερος του βασικού. 
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

      
  

 
Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών 
λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, µε 
έδρα την Παλλήνη. Το πλεονέκτηµα της Utelit, 

      
σιών, απόλυτα προσαρµοσµένων στις ανάγκες του 

      
Συµβούλους 

Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής 
και επαγγελµατικής κατάστασης.
Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•    
•   
•   
•    
Παροχές: 
•   
•    
•      
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 
•       
και ταχύτατα αναπτυσσόµενη εταιρεία 
•      
•         

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail:  τηλ: 
215 5002392, fax: 215 5002395.

Η DHI Medical Group, πρωτοπόρος εταιρεία στην 
      

        



C# Developer - Μαρούσι

Business Application Consultant
(BAC – 1510) - Athens

Description: We are looking for a business application 
consultant to join our application consulting team 
in Athens. Our goal is to ensure the optimal delivery 
of Qualco software products, aiming to maximize 
the value that our clients get from our products and 
bring measurable improvements to their business 
performance.

At Qualco we make software and offer high value 
business services for the credit & debt management 
industry, with offices in Athens, UK and France and 
projects all around the world!

As a business application consultant you will 
be involved in projects implementation and:
•     
to ensure client’s business processes mapping 
to Qualco software products
•     
•       
training to ensure familiarization
•         
Acceptance Test (UAT)
•       
smooth transition
•     
to all related stakeholders throughout
the implementation stages
•     
the organization
•     
for clients

Requirements:
To be considered you must have:
•       
management
•       
preferably debt management’s business 
processes

•      
or software application consulting
•     
and interpersonal skills, problem-solving ability 
connecting technology and business problems
•    
and presentations to engage in discussions
with both the business and technology functions
at client organizations
•      
multinational teams in a fast-paced
and dynamic environment
•       
and excellent oral and written communication 
skills
•   
•     

     
would be considered an asset.

Benefits:
On top of challenging work and a competitive 
salary, we are offering:
•    
•     
•    
•      
and 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: 

 including the job code in the 
subject line.

Ο πελάτης µας, µεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά να προσλάβει έναν:

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο
Μηχανικό Εγκαταστάσεων - Αθήνα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι διπλωµατούχοι ΕΜΠ της ειδικότητας ηλεκτρολόγων µη-
χανικών ή αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ, να είναι κάτοχοι άδειας security Α’ τάξεως και να µιλούν άριστα 
την αγγλική γλώσσα και να γνωρίζουν εφαρµογές υπολογιστών καθώς και τη λειτουργία των ολο-
κληρωµένων συστηµάτων ασφαλείας και της διασύνδεσής τους µε τα υπολογιστικά συστήµατα µέσω 
τηλεπικοινωνιακών διαύλων.

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2ετής σε ανάλογα καθήκοντα και να 
διαθέτουν εµπειρία στις εγκαταστάσεις µεγάλων συστηµάτων ασφαλείας, όπως και τις ανάλογες τεχνικές 
γνώσεις που αφορούν στο σχεδιασµό, µελέτη και υλοποίηση της εγκατάστασης.

Οι επικοινωνιακές αρετές είναι πολύ σηµαντικές διότι θα πρέπει οι πελάτες ή οι εκπρόσωποί τους να 
απολαµβάνουν ενός άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης, σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την εταιρία. Στα καθήκοντα του κατόχου της θέσης περιλαµβάνεται η υποστήριξη των πωλήσε-
ων για την εξυπηρέτηση του πελατολογίου της επιχείρησης στο γεωγραφικό χώρο κυρίως της Αττικής.

Καθώς η εταιρία αναπτύσσεται σταθερά προσφέροντας υπεύθυνες υπηρεσίες και εγγυηµένα προϊόντα 
προς τους πελάτες της απαιτείται από τον κάτοχο της θέσης να βελτιώνει τις γνώσεις του µέσω διαρκούς 
εκπαίδευσης όσο και έρευνας.

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

Αποστολή βιογραφικών µέσω του link: 

 UNITRACK AEE (JCB) είναι ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές µηχανολογικού εξοπλισµού 
στην Ελλάδα & Αλβανία για τις κατασκευές, την ανακύκλωση υλικών, τη γεωργία, και τη βιοµηχανία.

Υποστηρίζουµε προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας µε στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των 
πελατών µας.

                
υψηλού επαγγελµατικού επιπέδου, για την κάλυψη της θέσης: 

After Sales Coordinator
Αθήνα

MedNet International       

We are specialists in health insurance and since 1992 we have been exclusively developing and 
implementing innovative IT software solutions worldwide. 

                   
           

This gives us access to more than 5,000 experts at 26 locations who provide input to our solutions.

                
Athens office, we are seeking specialists for the following positions:

Database Architect
DAR 001 - Athens

Profiles:             
roadmap of applications’ database architecture in alignment with enterprise architecture. Will also 
lead database design, and technical assessments to scale up applications’ capabilities, performance, 
security, maintainability and reliability.

Qualification:
•             
or relevant field of study.
•                 
•             
•         
•            
solutions with complex business processes.
•            
warehouse production environment.
•     
•            

        
•        
•             
is a plus.
•       
•       
•         

We offer:
•     
•  
•     
•  

Send your CV to the following e-mail: curriculum@mni.gr

Η θέση έχει ως κύριο καθήκον την τεχνική 
υποστήριξη χωµατουργικών µηχανηµάτων
και συγκεκριµένα:
•     
της εταιρείας σε συνεργασία µε τεχνικό τµήµα
•       
σε συνεργασία µε τεχνικό τµήµα και τµήµα 
ανταλλακτικών
•     
•       
σε συνεργασία µε τεχνικό τµήµα

Προσόντα:
•     
•    
•    
•   
•   

•   
•    
•       
υπόψη
•   
και συνεργασίας

Πλεονεκτήµατα: Συνεχής εκπαίδευση, συµµετο-
χή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων µε βάσει τις 
βασικές αξίες της εταιρείας, φιλικό επαγγελµατικό 
περιβάλλον.

Προσφέρονται: Μισθός ανταγωνιστικός αναλόγως 
προσόντων, πενθήµερη εργασία, φορητό υπολογι-
στή, κινητό τηλέφωνο, κάλυψη εξόδων ταξιδιών.

Παρακαλούµε αποστείλατε βιογραφικό σηµεί-
ωµα στο e-mail: info@unitrack.gr, Y.E. κα Τζα-
νιδάκη, τηλ: 210 5570535.

 i2s (www.i2s.gr) είναι ανώνυµη εταιρεία λογι-
σµικού η οποία παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις 
πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισµούς 
και αναπτύσσει καινοτόµα προϊόντα λογισµικού 
µε δραστηριότητα και πελάτες σε όλο τον κόσµο.

Αναζητάµε software developers µε καλή γνώση 
     

σµό βάσεων δεδοµένων αλλά κυρίως συνεργά-
τες µε πάθος για κατασκευή υψηλής ποιότητας 
λογισµικού, επιθυµία να ακολουθούν τις τελευ-
ταίες τεχνολογικές εξελίξεις και ικανότητα ανά-
λυσης σύνθετων προβληµάτων και ανάληψης 
πρωτοβουλιών. 

Στην i2s θα έχετε την ευκαιρία να µοιραστείτε και 
να επεκτείνετε τις γνώσεις σας, να γνωρίσετε 
νέες µεθοδολογίες και να συµµετέχετε σε όλα 
τα στάδια του κύκλου ανάπτυξης λογισµικού, στα 
πλαίσια µιας ενθουσιώδους οµάδας.

Απαιτούµενα προσόντα:
•        

•          
 

•      
    

•      
   

Επιθυµητά προσόντα:
•
•     
•      
business applications
•    

    

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•    
σκέψη
•      

  

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σηµείωµα στο e-mail: i2s@i2s.gr
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συνέχεια στη σελ. 22

τον κόσµο, επιθυµεί να προσλάβει για την εταιρεία 
της στη Θεσσαλονίκη:

Κοπέλα για το 
Customer Service

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•     
•    
•    
•     
•      
Προσφέρονται     

 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

 
 TELEMARKETING AE     

       
άµεσα για το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών:

5 Υπαλλήλους 
(5ωρης-6ωρης Απασχόλησης) 

Κυλιόµενο Ωράριο
Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•      

 
•    
•   
Επιθυµητά προσόντα: 
•      

 
•    
•        

 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•     
•       
•    
•    
•     
•  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

 
Νέοι/Νέες για Προώθηση 

Υπηρεσιών - Καλλιθέα
       -

   Καλλιθέα    
        

     -
   

Απαραίτητα προσόντα 
•    
•       

   
•   
•      
Η εταιρία προσφέρει 
•   
•    
•   
•      

   
•     
•     
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
 Εστία Αρτοποιία      

      -
      Θεσ-

σαλονίκη        
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Καταστήµατος
Προσόντα: 
•       

       
•       

  
•      

  
•    
•     

   
•     

•    
•    
•     
θα εκτιµηθεί 
•     
Καθήκοντα: 
•      

  
•       

  
•    
•     

  
•   
•  
Προσφέρονται: 
•    
•    
•      

   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

 
 

 ALOUETTE ΑΕ       
   

Πωλήτρια - Αθήνα

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•     
•   
•    
•      

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για το Κατάστηµα στην Καρδίτσα 

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
•    
•    
•      

  
•   
•    
•     

  
Επιθυµητά προσόντα: 
•     
•      

  
•    
Η εταιρία προσφέρει: 
•       

       
της αγοράς 
•     
•     

 
    

DEXIM A.E.: 22ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: 

 
Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα 

Υπεύθυνo Βάρδιας

•       
   

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών µε επισυναπτόµενη 
φωτογραφία και κωδικό θέσης SF1 στο e-mail: 

Πωλητής-τρια / Ταµίας 
(Μερική Απασχόληση, Ορισµένου Χρόνου) 

στην Πάτρα

         
   Lidl,   

        
       

       
      

Τα καθήκοντά σας: 
•     

       

     
     
     

•        
       
     
      

•      
 

Το προφίλ σας: 
•      

     
•      
•         

 
•       
του εµπορίου
Τι προσφέρουµε: 
•       

    
εργασία 
•         

     
•      

  
•       

      
        

      
        

 
Σας κινήσαµε το ενδιαφέρον;    -

       
          

 Επισύναψη βιογραφικού online µέσω 
του link: 

  ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα 

Πωλητή/Πωλήτρια

•       
  

•Προϋπηρεσία σε ζαχαροπλαστείο απαραίτητη.
Αποστολή βιογραφικών µε επισυναπτόµενη φω-
τογραφία και κωδικό θέσης SL1 στο e-mail: 

Η IN GROUP ΑΕ      
     

      
       

      
Πωλητή - Πωλήτρια Λιανικής 

σε πολυκατάστηµα  
στη περιοχή Νίκαια της Λάρισας

      

Προσόντα: 
•       

   
•   
•    
•     

  
Παρέχονται: 
•   
•   
•

      
      

     -
     (HR 24118), 
  [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε 

κλικ εδώ]  fax      
 

PROMOTION- 
MERCHANDISERS
      

Προώθηση Ιατρικών Υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκη

•     ιατρικής αισθητικής 
FIGURA.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
 πληροφορίες: 210 8228222.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
       Ηertfordshire 

NHS Trust    -
γασίας σε:

 Νοσηλευτές Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι 
 United Kingdom

•       
       

  
•Οι υπηρεσίες µας προσφέρονται δωρεάν 
προς τους υποψηφίους. 
•       

   
•        

       
 

Παρέχεται     -
     

         
  

       
       

      
        

      
    

      
        
 

•       
    

    -
      

      
 

•        
        

      
       
   

 Hertfordshire      
         

       
        

      -

    -
   e-mail:   

23130 32690
 

Nursing Vacancies 
in the U.K.

Face-to-face interviews taking place in 
Greece on 4 & 5 November 2015.
Medacs Healthcare     

       
     

 
Blackpool Teaching Hospitals NHS Trust  

       
      

         
        
  

        
       
      

         
   

We’re now looking for registered general nurses 
- Band 5 (general medicine and surgical) to be 
interviewed in Athens 3 & 4 November 2015.
Benefits include: 
•        

      
  

•     
•      
•     
•       
•        

    
•      
•      

   



Qualified Native Bilingual English Teachers
Are required by international ELT Publishing company  in Athens for full time permanent morning position.

•         
•          
•         

Send your CV to the following e-mail: 

Μεγάλη εταιρία στο χώρο της οινοποιίας, επιθυµεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων για HORECA - Αθήνα

Digital Signal Processing Engineer
Wireless Communications Systems - Athens

About u-blox:             
              

                 
               

            
            

Job description:
Position:                
implementing and testing DSP functions    for our wireless communications products.

Tasks:
•            
•            
•         
•            
•        
•      
•     
•        
•     

Profile:
•               
•          
•   
•      
•           
•       
•   
•         
•         
•      
•         
•     

Contact:               
                

Send your CV to the following link:  We are looking forward to receiving 
your application.

Με έδρα την Αθήνα και αποδεδειγµένη εµπειρία 
στο χώρο. 

•  
•     

    
•   

•       
 

•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
gr αναγράφοντας στο θέµα του e-mail τον τίτλο 
της θέσης.

ZEINCRO              
          

Clinical Trial Assistant
(Ref. CΤΑ) - Athens

Η Alfa-Beta Roto            
         

Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου
Περιοχή εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής

Περιγραφή θέσης:      
    

Απαραίτητα προσόντα:
•    
•  

•    
•   
•    

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση 
παρακαλώ να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: 

Main responsibilities:
•     

   
site folders, collating, 
preparing and maintaining site 

   
updating systems
•     

     
feasibility questionnaires
•  
and maintain local data into 
study managements systems
•    

    
appropriate clinical documents 
to support regulatory 
submission and to perform 
submission of all documents to 
central and local committees
•     
study related supplies
in the office and facilitate
their distribution to sites

•   
    
   

  
•   
documentation as applicable 
including but not limited 
to spreadsheets and study 

•   
  

•     
communication documents, 

    
•    
such as word processing, 

   
managing correspondence, 
presentations preparation

Preferred qualifications:
•     

  
•     

sciences or medically related
field, including 
biopharmaceutical clinical 

   
   

in a biotech, pharmaceutical
  

•    

•     
 

   

The company offers:
•   
•   

   
opportunities
•   

       
following address: 
zeincro.com. Zeincro Hellas Α.Ε.,
Αναπαύσεως 30, 152 35 Βριλήσ-
σια, Αθήνα, fax: 210-6134695

Software Communications
& Marketing Specialist

FoodTec Solutions               
            employment contract, 

focusing in:
•      
•       
•   

Responsibilities:
•                   
proposition and target audience.
•      
•          
•              
posts, success stories, case studies, website    
•             
to the media and social communities.
•          

Qualifications:
•          
•               

Any combination of the following will be appreciated, but is not required:
•        
•     
•        
•             

         
•    

Application:
•        e-mail: 

Η Κόσµος Συµβουλευτική Α.Ε.            
     Θέρµη Θεσσαλονίκης  

Σύµβουλο Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων
(κωδ. 26395/15)

Αρµοδιότητες:
•     

   
    

•      
 

•        
  

Προσόντα:
•       

 
•       

  
•    

   
   

•     
   

•     

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•     
•  
•   
•   
•      
•

Η εταιρία προσφέρει:
•       

•     
•   
•     

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
 

Εταιρία στο Χώρο της Οινοποιίας



Τρίτη 20 Οκτωβρίου 201520

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
οµορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότηµα στην Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τµήµατος Πωλήσεων  
(Code: SL)

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

     
•      

     
•        

    
•    
•      

    

     
      

      
   210 9955586   e-mail  

 Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εµπιστευτικά.

 
IN GROUP         

       
       

Junior Salesman  
Larissa - (HR 23978)

Role:         
       
    

Essential skills / experience: 
•     

  
•       
•      

      
       

  
•          

        
 

•          
         

•      
           

  

Desirable skills/experience: 
•       

          
    

•         
        

        
        

         
       please 

submit your CV       
 link:    fax:  

 
Σύµβουλοι Πωλήσεων & Ταµίες 

Μερικής Απασχόλησης

Για τα καταστήµατά µας στο Ελ. Βενιζέλος και 
στο Smart Park.
•       

   
•          

 
Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην 
πώληση προϊόντων τεχνολογίας;

Αν ναι και  
•        

        
•        
•       

 
Τότε θα χαρούµε να σας γνωρίσουµε από κοντά, 
ώστε να δηµιουργήσουµε την πιο δυναµική οµά-
δα συµβούλων πωλήσεων συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας.

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήµα σας 
προσφέροντας: 
•   
•    
•      

Σχετικά µε την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’:  -
        

      
         

       

       
     -

         
      

        
   

     -
     

    
    

      

Σχετικά µε τον όµιλο Dixons plc:     
      
      -

       
       -

      
       

     
      

        
   

     
     ιστοσελίδας: 

 
Μεγάλη εταιρία τηλεπικοινωνιών επιθυµεί άµεση 
κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης:

Corporate Expert - Τµήµα Πωλήσεων 
Business Account Σταθερής και 
Κινητής Τηλεφωνίας - Αθήνα

         
      

         
     
     

      
      
     

Αναζητάµε:      
      

   

        
       

       -
      

   

Προφίλ υποψηφίου: 
•  Ι     
•    
•     
•      

 
•         

   
•      

     
•  

Εάν επιλεγείτε για τη θέση:   
        

       
      -

    -
      

       
       

       
  

      
   ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια
 

 DRIVE AE     

Άτοµα για τη Στελέχωση  
του Τµήµατος Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη

∆εξιότητες/προσόντα: 
•   
•     
•    
•     

  
•      

     
•       
•        
•      

       
•        

  

Κύριες αρµοδιότητες: 
•     

•    
•      

  
•      

 

Προσφέρονται: 
•      
•     

Αναµένουµε τα βιογραφικά σας στο e-mail: 
 ή στο φαξ 2310 478897.

 εκπαιδευτικός όµιλος ΞΥΝΗ     
     

       
       

      -
   

      -
    

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων 
Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 

για το ΙΕΚ Ξυνή της Αθήνας 
(κωδικός Θέσης: ΥΠΕΠ_Α12)

Θέση: 
•      

     
•       

      
  

•        
•    

Επιθυµητά χαρακτηριστικά: 
•        

   
•     

     
•     

    
•      

    
•  
•  

Απαραίτητα προσόντα: 
•    

      
     

•       
     

   
•      
•      
•     

   

Ο όµιλος προσφέρει: 
•      
•     

  
•     

  

Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας.  
  e-mail: .   

 
 

Philian Hotels & Resorts   

Reservations and Sales Manager

Duties & responsibilities: 
•     

  
•     
•    
•      
•       
•    
•   
•     
•      

  
•       

Qualifications / desired skills & expertise. 
•        
•       

     
•       
•     

        
  

•        
•       

        

Send your CV to the following e-mail:  

  Provil     
       

Πωλητές-τριες 

         
        

Προσόντα: 
•       
•      

      
 

•    
•   
•   
•    
•   
•   
•   
•   

Κύρια καθήκοντα: 
•       

      
•      
•   
•      

   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•   
•    
•     

 
•     

     
  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν 
στο e-mail: 

 
Randstad Hellas      

Sales Consultant, Travel & Tourism Specialty 
Athens

          
            

        

Αρµοδιότητες/responsibilities: 
•        

         
   

•        
        

  
•          
•        
•        

  
•       

    
•     
•    
•        

 
•       
•    

Προσόντα/requirements: 
•        

       
      

•       
 

•    
•   
•     

   
•     
•       

Πληροφορίες/information: 
•     

          
         

         

        
        

         
Randstad         

          
    

      
       

      All applications are 
considered strictly confidential. Send your CV to 
the following link:   
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Η Axel accessories είναι µια 100% ελληνική εταιρία 
µόδας µε το βλέµµα της στραµµένο σε ολόκληρο τον 
κόσµο. Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος, η 
γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική στάση 
της ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία 
που την έχουν διατηρήσει σε µια συνεχώς ανοδική και 
εξωστρεφή πορεία. Μαζί µας µπορείς να εργαστείς 
στον υπέροχο κόσµο της µόδας και να κάνεις τα όνειρα 
σου πραγµατικότητα µέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο 
και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσσόµενο 
περιβάλλον. Η εταιρία για τα καταστήµατα της στη 
Θεσσαλονίκη επιθυµεί:

Προσωπικό Πωλήσεων 
Θεσσαλονίκη - (Κωδικός θέσης: ΠΑ01)

Αρµοδιότητες: 
•     
και δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης µαζί τους, 
•      
και καθαριότητας στο κατάστηµα, 
•       
του καταστήµατος

Προφίλ υποψηφίου: 
•         
•      
στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης & αξεσουάρ, 
•       
•       

      
    

•      
προσαρµοστικότητα, οµαδικό πνεύµα εργασίας, 
•      
εχεµύθεια, αποτελεσµατική επικοινωνία, µεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων,

Παροχές: 
•       
και αναπτυσσόµενο περιβάλλον.

     
αποστείλετε το βιογραφικό σας σηµείωµα αναφέ-

       
στο e-mail: 

 
Εταιρία στο χώρο του παιδικού υποδήµατος αναζητά:

Πωλητή Χονδρικής Πώλησης

•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
 

Στελέχη Πωλήσεων

  εταιρία στο χώρο  υγείας και οµορ-
φιάς για την Αττική.

•   
•   

Βιογραφικά στο e-mail: 
 

Παραγωγική εταιρεία τροφίµων. Η εταιρεία Provil 
ΑΕ µε δραστηριότητα στο χώρο των τροφίµων και 
της γαστρονοµίας επιθυµεί να προσλάβει:

Food Retail Manager  
στη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης: 
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την: 
•      
του λιανικού δικτύου της εταιρείας 
•       
•       
•      
ανά σηµείο πώλησης 
•     
στον οποίο θα παρακολουθεί την εξελικτική  
πορεία εκτέλεσής του.

Προφίλ υποψήφιου: 
•     
•       

        
•       
•       

    
•     
•       
και οµάδας 
•      
στο αποτέλεσµα και επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων 
•    
•      
εχεµύθεια, αποτελεσµατική επικοινωνία,  
µεθοδικότητα, οργάνωση 
•   

Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος στο 
e-mail: 

Εξωτερικός Πωλητής 
(Ηµιαπασχόληση) - Αθήνα

     
νανοτεχνολογίας που ενδιαφέρεται για ανάπτυξη δι-

     εξωτερικό πωλητή.

Οι αγορές - στόχος είναι: 
•        
χρωµατοπωλεία, τεχνικά πολυκαταστήµατα και 
•       

  

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
από τους προαναφερόµενους κλάδους. 
•       
της αγοράς και επιχειρήσεις. 
•    
•    
•      
•       

  

Προσφέρονται: 
•     

    
•       
στόχων. 
•   

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
 

Η My Company Projects  
δυναµικά αναπτυσσόµενη εταιρεία στο χώρο της δια-
φήµισης, των τηλεπικοινωνιών, της συµβουλευτικής 
και της νέας τεχνολογίας, στα πλαίσια ανάπτυξης 

      

Key Account Manager 
for Greek Region

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών, 
τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε δυνητικούς πε-
λάτες, πωλήσεις B2B σε δυνητικούς πελάτες µε 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

Έδρα εταιρίας & υποψηφίου: Θεσσαλονίκη-κέντρο

Αρµοδιότητες υποψήφιου: 
•     
και εξυπηρέτηση νέων και υπαρχόντων πελατών 
•     
και διαχείριση-διαπραγµάτευση πελατολογίου 
•       

       
υπηρεσίες 
•      
σε νέο δυνητικό πελατολόγιο 
•       

    
•      
διαπραγµάτευση µε νέο ή υπάρχοντα πελάτη  
µε σκοπό την πώληση

Απαιτούµενα προσόντα υποψηφίου: 
•         
γλώσσας, σε επίπεδο καθηµερινής επικοινωνίας 

        
και η ευχέρεια στον απλό, καθηµερινό, γραπτό  

   
•       
πελάτη 
•      

    
•        
σε δυνητικό πελατολόγιο 
•       

    
•      
ικανότητες 
•      
•        
•       
•         
γλώσσας 
•     
για τους άνδρες

Προσφέρονται: 
•       
στόχων 
•   
•   
•        

  
•        
αναπτυσσόµενο περιβάλλον 
•     

Παρακαλούµε να αποστέλλονται αυστηρά µόνο βιο-
γραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 
Βιογραφικά που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέ-
σεις δε θα απαντώνται. Επικοινωνία: My Company, 
τηλ. 2310 231557. E-mail: 

Η Gruppo GT, εισαγωγική εταιρεία που αντιπροσω-
       

δερµοκαλλυντικών Bionike, ζητά:
Υπεύθυνους Πωλήσεων

•    Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

 τηλ: 23410 23115, fax: 23410 20933.
 

Συνεργάτης - Υπεύθυνος 
Ανάπτυξης ∆ικτύου - (Ηµιαπασχόληση) 

     
νανοτεχνολογίας που επιθυµεί να διεισδύσει σε αγορές 
του εξωτερικού αναζητά στέλεχος για ανάπτυξη 
δικτύου B2B     
Οι αγορές-στόχος είναι: 
•       
•      
•    
Απαραίτητα προσόντα: 
•      

    
•       
από τους προαναφερόµενους κλάδους. 
•       
της αγοράς και επιχειρήσεις, ώστε να µπορούν 
γρήγορα να ανοίγονται δρόµοι συνεργασιών. 
•     
•    
•      
ικανότητες, µεθοδικότητα, όρεξη για δουλειά.
Προσφέρονται: 
•     
•     

    
•       
βάσει στόχων. 
•   

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

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

Retail Manager 
µε έδρα την Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•       
λειτουργίας του δικτύου και έλεγχος όλης  
της παραγωγικής διαδικασίας τους, 
•      
και διαχείριση όλων των θεµάτων των εταιρικών 
καταστηµάτων, 
•        

        
    

•      
      

ανά σηµείο πώλησης, καθώς και της διαδικασίας 
έγκαιρου εφοδιασµού των σηµείων πώλησης, 
•       
καταστηµάτων και παρακολούθηση της πορείας 
επίτευξης του στόχου ανά σηµείο πώλησης 
•       

     
καθώς και παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας 
εκτέλεσης του, ανά σηµείο πώλησης.
Προφίλ υποψηφίου: 
•   
•       
λιανικής πώλησης στο χώρο της ένδυσης υπόδησης 
και αξεσουάρ, 
•       
•       
•       

      
    

•       
•      
•      
στο αποτέλεσµα και επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων, 
•       
•      
εχεµύθεια, αποτελεσµατική επικοινωνία, µεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•    

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σηµείωµα αναφέ-
ροντας τον κωδικό RM02 µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: 

Γνωστή εταιρία στο χώρο της ένδυσης, υπόδησης 
και αξεσουάρ ζητάει:

Προσωπικό Πωλήσεων 
Σόφια Βουλγαρίας

Προφίλ υποψηφίου: 
•      
•       
και αξεσουάρ. 
•    
•      
επικοινωνίας και οργάνωσης. 
•    
•     

    
•  
Παροχές: 
•      
•       
την ανάπτυξη. 
•     
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σηµείωµα ανα-
φέροντας µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 

        
βιοµηχανία κατασκευής φωτιστικών για περισσότερο 

       
της τµήµα µε σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
πελατών της, αναζητά νέα και δυναµικά άτοµα να 

    
Στέλεχος Πωλήσεων & Customer Service

Περιγραφή Εργασίας:
•      
σε συγκεκριµένες περιοχές στόχους µέσα  

      
σε πελάτες. 
•     

    
•      
και διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Προσόντα υποψηφίου: 
•       

  
•       

     
•         

   
•       
ξένη γλώσσα κατά προτίµηση ιταλικά. 
•    
Προφίλ υποψηφίου:
•       
•     
δεξιότητες. 
•      
και εµπιστοσύνης µε πελάτες και συναδέλφους 
συνεργαζόµενων τµηµάτων εντός εταιρείας.
Προσφορά:
•       
και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος στο e-mail: 

Area Sales Manager 
(SAL 0709) - Thessaloniki

Περιγραφή:
       
         

      
Καθήκοντα Θέσης

       
       

        
       

        
Απαραίτητα Προσόντα 
•          

     
•      
•        
•      
•   
•       

         -
 

Αποστολή Βιογραφικού στο: 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 24

•        
•          
•       

       
•      
Minimum requirements: 
•         
•         

 
•        
Please if you are interested to attend an interview 
send us your CV in english to the following e-mail: 

 or call Afrodite 
on 0044800442207.

Νοσηλευτικό Προσωπικό 
Αθήνα

Επιθυµητά προσόντα: 
•   
•    
•     
•    
•   
•      
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Νοσηλευτές/τριες 
Γενικής Νοσηλείας

Τοποθεσία: 
 TTM Nursing       TT  

     
      

 ά     
    ά  

άφ    ∆   
       

        
Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας σε ποικίλους 
κλινικούς τοµείς, όπως: 
•  
•  
•    
•  
•   
•
∆ιατίθενται     

        
    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός Ακτινολόγος - Αθήνα

     «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ     ιατρό ακτινολόγο  

    
•       

     
Αποστολή βιογραφικού µε φωτογραφία στο 
e-mail: 

 
Ιατρός Βιοπαθολόγος

     ΒΙ-
ΟΤΥΠΟΣ     ιατρό βιοπα-
θολόγο       Χαλάνδρι
•       

     
Αποστολή βιογραφικού µε φωτογραφία στο 
e-mail: 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΕΛΚΟ -  εκπαιδευτικός όµιλος 
ΚΟΡΕΛΚΟ     

       
       

    
Ορθοπαιδικό  Κέντρο Αθήνας

Βασικές αρµοδιότητες: 
•        

   
•     
•      

  

•       
    

•    
    

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σηµείωµα σηµειώνοντας τον κωδικό 
θέσης στο εξής e-mail: 

Ιατροί και Ειδικευµένοι Ιατροί
Τοποθεσία:  

 TTM Medical    
      

        

•  
•  
•    
•  
•  
•  
•   
•  
•   
•   
•    
•   
•   
•  
•    
•  
•  
•

       
      

      
        

E-mail:   
 +44 (0)203 5821408  

   SOS IATPOYΣ  Θεσσαλονίκης:
Γενικοί Ιατροί 

•       
 

   e-mail: 
   2310 867680 

    

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ιατρική Εταιρία - ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο  

   
Βιολόγο - Βιοχηµικό 

για πλήρη απασχόληση
    e-mail  

   fax   

Ιατρική Εταιρία - ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο  
   
Παρασκευάστρια - Τεχνολόγο  

Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 
για πλήρη απασχόληση
    e-mail  

   fax   

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Βάρδιας Συστηµάτων ∆ιοδίων 

Περιοχή Εργασίας: Θήβα
     
     

      
     

        
Σταθµό ∆ιοδίων Θήβας
Περιγραφή θέσης: 
•      

     
•      

      
     

•     
Απαιτούµενα Προσόντα: 
•     

    
•      

     
    

•    
•        

  
•      
• ά      
•      

 
       

 αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, ST_1015 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   

 fax  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  Doppler SA      

     
       

    R/D03  
R&D TRAINEE 

Έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς
       

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση θα πρέπει:
•      

 
•        

  
•       

     
•    
Παροχές: 
•       

  
•   
•      
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

 
Α.Β.Ε. ζητά για άµεση πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι.
Απαραίτητα προσόντα: 
•       

 
•     
•       

 
•      

   
•      

    
•    
Η εταιρεία προσφέρει: 
•    
•    
•    
•  
Αποστολή βιογραφικού στη διεύθυνση: 

 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Θέση:    
  

Τόπος:   
Απαραίτητα προσόντα:    

       
    

     
      

      
       

Καθήκοντα θέσης: 
•      

  
•     

    
•    
  

•    
•      

 
•      
•     

Η εταιρεία:     
     

      
      
     

     
       

        
 

Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαµβάνουν ενδεικτικά: 
•      

     
•        

    
    

•      
   

•    
•   
•     

     
•    
•
Επικοινωνία:
•   e-mail:    

      SY-ERGO-3.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Για την σεζόν 2016:  Delphi Beach Hotel 

       
       

      
      

        
        

      
        

       
       

      
      

Chef/ Sous Chef
Απαιτούµενα προσόντα: 
•         

      
        

       
   

•       
     

•      
       

•      
     

    
•     

    
      

Τι προσφέρουµε: 
•      

      
•        

     
•   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

 Τηρείται απόλυτη εµπιστευτικότητα.
 

Μάγειρας
•       Γαλάτσι
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

    6932 991800  

 Ιαπωνικό-Fusion  Inbi,   
     Γλυφάδας

Restaurant Manager
Προσόντα: 
•       

    
•      

 
•     
•       

    
•       

      
   



Η ELVIAL ΑΕ, βιοµηχανία διέλασης αλουµινίου µε έδρα το 25ο χλµ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, αναζητά 
υπάλληλο για την παρακάτω θέση εργασίας.

Χειριστής / Προγραµµατιστής
Μηχανηµάτων CNC

Η αλυσίδα καταστηµάτων PET CITY ζητά για τα καταστήµατά της εντός Αττικής:

Ιχθυολόγους

Η BIC, πολυεθνική εταιρία που παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επώνυµα κατα-
ναλωτικά προϊόντα που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες τους, επιθυµεί να προσλάβει για το 
εργοστάσιό της στην Άνοιξη Αττικής:

Συντηρητή Πρεσών Καλουπιών
Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την περιοδική συντήρηση του εξοπλισµού της γραµµής πα-
ραγωγής (πρέσες/καλούπια διάτρησης ατσαλιού και αλουµινίου, περιφερειακά) βάσει εγχειριδίου, την 
επισκευή καλουπιών µε συναρµογή µερών µε ακρίβεια, την αποκατάσταση βλαβών στην παραγωγή και 
την υποστήριξη πιλοτικών δοκιµών.

Προσόντα:
•   
•      
•   
•        
•      
•    
•     

Παρακαλώ αποστείλετε βιογραφικό αναγράφοντας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης µέσω e-mail στο: 
 ή µέσω φαξ στο 210 6299067 ή στη διεύθυνση Αγ. Αθανασίου 

58, Άνοιξη 145 69.

Πωλήτρια 
•           Κολωνάκι.

       
Σοβαρές προτάσεις.

Υποχρεωτικό βιογραφικό µε φωτογραφία στο e-mail: 

Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτηµένος έµπορος Kosmocar A.E. ζητά για άµεση πρόσληψη:

Προϊστάµενο Τµήµατος Φανοβαφείου
Ηλικίας έως 45 Eτών - Αθήνα

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σηµαντική θέση στον κλάδο των µηχανηµάτων αποκατάστασης για 
άτοµα µε κινητικές δυσκολίες επιθυµεί να προσλάβει σε Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Τεχνικού
(έως 28 Ετών)

Η Doppler SA           
σιµων πηγών ενέργειας ζητά άτοµο για τη θέση µε κωδικό P/M 02 και τίτλο:

Μηχανικό Παραγωγής

Ζητούνται για Αγγλία. Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων Αγ-
γλικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά:

Άτοµα για τη
Φροντίδα Ηλικιωµένων

Προφίλ υποψηφίου:
•    
•       
•   

Προφίλ θέσης:
•      

Αποστολή βιογραφικού στα αγγλικά µε φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς. 

Η θέση αναφέρεται στην τεχνική διεύθυνση.

Απαιτούµενα προσόντα:
•     

      
  

•    
   

•    
•    

Εµπειρία και εκπαίδευση:
•      

 

•     
παραγωγής

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
•  
•
•

Παρέχεται:
•   
•   
•       
της Θεσσαλονίκης

Αποστολή βιογραφικών στο e–mail:

Απαραίτητα προσόντα
υποψηφίων:
•    
•   
•   
•    

 
•  
αυτοκινήτου και µηχανής
•   
τιµιότητα/εργατικότητα
•  
-ταχύτητα

Θετικά θα αξιολογηθούν:
•     
αναπηρικών αµαξιδίων-
µηχανηµάτων κινητικής
αποκατάστασης ή σε αντίστοιχο 
τµήµα τεχνικής υποστήριξης.
•   
τεχνικού ή σε θέση µηχανικού 
αυτοκινήτων ή σε θέση
µηχανικού δικύκλων ή σε θέση 
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων
ή σε παρόµοια αντίστοιχη θέση 
τεχνικής φύσης.

Η εταιρία προσφέρει:
•   
απασχόληση
•  
•   
εξέλιξης
•  
•  

Αποστολή βιογραφικών στο e–
mail: 

 fax: 2310-214590. Θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

Απαραίτητα προσόντα:
•   
•      
αυτοκινήτων
•    
και στις ασφάλειες των αυτοκινήτων
•  
µε τους πραγµατογνώµονες
•     
•   

•      
και της παραγωγικότητας του
•    
-επαγγελµατική συνέπεια

Προσφέρονται:
•    
•   
•   

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Εστία Αρτοποιία, µια πρωτοπόρα εταιρεία στον κλάδο της αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής, µε οργανωµένο 
             

Ζαχαροπλάστη - Θεσσαλονίκη
Προσόντα:
•   
•    
σε αντίστοιχη θέση
•     
του τµήµατος ζαχαροπλαστικής
•    
και προσαρµοστικότητα σε απαιτητικές
καταστάσεις
•     
•     
•     
σε καταστήµατα υγειονοµικού χαρακτήρα

Καθήκοντα:
•  
•    
των εργασιών για την παραγωγή ειδών
ζαχαροπλαστικής

Προσφέρονται:
•   
•   

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σηµείωµα στην ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση  

•Πτυχιούχους πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. 
•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Απαιτούµενα προσόντα:
•     
εργαλειοµηχανών (κέντρων κατεργασίας, 
ηλεκτροδιάβρωσης σύρµατος, τόρνοι κτλ)
•   
•    
•   
•    
και στο χώρο θα εκτιµηθεί
•    

Προσφέρονται:
•   
•   
•      
εργασίας

       
παρακαλούµε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό 

     
        

   e-mail: 

Integrated Scientific Solutions (InSciSol)            
             

Officer for the Department
of Regulatory Affairs Consultancy

The ideal candidates for the position should:
•        
•    
•      
•    

Send your CV to the following e-mail  



Τρίτη 20 Οκτωβρίου 201524

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

•      
 

•        
       

       
      

•     
•     
•      
•     
•      

 
Προσφέρονται: 
•     
•     

  
•   
Τα παρακάτω επιθυµητά προσόντα  
θα επισηµανθούν επίσης: 
•    
•    
•      

Το εστιατόριο µας προσφέρει: 
•     
•     

 
     e-mail  

     

 
   Daios Cove Luxury Resort & 

Villas  Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης  
     

Maitre / Captain
Προσόντα: 
•     
•         

   
•      

 
•      
•     
•      

Προσφέρονται: 
•   
•     
•    
•  
Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@

. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Operation Manager - Σαντορίνη

  Pegasus Suites & Spa    
     

      
   διευθυντή ξενοδοχείου / operation 

manager.

Τοµέας ευθύνης: η διοίκηση και διαχείριση της 
ξενοδοχειακής µονάδας µε κύριες αρµοδιότητες:
•      

 
•       

  
•      

     
Κύρια καθήκοντα: 
•       

     
•       

     
    

•     
     

      
     

    
•       

    
     

  
•       

     
      

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι: 
•      

    
•        

   
•      
•    
•     
•     
•  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία 
µας προσφέρει: 
•    
•  
•      
•   
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σηµείωµα µε µια φωτογραφία στο e-mail: 

 

Guest Relations Agent
Company description: Delphi Beach hotel   

          Eratini 
       

  
       

       

        
      

        
        

      
    

Your key responsibilities will include: 
•      

        
    

•      
  

Qualifications: 
•     
•        

        
  

•        
   

•        
•     

 
•       

  
•      
•       
•         

 
The hotel provide FB accommodation and an 
attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.
Please send us your CV with a photo to the 
following e-mail:  All 
applications will be treated in the strictest 
confidence.

 Hotel Honeymoon Petra Villas   
   Santorini     

Reservation Agent
For the daily operation of the front office 
department of the hotel during the 2016 season.
Qualifications: 
•     
•      

        
  

•        
   

•        
       

•     
   

•       
  

•      
•    
•      

   
•   

•      
•      
•      
General responsibilities Include: 
•        

    
•       

    
        

      
      

  •     
      

       
   

•       
•        

       
•      

   
•       

   
•      
•       

        
      

     
•        
•       

      
       

      
       

   
•       

      
     
     

•     
  

•      

Send your CV to the following e-mail:  
 

Agapi Beach Hotel ****   Ammoudara  
Heraklion   member of The Sbokos Hotel Group  

        
 

Guest Relation Manager
Description:      

      
        
      

         
        

        
       

      
       

       
        

      
          

       
          

     
       

        
     

Qualifications & skills: 
•         

 
•         

       
•        

  
•     

     
•      

     
•      
•      
Applications should be submitted in english or greek 
to the following link:  Agapi 
Beach Hotel, attention Mr. Menelaos Bokeas P.O 
BOX 71414, fax: 2810 334037, tel: 2810 334034.

     Στη 
GRECOTEL Hotels & Resorts, την ηγέτιδα ξενο-

δοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, πιστεύουµε στο 
ισχυρό πλεονέκτηµα που µας προσδίδουν τα εξειδι-
κευµένα, αφοσιωµένα, γεµάτα πάθος στελέχη µας.

Η συνεχής εκπαίδευση και η περαιτέρω ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων τους αποτελεί το δικό µας µέληµα. 

       
       

      
  

Rooms Division Manager

Απαιτούµενες δεξιότητες:     
      

      
       

     
      

     
     

Τι προσφέρουµε: 
•      

       
     

•    
   

•       
   

•     
     

  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

 Τηρείται απόλυτη εµπιστευτικότητα. Ακολου-
θήστε µας στο Linkedin για περαιτέρω ευκαιρίες 
απασχόλησης, website: 

Le Ciel         
   Santorini

         
 Event Reservations Department

You are the right candidate if you:
•        

       
•     

   
•     
•        
•      

    
•          

      
Send us your CV with a recent photo at  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ζητείται από ιδιωτικό πολυιατρείο στη Σαντορίνη:

Καθαρίστρια

•      
•    
•Μισθός:   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Αισθητικός 

Κρήτη - Ν. Λασιθίου
Προσόντα: 
•        

       
   

•       
 

•      
      

   
•        

      
•       

  
Προσφέρονται: 
•    
•    
•  
Παρακαλούµε στείλτε το βιογραφικό σας ανα-
φέροντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 



Software Engineer C#, .NET
(Remote Position) - Athens

Presales Engineer
Location: Alimos-Athens
Contract type: Full-time
Job ID: PSales1015

Enhance your career with a company 
that is continuously developing!

A&G specializes in the electrical 
construction of large - scale 
commercial & industrial projects. 
It is the leading company in the 
field of electrical engineering in 
Greece and is currently growing 
internationally, with a primary 
focus in the United Kingdom.

Our team is compromised of 
hard working, highly-skilled 
professionals of various fields 
who believe in teamwork & 
continuous development. As 
an equal opportunity employer, 
we recognize that our strength 
lies in our people and thus strive 
to be the employer of choice. 
We maintain a positive work 
environment, while upholding 
the highest ethical standards.

A&G currently seeks to employ 
a B2B presales engineer that 
will seek new opportunities 
and generate new leads for the 
company. The ideal candidate will 
have a background in electrical 
engineering, but will also possess 
a strong sales character, in order 
to coordinate new business efforts 
in Greece and abroad. 

The selected candidate will 
directly report to the managing 
director and will perform the 
following activities:
Key responsibilities:
•   
opportunities by recognizing 
prospects and evaluating 
their position in the industry; 
researching and analyzing 
potential markets of interest 
& key players
•    
activities to generate leads 
that will benefit from
the company’s services

(ex: cold & warm calling, 
emailing, LinkedIn networking)
•    
potential and provide
pre-sales technical assistance 
& information regarding
the company’s services
•      
communication efforts needed 
to arrange solid appointments 
between the company’s 
managing director
and the prospective client/
decision-maker
•    
materials/presentations 
needed to accentuate specific 
company offerings for use
in client presentations 
•    
existing clients by conducting 
follow-up efforts (researching 
and recommending new 
opportunities, service 
improvements)
•     
client offers (cost estimation 
of electrical works)
•    
metrics (i.e. activity goals, 
calls, meeting arrangements)
•     
the client base and client 
retention (prepare reports 
for mgmt regarding lead 
generation and client records)
•    
trends, market activities, 
competitors for insight & new 
product/service opportunities 
and provide feedback to 
marketing department
•   
and technical knowledge 
by attending educational 
workshops, reviewing 
professional publications, 
establishing personal 
networks, and benchmarking 
best practices
•    
responsibly & professionally 
at all times

Desired skills & experience:
•     
engineering
•    
experience in the relative 
industry
•  
of building relationships
with new clients, as well as 
client retention
•   
skills in the Greek & English; 
additional languages
are considered an asset
•    
preparation & cost estimation 
of electrical projects
•   
oriented mentality with an 
energetic and enthusiastic 
attitude
•    
Office tools needed to prepare 
client materials
•  
and the ability to prioritize 
multiple competing tasks
•   
the ability to work 
independently
•    
internationally, if needed
•      
and reliability, so as to handle 
confidential matters

Benefits:
•    
scheme to be discussed
with candidate)
•   
•   
& lead international sales team
•    
work environment

If you are interested in joining 
our team please send your CV to 
the following e-mail: e.mellos@
angworks.gr citing the Job ID 
PSales1015 in the subject. 
Please visit our website for 
further company information: 
www.angworks.gr

Η Media Strom ζητεί για τα καταστήµατα λιανικής σύµβουλους πωλήσεων. Η εταιρία Media Strom, 
ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά να προσλάβει για τα καταστήµατα της λιανικής στη Θεσσαλονίκη:

Σύµβουλ   ους Πωλήσεων
(κωδ. 105)

Εξασφαλίστε την επαγγελµατική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εάν αναζητάτε µια λαµπρή επαγγελµατική καριέρα στον τοµέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο 
που συνεργάζεται µε την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει µια µοναδική ευκαιρία 
για άµεση επαγγελµατική αποκατάσταση και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόµατος της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εκτεταµένο δίκτυο πωλήσεων, 
τα προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών και χρηµατοοικονοµικών 
προϊόντων, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που µπορούν να εξασφαλίσουν 
τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουµε» µαζί µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία ασφαλιστικού συµβούλου και να µοιραστούµε 
τα προνόµια και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής εταιρίας και του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
•Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

Τα καθήκοντα της θέσης είναι:Η υλοποίηση πωλή-
σεων βάσει των στόχων του καταστήµατος, η ποιοτική 
εξυπηρέτηση πελατών και η σωστή λειτουργία του 
καταστήµατος βάσει των εταιρικών οδηγιών.

Απαραίτητα προσόντα:
•    
•    
•      
•    
•  
•    
•     

Προσφέρουµε:
•   
•  
•      

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σηµείωµα αναφέ-
ροντας τον κωδικό της θέσης (105) στο fax: 210 
3482899, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  personnel@
mediastrom.gr, τηλ: 210 3482800, υπ’ όψιν: δι-
εύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού. Όλες οι αι-
τήσεις θεωρούνται εµπιστευτικές και θα ειδο-
ποιηθούν  τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Job description – software engineer: LFT (Last 
Foot Technology www.lftonline.com) is a Dutch 
technology company specialized in the development 

      
platforms. We help our customers by providing 
front and back end technological infrastructure 
to accelerate their foot business. With in-house 
software development in our state - of - the - art 

        
       

plates, high speed cameras etc.) and senior retail 
and medical professionals in our team, LFT combines 
technology-knowledge - people to offer a wide range 
of turn-key solutions. Building on our leadership 

        
countries worldwide, we are growing rapidly to 
become a global player in the industry.

We are looking for a passionate, experienced software 
developer to join our Athens Office.

Desired skills & experience
mandatory skills:
•    
•       
•   
•      
(i.e. Oracle pl/sql)
•      
collaborating with cross-functional teams
•   
•      
developed interpersonal skills
•     

•     
managing multiple, competing priorities
•    
•        
development experience

Optional skills:
•    
•    
•    
•  
•  
•
•
•  

We are offering:
•     
the company’s rapid growth. 
•        
company structure. LFT is a flexible working 
company. The candidate can decide to work out 
of the Dutch, German or Greek office
•        
on the job or through academic courses
•        
development process as a member of a capable 
and agile international development team with 
a mission to deliver pioneering applications.
•    

Looking forward to receiving your applications to 
the following e-mail: info@lftonline.com. Please 
provide your application in English.

 Prestige Τέλης Κίκερης ζητά:

Γραφίστα
AθήναΜε:

•   
•
•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: prestige.argy@hotmail.com

            
               

       

               
διευκολύνουµε την είσοδο των Ελλήνων νοσηλευτών/-τριών στην γερµανική αγορά εργασίας, έχουµε 
δηµιουργήσει µία νέα ιδέα. Εάν είσαι:

Νοσηλευτής/τρια
µε Γνώσεις Γερµανικών (Επιπέδου Β1/Β2)

       

Τι προσφέρουµε:
•    
•   
•               
•             
πεδία

Τι πρέπει να διαθέτεις:
•     
•               

                
ευχαρίστως να σε γνωρίσουµε.
•     

Οι αρµοδιότητές σου:           
         

              
προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής.

∆ιαδικασία:
•           
•       
•        
-τη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου σου
-την εύρεση διαµερίσµατος

Περιµένουµε το βιογραφικό σου µε e-mail.      
           

    e-mail: bewerbung@competenceandmore.de website: www.competenceandmore.de
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∆ιοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιοικητικός Υπάλληλος παρά τω 
πλευρό ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ανωνύµου 
εταιρίας στην Κρήτη, για γρήγορη διεκπεραίωση 
εργασιών που θα του /της ανατίθεται. Βασικές 
γνώσεις λογιστικής, ευστροφία και σβελτάδα. 
Μισθός ανάλογος. E-mail: yiankriv@gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής ∆ιαγνωστικού Κέντρου 
µε εµπειρία στο χώρο της υγείας, ικανότητες και 
επαγγελµατικό ζήλο, προκειµένου να αναπτυχθεί 
ο κύκλος εργασιών και δραστηριοτήτων του δια-
γνωστικού κέντρου. Περιοχή ευρύτερου Πειραιά. 
E-mail: itzanis1@gmail.com, τηλ: 6937 352690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρο διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού 
Ελέγχου, µε διοικητικές ικανότητες και τεχνικές 
γνώσεις για εργοστάσιο πλεκτών ενδυµάτων 
στη Βουλγαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trikoplex.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες να αναλάβουν επιθεω-
ρήσεις υγιεινής και ασφάλειας, στην Ελλάδα για 
εταιρία Συµβούλων από Εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: oratiosm@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραµµάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου µάθησης, µε απαραί-
τητη προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση 
προγραµµάτων ΕΣΠΑ (Voucher). Βιογραφικά στο 
e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο, µε βα-
σικές γνώσεις επιχειρηµατικότητας και διοίκη-
σης προσωπικού, µε δυνατότητα πολυήµερων 
ταξιδιών στο Εξωτερικό. Τηλ: 210 8810109, 
κος Πανουσόπουλος.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά ∆ιευθυντή 
µε πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή εµπειρία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ή Βοηθός Προέδρου ζη-
τείται από όµιλο εταιριών, ο οποίος θα αναλάβει 
ή θα συµβάλλει στην επιλογή - ανάθεση και έλεγ-
χο των Μanagers σε διάφορες ειδικότητες του 
οµίλου: Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Human Resources Director - ∆ιευθυντής 
Ανθρωπίνων Πόρων, από µικροµεσαία επιχείρη-
ση λιανικής πώλησης τροφίµων στη Ζάκυνθο. 
Πλήρης ωράριο, ικανοποιητικός µισθός, bonus. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία. E-mail: 
dion.leon.plessas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιότητας (QM)Επικεφαλής 
Επιθεωρητής, από φορέα πιστοποίησης, απόφοιτος 
τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) πλήρους 
απασχόλησης µε τριετή εµπειρία στα συστήµατα 
διαχείρισης. Πιστοποιηµένη σχετική εκπαίδευση, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, δυνατότητα ταξι-
διών (Ελλάδα -Εξωτερικό), δίπλωµα οδήγησης. 
E-mail: hrdep@bqc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, 
µε γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, από εταιρία τρο-
φίµων στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannis.sirmas@gmail.com, τηλ: 6944 360615.

 

Γραµµατείς -Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για υπεύθυνη θέση γραφείου, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις, καλή γνώση Αγγλι-
κών, Η/Υ σε περιοχές κοντά στην Αργυρούπολη. 
Τηλ: 210 9966234, ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα 
- Παρασκευή 10:00-18:00.

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από εισαγωγική εται-
ρία στην Άνω Γλυφάδα για µερική απασχόληση, 
απογευµατινό ωράριο. Θα προτιµηθούν κάτοικοι 
γύρω περιοχών. Τηλ: 210 9690592.

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισµός ζητεί µια 
νέα για Γραµµατεία προέδρου - Υπεύθυνη δη-
µοσίων σχέσεων. Άριστη εµφάνιση, χρήση Η/Υ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. 
Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: pr@
paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη ζητεί µια νέα για Γραµµατεία, 
για το τµήµα δηµοσίων σχέσεων. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών, άριστη εµφάνιση και 
άριστη επικοινωνία. Βιογραφικά µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, 
κωδ: ∆ΗΜ.ΣΧ.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά προσφέρει 
θέση Γραµµατέως πλήρους απασχόλησης. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, χρήση Η/Υ, οργανωτικές ικανό-
τητες, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: central@tsichlaw.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου απόφοιτος Οικο-
νοµικών, για εργασία σε λογιστικό γραφείο (όχι 
εξωτερικές εργασίες), στην περιοχή της Κυψέλης. 
Επιθυµητό πτυχίο ΑΕΙ, lower, excel. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr_asimog@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας Ιατρείου για µερική απο-
γευµατινή απασχόληση και υποχρεωτική ασφάλιση 
σε παθολογικό ιατρείο στο Παγκράτι. Επιθυµητή η 
γνώση ηλεκτρονικής (e-prescription). Βιογραφικά 
στο e-mail: pathdiab@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατειακή Υποστήριξη µε καλή γνώση 
Αγγλικής και χρήσης Η/Υ, γνώση Microsoft Office, 
για υποβολές φακέλων επιδοτήσεων. Επιπλέον 
γνώσεις: διαχείριση πλατφόρµας αποστολής sms, 
newsletter και γνώσεις social media, marketing. 
Τηλ: 210 6926590.

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Περιστέρι ζη-
τείται ∆ακτυλογράφος (τυφλό σύστηµα, εµπειρία 
σε αποµαγνητοφώνηση), για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.gr, τηλ: 210 
6796141, κωδ: ∆ΑΠ15.

ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ζητεί Υπάλληλο Γραφεί-
ου για γραµµατειακή υποστήριξη (τιµολογήσεις, 
διακίνηση, επικοινωνία µε πελάτες, τήρηση αρ-
χείων, κλπ). Καλός χειρισµός της Ελληνικής και 
Αγγλικής γλώσσας, MS office. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@kapelis.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελµατικό 
έπιπλο, ζητά Γραµµατεία Πωλήσεων - Reception, 
για το κατάστηµα της Αθήνας. Άριστη γνώση Αγ-
γλικών και χειρισµού Η/Υ. Βιογραφικά µε κωδικό 
ΠR στο e-mail: athensshowroom2@almeco.gr.

LOOKING for English Native Speaker with at 
least 2 years experience, as a Secretary in an 
educational organization requested for part time 
jobs from an IT company. CVs: jobs@epafos.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ διοργάνωσης συνεδρίων ζητεί-
ται Συνεργάτης µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη στο τµήµα γραµµατειακής υποστήριξης των 
συνεδρίων, µε γνώση κυρίως Αγγλικών, γνώση 
προγραµµάτων MS office, panasoft. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretariat@prctravel.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ µε καταστήµατα Franchise επιθυµεί 
να προσλάβει Receptionist, για τα καταστήµατα 
της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: καλή 
γνώση CRM και προγραµµάτων excel, word. Ευ-
χάριστη και κοινωνική. Βιογραφικά στο e-mail: 
vxatzii@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και excel, από γραφείο εισερχόµενου τουρισµού 
στον Άγιο ∆ηµήτριο. Βιογραφικά στο e-mail: zerva@
bbt.gr, τηλ: 210 9793510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας Υποδοχής και Κρατήσε-
ων µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, απογευµατινή 
τετράωρη, υπεύθυνη. Προηγούµενη εµπειρία θε-
ωρείται προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@
foodissues.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας από εµπορική επιχείρηση, 
υποχρεωτικά άριστη γνώση Τουρκικών και Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@gruppoparts.
com, τηλ: 210 9270055, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-12:00.

ΓΡΑΦΕΙΟ διαχείρισης ακινήτων ζητά νέα για 
Γραµµατειακή Υποστήριξη, µε καλή γνώση Αγ-
γλικών και καλό χειρισµό Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.thanopoulos1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραµµατειακή Υποστήριξη από 
εταιρία επισκευών πλοίων, µε γνώσεις AutoCAD 
και πολύ καλή γνώση Αγγλικών για γραφείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mata_sour@outlook.com.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ µε γνώση Η/Υ και δακτυλογρά-
φησης ζητείται για να αναλάβει ή να εργαστεί σε 
φωτοτυπικό κέντρο. Περιοχή Πλατεία Αττικής. 
Τηλ: 210 8830326.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου µε πολύ καλές 
γνώσεις Γερµανικών. Καλές αποδοχές. Βιογρα-
φικά στο e-mail: premicallone@gmail.com, τηλ: 
6983 471077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε εµπειρία γραµµατειακής και 
λογιστικής υποστήριξης, για µόνιµη απασχόληση, 
µε Γαλλικά, Αγγλικά, MS office, internet, facebook. 
Tηλ: 210 9843274.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Γραµµατέας µε γνώση Η/Υ, 
internet στη Μεταµόρφωση. Τηλ: 6909 109075, 
210 2845367.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη Λυκείου ή φοιτήτρια µε 
ή χωρίς εργασία προϋπηρεσία, από εταιρία για 
5θήµερη πρωινή Υπαλληλική εργασία. Μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 210 3604376.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας ζητά νέα, από-
φοιτη Λυκείου ή ανώτερης σχολής για το τµήµα 

αρχειοθέτησης. Πενθήµερο πρωινό ωράριο, µισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας εµφανίσιµη από δικηγορική 
εταιρία στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: 
agaphnos@otenet.gr, τηλ: 210 3625523.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας µε γνώσεις Αγγλικών και 
χειρισµού Η/Υ, από θεραπευτήριο οµοιοπαθητικής. 
Περιοχή ∆ήµος Σαρωνικού. Τηλ: 6936 199952.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους /ες για το τµήµα ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, διαχείρισης site και Γραµµατειακή 
Υποστήριξη. Τηλ: 210 6617285.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 Γραµµατείς 
Manager, 1 άτοµο για Yποδοχή και ένα άτοµο 
για δηµόσιες σχέσεις. Άµεση πρόσληψη, γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: pr@idplusmedia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραφείο σε φροντιστήριο ξε-
νών γλωσσών στα Σεπόλια. Να είναι κάτοχος 
Proficiency. Tηλ: 210 5729767, ώρες επικοινωνίας: 
9:00-13:00 και 210 5156986, ώρες επικοινωνίας: 
16:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εσωτερική εργασία. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6944 940620.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα για γραµµατειακή υποστήρι-
ξη σε γραφείο εµπορικών συναλλαγών. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Τηλ: 6946 941663, 210 
5249189.

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στην Αργυρούπολη 
ζητείται ∆ακτυλογράφος, µε σχετική προϋπηρεσία 
για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@magnitiki.gr, τηλ: 210 6796141.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε επικοινωνιακή ικανότητα και 
προηγούµενη εµπειρία σε εξυπηρέτηση ενηµέρωσης 
και καταχώρισης µικρών αγγελιών, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικών, άριστη ορθογραφία, επαγγελµατισµός. 
4ωρη, 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 8696575.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ στη Σπάρτη στο 8ο χλµ 
ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου δραστηριοποιείται στο χώρο 
των µεταλλικών κατασκευών και ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, µε γνώσεις λογιστικών-Βοηθό Λογιστή. 
E-mail: biomek@blaxakis.com, τηλ: 27310 44760 
36296, 6936 975542.

ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιµο ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για το τµήµα ανταλλακτικών, 
αποθήκης. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, 
επιθυµητή γνώση Γερµανικών - Γαλλικών. E-mail: 
accounting@ariexpo.gr, fax: 210 9886258.

Marketing -∆ηµόσιες  
Σχέσεις -∆ιαφήµιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για νεοσύστατο έντυπο, 
µε όρεξη και πάθος για να αναλάβει τον τοµέα 
του marketing - διαφήµισης, καθώς και να βο-
ηθήσει σε άλλους τοµείς. Αµοιβή επί ποσοστού 
των κερδών. Τηλ: 6943 541433.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την περιοχή Νέα Σµύρ-
νη, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελµατίες, µε 
προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή. Προσφέρονται: 
υψηλές προµήθειες, διαρκής υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση, µοναδικό περιβάλλον εργασίας. 
Ε-mail: neasmyrni@aspis-realestate.gr, fax: 
210 9402148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Internet Marketing & Social Media 
Coordinator µε γνώση των social media marketing, 
της Aγγλικής γλώσσας, corel και photoshop, google 
analytics, video editing, γνώση τεχνολογιών web. 
Προϋπηρεσία 2 ετών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
artionrate.com.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά απόφοιτες /τους ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
στελέχωση θέσεων marketing και management. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Εκπαίδευση, γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. E-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990 κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη ζητεί µια νέα για Γραµµατεία, για 
το τµήµα δηµοσίων σχέσεων. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών, άριστη εµφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ∆ΗΜ.ΣΧ.

TO B2 GREEN.GR αλλάζει, επεκτείνεται και 
ψάχνει για Συνεργάτες πώλησης διαφήµισης 
και διαδικτυακών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@b2green.gr.

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

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 Γραµµατείς 
Manager, 1 άτοµο για Yποδοχή και ένα άτοµο 
για δηµόσιες σχέσεις. Άµεση πρόσληψη, γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικών. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: pr@idplusmedia.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους /ες για το τµήµα ∆ηµοσίων 
Σχέσεων, διαχείρισης site και Γραµµατειακή 
Υποστήριξη. Τηλ: 210 6617285.

ΕΤΑΙΡΙΑ marketing ζητεί άτοµα για θέση Τeam 
Leader για οργάνωση και στελέχωση τµηµάτων, 
µε υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
karieragroup@yahoo.gr, τηλ: 211 4802039.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επιχειρηµατικοί Συνεργάτες δυ-
ναµικές µε άνεση στην επικοινωνία από εταιρία 
marketing, για ανεξάρτητη συνεργασία. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, εκ-
παίδευση, υψηλές απολαβές, ταξίδια, bonus 
αυτοκινήτου. Tηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα Ανεξάρτητος Συνεργάτης για τα 
τµήµατα της εταιρίας µας: εµπορικό, οργάνωσης, 
διοίκησης συνεργατών µερικής ή πλήρους απα-
σχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: efariston@
gmail.com, τηλ: 6936 850392, κος Λουρωτός 
Γεώργιος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές ∆ιαφήµισης Websites, µε 
προηγούµενη εµπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr, κωδ: isales1015.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητούνται 
2 νέες για άµεση πρόσληψη, για marketing - 
διαφήµιση. Προσόντα: πτυχίο διαφήµισης και 
επικοινωνίας, απαραίτητη εµπειρία σε έντυπα 
και sites, άριστη επικοινωνία - εµφάνιση. Ε-mail: 
grammateia@nkmediagroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτοµα για συνεργασία στο δι-
κτυακό marketing, για ανάπτυξη επιχείρησης 
χωρίς επιχειρηµατικό ρίσκο µε την υποστήριξη 
µεγάλης πολυεθνικής εταιρίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: boubaris.george@yahoo.gr, τηλ: 6984 
655101, 6931 276604, κoς Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ιαφηµιστές /τριες από εβδοµαδιαίο 
περιοδικό ποικίλης ύλης, µε εµπειρία προαιρετική. 
Παρέχεται πλήρης απασχόληση βάσει παραγω-
γικότητας για Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
vagkaras1965@gmail.com, τηλ: 6950 023699.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (8) ∆ιαφηµιστές για πώληση δια-
φηµιστικού χώρου για µουσικό περιοδικό, µε 
πελατολόγιο δικό τους και υψηλά ποσοστά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: c.r.e.a.m.themagazine@
gmail.com.

ΤΟ MUSIC CORNER.GR αναζητά έµπειρους Πω-
λητές ∆ιαφήµισης Internet, για την προώθηση του 
site, την οργάνωση και πώληση διαφηµιστικού 
χώρου. Η αµοιβή θα ορισθεί βάσει ποσοστών. 
Ε-mail: info@musiccorner.gr, τηλ: 6998 842014.

Η LLUMAR Hellas αναζητά Marketing & 
Communications Executive για προώθηση της 
µάρκας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, 
Αγγλικά, ms office. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
llumar.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Στελέχη ∆η-
µοσίων Σχέσεων, για προώθηση επιµορφωτικών 
προγραµµάτων σε στελέχη επιχειρήσεων. Παρο-
χές: µισθός, ασφάλιση και προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για internet marketing, 
από Ηλιούπολη και γύρω περιοχές. Τηλ: 6976 
511673.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από Ηλιούπολη και 
γύρω περιοχές, για ηλεκτρονικό εµπόριο. Τηλ: 
6976 511673, κος Μουξιός Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής /τρια ή Μεταπτυχιακού, µε 
γνώσεις: α) διαφήµισης /δηµοσίων σχέσεων/ 
marketing, β)social media, γ)ευρωπαϊκά/διε-
θνή πολιτική. Η Strategic International/Kataras 
δραστηριοποιείται στο χώρο των Συµβούλων 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Email: info@
costaskataras.org.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά απόφοιτες /ους ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
στελέχωση θέσεων marketing και management. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη, εκπαίδευση, γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα 
Καρρά.

Η ΠΑΙ∆ΙΚΗ σκηνή Θεσσαλονίκης ζητά νέα, µε 
ευφράδεια λόγου για διαφήµιση. Πρωινές ώρες. 
Τηλ: 6944 638637.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τµήµα πωλήσεων και δηµοσίων 
σχέσεων µε απόφοιτους σχολής, µε γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για συνεργασία στον κλάδο 
του internet marketing. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Web Assistant, µε 
γνώσεις adwords, social media ads, διαχείρι-
ση ιστοσελίδων, βασικές γνώσεις HTML and 
photoshop, άριστα Αγγλικά. Θα εκτιµηθούν 
γνώσεις σε Joomla-Drupal. Περιοχή Κρυονέρι. 
E-mail: mathios@leos.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών παροχής υπηρεσιών ζητά Στε-
λέχη ∆ηµοσίων Σχέσεων. Απαραίτητα: σπουδές 
και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώσεις πλη-
ροφορικής, Αγγλικών και συστάσεις. Παροχές: 

µισθός, ασφάλιση, εργασία σε άνετο περιβάλλον. 
E-mail: resume@otenet.gr.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
- Marketing - Finance - Public Relations, για 
στελέχωση νέας διεύθυνσης. Απαιτείται ικανή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Συνεργάτης για υπηρεσίες 
marketing και internet, µε ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: webt114@yahoo.com.

Λογιστές -Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου -Μηχανογράφηση
ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ταινιών ζητά νέα, ευχάριστη, 
υπεύθυνη, συνεπής για Γραµµατεία - διεκπεραίωση 
εργασιών λογιστηρίου. Απαραίτητα απόφοιτος 
ΙΕΚ-ΤΕΙ, άριστα Αγγλικά, στοιχεία λογιστικής, 
Η/Υ. Ευέλικτο ωράριο. Tηλ: 210 6141950, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-15:00, κα Γεωργία.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα Βοηθό Λογιστή 
απόφοιτη Οικονοµικού Πανεπιστηµίου, ή ΤΕΙ 
λογιστικής για µόνιµη 6ωρη καθηµερινή εργασία. 
Απαραίτητη εµπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: logpr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου απόφοιτος Οικο-
νοµικών, για εργασία σε λογιστικό γραφείο (όχι 
εξωτερικές εργασίες), στην περιοχή της Κυψέλης. 
Επιθυµητό πτυχίο ΑΕΙ, lower, excel. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr_asimog@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε πενταετή εµπειρία 
σε διπλογραφικά βιβλία και του ERP ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
για όµιλο εταιριών. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.intzidis@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α΄ τάξης µε δεκαετή εµπει-
ρία σε διπλογραφικά βιβλία για όµιλο εταιριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.intzidis@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από το τυροκοµείο 
Αρβανίτη, στην περιοχή της Νεοχωρούδας για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@arvanitis.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στου Ζωγράφου 
ζητείται Βοηθός Λογιστή, µε προϋπηρεσία 2-4 
χρόνια στον αντίστοιχο χώρο και για ενηµέρωση 
απλογραφικών βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gina95@otenet.gr, τηλ: 210 7484165.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε γνώσεις σε πω-
λήσεις, από επιχείρηση στη Μεταµόρφωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@allegro.com.gr, 
τηλ: 210 2828003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε εµπειρία γραµµατειακής και 
λογιστικής υποστήριξης, για µόνιµη απασχόλη-
ση, µε Γαλλικά, Αγγλικά, MS office, internet, 
facebook. Tηλ: 210 9843274.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά άτοµο από ΤΕΙ λογι-
στικής, για την πραγµατοποίηση της πρακτικής 
του άσκησης. Βιογραφικά στο e-mail: hrtax3@
gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Βοηθό Εργατολόγου, για σύνταξη µισθοδοσίας 
και λοιπά εργασιακά θέµατα. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ανώνυµη εταιρία στη Θεσσα-
λονίκη ζητείται Υπάλληλος Λογιστηρίου, µε 5 έτη 
προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία. Άριστη 
γνώση χρήσης excel. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.logistirio1974@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής µε πολύ καλές γνώσεις 
µισθοδοσίας και πολύ καλές γνώσεις σχετικά 
µε εταιρίες που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία. 
Bιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ /η ΤΕΙ λογιστικής ζητείται από 
λογιστικό γραφείο για πρακτική άσκηση. Περιοχή 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2716164.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ στη Σπάρτη στο 8ο χλµ 
ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου δραστηριοποιείται στο χώρο 
των µεταλλικών κατασκευών και ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, µε γνώσεις λογιστικών-Βοηθό Λογι-
στή. E-mail: biomek@blaxakis.com, τηλ: 27310 
44760 36296, 6936 975542.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τουριστικό πρα-
κτορείο στον Πειραιά µε γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και εµπειρία σε τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: accounting@wstsc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στα Εξάρχεια µε 3ετή εµπειρία, για ενηµέρωση 
και εκτέλεση λοιπών εργασιών σε εταιρία µε 
απλογραφικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
maniabos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος για πρακτική άσκηση από 
ΤΕΙ µε ΟΑΕ∆ ή ΕΣΠΑ, σε λογιστικό γραφείο στον 
Ταύρο. Τηλ: 210 3410576, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α πτυχιούχος 
οικονοµικής σχολής, για απόκτηση εργασιακής 

Μικρές αγγελίες εργασίας



Η εταιρία βιοτεχνολογίας Biohellenika, προτίθεται να προσλάβει έναν:

Ιατρικό Επισκέπτη
µε έδρα την Αθήνα

Προγραµµατιστής
Για πλήρη απασχόληση σε σοβαρή θέση, σε εταιρία ανάπτυξης  λογισµικού, µε ιστόρικό µεγάλων επι-
τυχηµένων προγραµµάτων.

Γνώσεις και προγράµµατα που δουλεύονται:
•Delphi, Php, Visual Basic, C++, Sql,Java, Web Development, .NET.

Θα εργαστεί σε διάφορες πλατφόρµες και σε ένα  δηµιουργικό, καινοτόµο περιβάλλον, στη Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anastasia@etelestia.com, τηλ. 2310 251510.

Απαραίτητα προσόντα:
•      
χώρο των επιστηµών υγείας
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
•  
στο χώρο των πωλήσεων
ιατρικών προϊόντων
•   
•    
αντίληψη

•    
•   
υποχρεώσεις (για τους άντρες)
•    
αυτοκινήτου
•  .
Για τις παραπάνω θέσεις, προ-
σφέρεται: εταιρικό κινητό, συ-
νεχής εκπαίδευση και ευκαιρίες 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόµενοι/ ες που 
πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις παρακαλούνται να απο-
στείλουν βιογραφικό σηµείωµα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
athens@biohellenika.gr ή στο 
fax 210 7790788, Biohellenika 
Α.Ε     

    
7708882. 

H Άστρον Χηµικά ΑΕ ζητά:

Υπάλληλο Τµήµατος Εισαγωγών – Εξαγωγών
Ασπρόπυργος

Υπεύθυνος/η Καταστήµατος και Πωλήτριες
για Μερική ή Πλήρη Απασχόληση

Ζητούνται από τη Γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυµάτων ORCHESTRA για το κατάστηµά της στην Κέρκυρα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@orchestrahellas.gr , fax: 210 9887829, αναγράφοντας τον 
κωδικό KERK-1. 

Store Manager
Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου:
•     
ευθύνης στον κλάδο της λιανικής πώλησης
ένδυσης & υπόδησης.
•  
•       

    
•     
και διοικητικές ικανότητες
•    
•     
•    

Τοµείς ευθύνης:
•     

  
   

•   
•    
•       
εγρήγορση του µε στόχο υψηλή
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα.)
•        

  
•      
•   

Η εταιρεία προσφέρει:
•    
•      
•   

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

Η εταιρεία ΗΡΑ ζητά:
Οδηγό Φορτηγού - Aθήνα

Απαραίτητα προσόντα:
•      
•      
•    
•    
•Ηλικία έως 35 χρονών

Καθήκοντα:
•Μεταφορά επίπλων και άλλων παιδικών προϊόντων
•Συναρµολόγησή επίπλων
•Στοιχεία επικοινωνίας:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@irabebe.gr,  

Περιγραφή θέσης:
•  
και εξαγωγών
•Έκδοση παραστατικών και 
σχετικών εντύπων για τη
µεταφορά των εµπορευµάτων
•   
συναλλαγών και διαδικασιών
•    
& πελάτες
•   
– παραδόσεων

Προφίλ υποψηφίων:
•  
•    

   
θέση εργασίας 
•     
και ελληνικής γλώσσας
σε προφορικό και γραπτό λόγο
•   
των εφαρµογών του MS Office
•     
εισαγωγών – εξαγωγών

•   
προγραµµάτων εµπορικής
διαχείρισης
•  
•   
•    
πνεύµα

Αποστολή βιογραφικών σηµει-
ωµάτων στην παρακάτω ηλε-
κτρονική διεύθυνση - e-mail: 
info@astronchemicals.gr

Η ENERGO           
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την ανάγκη της δραστικής µείωσης της κατα-
νάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και της σωστής διαχείρισής του.

             
στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της προσφέρονται µε απόλυτη διαφάνεια και µε τέτοιο 

                
           

Sales Departmant Administrator
Full-Time ή Part-Time - (κωδ. SDA2) - Αθήνα

Αρµοδιότητες:
•     
•Βοήθεια στην προετοιµασία προσφορών
για το τµήµα πωλήσεων
•Βοήθεια στη δηµιουργία πελατολογίου
•  

Προσόντα:
•    
σε αντίστοιχη θέση
•Μεγάλο αριθµό τηλεφωνηµάτων
•    

•       
πωλητών
•   
οµαδικό πνεύµα, καλή στην επικοινωνία,
τη διαχείριση του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες 
επίλυσης προβλήµατος
•       

Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτοµε-
ρή και ενηµερωµένο βιογραφικό σας στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr µε σαφήνεια, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (κωδικός SDA2).

Financial - Market Analyst
Αθήνα

Κύριες αρµοδιότητες της θέσης:
•      
και των χρηµαταγορών (αναφορές από ειδικούς,
χρηµατοοικονοµικά νέα, οικονοµικές και πολιτικές 
εξελίξεις)
•    
πληροφοριών µε σκοπό την προετοιµασία
& σύνταξη αναφορ ών, προβλέψεων και µελετών
•    
τµήµατα καθώς και ανάπτυξη και διατήρηση
της αποτελεσµατικής επικοινωνίας
µε τους υπεύθυνους των διαφόρων τµηµάτων
και µε τη διοίκηση
•      
συµβουλευτικών υπηρεσιών και συνεχούς
συµβουλευτικής υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα:
•   
κατεύθυνσης
•    
ή MBA (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
•    (τουλάχιστον)
3 ετών στις διεθνείς χρηµατοοικονοµικές αγορές 

  αναλυτής αγορών

•     γλώσσας
(γραπτή και προφορική επικοινωνία)
•        

    

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:
•      
πληροφοριών
•   υπό πίεση και τήρηση
αυστηρών προθεσµιών
•     
και διαχείρισης προτεραιοτήτων
•    
αναλύσεων
•      
στη λεπτοµέρεια
•  

Η εταιρεία προσφέρει:
•  
•   
•     
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:

Ο Ελληνικός Νηογνώµων επιθυµεί να προσλάβει, για τα κεντρικά γραφεία του στον Πειραιά:

Στέλεχος Τοµέα
Πιστοποίησης/Βιοµηχανικού

Πειραιάς
Απαιτούµενα προσόντα και εµπειρία:
•       
•          
•         
•            
για συνεχή βελτίωση
•     
•     
•      

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: hrs@hrsorg.gr

Εταιρία Ανάπτυξης Λογισµικού
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εµπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, από την Ηρά-
κλειτος EΠΕ. Βιογραφικά στο e-mail: hraklitos@
the.forthnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
ζητά άτοµα από ΤΕΙ λογιστικής, για εκπλήρω-
ση της πρακτικής άσκησης. Τηλ: 2310 225825, 
Yπεύθυνος κος Τσολαρίδης Σταύρος.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίµων Νοµού Ηµαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονοµικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
που γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιµηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 
ζητά Υπεύθυνο Λογιστηρίου για άµεση πρόσληψη. 
Απαραίτητη εµπειρία στον κλάδο µεταφοράς και 
γνώση τήρησης βιβλίων ΕΠΕ - ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στην Πάτρα ζητά Υπάλ-
ληλο Λογιστηρίου µε γνώσεις Γ΄ κατηγορίας 
βιβλίων, για καταχώρηση παραστατικών και 
τιµολόγηση επιθυµητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
angelmaggie7@gmail.com.

Η «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» ζητά Υπεύ-
θυνο Εισπράξεων, µε άριστες επικοινωνιακές 
ικανότητες, δίπλωµα οδήγησης, γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ και λογιστικής. Οι αιτήσεις θεωρούνται εµπι-
στευτικές. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: analyticalinstrumentssa@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 1 νέα Λογίστρια, απόφοιτη 
οικονοµικού Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ λογιστικής, µε 
εµπειρία, για µόνιµη 6ωρη καθηµερινή εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: logpr.

 

Οικονοµικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια οικονοµικής σχολής από 
γραφείο οικονοµικών µελετών. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Φοροτεχνικός Σύµβου-
λος για φοροτεχνικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: xmati58@gmail.com, τηλ: 6977 656616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονοµικός για εκπαιδευτικά 
[advanced] σεµινάρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125, 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονοµικός - Οικονοµολόγος ως 
εκπαιδευτής σεµιναρίων. Υλικό διατίθεται 
και άµεσο ξεκίνηµα. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος µε ταχεία ανάπτυξη ζητά για 
άµεση πρόσληψη 6 απόφοιτους Πανεπιστηµίου 
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) οικονοµικής κατεύθυνσης, για άµεση 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΜΕΓΑΛΗ θυγατρική εταιρία µε ειδίκευση στο 
χρηµατοοικονοµικό και ασφαλιστικό κλάδο, 
προσφέρει µία θέση Οικονοµολόγου. Βιογρα-
φικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
insurance_financialsa@outlook.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίµων Νοµού Ηµαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονοµικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
να γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιµηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε διεθνή παρουσία στη διοργάνωση 
επενδυτικών συνεδρίων, αναζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για την υποστήριξη τµηµάτων της. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονοµικής κατεύθυνσης, 
άριστες γνώσεις Η/Υ, Αγγλικής-τιµολόγησης-
marketing. E-mail: marketing@capitallink.com.

 

Χρηµατοοικονοµικά- 
Ασφαλιστικά -Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για την περιοχή Ιλίσια, 
οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελµατίες. Προ-
ηγούµενη εµπειρία επιθυµητή, όχι απαραίτητη. 
Προσφέρονται: υψηλές προµήθειες, διαρκής υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευση, µοναδικό περιβάλλον 
εργασίας. Ε-mail: zografou@aspis-realestate.
gr, fax: 210 7777944.

ΓΝΩΣΤΗ κτηµατοµεσιτική εταιρία µε γραφεία 
στο Ελληνικό (δίπλα σε µετρό) και στο Μαρούσι 
(ΗΣΑΠ) ζητεί άτοµα για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους σε έτοιµο πελατολόγιο. 
Τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτοµο για Sales 
Assistant, µε άνεση στην επικοινωνία, πτυχίο 
ανώτερης σχολής, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτοµα για 
υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες της στην 
περιοχή κατοικίας σας. Προσφέρονται: µεγάλο 
πελατολόγιο, δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα 
ηµιαπασχόλησης. Τηλ: 210 8040505.

H INTERAMERICAN ζητά Συνεργάτες για να εκ-
παιδευθούν και να καλύψουν θέσεις Ασφαλιστι-
κού ∆ιαµεσολαβητή. Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 

σοβαρότητα και συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
maragkoudakian@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτοµα έµπειρα στο αντικείµενο, 
από ασφαλιστική εταιρία για τη θέση του Ασφα-
λιστικού Συµβούλου. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ: 
211 1833274.

ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από την τράπεζα της 
Ελλάδος; Προσφέρουµε θέσεις εργασίας σε 
Ασφαλιστικούς Συµβούλους, µε συνεχής εκ-
παίδευση και υποστήριξη. Φιλοδοξία για προ-
σωπική ανάπτυξη και επαγγελµατική εξέλιξη, 
υψηλές αµοιβές. E-mail: flexiphasma@gmail.
com, τηλ: 6942 449052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για ασφαλιστικό πρα-
κτορείο, µε σταθερές αποδοχές και bonus. Βι-
ογραφικά απαραίτητα στο e-mail: info@safety.
com.gr, τηλ: 210 7784168, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-14:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητά Υπάλληλο 
για διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικού 
χαρτοφυλακίου. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ. E-mail: 
info@pkinsurance.gr, fax: 210 3638209.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύµβουλοι Ακινήτων για την περιοχή 
Παγκρατίου, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελ-
µατίες. Προηγούµενη εµπειρία επιθυµητή. Προ-
σφέρονται: υψηλές προµήθειες, διαρκής υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση, µοναδικό περιβάλλον ερ-
γασίας. E-mail: zografou@aspis-realestate.gr, 
fax: 210 7777944.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation and Sales Manager από 
κτηµατοµεσιτική εταιρία, µε γραφεία στην Αθήνα 
και Μύκονο. Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο 
του τουρισµού, µεσιτείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
concierge@divineproperty.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager ∆ιαχείρισης - Αξιοποίησης 
Ακινήτων, από ανώνυµη εταιρία ακινήτων µε 
ανάλογη προϋπηρεσία στο χώρο. Καλή γνώση 
Η/Υ. (Πτυχία RICCS-TEGOVA θα εκτιµηθούν). 
Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@gmail.com.

MANAGER διαχείρισης - αξιοποίησης ακινή-
των ζητείται από ανώνυµη εταιρία ακινήτων, µε 
προοπτική µετατροπής της σε ΑΕΕΑΠ του νόµου 
1999. Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@
gmail.com.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΙ ζητούνται άµεσα από σοβαρή 
ναυτική εταιρία. Άµεση συνεργασία. Τηλ: 6938 
001407, 6945 908601, 6972 575105, κα Γε-
ωργιάδη Κάρολο.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ασφαλιστικό γραφείο ζητείται 
Ασφαλιστικός Σύµβουλος, µε χαρτοφυλάκιο για 
συνεργασία σε εξαιρετικές συνθήκες. Αµοιβή 
συζητήσιµη ανάλογη του πλάνου ανάπτυξης. 
(∆εκτές και οµάδες). Βιογραφικά στο e-mail: 
anaptigma@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι ως Εξω-
τερικοί Συνεργάτες, για στελέχωση γραφείου 
πωλήσεων της Interamerican. Παρέχονται: ελ-
κυστικό πακέτο αποδοχών, οµαδική ασφάλιση 
υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, προετοι-
µασία απόκτησης επαγγελµατικής άδειας. E-mail: 
kostikas@agency.interamerican.gr.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ-
∆ικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικούς Η/Υ και δικτύων, απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ 
µε καλή γνώση στο Hardware, λειτουργικών 
συστηµάτων, εµπορικών εφαρµογών, δικτύων, 
Αγγλικών. ∆ίπλωµα ΙΧ, οργανωτικός-επικοινω-
νιακός. E-mail: job@netchoice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ µε δικό του µηχανάκι 
για εξωτερικές δουλειές. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 
215 5005656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα Τεχνικός µε άριστη γνώση 
Η/Υ και δικτύων µε µηχανάκι, για πλήρη απα-
σχόληση σε κατάστηµα στον Πειραιά. Κάτοικος 
γύρω περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mycomputer.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ µε εµπειρία σε αντίστοιχη 
δουλειά. Τηλ: 215 5005656.

LOOKING for Mobile App Software Engineer. 
Required qualifications: BCS in computer science, 
very strong knowledge-experience in Android and 
/ or iOS development, good verbal and written 
English communication skills. CVs: anna@isd.gr.

Ο ΕΠΑΦΟΣ επιθυµεί να απασχολήσει Τελειόφοι-
τους /ες ΤΕΙ των τµηµάτων Τηλεπικοινωνιών ή 
Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών για την εξάµηνη 
πρακτική τους άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@epafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός Η/Υ, hardware και 
software, κινητών για κατάστηµα εµπορίου και 
επισκευών ηλεκτρονικών στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: stavro.36@hotmail.gr, 
τηλ: 215 5005656, 6947 222022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Η/Υ µε εµπειρία σε εταιρικό 
δίκτυο µε Microsoft server 2012, καθώς και 
συντήρηση εταιρικής ιστοσελίδας σε e-shop. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.
gr, fax: 210 9886258.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διπλωµατούχος Μηχανικός Πληροφο-
ρικής µε 3 χρόνια προϋπηρεσία, από εταιρία ΙΤ στη 
Γερµανία. Απαραίτητη εµπειρία στην ανάπτυξη 
TIBCO-JAVA, επίπεδο Γερµανικών Β2. Προσφέρει: 
διαρκή ενηµέρωση-εκπαίδευση, κάρτα για τα 
έξοδα. E-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΜΕΓΑΛΗ τεχνική και βιοµηχανική εταιρία ζητά 
Μηχανικούς Πληροφορικής, µε εµπειρία για 
ανάπτυξη λογισµικού εφαρµογών ενεργειακής 
διαχείρισης. Εργασιακή εµπειρία σε τεχνολογίες 
HTML5, XML, Java, SQL, MODBUS επιθυµητή. 
E-mail: g.loukos@edil.gr.

LOOKING for IT Technician to respond and 
resolve emergency IT requests. This includes 
after-hours monitoring for emergency calls on 
a rotating schedule. CVs: g.demos@cityu.gr.

 

Προγραµµατιστές -Αναλυτές -
Ανάπτυξη Εφαρµογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer γνώστης πλατφόρ-
µας wordpress και ΡΗΡ, jQuery, MySQL, HTML, 
CSS, Seo. ∆υνατότητες καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: itworldteam5@gmail.com.

LOOKING for PL/SQL Developer - Oracle 
Programmer. Skills: BSc/MSc in computer science, 
software engineering or other related degree, 
2-3 years of hands-on experience in PL/SQL, 
experience in οracle technologies-especially 
DB. CVs: jobs@exis.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής για πλήρη απα-
σχόληση, σοβαρή θέση σε εταιρία ανάπτυξης 
λογισµικού. Γνώσεις Delphi, Php, Visual Basic, 
Sql, Java, Web, NET. Εργασία σε δηµιουργικό, 
καινοτόµο περιβάλλον. Τηλ: 2310 251510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής - Κατασκευαστής 
site, έµπειρος, τελειόφοιτος Πανεπιστηµίου και 
να διαµένει υποχρεωτικά στην περιοχή Αµπε-
λοκήπων - Ψυχικού - Μαρούσι (εγγύς Βόρεια 
Προάστια), για µερική πρωινή απασχόληση. 
E-mail: nosos@otenet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ µε τουλάχιστον 3ετή εµπειρία 
στο word press ζητεί µεγάλη εκδοτική επιχείρηση 
µε εφαρµογές στο web. Πολύ καλές συνθήκες 
εργασίας, συνεργασίας και αµοιβής. Βιογραφικά 
στο e-mail: emplokes@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer ο οποίος θα συµµε-
τάσχει σε οµάδα ανάπτυξης, συντήρησης και 
βελτίωσης project της εταιρίας, µε γνώσεις 
πλατφόρµας wordpress, PHP, MySQL, HTML 
(google Adwords-γνώσεις seo). Βιογραφικά 
στο e-mail: mkoufoudaki1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής µε γνώσεις HTML, 
PHP, MySQL και CSS για web development. Γνώ-
σεις προγραµµατισµού σε javascript και jQuery, 
καθώς και mobile application programming θα 
εκτιµηθούν. Ηµιαπασχόληση, εξαιρετικό περι-
βάλλον, δυνατότητες εξέλιξης. E-mail: hr@
quantum.gr.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί νέο /α για τη θέση 
του Web /App Development (Senior Level). 
Προφίλ: 7-10 έτη προϋπηρεσία, δηµιουργικό 
πνεύµα, επικοινωνιακός /ή, οργανωτικός /ή, 
οµαδική αντίληψη. Ε-mail: pharmacy2020@
strabo.gr, κωδ: 155.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ web ζητούν έµπειρους Web 
Developers-Προγραµµατιστές µε άριστη γνώση 
πλατφόρµας Wordpress, Woo commerce, Joomla, 
ΡΗΡ, HTML, jquery, javascript, css, MySQL, ajax, 
google adwords, Seo. ∆υνατότητες καριέρας. 
Ε-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: pwjsk.

LOOKING for PHP Developer - Manchester 
Docnet from the leading E-commerce agency 
in the UK, with 3+ years experience and good 
English skills. CVs: anikitopoulou@doc-net.com.

Η ORIAN AE προσλαµβάνει εξειδικευµένο Tester 
& Documentation, στη δοκιµή και τεκµηρίωση 
εφαρµογών Πληροφορικής σε περιβάλλον Sql 
Server, Net, client και Web. Απαιτούνται: εµπει-
ρία-ευχέρεια στη σύνταξη κειµένων στην Ελλη-
νική-Αγγλική γλώσσα. E-mail: roylap@orian.gr.

LOOKING for IT Project Manager to manage the 
whole lifecycle of IT projects, using known project 
management methodologies such as PRINCE2, 
PMI or Agile. CV’s: cmaligkas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ full-time Web Developer µε άριστες 
γνώσεις σε PHP, HTML, CSS, MySQL, Javascript, 
jQuery, Bootstrap, MySQL. Προαιρετικές γνώσεις 
σε Graph API, Android IDE, Xcode. Bιογραφικά 
στο e-mail: hr@smartairdeals.com, κωδ: FLY-
FTWBS03/15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ part-time Web Developer µε γνώσεις 
σε PHP, HTML, CSS, MySQL, Javascript, jQuery, 
Bootstrap, MySQL. Προαιρετικές γνώσεις σε graph 
API, Android IDE, Xcode. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@smartairdeals.com, κωδ: FLY-PTWBS04/15.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα την Κυπρό ζητεί Προγραµ-
µατιστές, µε γνώση στις εξής γλώσσες: Flash-
Actionscript 3. Η εργασία µπορεί να εκτελείται 
από το σπίτι, δεν υπάρχει ανάγκη διαµονής στην 
Κύπρο. E-mail: demstragaming@gmail.com, τηλ: 
00357 96793676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής - Web Developer. 

Απαραίτητα προσόντα: εµπειρία σε Magento, html/
css, php, mysql, άριστη γνώση Αγγλικών, απα-
ραίτητα 3 χρόνια προϋπηρεσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@polihome.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός Εφαρµογών 
µε εµπειρία στο σχεδιασµό PCB, για ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών συστηµάτων. Πολύ καλή γνώση 
αναλογικών-ψηφιακών κυκλωµάτων. Επιθυµη-
τή εµπειρία προγραµµατισµού µικροελεγκτών, 
πτυχίο Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού Μηχανικού, 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: 
anna@isd.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης λογισµικού αναζήτα Προ-
γραµµατιστή µε γνώσεις C# ASP.NET, MVC για 
µόνιµη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bosjobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης λογισµικού ενδιαφέρεται 
να συνεργαστεί µε Web Developer µε γνώσεις 
Joomla. Βιογραφικά µε portfolio σε έργα joomla 
στο e-mail: bosjobs@gmail.com.

H MIDEAST Travel αναζητά Προγραµµατιστές 
για ανάπτυξη ιστοσελίδων (PHP/MySQL) καθώς 
και ανάπτυξη mobile εφαρµογών σε native πε-
ριβάλλοντα (Android/IOS) µε εµπειρία πάνω σε 
HTML/CSS/jQuery/XML/JSON και καλή γνώση 
web services. Ε-mail: miliovits@mideast.gr.

H DATAFLOW Consulting εταιρία πληροφορικής 
µε πολυετή παρουσία στην Ελληνική αγορά, ανα-
ζητά νέο /α για πλήρη απασχόληση ως Σύµβουλο 
ERP. Βιογραφικά στο e-mail: info@dataflow.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γνώστης του seo στο google για µια 
ιστοσελίδα. Βιογραφικά στο e-mail: sofoklis2013@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιαχειριστής site να γνωρίζει 
prestashop και seo. Bιογραφικά στο e-mail: 
greece.volos.tpd@gmail.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έµπειρο Προγραµµατι-
στή - Web Developer, µε άριστη γνώση joomla, 
drupal, php, html, jquery, javascript, css, mysql, 
ajax. Επιθυµητές γνώσεις linux webserver. Βι-
ογραφικά, portfolio στο e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής /τρια µε γνώσεις των προ-
γραµµάτων 3D auto stereoscopic. Tηλ: 6945 
039520.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά νέους Προγραµµατι-
στές µε γνώσεις delphi και mysql. Προσφέρονται: 
βασικός µισθός και ασφάλεια ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: microcvs@gmail.com, κωδ: 123.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, γνώστης πλατφόρµας 
Woo commerce, wordpress, καθώς και ΡΗΡ, 
MySQL, HTML, CSS, γνωστής google adwords 
/Seo L, για εργασία µερικές ώρες το µήνα στην 
έδρα µας. E-mail: zotou89@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers µε 3 + έτη προϋ-
πηρεσία σε Php, Html, MySQL, cms. Απαραίτητα 
κάτοικοι Αθηνών, µε δυνατότητες καριέρας. Βι-
ογραφικά µε portfolio στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: CMS2sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer µε εµπειρία 2 ετών, 
γνώσεις joomla και wordpress. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@aboutnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer µε εµπειρία στην ανά-
πτυξη διαδικτυακών εφαρµογών και γνώση Visual 
Studio, SQL Server. Παρέχονται: άριστες συνθή-
κες εργασίας, εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο περιβάλλον. 
E-mail: hr@geobanking.gr.

Η NATECH Α.Ε εταιρία παροχής ολοκληρωµέ-
νων υπηρεσιών πληροφορικής µε έµφαση στην 
ανάπτυξη ολοκληρωµένων τραπεζικών συστη-
µάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έµπειρους 
Προγραµµατιστές, µε εξειδίκευση στην ανάπτυξη 
εφαρµογών µε τεχνολογίες NET (C#). E-mail: 
o.diamanti@natech.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης εφαρµογών και ιστοσελίδων, 
ζητά Web Developer µε εµπειρία άνω των 3 
ετών και γνώσεις PHP, MySQL, jQuery, HTML για 
µόνιµη απασχόληση. E-mail: jobs@cortexwave.
com. τηλ: 6971 893467, 210 6090480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ιστοσελίδων 
από ΑΕ, για διαχείριση social media, social media 
campaigns, πολύ καλά Αγγλικά, βασικές γνώ-
σεις HTML & photoshop. Επιθυµητή εµπειρία 
Joomla, Drupal. Περιοχή: Κρυονέρι. E-mail: 
mathios@leos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Web Assistant, µε 
γνώσεις adwords, social media ads, διαχείρι-
ση ιστοσελίδων, βασικές γνώσεις HTML and 
photoshop, άριστα Αγγλικά. Θα εκτιµηθούν 
γνώσεις σε Joomla-Drupal. Περιοχή Κρυονέρι. 
E-mail: mathios@leos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής από εταιρία internet 
µε γνώσεις php, html και css mysql, T-sql, asp, 
net web, javascript. Βιογραφικά στο e-mail: 
dthanou@agorainfo.net, τηλ: 6937 170340, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής µε 30ετή παρουσία 
στην αγορά, αναζητά έµπειρο Προγραµµατι-
στή, µε γνώση ανάπτυξης εφαρµογών σε PHP, 
Javascript και επιθυµητή γνώση των πεδίων 
human recourses. Bιογραφικά στο e-mail: info@
csl.gr, τηλ: 210 7791241.

Γραφίστες -∆ιακόσµηση- 
Τέχνες -∆ηµιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε µεγάλη εµπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί νέο /α για τη θέση 
του Γραφίστα (Junior Art). Προφίλ υποψηφίου: 
Adobe Illustrator-Photoshop-InDesign, δηµι-
ουργικό πνεύµα, επικοινωνιακός /ή, οργανω-
τικός /ή. Βιογραφικά µε portfolio στο e-mail: 
pharmacy2020@strabo.gr, κωδ: 154.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά δύο νέες για συµµετοχή 
σε φωτογραφήσεις. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: astralfotografy@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια µε δηµιουργικές ιδέες, 
γνώση adobe photoshop, illustrator, indesign. 
Βιογραφικά µε απαραίτητο portfolio στο e-mail: 
logistirio@mms-adv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παίκτης /τρια τροµπέτας - σαξόφωνου, 
για θεατρική παράσταση που θα ανέβει µέσα Νο-
έµβρη. ∆ίνεται αµοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
soundcasting@outlook.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πλεκτών ενδυµάτων µε έδρα το 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ζητείται Μοντελίστ 
- Πατρονίστ µε γνώση Η/Υ investronica. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία και Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@trikoplex.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Ασπρόπυργο ζητά Γραφίστα µε 
εµπειρία στα προγράµµατα photoshop και indesign 
σε περιβάλλον windows/internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: ckourtali@gmail.com.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Κοµπάρσους, για 
διαφηµιστικά spots και σειρές. Βιογραφικά και 
φωτογραφίες στο e-mail: komparsoi.aitisi@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Art & Creative Director, απόφοιτος 
σχολής µόνο σε παρόµοιο κοµµάτι µε art & design, 
graphic design, art direction-fine arts. Άριστη 
γνώση adobe suite. Βιογραφικά µε portfolio στο 
e-mail: mdmshoushou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία συσκευασίας 
καλλυντικών για µόνιµη εργασία. Απαραίτητα 
προσόντα: καλή γνώση coreldraw - photoshop 
και πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
gatsos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος πλήρους απασχόλησης 
από εταιρία εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη, µε εµπει-
ρία σε lifestyle φωτογράφηση αντικειµένων και 
συγκεκριµένα γυάλινων βάζων και µπουκαλιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραµένες για κουµπί 
- κουµπότρυπα και σιδέρωµα. Περιοχή Άγιοι 
Ανάργυροι. Τηλ: 210 2388013.

Η ΜΑDAME SHOUSHOU αναζητά Σχεδιαστή Τυ-
πωµάτων & Patterns, µε άριστη γνώση σχεδια-
στικών προγραµµάτων (Illustrator, Corel Draw, 
Photoshop, In Design κ.α.) Βιογραφικά στο e-mail: 
mdmshoushou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος - Γραφίστας από εταιρία 
φωτιστικών απόφοιτος ΤΕΙ, µε εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, πολύ καλή γνώση 
φωτογραφίας και σχεδιαστικών προγραµµάτων 
photoshop-illustrator-CAD-design, ευχέρεια στη 
διαχείριση νέων τεχνολογιών. E-mail: serpa@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆άσκαλος ή ∆ασκάλα παραδοσιακών 
χορών, µε εµπειρία από εκδηλώσεις και παρα-
στάσεις, για εκµάθηση ηπειρώτικων χορών σε 
τµήµατα παιδιών και ενηλίκων. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ: 6973 375981.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία ψηφιακών 
εκτυπώσεων - επιγραφών στην περιοχή της 
Ελευσίνας, µε γνώσεις corel, photoshop. Προ-
ηγούµενη εµπειρία σε ανάλογο χώρο θα εκτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: colorg430@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ λογότυπο Κιλκίς Τυπογραφείο Γραφικές 
Τέχνες ζητά νέο Βοηθό Τυπογράφου, για πλήρη 
απασχόληση µε εκπληρωµένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις και ανάλογη εµπειρία. Περιοχή Κιλκίς. 
Tηλ: 2341 075375, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆όκιµοι Φωτορεπόρτερ από την 
έντυπη - ηλεκτρονική εφηµερίδα Καρφίτσα, για 
πρακτική άσκηση µε προοπτική µόνιµης συνερ-
γασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@karfitsa.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εκτυπωτική εταιρία, αναζητά Υπεύθυ-
νο Ψηφιακού Τµήµατος, µε τριετή εµπειρία σε 
ψηφιακές εκτυπώσεις µεγάλων διαστάσεων, 
γνώση αγοράς, Η/Υ, Αγγλικής, αποτελεσµατι-
κότητα σε συνθήκες πίεσης, οµαδικό πνεύµα. 
E-mail: hrdigprint@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σχεδιάστρια - Πωλήτρια σε 
κατάστηµα µε χάντρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@handromania.gr, τηλ: 6944 641364.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορεύτριες από δισκογραφική 
εταιρία, για την πλαισίωση events. Ωράριο: 
9:00 - 17:00 ∆ευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 210 
4537486, 210 4536534.

Η TALIS S.A, ζητά Γραφίστα για το τµήµα γραφι-
στικής. Πλήρης ή part time απασχόληση, δεκτή 
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AMD Telecom is among the best companies worldwide in Digital Marketing and Telecommunications 
Services, with international presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), Spain, Italy, 
France, Turkey and India.

We are constantly expanding our activities and our personnel all over the world. For this purpose we 
are looking to recruit for our offices in the center of Thessaloniki (Porto Center):

Recruits - Senior PHP Developer
(Porto Center - Thessaloniki)

Summary: A PHP developer required for design, development and maintenance of in-house PHP applications. 
Perform a variety of programming assignments requiring knowledge of established programming 
procedures and data processing requirements. Work in a scrum team and pairing with other developers 
when appropriate. Carry out research into new technologies, libraries and development techniques.

Primary responsibilities:
•            
•            
programming technology.
•Add new features and fix code defects in web applications according to guidelines
•           
•       
•          

Knowledge and skill requirements:
•         
•           
•         
•          
•       
•         
•      
•           
•         
•        
•        
•        
•           

The company offers:
•    
•     
•      

Notice:              
present them during the interview.

                
the candidates who meet the profile’s requirements to arrange an interview.

Please send a curriculum vitae to the following e-mail: hr@amdtelecom.net

Εµπορική εταιρία ζητά να προσλάβει:

Αποθηκάριο - Περιστέρι
Απαιτούµενα προσόντα:
•    
•    
•   
•   
•    

Αρµοδιότητες:
•   

•
•  
•

  προσφέρε     
      

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
s.stavrinos@molinari.gr

Από το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού ζητείται:

Systems Administrator
(κωδ. 2925) - Αθήνα

Περιγραφή θέσης:          
             

  

Τα απαιτούµενα προσόντα της θέσης είναι:
•      
•           

   
•     
•    
•    
Επιθυµητές γνώσεις:
•   
•   

         ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Υπάλληλος Γραφείου
για τη Λέρο Πλήρους και Μόνιµης Απασχόλησης

•      
•       
•          
•   
•         

Οι ενδιαφερόµενοι /ες να στείλουν βιογραφικό σηµείωµα στο e-mail: cv@lerosmarina.gr µε 
θέµα: cv for office staff.

  NEF-NEF Α.Ε.      

Βοηθό Αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα:
•  
•     
•     

 

•    
   

   ιστοσελίδα µας: 
www.mandoulides.edu.gr  αποστολή αίτησης 
πρόσληψης.

Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙ∆Η Α.Ε. ζητείται:

Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας
(Native Speakers) - Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:
•  
•     
•     

 

•    
   

   ιστοσελίδα µας: 
www.mandoulides.edu.gr  αποστολή αίτησης 
πρόσληψης.

 InTTrust               
   

  υπηρεσίες   
•   
•      
•    
•    
•       
•  
•         

                
            

           
            

S/W Engineer - Project Leader
Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα:
•   
•      
•       

    
•      

 
•     
•    
•      

Επιθυµητά προσόντα:
•     
Windows phone
•     
•    

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•     

  
•   
•    
•    

         
     

      
      
     
     

      
     ηλεκτρο-

νική διεύθυνση: hr@inttrust.gr   
      31/10/2015.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητα: άριστη γνώ-
ση photoshop ή illustrator, corel draw, flash. 
Bιογραφικά στο e-mail: cv@talis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελµατίας Φωτογράφος µε µηνιαίο 
µισθό. Βιογραφικά στο e-mail: info@morax.gr, 
τηλ: 210 9594121 210 9594165.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής 
αναζητεί Jr Marketing Specialist - Designer. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής, εµπει-
ρία σε graphic design-άριστη γνώση illustrator, 
inDesign, photoshop-καλή γνώση Αγγλικής-έφεση 
στην τεχνολογία. E-mail: marketingdepartment@
hotmail.com.

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισµός ζητεί 
Cameraman µε άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας και επεξεργασίας βίντεο, µε ή χωρίς 
εξοπλισµό για µόνιµη συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: «CAM».

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισµός ζητά δόκιµο 
Φωτογράφο, για πρακτική άσκηση µε προοπτι-
κή µόνιµης συνεργασίας. Απαραίτητη η γνώση 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κύπρο ενδιαφέρεται για πρόσληψη 
Γραφίστριας, για δηµιουργία γραφικών µέσω 
freelancer. Επίσης η εταιρία ενδιαφέρεται για 
Πωλητές σε όλη την Ελλάδα για εκτυπώσεις αυ-
τοκόλλητων. Βιογραφικά στο e-mail: chromaad@
gmail.com.

 

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών -Τηλεπωλήσεις
ΑΤΟΜΑ για τηλεφωνικό κέντρο ζητούνται για 
καινούριο ψητοπωλείο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6030497.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα νέα για µερική απασχόληση 
στο Περιστέρι. Παρέχονται: άµεση πρόσληψη µε 
ασφάλιση, σταθερός µισθός χωρίς ποσοστά, ευ-
έλικτο ωράριο σε ευχάριστο περιβάλλον. Μετρό 
Ανθούπολης. Τηλ: 211 1031600.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ µελετών Έυρος ζητούνται νέοι 
/ες, απόφοιτοι Λυκείου - φοιτητές για πρωινή 
πενθήµερη εργασία. Βασικός µισθός, ασφάλιση, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3825940.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφηµιστική ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
µε προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις, για 
προώθηση προϊόντων διαφήµισης. Ευχάριστο 
περιβάλλον, 5ωρη εργασία, σταθερός µισθός, 
bonus, ΙΚΑ, εύκολη πρόσβαση σε µετρό-τραµ. 
Τηλ: 210 7256742, 6944 919577.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εξυπηρέτηση πελατών 
εξωτερικού σε εξαγωγική επιχείρηση, µε έδρα 
την Κερατέα. Γνώσεις Αγγλικών, Ιταλικών. Επι-
θυµητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
optikabio@gmail.com, τηλ: 6944 452727.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 Τηλεφωνητές /τριες για 4ωρα 
από Call Center στο Χαλάνδρι. Παρέχονται: ΙΚΑ, 
bonus, µετρό Χαλάνδρι. Προηγούµενη εµπειρία 
στην εξυπηρέτηση εισερχόµενων και εξερχόµενων 
κλήσεων, χρήση Η/Υ, ευχέρεια λόγου. E-mail: 
foreverresults@flp.com.

ΚΕΝΤΡΟ αδυνατίσµατος και αισθητικής στην 
Καλλιθέα, ζητά Τηλεφωνήτριες µε προϋπηρε-
σία για τηλεφωνικό κέντρο. Τηλ: 210 9570460.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας ειδών υγιεινής (Πειραιάς) 
ζητά Υπάλληλο για εξυπηρέτηση πελατών, 
προώθηση των προϊόντων στην ιστοσελίδα της 
επιχείρησης (ηλεκτρονικό εµπόριο) και στα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
karagiannidi.i@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα στον τοµέα εξυπηρέτησης 
πελατών µέσω internet. Aπαραίτητη προϋπηρεσία 
σε τηλεφωνικές πωλήσεις-προώθηση προϊόντων. 
Πλήρης απασχόληση-καλές αµοιβές-bonus. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση, πλησίον στάση µετρό. Τηλ: 
6947 680729, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00, 
υπεύθυνη κα Ρένα Κουρεντζή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Τηλεφωνητές - Πωλητές σε 
εξερχόµενες κλήσεις, για συµπληρώµατα διατρο-
φής. Ηµιαπασχόληση µε ασφάλεια και bonus. Τηλ: 
2310 261199, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

CALL CENTER εξειδικευµένο στη σταθερή και 
κινητή τηλεφωνία, ζητά άτοµα για άµεση πρό-
σληψη. Πλησίον µετρό Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαµβάνει Υπάλληλο για τηλε-
φωνική ενηµέρωση προϊόντων και έρευνες µε 
εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήµερη 
4ωρη απασχόληση µε σταθερό µισθό και ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.ath@
gmail.com, κωδ: ΥΤΕ_SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος /η Telemarketer για την 
προώθηση χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 
Τηλ: 6972 440302.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ πολιτιστικών µελετών της 
Εύρος ζητούνται νέοι /ες απόφοιτοι Λυκείου, 
φοιτητές για πρωινή ολιγόωρη πενθήµερη 
εργασία. Βασικός µισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
210 3825940.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα υπεύθυνα από εταιρία τη-
λεπικοινωνιών. Απαραίτητα: ευχέρεια λόγου, 

οµαδικό πνεύµα, µισθός σταθερός, ΙΚΑ, άµεση 
πρόσληψη. Τηλ: 6944 059808, 210 6456304.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Αθηναϊκό ζητά 2 νέες µε γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ, εµφανίσιµες για το τµήµα 
εξυπηρέτησης πελατών. Βασικός µισθός και 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα έµπειρα σε σταθερή τηλεφω-
νία, για άµεση πρόσληψη. Ωράριο: 8ωρο, 6ωρο. 
Τηλ: 210 8254282, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτοµα µε επικοινωνιακές ικανότητες 
για µερική ή πλήρης απασχόληση, από εταιρία 
τηλεπικοινωνιών. Βασικός µισθός, ασφάλιση, 
πριµ παραγωγικότητας. Μετρό Αµπελοκήπων. 
Τηλ: 6944 059808, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για part time απασχόληση 
στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, ή στο τµή-
µα ανάπτυξης και marketing του Nutri Center 
Κέρκυρας. Ανεξάρτητη συνεργασία, ελεύθερο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: nutri_center@
yahoo.com, τηλ: 6947 914232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για το κέντρο τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης πελατών µε καλή γνώση Η/Υ, Αγ-
γλικών, Γερµανικών, Ιταλικών, τεχνικές γνώ-
σεις αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mondial-assistance.gr.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ συνεταιρική συνεργασία µε άτο-
µα για τηλεφωνική προώθηση εξειδικευµένου 
σεµιναρίου, µέσω internet / skype σε κέντρα 
ξένων γλωσσών (απογευµατινές ώρες). Αµοιβή: 
ποσοστό 50% ανά συµµετέχοντα. Bιογραφικά 
στο e-mail: info@specialenglish.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων µε επικοινω-
νιακές ικανότητες για τη στελέχωση του τµήµα-
τος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας µεγάλου 
οµίλου τηλεπικοινωνιών. Υψηλές αποδοχές και 
ασφάλιση. Πλησίον µετρό Συγγρού. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεµιναρίων και συνεδρι-
ών ζητά έµπειρους Πωλητές, µε προϋπηρεσία 
στην τηλεφωνική πώληση υπηρεσιών. Τηλ: 
6945 411215.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες µε προηγούµενη 
εµπειρία στην εξυπηρέτηση εισερχόµενων και 
εξερχόµενων κλήσεων πληροφοριών καταλόγου. 
Χρήση Η/Υ, Αγγλικών internet, ευχέρεια λόγου. 
Τηλ: 210 8696774.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες µε αποδεδειγ-
µένη προηγούµενη εµπειρία, από εφηµερίδα στην 
Αθήνα για το τµήµα ενηµέρωσης και καταχώρι-
σης µικρών αγγελιών. Γρήγορη πληκτρολόγηση, 
ορθογραφία, επικοινωνιακή ικανότητα, internet. 
Τηλ: 210 8696774.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (10) άτοµα για τηλεφωνικές πω-
λήσεις διαφηµιστικού χώρου, για 5ωρη βάρ-
δια (πρωινή ή απογευµατινή), από µουσικό free 
press. Μισθός, ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
c.r.e.a.m.themagazine@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
ζητούνται Τηλεφωνήτριες/τες για πενθήµερη 
4ωρη απασχόληση, µε πολύ καλό µισθό, ένση-
µα, bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο 
e-mail: ldaggelia@gmail.com, τηλ: 2310 491500, 
2310 491600.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικό, Αθηναϊκό ζητά νέα από όλα τα 
παραϊατρικά επαγγέλµατα (ΤΕΙ - ΙΕΚ) για το τµήµα 
ενηµέρωσης πελατών στη θέµατα προληπτικής 
αγωγής και εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Τηλ: 
210 9237662.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για telemarketing 
µε όρεξη για δουλειά, για στελέχωση οµάδας 
πωλήσεων. Ευέλικτο ωράριο, καινοτόµος υπη-
ρεσία, αµοιβές αναλόγως στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τηλεφωνικές πωλήσεις 
στη Λυκόβρυση, από εταιρία για προώθηση ειδών 
δώρου σε υφιστάµενο πελατολόγιο. Παρέχονται: 
βασικός µισθός-ασφάλιση-πριµ επί των στόχων. 
Ε-mail: olsalescv@gmail.com, τηλ: 215 5606403, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα υπεύθυνα και ικανά (Manager) 
µε διοικητικές ικανότητες δηµιουργίας, εποπτείας 
για τηλεφωνικές υπηρεσίες. Εµπειρία στην αξιο-
λόγηση απόδοσης, αποτελεσµατικότητα στόχων, 
µεταδοτικότητα συνεργασίας, επικοινωνιακό 
πνεύµα. Τηλ: 211 1096150, 210 8696000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές προώθησης κάρτας υγείας 
για µερική απασχόληση και µε σταθερό µισθό 
µε bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@
hotmail.gr, τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις για το τµήµα υπηρεσιών τουρισµού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@globaltouch.
international, υπόψιν κου Μάρκου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθύντρια από όµιλο εταιριών µε 
γνώσεις αντικειµένου και διοικητικές ικανότητες, 
για δηµιουργία και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας 
υγείας. Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 211 9901301, 
περιοχή Συγγρού - Φιξ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για το τµήµα 
πωλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Άµεση πρόσληψη, βασικός µισθός, ασφάλιση, 
εύκολη πρόσβαση 30µ από µετρό Αµπελοκή-

πων. Τηλ: 6944 059808, 210 6456304, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Λυκείου προσλαµβάνονται από όµιλο 
εταιριών στα τµήµατα προώθησης, εξυπηρέτησης, 
καταγραφής, καταχώρησης πελατών τηλεφωνικού 
κέντρου. Πενθήµερο. Βιογραφικά στο e-mail: 
neaarx1@hotmail.com, τηλ: 211 9901329.

 

Προωθητές -Merchandiserς - 
Πωλήσεις Ex-Van
Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά Πωλήτρια µε ΙΧ στην 
περιοχή του Πειραιά, για την προώθηση παιδαγω-
γικής σειράς σε προκαθορισµένο από την εταιρία 
πελατολόγιο. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, 
ΙΚΑ, έξοδα βενζίνης, καθηµερινή ενδυνάµωση. 
Τηλ: 210 6401954.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser. 
Ολική ή µερική απασχόληση για την Ερµού. Bι-
ογραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητή /τρια µε δί-
πλωµα ΙΧ ή µηχανής για διαχείριση και ανάπτυξη 
εξωτερικών πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@multikiosk.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οινοποιητική ανώνυµη µε βιολογικά 
κρασιά, ζητά νέο /α για το τµήµα εξυπηρέτησης 
πελατών, για προώθηση των προϊόντων της. 
∆ίπλωµα οδήγησης ερασιτεχνικό. Τηλ: 210 
2581465.

PROMOTER ζητείται για κέντρο ευεξίας στο 
Χαλάνδρι (εξωτερική εργασία). Βιογραφικά 
στο e-mail: paganota-nia@gmail.com, τηλ: 
6955 489448.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία Korivos Food που ασχο-
λείται µε την προώθηση Ελληνικών προϊόντων, 
ζητά Πωλητές - Συνεργάτες για την περιοχή της 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@korivos.
gr, τηλ: 6979 352086.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από οινοποιη-
τική εταιρία για τη Θεσσαλονίκη µε προϋπηρεσία 
επιθυµητή. Απαραίτητο δίπλωµα οδήγησης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: meswines@otenet.gr, θα 
απαντηθούν όλα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση προϊόντων σε 
όλη την Ελλάδα. Παρέχονται: µισθός, bonus. Tηλ: 
6937 738830, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσίας φρέσκων λαχανικών 
- φρούτων σε χώρους µαζικής εστίασης, ζητά 
Εξωτερικό Πωλητή που να έχει γνώση µαναβικής 
και πείρα. Τηλ: 210 5760495, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α ως Πωλητής για προώθηση 
υπηρεσιών στην περιοχή της Ανατολικής Αττι-
κής. Βιογραφικά στο e-mail: hr@avmap.gr, κωδ: 
SALES 10/2015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Εξωτερικοί Πωλητές για την 
προώθηση χυµών µε φαρµακευτικές ιδιότητες 
σε φαρµακεία. Απαραίτητα σχετική εµπειρία και 
πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
worldcapital.gr, τηλ: 211 4093230.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ίαυλος Ασφαλιστικά - Ενεργεια-
κοί Σύµβουλοι αναζητά 2 άτοµα για εξωτερικές 
πωλήσεις και direct marketing, για προώθηση 
υπηρεσιών. Προϋπηρεσία µη απαραίτητη, εκπαί-
δευση από την εταιρία µε εξέλιξη, απολαβές, 
προµήθεια-bonus. Ε-mail: diavlos.energy@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από ηλεκτρονικό οδη-
γό, µε εµπειρία στις πωλήσεις, ευχέρεια στην 
door to door προσέγγιση. Υψηλές προµήθειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@thesepiloges.gr.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ παραγωγός εταιρία αλόης 
στον κόσµο ζητά 4 Ανεξάρτητους Συνεργάτες, 
µε άµεσο εισόδηµα, πολλά bonus, αυτοκίνητα, 
ταξίδια σίγουρη προοπτική. Απαραίτητα προσόντα: 
ακαιρεότητα, αισιοδοξία, ολοκλήρωση στόχων. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης µε εµπειρία στις πωλή-
σεις, ηλεκτρονικό εµπόριο, επικοινωνιακός και 
διδάξιµος για προώθηση ηλεκτρονικών εργα-
λείων πανελλαδικά. Προµήθεια από 80-90%. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Προωθήτρια Καλλυντικών και 
κοµµωτηριακών ειδών, από εταιρία καλλυντικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@auroracosmetics.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του body jewellery ζητεί 
Εξωτερικό Πωλητή µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Ιδιόκτητο αυτοκίνητο-εκπληρωµένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις. Επίσκεψη υποψηφίων µε 
βιογραφικό, ωράριο: 14:00-16:00 καθηµερινά 
από 5/10-12/10. ∆ιεύθυνση Γιαννιτσών 240. 
Τηλ: 2310 500223, TK: 54628.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Πωλητές - Συνεργά-
τες, δραστήριοι που να θέλουν συµπληρωµατικό 
εισόδηµα. Η εταιρία είναι δικτυακού εµπορίου 
και παράγει super foods και υγιεινά ροφήµατα. 
Μόνο άτοµα που ενδιαφέρονται πραγµατικά. Τηλ: 
6972 187914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές Εναλλακτικού 
Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ευπαρουσίαστοι, 

µε άνεση και εµπειρία στις πωλήσεις. Αµοιβή 
επί των πωλήσεων και bonus βάσει στόχων, µε 
προοπτικές εξέλιξης σε ένα γρήγορα αναπτυσ-
σόµενο τοµέα της αγοράς. E-mail: sunproject.
info@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισµού και ηλεκτρολογικού υλικού 
Giako Group ζητά Εξωτερικό Πωλητή µε µεγάλη 
εµπειρία, για τη περιοχή Αττικής. Καλή γνώση Η/Υ, 
ευχάριστη, δυναµική προσωπικότητα, ευχέρεια στην 
επικοινωνία, διοικητικές ικανότητες, οργάνωση 
για επίτευξη στόχων. Ε-mail: sales@giako.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνταξιούχοι ανωτέρας ή ανώτα-
της εκπαίδευσης, µε άνεση στην επικοινωνία για 
προώθηση επιµορφωτικών προγραµµάτων από 
το σπίτι. Έξοδα και αµοιβή ικανοποιητικά. Τηλ: 
6945 411215, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθητές δραστήριοι για συ-
νεργασία, µε άµεσο εισόδηµα από την επόµενη 
µέρα. ∆ωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα καριέ-
ρας, ελεύθερο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenakimaria@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα σοβαρά, επικοινωνιακά, 
ακέραια µε εµπειρία στις πωλήσεις, για προϊόντα 
πάνω στην υγεία, ευεξία, οµορφιά. Εισοδήµατα 
βάση παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
zoikolari13@yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

ΑΠΟ OGI ζητούνται Πωλητές /τριες δραστήριοι 
στο τµήµα ανάπτυξης και προώθησης. Αµοιβή 
µε ποσοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
chriscool6769@yahoo.gr, τηλ: 6945 417055.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων ζύµης ζητείται Εξω-
τερικός Πωλητής, µε δικό του πελατολόγιο και 
αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε εταιρίες σφο-
λιατοειδών. Μισθός και bonus επί του τζίρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktseka@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων ζύµης ζητείται Εξω-
τερικός Πωλητής, µε δικό του πελατολόγιο και 
αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε εταιρίες σφο-
λιατοειδών. Μισθός και bonus επί του τζίρου. 
Τηλ: 6951 952474.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής από εταιρία ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@memofon.gr, τηλ: 2310 729200.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία αναζητά Συνεργάτες 
µε σκοπό την προώθηση εργαλείων internet 
marketing, σε επιχειρήσεις καθώς στο στήσι-
µο δικτύου συνδροµητών. Ωράριο ελεύθερο 
µε δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. E-mail: 
ol.idea@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος για εταιρία Ελληνικών 
γυναικείων ενδυµάτων για προώθηση σε όλη 
την Ελλάδα. Τηλ: 6978 557889.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά συνταξιούχο από Νοτιοδυ-
τικά Προάστια, κάτοχο ΙΧ ως Εξωτερική Συνεργάτη, 
µε εµπειρία στη διαπαιδαγώγηση παιδιών για 
τετράωρη πρωινή απασχόληση σχετική µε την 
προώθηση καινοτόµου εκπαιδευτικού προγράµ-
µατος. Προσφέρονται: συστηµατική εκπαίδευση, 
προκαθορισµένα ραντεβού υψηλές αποδοχές, 
έξοδα βενζίνης. Τηλ: 210 6401954.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τη γνωστή εταιρία 
LR World, για προώθηση και πώληση καλλυ-
ντικών µε κέρδος έως 60% και µε προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου µε δωρεάν 
τηλέφωνο. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για προώθηση 
παιδικού ρούχου, µε δυνατότητα ταξιδίων και 
γνώση Ελληνικής αγοράς απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: joom@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής κατεψυγµένων προϊόντων, µε 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις στον ίδιο ή συναφή 
κλάδο, ανεπτυγµένη ικανότητα επικοινωνίας, δια-
πραγµάτευσης, οργανωτικές ικανότητες, δίπλωµα 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. E-mail: sfhrdept@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες - Προωθητές για 
υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης πωλή-
σεων κατεψυγµένης σφολιάτας-πίτσας, πίτας 
και συναφών ειδών. ∆ηµιουργία αναφορών 
πωλήσεων. Προφίλ: εµπειρία σε πωλήσεις 
στον ίδιο-αντίστοιχο κλάδο-άριστη επικοινω-
νιακή ικανότητα-αµοιβή µε ποσοστά. E-mail: 
sfhrdept@gmail.com.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελµατικό 
έπιπλο, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: δίπλωµα Ι.Χ ή δικύκλου, εµπειρία 
πωλήσεων, γνώση Αγγλικών, χειρισµού Η/Υ. 
Βιογραφικά ΠΕΞΑ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής µε µεγάλη 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις µε αρκετά σεµινά-
ρια. Παρέχονται: αυτοκίνητο φορτηγάκι, µπλο-
κάκι παροχής υπηρεσιών, δυνατότητα ταξιδίων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6944 706881, 
215 5059448, 6973 245708.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών µηχανηµάτων επιθυµεί να 
προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή - Τεχνικό. Από-
φοιτος ΤΕΙ ηλεκτρονικών ή τεχνολογίας ιατρικών 
οργάνων, µε Αγγλικά, δίπλωµα οδήγησης, ταξί-
δια στην επαρχία. Μισθός-bonus στις πωλήσεις. 
E-mail: fotodieg@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη εµπο-
ρικού δικτύου. Ελεύθερο ωράριο, επιθυµητή η 

γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για προώθηση καλλυντικών, 
7ωρη απασχόληση. Ικανοποιητικός µισθός, άµεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056, κα Ζαρκάδα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion σε events για part 
time σε energy drink. Ωράριο: ∆ευτέρα - Πα-
ρασκευή 9:00-17:00. Τηλ: 210 4537485, 210 
4536534.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για προώθηση 
καινοτόµου e-shop σε καταστήµατα και επαγ-
γελµατίες. Πωλητές µε πείρα και βασικές γνώ-
σεις online marketing θα προτιµηθούν. Άµεση 
πρόσληψη και µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimpsyllas@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής συστηµάτων 
ασφαλείας. Παρέχονται: µισθός, ένσηµα, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr, fax: 2310 
252522.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Eξωτερικοί Πωλητές για την περιοχή 
της Πελοποννήσου, από την εταιρία Lsoffice. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περιοχή 
της Αττικής, από την εταιρία Lsoffice. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περι-
οχή της Θεσσαλονίκης, από την εταιρία Lsoffice. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύµβουλοι Προώθησης ∆ιαφήµισης, 
πλήρους και µερικής απασχόλησης, από µεγάλη 
εκδοτική εταιρία για τα ναυτιλιακά της έντυπα. 
Παρέχονται: µισθός και bonus. Bιογραφικά στο 
e-mail: media@libertypress.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής µε σκοπό την 
ανάπτυξη διαφηµιστικής καταχώρησης σε free 
press εφηµερίδα. Παρέχονται: µισθός και bonus. 
Bιογραφικά στο e-mail: media@libertypress.gr.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης -
Εµποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Πωλητής /τρια από κατάστηµα 
ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού. Απα-
ραίτητη άδεια οδήγησης µοτό. Βιογραφικά στο 
fax: 210 4175327, 210 4110348.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε βασικές γνώσεις Η/Υ, 
δίπλωµα αυτοκινήτου και κάρτα ανεργίας, από 
κατάστηµα οικιακών ειδών. Τηλ: 210 9711298.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ στην Καισαριανή ζητά Πωλήτρια µε 
ένα έτος προϋπηρεσία, για απογευµατινή βάρδια. 
Τηλ: 6942 575725, 6970 014200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie µε οµαδικό 
πνεύµα εργασίας, δεξιότητες ευγένειας και 
επικοινωνίας, άριστο περιβάλλον. Παρέχονται: 
εκπαίδευση, άµεση πρόσληψη, εργασία πλήρης µε 
βάρδιες. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ αλυσίδα καλλυντικών Dust&Cream 
αναζητά για κατάστηµα στη Λάρισα Αισθητικό-
Μακιγιέζ, µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
αισθητικής ποδολογίας, περιποίησης ονύχων. 
Αρµοδιότητες: τακτοποίηση προϊόντων στα ράφια, 
έλεγχος-παραγγελίες. Ωράριο καταστηµάτων, full 
time. Ε-mail: dustandcream.larisa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πλυντήριο αυτοκινήτων 
στο Κερατσίνι, µε δίπλωµα αυτοκινήτου και µοτό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@bitros.com, τηλ: 
6937 213531.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από έκθεση αυτοκινήτων στο 
Κερατσίνι, µε γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσ-
σας, εµπειρία στον τοµέα εµπορίας αυτοκινήτων, 
δίπλωµα αυτοκινήτου και µοτό, ικανοποιητικός 
µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@bitros.com, 
τηλ: 6937 213531.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εργασία στην εταιρία Κ. 
Βαλιµήτης & ΣΙΑ ΟΕ για τη θέση ταµείου και 
πωλήσεων. Απαραίτητη σχετική εµπειρία. Τηλ: 
27410 28100, πληροφορίες στο κατάστηµα Κύ-
πρου 71, Κόρινθος.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ φωτογραφικών ειδών ζητά Πω-
λητή /τρια µε γνώσεις photoshop, διαχείρισης 
e-shop και Αγγλικών. Προϋπηρεσία στο χώρο 
θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: repella@otenet.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται µε προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 2 ετών, µε γνώσεις καφέ από αρτοποιείο 
στα Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6974 992611.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε εµπειρία ζητείται για εργασία σε 
καφεζαχαροπλαστείο για Νέο Κόσµο, Παλαιό 
Φάληρο, Βούλα. Τηλ: 210 5452777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από κατάστηµα επαγγελµατικών 
ρούχων στο κέντρο της Αθήνας, για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: cdp3@otenet.
gr, τηλ: 210 3310593.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια να ειδικεύεται στον καφέ, από 
αρτοποιείο. Περιοχή Χαϊδάρι. Τηλ: 210 9028111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως Πωλήτριες σε έτοιµα γυ-
ναικεία ενδύµατα στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
210 3241757, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εργασία σε περίπτερο. 
Περιοχή Αµπελόκηποι. Βιογραφικά στο fax: 
210 6440370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε χαµόγελο και εµπειρία στη λια-
νική πώληση, για νέο κατάστηµα που ανοίγει στην 
περιοχή της Γλυφάδας. Βιογραφικά στο e-mail: 
dashndot77@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9628382.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για full-time και 
part-time, για to κατάστηµα Skechers στο εκ-
πτωτικό χωριό Σπατών. Προϋπηρεσία, εκπλη-
ρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Αγγλικά 
και κάτοικος περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@toptrends.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επικοινωνιακή Πωλήτρια Τυροκοµικών, 
µε όρεξη για δουλειά από κατάστηµα παραδοσι-
ακών τυροκοµικών προϊόντων στην περιοχή της 
Καλαµάτας. Άµεση πρόσληψη, επιθυµητή προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mantineia@
andrianakos.gr, τηλ: 210 8020199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπεύθυνη Καταστήµατος Τυροκο-
µικών Προϊόντων, µε εµπειρία στις πωλήσεις και 
όρεξη για δουλειά στην περιοχή της Καλαµάτας. 
Άµεση πρόσληψη επιθυµητή προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 8020199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε προϋπηρεσία από video club 
στο Γέρακα. Τηλ: 210 6046503.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λιανικής µε είδη οικιακής χρήσης 
στο κέντρο της Αθήνας, ζητά Υπάλληλο. Τηλ: 210 
6254394, fax: 210 6254393.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στον Πειραιά ζητά Πωλήτρια, 
για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6983 754443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε προϋπηρεσία για κατάστηµα 
ενδυµάτων στο Μοναστηράκι, µε απαραίτητα 
Αγγλικά. Τηλ: 210 3216833.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήµατος Ψιλικών, από 
κατάστηµα στην Καλαµαριά για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα: όρεξη και διάθεση για δουλειά, επι-
κοινωνιακή και κοινωνική. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ, επιθυµητή η προϋπηρεσία σε ταµείο-service. 
Ε-mail: koultoukis@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια - Ταµίας σε super market 
για εργασία, µε απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
συγκεκριµένο τοµέα. Τηλ: 2310 663435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πάγκου τυροκοµικών σε super 
market για εργασία, µε απαραίτητη προϋπηρεσία 
στο συγκεκριµένο τοµέα. Τηλ: 2310 663435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανάβης σε super market για εργα-
σία, µε απαραίτητη προϋπηρεσία ενός έτους στο 
συγκεκριµένο τοµέα. Τηλ: 2310 663435.

ΓΝΩΣΤΗ εµπορική εταιρία λευκών ειδών ζητά 
Πωλήτριες για το κατάστηµά της στη Θεσσαλονίκη. 
Η εµπειρία στην πώληση θα εκτιµηθεί. Προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: imp.bedandbath@
gmail.com, fax: 210 5786522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πρατήριο υγρών 
καυσίµων στην περιοχή Χορτιάτη, για 6 ηµέρες 
εργασίας. Οκτάωρο και ασφάλιση. Τηλ: 6930 
789822, 6932 377725.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βενζινάδικου για πρατήριο 
καυσίµων. Βιογραφικά στο e-mail: pappaseko@
gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Βallos µε αντικείµενο την πώληση 
ενδυµάτων αναζητά νέα /ο Πωλητή /τρια Κατα-
στήµατος, για πλήρη απασχόληση στο κατάστηµά 
της στο Χαϊδάρι. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: info@ballos-stores.gr.

Η ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων Dash & Dot µε αντι-
κείµενο το ανδρικό µοντέρνο πουκάµισο αναζητά 
νέα µε εµπειρία, για πλήρη απασχόληση σε νέο 
κατάστηµα στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
dashndot77@gmail.com.

H ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων Moda Di Casa αναζητά Πωλή-
τρια µε εµπειρία στο χώρο του επίπλου και γνώσεις 
σχεδιαστικών προγραµµάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: garifall.k@gmail.com. τηλ: 210 2444550.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλου Moda Di Casa αναζητά 
Πωλήτρια µε εµπειρία στο χώρο του επίπλου 
και γνώση σχεδιαστικών προγραµµάτων. Άνεση 
επικοινωνίας, δυναµισµός, πνεύµα συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής - πώλησης επίπλου επι-
θυµεί να καλύψει θέση Πωλήτριας, µε γνώση 
σχεδιαστικών προγραµµάτων και εµπειρία συ-
ναφούς αντικειµένου. Τηλ: 210 2444550, κος 
Γαρυφαλλίδης Κωνσταντίνος.

ΤΥΡΟΠΙΤΑ∆ΙΚΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά νέα 
ως Πωλήτρια σε σάντουιτς - cafe - σφολιάτες. 
Τηλ: 210 9631840, 6972 336271, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤOYNTAI Υπεύθυνη Καταστήµατος και Πωλή-
τρια, από επώνυµη εταιρία γυναικείων ενδυµάτων, 
περιοχή Αγρίνιο. Τηλ: 6979 913217.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος µε εµπειρία, σε κατάστηµα 
υποδηµάτων στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9562873, 
ώρες επικοινωνίας καταστηµάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοζαχαροπλαστείο 
στο Χαλάνδρι. Πλήρης ή µερική απασχόληση. 
Τηλ: 6943 577290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για πλήρη απασχόληση, 
από αλυσίδα ζαχαροπλαστείων για περιοχή του 
Ψυχικού. Τηλ: 210 6753802.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τροφίµων και ξηρών καρπών ζητά 
2 άτοµα µε Voucher, για απασχόληση στην περιοχή 
Γκύζη - Αθήνα. Τηλ: 210 6467491, 6944 644879.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστηµα εσωρού-
χων στην Καλλιθέα, µε προϋπηρεσία σε µαγιό 
- εσώρουχο. Τηλ: 6944 387191, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια µε προϋπηρεσία στην 
πώληση για πλήρης απασχόληση σε κατάστηµα 
γυναικείων ενδυµάτων, φιλόδοξη, δραστήρια 
και µε θέληση για προοπτικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@crislia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από βιβλιοπωλείο στο κέντρο 
της Αθήνας. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: parasxospetros@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Πωλήτρια για αρτοποιείο. Τηλ: 
6937 920020, 2310 655437, ώρες επικοινωνίας 
µετά τις 10:00.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στην Πετρούπολη ζητά 
Πωλήτριες µε προϋπηρεσία και εµπειρία στο 
χώρο. Τηλ: 210 5782909.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Πωλήτριες λιανικής, για 
αλυσίδα καταστηµάτων παιδικών ρούχων, για 
άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: joom@
otenet.gr, τηλ: 2310 535683.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ στο Κέντρο της Αθήνας ζητά 
Πωλητή /τρια. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα εκτιµηθεί. Ωράριο: 8:00-16:00 ∆ευτέρα - Πα-
ρασκευή. Βιογραφικά στο e-mail: hr_matdpt@
yahoo.com, κωδ: ΥΠ-10/15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης για το κατάστηµα Χαλ-
κιαδάκης Γεύσεις Κρήτης στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5722491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie για ζαχαροπλα-
στείο franchise γνωστής αλυσίδας, µε Αγγλικά, 
office, έµφυτη ευγένεια. Εργασία πλήρης µε 
βάρδιες, κάτοχος κάρτας ανεργίας. Παρέχονται: 
εκπαίδευση, άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σχεδιάστρια - Πωλήτρια σε 
κατάστηµα µε χάντρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@handromania.gr, τηλ: 6944 641364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια µε προϋπηρεσία, δυναµική, 
γρήγορη, για κατάστηµα λιανικής στον Πειραιά. 
Ωράριο: Τρίτη - Πέµπτη - Παρασκευή 4ωρη απα-
σχόληση. Τηλ: 6975 029938.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελµατι-
κό έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστηµα της 
Αθήνας. Επιθυµητή εµπειρία στο έπιπλο, γνώση 
Αγγλικών, χειρισµού Η/Υ. Βιογραφικά µε κωδικό 
ΠΑ στο e-mail: almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από το κατάστηµα υπο-
δηµάτων Fratelli Karida στην Κηφισιά Αθήνα, 
οδός Κολοκοτρώνη 1. Bιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Πωλήτριες λιανικής για 
αλυσίδα καταστηµάτων παιδικών ρούχων. Άµεση 
πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B- 
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος µε άριστες γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών για να αναλάβει το e-shop εισαγωγικής 
εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@ecocarpet.
gr, τηλ: 210 5572401.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Banquet - Sales 
Executive. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο 
ή εστιατόριο, γνώση Αγγλικών, δυναµική προσω-
πικότητα, οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίµων µε έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο για το τµήµα εξαγωγών. Απαραίτητη 
γνώση άπταιστων Αγγλικών. Επιθυµητή δεύτερη 
γλώσσα Αραβικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτοµο για Sales 
Assistant, µε άνεση στην επικοινωνία, πτυχίο 
ανώτερης σχολής, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ ζητεί άτοµο για πωλήσεις Β2Β, 
στο βιοµηχανικό και κατασκευαστικό κλάδο µε 
τουλάχιστον 5ετή εµπειρία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spsolutions.gr, 
fax: 2310 752674.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορική µε ζαχαρώδη - γλυκά - είδη 
αρτοποιίας αναζητά Αντιπρόσωπο - Πωλητή, για 
αρχή µε ποσοστά επί των πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pnikosath@yahoo.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ τµήµατος εξαγωγών ζητείται µε άριστη 
γνώση Γερµανικών, Αγγλικών και χρήσης Η/Υ, 
για την εξαγωγική εταιρία έτοιµων ενδυµάτων 
Street Level στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: teo@streetlevel.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία µε πρωτοποριακή υπη-
ρεσία απαραίτητη σε όλους τους επαγγελµατίες, 
ζητεί ∆ιευθυντή Πωλήσεων µε επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό πακέτο 

αποδοχών, κάτοχος δελτίου παροχής υπηρεσι-
ών. Βιογραφικά στο e-mail: mkoufoudaki1@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών B2B ζητεί Στέλεχος 
Πωλήσεων, µε δυναµικό χαρακτήρα, πολύ καλές 
επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. Κάτο-
χος δελτίου παροχής υπηρεσιών, ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, bonus παραγωγικότητας, προοπτικές 
εξέλιξης. Ε-mail: mkoufoudaki1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες από εισαγωγική 
εταιρία για παραγγελειοληψία στο ήδη υπάρχων 
πελατολόγιο. Κάτοχοι ΙΧ, µε εµπειρία στις πω-
λήσεις και δυνατότητες ταξιδιών. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: balkanagro@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητούνται από βιοτεχνία κατε-
ψυγµένων προϊόντων ζύµης. Τηλ: 6978 031489, 
ώρες επικοινωνίας: 16:00-19:00.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελµατικό 
έπιπλο, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: δίπλωµα ΙΧ ή δικύκλου, εµπειρία 
πωλήσεων, γνώση Αγγλικών και χειρισµού Η/Υ. 
Βιογραφικά ΠΕΞΑ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Ελληνική εταιρία για το τµήµα 
πωλήσεων ζητά 2 Executive Sales Agents, µε 
πτυχίο ανωτέρας σχολής, γνώσεις Αγγλικών, 
καλό χειρισµό Η/Υ και απαιτήσεις για καριέρα 
και επαγγελµατικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: iwant2helpnet@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 11 άτοµα µε προϋπηρεσία σε καφέ, 
µπουφέ, πωλήσεις, τουριστικά, επικοινωνία, για 
θέση στον τοµέα του marketing - πωλήσεων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: doholian.elena@gmail.com, 
τηλ: 2221 308908.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B πω-
λήσεις. Περιοχή Βορείου Ελλάδας. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL007.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Κρήτης. Απολυτήριο Λυκεί-
ου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL006.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B πω-
λήσεις. Περιοχή Νήσων Αιγαίου. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL005.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B πω-
λήσεις. Περιοχή ∆υτικής Ελλάδας. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Κεντρικής Ελλάδας. Απο-
λυτήριο Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL003.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Πελοποννήσου. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Αττικής. Απολυτήριο Λυκείου 
(απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: jobs@ergon-
hrc.gr, τηλ: 211 0127487, απαραίτητη αναφορά 
(REF), Ergon-hrc, κωδ: REF-D3PL001.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγµένης διατροφής 
επιθυµεί Πωλητή /τρια για την Αττική. Απαραίτητα: 
απολυτήριο Λυκείου-ΤΕΙ, Αγγλικά, χρήση Η/Υ, 
δίπλωµα οδήγησης. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 
αντικείµενο και θέση θα εκτιµηθούν. Προσφέρο-
νται: µισθός-bonus-αυτοκίνητο-κινητό. E-mail: 
cevaggelatos@olympic-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ανταλλακτικών µε εµπειρία 
στο χώρο, µε άριστες γνώσεις Η/Υ-συστηµάτων 
όπως Β2Β ERP. Απαραίτητα Αγγλικά και κατά 
προτίµηση Γερµανικά και Τούρκικα. E-mail: 
info@gruppoparts.com, τηλ: 210 9270055, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε εµπειρία µεγάλη εξειδίκευση 
στις εισαγωγές, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, γνώση προγραµµάτων Office και ERP, από 
εταιρία εισαγωγών προϊόντων. Bιογραφικά στο 
e-mail: g.thanopoulos1@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στη Γερµανία στο χώρο της 
εστίασης ζητά Πωλητή, για καντίνα µε δίπλωµα 
οδήγησης C1. Προσφέρονται: 15% επί των πωλή-
σεων, µισθός, κατοικία για τους πρώτους µήνες, 
µαθήµατα Γερµανικών. E-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για µόνιµη συνεργασία 
µε άµεσο εισόδηµα σε µεγάλη πολυεθνική εταιρία. 
Τηλ: 6984 655101, κος Γιώργος.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Πωλητή για το τµήµα 
εξαγωγών, νέο µε δυνατότητα για ταξίδια στο 
Εξωτερικό. Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγ-
γλικής (θα εκτιµηθεί γνώση άλλης γλώσσας) 
και ιδιαίτερα Ισπανικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
stelios@iktinos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας ζητά άτοµα 
για στελέχωση εµπορικού τµήµατος. Βασικός 
µισθός, ευχάριστο περιβάλλον. Ωράριο πρωινό 
ή απογευµατινό. Τηλ: 210 3833002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντονιστής Οµάδας, δυναµικό άτοµο 
για στελέχωση νέου τµήµατος πωλήσεων. Ερ-
γασιακή εµπειρία (επιθυµητή), υψηλές αµοιβές, 
συνεχής επιµόρφωση, δυνατότητες εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: flexiphasma@gmail.
com, τηλ: 6942 449052.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για ηµιαπασχόληση στην 
προώθηση και στις δηµόσιες σχέσεις συνδέσµου 
επιχειρήσεων κατασκευών, µε µεγάλη εµπειρία 
σε διοίκηση, τµήµα πωλήσεων ή δηµοσίου τοµέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sepak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για άµεση, µόνιµη και υποστη-
ριζόµενη συνεργασία µε τη µεγαλύτερη κολοσσό 
εταιρία, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, προϊόντα στους 
πιο αναπτυσσόµενους τοµείς της αγοράς. Άτοµα 
απλά, ειλικρινή, µε όνειρα-στόχους-θετικά προς 
µάθηση. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια µε ικανότητες οργά-
νωσης, για ανάπτυξη δικτύου. Άµεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήµατα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6909 814220.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τοµέα υγείας 
προσφέρει συνεργασία σε Στελέχη, µε πλήρης 
ή µερική απασχόληση και ωράριο αναλόγων 
αποδοχών. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ νέα Πωλήτρια Χονδρικής µε εµπειρία 
στις πωλήσεις και ταχτοποίηση, για εισαγωγική 
εταιρία (prestige collection) στους Αγίους Αναρ-
γύρους, µε διάθεση για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: yusufdik2@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για έκθεση επίπλων, 
µε γνώση σχεδίου και εµπειρία πωλήσεων. Πε-
ριοχή Τιτάν. Βιογραφικά στο e-mail: rythmos.
greece@gmail.com, τηλ: 2310 722517.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στον κλάδο αυτοκι-
νήτου ζητεί Τεχνικό Πωλήσεων κάτοικο Χανίων, 
για µερική απασχόληση. Προσφέρονται: υποστή-
ριξη-εκπαίδευση-κινητό-ποσοστό πωλήσεων. 
Ε-mail: megadouka@safetykleen.gr, τηλ: 210 
97191800, ώρες επικοινωνίας: 9:00-17:00, κα 
Μεγαδούκα.

ΕΤΑΙΡΙΑ δραστηριοποιούµενη στο χώρο του 
βιοµηχανικού αυτοµατισµού, ζητεί για άµεση 
πρόσληψη, υπεύθυνα άτοµα για τη στελέχωση του 
τµήµατος πωλήσεων Αττικής. Τηλ: 210 2589823.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ όµιλος µε έδρα 
στα Νότια Προάστια, ενδιαφέρεται για νέους 
/ες απόφοιτους Λυκείου ΤΕΙ-ΑΕΙ, για τη στε-
λέχωση γραφείου πωλήσεων. Παρέχονται: 
χρηµατοδότηση, bonus, προοπτική εξέλιξης-
καριέρα-κίνητρα-εκµάθηση-υποστήριξη. Ε-mail: 
kostaskakavelakis@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για µεγάλη επαγγελ-
µατική ευκαιρία. Τηλ: 6984 655101.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Πωλήσεων για την 
περιοχή Νέας Σµύρνης, οργανωτικοί, φιλό-
δοξοι, επαγγελµατίες. Προηγούµενη εµπειρία 
επιθυµητή. Προσφέρονται: υψηλές προµήθειες, 
διαρκής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, µοναδικό 
περιβάλλον εργασίας. E-mail: neasmyrni@aspis-
realestate.gr, τηλ: 210 9402148.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά δραστήριο Ανεξάρτητο Συνεργάτη 
για υπεύθυνη εργασία, µε δυνατότητα µερικής 
ή πλήρους απασχόλησης. Άµεσο ξεκίνηµα κα-
τόπιν αξιολόγησης. Τηλ: 210 2918755, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χηµικός Μηχανικός για το τµήµα 
πωλήσεων. Απαραίτητη εµπειρία σε συστήµατα 
βιολογικών καθαρισµών ή επεξεργασίας πόσιµου 
νερού, αφαλάτωση ή ΧΥΤΑ. Τηλ: 2310 799333, 
κα Ασλανίδου Σωτηρία.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή µε δίπλωµα ΙΧ, για υλικά 
συνεργείων αυτοκινήτων. Μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9953066.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία, για στελέχω-
ση των τµηµάτων διαφήµισης, πωλήσεων και 
management. Βιογραφικά στο e-mail: skourtask@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί, δρα-
στήριοι ως Αντιπρόσωποι πολυεθνικής εταιρίας. 
Άµεσο ξεκίνηµα, µερική ή πλήρης απασχόληση. 
Επιθυµητή η γνώση internet. Τηλ: 2315 524774, 
6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος και δραστήριος Ανεξάρτη-
τος Συνεργάτης για δηµιουργία, οργάνωση και 
διοίκηση νέων τµηµάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα 
υψηλό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής µε εµπειρία και γνώσεις 
marketing άµεσα, από εταιρία security για κλείσιµο 
συµβολαίων. Παρέχονται: υψηλό ποσοστό επί 
των πωλήσεων, bonus. Bιογραφικά στο e-mail: 
nikos.lakkas@hotmail.com, τηλ: 6986 768559.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα - Στέλεχος - Συνέταιρος 
χωρίς κεφάλαιο µε ηγετικές και επικοινωνι-
ακές ικανότητες, καλή χρήση Η/Υ, Αγγλικών, 

φιλόδοξη, απαραίτητα κάτοικος Αθηνών για 
στήσιµο-ανάπτυξη Β2Β εταιρικών υπηρεσιών. 
E-mail: euroreal1@gmail.com, θέση: Α1Αsk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τµήµατος Ανταλλακτικών 
από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων µε επαγγελµα-
τική εµπειρία (κατά προτίµηση σε VAG GROUP) 
τουλάχιστον 5 έτη, µε επαγγελµατική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail fotmal@
filosidis.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες - 
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες µε ηγετικές 
- επικοινωνιακές ικανότητες, συνέπεια, ήθος για 
µερική - ολική απασχόληση στον κλάδο υγείας 
- ευεξίας. Εκπαίδευση, δωρεάν πληροφορίες. 
Τηλ: 6936 362488, κα Σταµατίνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για πλήρη 
απασχόληση µε άριστες επικοινωνιακές ικα-
νότητες, για πωλήσεις ιατρικών βοηθηµάτων. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ, δίπλωµα αυτοκινήτου. E-mail µε φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/09.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Φαρµακείου - εταιρία 
παραφαρµακευτικών ειδών, αναζητά Πωλητή (µε 
έδρα την Αθήνα) µε τουλάχιστον 6ετή πείρα σε 
φαρµακεία. Προσφέρονται: µισθός, προµήθει-
ες αποτελεσµατικότητας, εταιρικό αυτοκίνητο 
και κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
vitacosmetica.gr.

ΙΑΤΡΟΣ ζητά Συνεργάτες νέους /ες που να έχουν 
ή όχι σχέση µε τον ιατρικό τοµέα. Επαγγελµατι-
κή ευκαιρία, περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 
308721.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για τη στελέχωση του εµπορι-
κού τµήµατος ιατρικού site. Αµοιβή µε πολύ καλό 
ποσοστό, εργασία από το σπίτι. Βιογραφικά στο 
e-mail: editor@life2day.gr, τηλ: 6932 730497.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµα-
κείο ή στον κλάδο εκτύπωσης, διαφηµιστικών, 
συσκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, αυτοκίνητο, έξοδα. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: THE-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα Αθή-
να, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: ATT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα την 
Πάτρα, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: PAT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα το Ηρά-
κλειο, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: IRA-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα την 
Καβάλα, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: KAV-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα τη Λά-
ρισα, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης, διαφηµιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών. Παρέχονται: βασικός µισθός πεντά-
ωρου, προµήθεια, αυτοκίνητο. E-mail: john@
epsilonk.gr, κωδ: LAR-15.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών ζητά 3 Πωλητές για 
την Αθήνα. Παρέχονται: µισθός, κινητό, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hellasdental@otenet.gr.

Η IATROS-ONLINE.GR ζητά Συνεργάτες στην 
Αττική. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία στον 
τοµέα παρουσιάσεων-πωλήσεων, καλή γνώση 
χειρισµού Η/Υ, επαγγελµατισµός, ικανότητα δια-
χείρισης χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iatros-online.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε επαρκή προϋπηρεσία στον 
ιατρικό χώρο, για στελέχωση σε ιατρικό δια-
γνωστικό πολυϊατρείο. Οργάνωση, ανάπτυξη 
προβολή, εξωστρέφεια. Τηλ: 6944 899599.

ΕΤΑΙΡΙΑ οδοντιατρικών ειδών ζητά Ιατρικό Επι-
σκέπτη, Πωλητή /τρια, για την περιοχή Θεσσαλονί-
κης Μακεδονίας. Παρέχονται: µισθός, προµήθεια, 
ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας. E-mail: 
workdentalhellas@gmail.com, τηλ: 6994 802726.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία στις πωλήσεις 
για 4ωρη συνεργασία µε εµπορική εταιρία, για 
προώθηση των προϊόντων της στον τοµέα υγείας, 
διατροφής. Άµεσο εισόδηµα. Τηλ: 6909 814220.

ΕΤΑΙΡIA οδοντιατρικών ειδών µε ηγετική θέση 
στο χώρο, ζητά Πωλητή µε έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη. Παρέχονται: µισθός, προµήθεια, ασφάλι-
ση, κάλυψη εξόδων. Βιογραφικά στο e-mail: 
workdentalhellas@gmail.com.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ανάπτυξη πωλή-
σεων σε µεγάλη εταιρία προϊόντων υγείας και 
ευεξίας στον τοµέα ανάπτυξης δικτύου. Τηλ: 6984 
655101, 6931 276604, κος Γιώργος.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτες Επι-
στηµονικής Ενηµέρωσης για όλη την Ελλάδα. 
Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ, δίπλωµα αυτοκινήτου, 
απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@medhel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοριακός Βιολόγος για Πωλητής εται-
ρίας διαγνωστικών. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση, παροχή ΙΧ, κινητού. Εκπαίδευση στο 
Εξωτερικό. Βιογραφικά στο e-mail: costa545@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης από εταιρία 
συµπληρωµάτων διατροφής µε προϋπηρεσία 
στο χώρο του νοσοκοµείου και ειδικότερα στις 
ειδικότητες: ΠΘ. ΟΓΚ, ΓΕΝ. ΧΕΙΡ, ΑΚΘ, ΓΑΣΤΡ. 
Παρέχονται: µισθός, αυτοκίνητο, bonus. Ε-mail: 
info@nutriendi.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑRTHROMED µε έδρα τη Θεσσα-
λονίκη ζητά Iατρικό Επισκέπτη για τις περιοχές: 
Λαµίας, Θήβας, Χαλκίδας για πωλήσεις ιατρικών 
προϊόντων και φροντίδα στο σπίτι. Bιογραφικά 
στο e-mail: atilikidou@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρική Επισκέπτρια - Πωλήτρια από 
εταιρία µε ιατρικά προϊόντα στην Αθήνα. Επι-
κοινωνιακή, µε καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. 
Απαραίτητα: δίπλωµα οδήγησης-φωτογραφία, 
επιθυµητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
eva.topaloglou@klinikum.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για όλη την 
Ελλάδα, µε εµπειρία στα καρδιολογικά σκευά-
σµατα. Βιογραφικά στο e-mail: info@cromed.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον κλάδο του οδοντιατρικού εξοπλισµού 
αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη. Απαραίτητα: επικοι-
νωνιακές, διαπραγµατευτικές και οργανωτικές 
ικανότητες, οµαδικό πνεύµα. Παρέχονται: εκπαί-
δευση, ευέλικτο ωράριο εργασίας, bonus βάσει 
αποτελεσµάτων. Ε-mail: info@dentomedica.gr.

Ιατροί-Νοσηλευτές -∆ιασώστες 
-Υγεία-Φαρµακευτική
ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητεί Γιατρούς βασικών ειδι-
κοτήτων. Περιοχή Πατησίων. Τηλ: 210 8225500.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από νοσοκοµείο ζώων 
στην Αθήνα και Πικέρµι, για συνεχή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, τηλ: 
210 6038023.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται από µονάδα φροντίδας 
ηλικιωµένων. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 210 8213883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περι-
οχής Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύµατα 18:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Ιατρικής νέοι Γιατροί, που 
να θέλουν τις ελεύθερες ώρες να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους στη συγγραφή και δηµοσί-
ευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά, 
από ιατρικό σύλλογο. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τουρκόφωνος Φυσικοθεραπευτής /
τρια σε κέντρο αποκατάστασης στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε απαραίτητη γνώση 
Τουρκικής γλώσσας. Τηλ: 23990 76700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα για εργασία στην Αγγλία 
Νοσηλευτές, για θέσεις σε γηροκοµεία. Άµεση 
πρόσληψη-συµβόλαιο, προσωρινή διαµονή, βο-
ήθεια, αεροπορικό εισιτήριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: timos@bestcarerecruitment.co.uk, τηλ: 
6973 518276.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια /της Τ.Ε από µονάδα ψυ-
χοκοινωνικής αποκατάστασης. Γνώσεις Αγγλικών 
και H/Y απαιτούνται. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: kyveli@
klimaka.org.gr, τηλ: 210 2484661, ώρες επι-
κοινωνίας ∆ευτέρα - Παρασκευή: 10:00-14:00.

ΜΟΝΑ∆Α φροντίδας ηλικιωµένων στο Μα-
ρούσι αναζητά Νοσηλευτή /τρια πτυχιούχο ΤΕΙ 
µε εµπειρία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@thalpori.gr.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ θέσεις εργασίας για Φυ-
σικοθεραπευτές /τριες στο Παρίσι. Στήριξη 
στα πρώτα βήµατα (γλώσσα, κατοικία κτλ). 
Βιογραφικά (Αγγλικά ή Γαλλικά) στο e-mail: 
mnemosynesanteconsulting@gmail.com, επι-
κοινωνία και πριν ακόµα την απόκτηση πτυχίου.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία στον τοµέα υγείας στην Ιρλανδία 
ψάχνει 20 πτυχιούχους Νοσοκόµες /ους. Απα-
ραίτητη γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία 3-6 
µήνες. Βιογραφικά στο e-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη Νέα Ιωνία ζητά νέα Βοηθό 
Φαρµακοποιού µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
έτη, για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 210 2773283, 
213 0247946.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και Παιδοψυχολόγος ζητού-
νται για συνεργασία µε κέντρο λογοθεραπείας στα 

Νότια Προάστια. Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών 
και µπλόκ παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: pkasimi7@gmail.com, τηλ: 6986 733759.

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται για εργασία σε πολυ-
ϊατρείο, όλο το χρόνο στη Ζάκυνθο. Ικανοποιητι-
κός µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: medical@
iasismedical.gr, τηλ: 6941 553423.

ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ και Βοηθοί Νοσοκόµοι ζητούνται για 
οίκο ευγηρίας στη Γερµανία. Γνώση Γερµανικών 
Α2, δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία στη Στουτγάρδη ζητά Νοσο-
κόµες /ους πτυχιούχους µε γνώση Γερµανικών 
Β2 για 8ωρη εργασία φροντίδα ασθενών στην 
κατοικία τους. Βιογραφικά στο e-mail: extra.
charalampatos@cs-select.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι Νοσοκόµες /οι για 
νοσοκοµεία σε µεγάλες πόλεις της Γερµανίας. 
Απαραίτητη γνώση Γερµανικών Β2. Βιογραφικά 
στο e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΒΟΗΘΟΣ Νοσηλευτή /τριας ζητείται από κλι-
νική, µε ή χωρίς πτυχίο. Τηλ: 210 8641210, 
εσωτερικό 104.

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ενηλίκων ζητείται για συνεργα-
σία σε διαγνωστικό κέντρο στα Νότια Προάστια, 
Ελληνικό. Τηλ: 6944 767639, 210 9644459.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ µε 6µηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία 
ζητείται για ιατρείο µικρών ζώων στην Αθήνα. 
Τηλ: 210 2525590, 6932 456918.

ΙΑΤΡΟΙ σε αναµονή για ενδοκρινολογία και 
δερµατολογία, µε εκπλήρωση αγροτικού και 
παθολογίας, ζητούνται από πολυϊατρείο για 
στελέχωση παθολογικού - διατροφολογικού 
τµήµατος και αισθητικής δερµατολογίας laser. 
Τηλ: 6944 899599.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται για εφηµερίες, από ψυχιατρική 
κλινική. Περιοχή Νέου Ηρακλείου Αττικής. Τηλ: 
210 2817068, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00 
εργάσιµες ηµέρες.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ψυχικής υγείας ζητά Ψυχίατρο. Πλήρης ή µερική 
απασχόληση και περιοχή Αθήνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsagaraki@psychotherapist.gr, τηλ: 210 
5786275, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00, κα 
Τσαγκαράκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πιστοποιηµένοι Νοσηλευτές για ερ-
γασία στην Αγγλία για ένα έτος ή περισσότερο, 
σε κέντρα φροντίδας ηλικιωµένων. Βιογραφικά 
στο e-mail: timos@bestcarerecruitment.co.uk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης µε 5ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε γνωµατεύσεις 
εικόνων CT - MRI από ιατρικό όµιλο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: m.batali@magnitiki.gr, fax: 
210 6796294.

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ Iατρός έµπειρος µε 5ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, για τη γνωµάτευση 
εικόνων αξονικού και µαγνητικού τοµογράφου 
ζητείται από ιατρικό όµιλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 6743294.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Φαρµακοποιός µε άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος για το κατάστηµα Hondos Center 
Σερρών. Τηλ: 23210 64373, 23210 64374, επι-
κοινωνία µε τον υπεύθυνο του καταστήµατος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποκλειστικές Νοσοκόµες για µόνιµη 
απασχόληση. Τηλ: 6949 791743.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μικροβιολόγος για επιστηµονική 
υπευθυνότητα και εργασία, από διαγνωστικό 
κέντρο στο Κερατσίνι. Τηλ: 210 4082645, ώρες 
επικοινωνίας: 07:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός - Ακτινολόγος για συνεργασία 
µε ιατρικό κέντρο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
6944 764444.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, 
για στελέχωση ιατρικού κέντρου στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 6944 764444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Noσηλεύτρια ευγενική για 24ωρη 
φύλαξη ηλικιωµένης στον Άγιο Κωνσταντίνο 
Φθιώτιδας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6942 471197.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικιακοί Βοηθοί, Καµαριέρες, Baby 
Sitter, Καθαρίστριες, Γηροκόµοι - Νοσοκόµες, 
Νοσηλεύτριες. Τηλ: 210 5222265.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρµακοποιός µε άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος, για εργασία ως Υπεύθυνος Φαρ-
µακείου σε χωριό του Νοµού Πέλλας (Περιοχή 
Σκύδρας - Κρ Βρύσσης). Τηλ: 6971 659390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρµακοποιού για πλήρη 
απασχόληση σε φαρµακείο (περιοχή Τουρκικό 
Προξενείο). Βιογραφικά µε πείρα, ξένες γλώσ-
σες στο e-mail: farmakeio.vaena@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτικό Προσωπικό µε προϋπη-
ρεσία, για µονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 8258700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ή Οπτοµετρητής µε σχετική 
εµπειρία, από οπτικό κατάστηµα στο Χολαργό. 
Τηλ: 213 0266216.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυµνάστριες - Φυσικοθεραπεύτριες 
για πλήρη απασχόληση σε αλυσίδα γυναικείων 
γυµναστηρίων σε Νότια Προάστια και Πειραιά. 

Βασικός µισθός, πλήρη ασφάλιση, δυνατότητα 
πριµ, προοπτική σύντοµης εξέλιξης. Τηλ: 6977 
000010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός για την αλυσίδα οπτικών κα-
ταστηµάτων Optikon Xpress στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: optoimage@gmail.com, 
τηλ: 6972 916444.

∆ικηγόροι-Νοµικές Υπηρεσίες 
-∆ιαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούµενη ∆ικηγόρος για εργασία σε 
δικηγορικό γραφείο στο κέντρο Αθηνών. Άριστη 
γνώση Αγγλικής, πλήρους απασχόλησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ικηγόρος παρά πρωτοδίκαις µε 
ειδικότητα αστικό, εµπορικό, τραπεζικό δίκαιο 
πλήρους απασχόλησης. ∆υνατότητα παραστάσεως 
στο ακροατήριο, άριστη γνώση Αγγλικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά νέο ∆ικηγόρο για 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: dedes-
associates@yahoo.gr, τηλ: 6944 450417, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ικηγόροι µε τουλάχιστον 20ετή 
προϋπηρεσία στα ακροατήρια και σε γραφεία, 
από όµιλο εταιριών παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 
6945 411215, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά έµπειρο Συνεργάτη 
σε θέµατα νοµοθεσίας προµηθειών δηµοσίου 
και δηµόσιων συµβάσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: international1@forum-training.gr, 
τηλ: 213 0716370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ικηγόρος παρ Εφέταις, µάχιµος, 
δυναµική προσωπικότητα, µε 5+έτη πραγµα-
τική εµπειρία δικαστηριακών παραστάσεων 
και σύνταξης δικογράφων σε ποινικά, αστικά, 
εµπορικά. Αµοιβή µε συµφωνητικό τα γραµµάτια 
προείσπραξης. E-mail: jobslinks1@gmail.com, 
κωδ: ∆ΠAE-sk.

ΑΠΟ ΤΗΝ J&P-AVAX S.A. Ενεργειακός Τοµέας 
ζητείται Contracts Manager - ∆ικηγόρος, για 
µόνιµη εργασία µε τουλάχιστον τριετή εµπει-
ρία σε µεγάλες συµβάσεις, απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών (Proficiency), χρήση Η/Υ. E-mail: 
tmavrokefalidou@jp-avax.gr.

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισµός ζητεί έµπειρους 
∆ηµοσιογράφους - ∆ικαστικούς, για δικαστικό 
ρεπορτάζ. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ∆ΙΚ.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήµες -Μεταφράσεις
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ και Εργοθεραπεύτρια ζη-
τούνται από κέντρο ειδικών θεραπειών. Τηλ: 
6946 265223.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος ζητεί Καθηγήτρια επαγ-
γελµατικού µακιγιάζ, ονυχοπλαστικής, απόφοιτο 
ΤΕΙ ή ΙΕΚ ∆ηµοσίου. Τηλ: 210 5231864.

ΡΩΣΙΚΩΝ Καθηγήτρια /της Φιλόλογος Native 
Speaker, ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών 
στο Βύρωνα. Αµοιβή συζητήσιµη. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikoskarapanos@yahoo.gr, τηλ: 
6946 477310.

ΓΑΛΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες /τες ζητούνται από 
εκπαιδευτικό όµιλο για όλη την Αττική. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 210 7565300.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Αγγλικών ζητούνται µε πείρα, για 
κέντρο ξένων γλωσσών στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9652636, ώρες επικοινωνίας: 12:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια /της Γερµανικών µητρικής 
γλώσσας µε εµπειρία στα εντατικά µαθήµατα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dialogos.net.gr, 
τηλ: 2313 053435.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ χωρίς υποχρεώσεις µε άριστη 
προφορά, έµπειρη ζητείται για νηπιαγωγείο στα 
Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 8077977, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Ιατρικής νέοι Γιατροί, που 
να θέλουν τις ελεύθερες ώρες να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους στη συγγραφή και δηµοσί-
ευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά, 
από ιατρικό σύλλογο. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτριες ζητούνται πτυχιούχοι, 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην Αγία Παρα-
σκευή. Άµεση συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
zmarg282@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /τρια Κινέζικης Μανδαρινικής 
ζητείται από σχολείο ξένων γλωσσών στη Νί-
καια. Τηλ: 210 4926801, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-20:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Γερµανικών ζητούνται από κέ-
ντρο ξένων γλωσσών, κατά προτίµηση Νative 
Speakers. Tηλ: 210 4926801, 6940 239716, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-14:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Βουλγαρικών µε πτυχίο ζητείται 
για µαθήµατα σε ενήλικα, 1 φορά την εβδοµάδα 
στο Κορωπί. Ωράριο: 18:00-22:00. Τηλ: 6972 
354751.

ΟΜΙΛΟΣ ξένων γλωσσών ζητεί Καθηγητές /τρι-
ες Αγγλικών, Γαλλικών, Γερµανικών, Ιταλικών, 
Ισπανικών, για την περιοχή του Χολαργού. Τηλ: 
215 5002810.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Γαλλικών, Ιταλικών και Ισπανικών 
ζητούνται για τη χειµερινή περίοδο από κέντρα 
ξένων γλωσσών σε προάστια του Πειραιά. Fax: 
210 4324741, τηλ: 210 4320670, 210 4324741.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερµανικής γλώσσας µε άδεια 
διδασκαλίας, ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών 
στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 210 2846158.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ /τες Γερµανικών ζητούνται από 
µεγάλο εκπαιδευτικό όµιλο στο Παλαιό Φάληρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: p.faliro@grapsa.du.gr, 
τηλ: 210 9812000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών για κέντρο ξέ-
νων γλωσσών στον Εύοσµο ∆υτικής Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ: 2310 659700, ώρες επικοινωνίας: 
16:00-21:00.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ζητείται από κέντρο µελέτης 
στον Ταύρο, για καθηµερινή δίωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mathitoupoli@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Κινέζικης γλώσσας για 
άµεση συνεργασία, σε κεντρικό φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
µε την ένδειξη Καθηγητής Κινέζικων στο e-mail: 
sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ασκάλα ∆ηµοτικού έµπειρη και 
επικοινωνιακή, από κέντρο µελέτης µαθητών 
∆ηµοτικού στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ και Παιδοψυχολόγος ζητού-
νται για συνεργασία µε κέντρο λογοθεραπείας στα 
Νότια Προάστια. Απαραίτητη προϋπηρεσία 5 ετών 
και µπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: pkasimi7@gmail.com, τηλ: 6986 733759.

Ο ΟΜΙΛΟΣ SO EASY ζητά Καθηγητές Αγγλι-
κής γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή του 
Πειραιά. Απόφοιτοι Αγγλικής φιλολογίας, 3ετη 
προϋπηρεσία, άδεια διδασκαλίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στον Πειραιά ζητά Κα-
θηγητή /τρια Κινέζικης φιλολογίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: intered2@iland.gr, τηλ: 210 4100445.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος στην περιοχή Κορυ-
δαλλού ζητά Καθηγητή /τρια Ιταλικής γλώσσας, 
πτυχιούχο Ιταλικής φιλολογίας, µε γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@iland.gr, τηλ: 210 
5444411.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Ισπανικών µε διδακτική 
πείρα, πολιτισµένο περιβάλλον, άριστες συνθήκες 
εργασίας, από κέντρο ξένων γλωσσών στο Πα-
λαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9838829, 6945 497622, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ οργανισµό στη Θεσσαλο-
νίκη ζητείται Συνεργάτης, για να αναλάβει την 
εκπόνηση σεµιναρίων για το λογισµικό ΕΡΜΗΣ 
8. Βιογραφικά στο e-mail: university@datalabs.
edu.gr µέχρι τις 20/10/2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοριακός Βιολόγος ως Πωλητής 
εταιρίας διαγνωστικών, γνώστης Αγγλικών. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, πα-
ροχή ΙΧ, κινητού. Εκπαίδευση στο εξωτερικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: costa545@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ∆ιαγωνισµών µε πείρα 
στους διαγωνισµούς δηµοσίου και ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, µε καθήκοντα την αναζήτηση δια-
γωνισµών, τη σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση 
προσφορών µέχρι την υλοποίησή τους. Βιογρα-
φικά στο e-mail: g.thanopoulos1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Κινέζικης φιλολογίας, 
µε τριετή προϋπηρεσία στην περιοχή της Νέας 
Ιωνίας. Τηλ: 210 2791922.

ΧΗΜΙΚΟΣ Καθηγητής /τρια ζητείται από φροντι-
στήριο στην Πετρούπολη, για µερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: themelio.ekpaideysis@
gmail.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ µε εκπληρωµένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις, καλή γνώση Αγγλικών 
και 3ετή προϋπηρεσία σε συστήµατα ασφαλείας, 
ζητείται από τεχνική εταιρία. Τηλ: 210 9952202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινήτων µε ειδίκευ-
ση στην τοποθέτηση αµορτισέρ και service από 
συνεργείο στο Ελληνικό. Τηλ: 210 9618381.

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ζητείται από βιοτεχνία παιδικών 
επίπλων στη Μεταµόρφωση. Τηλ: 210 2828003.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Υδραυλικών ζητείται µε εµπειρία 
στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και θερµάν-
σεων, µε παροχή υπηρεσιών. Τηλ: 210 2714029.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Υδραυλικών ζητείται µε εµπειρία 
στις εγκαταστάσεις ηλιακών θερµοσιφώνων, µε 
παροχή υπηρεσιών. Τηλ: 210 2714029.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Ψυκτικών µε εµπειρία ζητείται από 
εταιρία κλιµατισµού, για συντηρήσεις και εγκα-
ταστάσεις κλιµατιστικών µε παροχή υπηρεσιών. 
Τηλ: 210 2714029.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που δραστηριοποιείται στις µη-
χανολογικές και µεταλλικές κατασκευές και 
εδρεύει στη ΒΙΠΕ Πατρών, ζητά Μηχανοτεχνίτη 
µε εµπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: angeliki.
nakou@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής 4* 
200 κλίνων ζητά για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους 
όλων των ειδικοτήτων:(Μάγειρα, Βοηθό Κου-
ζίνας, Καµαριέρες, Σερβιτόρους, Ρεσεψιονίστ, 
Συντηρητή). Ε-mail: info@hotel-akti.gr, τηλ: 
6976 555351.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Μηχανικός Αυτοκινήτων. Τηλ: 
6948 186399, ώρες επικοινωνίας µετά τις 18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας Μηχανικός γνώστης 
προγράµµατος 3D MAX σε κατασκευαστική 
εταιρία στη Νέα Ποτίδαια µέχρι τον Απρίλιο. 
Τηλ: 6937 036036.

LOOKING for Degree in Operation & Maintenance 
Engineer (ΤΕΙ). Experience in low voltage systems 
& telecoms, fluency in English (oral&written), 
experience with MS-word, excel, access, driver’s 
license, availability for weekends-frequent travels. 
CV’s: jobs@juwi.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά για άµεση 
κάλυψη θέσης Εργάτη - άτοµο που να τρίβει για 
το τµήµα των λούστρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε εµπειρία σε λειτουρ-
γία τεσσάρων και πέντε αστέρων ξενοδοχεία, µε 
γενικές γνώσεις Ηλεκτρολόγου - Ψυκτικού, µε 
βιογραφικό σηµείωµα και συστατικές επιστολές. 
Τηλ: 6976 555351.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Κρήτη 3* 150 κλινών ζητά 
για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους όλων των ειδι-
κοτήτων (Μάγειρα, Βοηθό Κουζίνας, Καµαριέρες, 
Σερβιτόρους, Ρεσεψιονίστ, Συντηρητή). E-mail: 
planetholidays@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί (Μηχανικοί και Ηλεκτρο-
λόγοι) από αντιπροσωπεία φορτηγών οχηµάτων. 
Τηλ: 2310 794410.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες - Εργατοτεχνίτες αλου-
µινοκατασκευών και σιδηροκατασκευών, από 
εργοστάσιο στη Λ. Νάτο - Ασπρόπυργου. Τηλ: 
210 5595624, κα Κόντου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κλιµατισµού Ψυκτικός 
µε 4ετή εµπειρία σε κεντρικές εγκαταστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pappasclima.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας Mηχανικός µε 3ετή επαγ-
γελµατική εµπειρία σε έργα πρασίνου (µελέτη, 
επίβλεψη, κατασκευή) εµπειρία σε πωλήσεις. 
Γνώση Αγγλικών-autocad, σχεδιαστικών προ-
γραµµάτων έργων πρασίνου, µεταφορικό µέσο. 
Επιθυµητή γνώση Γερµανικών, σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. E-mail: ergaprasinou1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός µε 3ετή επαγ-
γελµατική εµπειρία σε έργα πρασίνου (µελέτη, 
επίβλεψη, κατασκευή) εµπειρία σε πωλήσεις. 
Γνώση Αγγλικών-autocad, σχεδιαστικών προ-
γραµµάτων έργων πρασίνου, µεταφορικό µέσο. 
Επιθυµητή γνώση Γερµανικών, σύνταξη τευχών 
δηµοπράτησης. E-mail: ergaprasinou1@gmail.com.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ - Γαζώτρια ζητείται από βιοτεχνία 
σαλονιών - µαξιλαριών. Τηλ: 6932 751751.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες µε γνώση πάνω στη 
γαζωτική και στο τιγκέλι. Τηλ: 210 5814391, 
6976 683661, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ CITY αναζητά για τα καινούρια γραφεία 
της στο Χαλάνδρι Αρχιτέκτονες- Designers µε 
όρεξη για δηµιουργία. Προσόντα: εµπειρία επιθυ-
µητή, άριστη γνώση Autocad 2d+3d - Studio 3d 
max, v-ray Photoshop-Office. E-mail µε δείγµα 
εργασίας: info@interiordesign.gr.

ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ εταιρία της Θεσσαλονίκης 
ζητείται Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@mimel.gr, 
τηλ: 2310 441690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης ή Βοηθός Τεχνίτη σε επιχεί-
ρηση αλουµινίων - σιδήρων κατασκευών. Τηλ: 
6934 234401.

ΑΤΟΜΟ κάτοχος ΙΧ διπλώµατος µοτό και αυτοκι-
νήτου ζητείται για πρωινή εργασία σε ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων. Τηλ: 210 5150801, 210 5150811.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέο άτοµο για εργασία στον τοµέα διά-
λυσης αυτοκινήτων από εταιρία στην περιοχή της 
Νεοχωρούδας. Υπ΄όψιν θα ληφθεί η προϋπηρεσία 
και η κατοχή διπλώµατος κλαρκ. Βιογραφικά στο 
e-mail: giannakon@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντηρητές Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων, Υδραυλικοί και Μηχανοτεχνίτες 
για τεχνική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
wastenwater.com, τηλ: 210 9241701, fax: 210 
9246767, κωδ: ΤΕΧ 105.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας µε ειδικότητα 
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού, µε 5ετή εµπειρία στον τοµέα ασφάλειας 
και υγείας για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
Βόρειας Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atzovaras.gr.

TΕΧΝΙΚΟΣ µικροηλεκτρικών οικιακών συσκευ-
ών - ειδών προσωπικής φροντίδας, ζητείται για 
επάνδρωση του τµήµατος πωλήσεων από εισα-
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γωγική εταιρία. Εξοικείωση µε Η/Υ απαραίτητη 
όπως και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
zdinamiko@zazopoulossa.gr.

ΜΕΓΑΛΗ κατασκευαστική και µελετητική εταιρία 
στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητά Αρχιτέκτονα Μηχα-
νικό. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση 
προγραµµάτων archicad και autocad. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mailbox@agasgroup.gr, τηλ: 
2810 263402.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ έµπειρος ζητείται για τοποθέτηση 
πλακιδίων. Τηλ: 210 2381953.

ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ - Γυψαδόρος Τεχνίτης ή Βοηθός 
ζητούνται για την περιοχή Καλύβια Αττικής. Τηλ: 
6977 837422, ώρες επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ και Βοηθοί Επιπλοποιοί µε εµπειρία, 
ζητούνται από βιοτεχνία παραδοσιακών επίπλων 
στον Άγιο ∆ηµήτριο. Bιογραφικά στο e-mail: info@
vatellis.gr, τηλ: 210 9750280.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ αδειούχος µε υπόγεια δί-
κτυα ∆ΕΗ, ζητείται από τεχνική εταιρία. Τηλ: 
210 5220308.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο ζητά Τεχνολόγο - Μηχανικό 
ή Ηλεκτρολόγο, τελειόφοιτο ΤΕΙ για πρακτική 
εξάσκηση. Τηλ: 210 9934518.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί - Ηλεκτρολόγοι µε 
προϋπηρεσία σε βιοµηχανικά έργα και Τεχνίτες 
Ηλεκτρολόγοι, µε 5 έτη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
για έργα σε Βαλκανική χώρα. Τηλ: 210 3624788.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ εσωτερικά ζητούν Μηχανικούς, για 
βιοτεχνία γυναικείων υποδηµάτων στον Άγιο 
∆ηµήτριο. Τηλ: 210 9976200.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυµάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγµάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία επίπλων σπιτιού, ζητά 
Μαραγκό - Τεχνίτη - Μονταδόρο µε δίπλωµα 
οδήγησης Ε΄ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@bagnofantasia.gr, τηλ: 210 9969569.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά Γα-
ζωτή /τρια µε εµπειρία, για µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3452522.

ΕΤΑΙΡΙΑ τεχνικών υπηρεσιών ζητά Τεχνίτη και 
Βοηθό, για συντηρήσεις, καθαρισµούς αποχετεύ-
σεων και ψεκασµούς κτιρίων. Μόνιµη εργασία. 
Τηλ: 210 9944887.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Εγκαταστάτες µονάδων θέρµανσης 
ψύξης, από µεγάλη Γερµανική εταιρία, µε γνώση 
Γερµανικών B1/B2. Επιθυµητή προϋπηρεσία 2 
χρόνια και δίπλωµα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 15 Ηλεκτρολόγοι από Γερµανική 
γνωστή εταιρία ειδικευµένη σε έργα ηλεκτρο-
λογίας. Προσφέρονται: επιδόµατα στέγασης. 
Γνώση Γερµανικών Α2/Β1. Βιογραφικά στο 
e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μονταδόροι Σκαλωσιών για µεγά-
λα έργα, για την πόλη Baden Wurttemberg της 
Γερµανίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία 1 χρόνο και 
γνώση Γερµανικών Β1. Βιογραφικά στο e-mail: 
charalampatos@cs-select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένος Μηχανικός Αυτοκινήτων, 
µε εξειδίκευση στα Γαλλικά αυτοκίνητα για την 
περιοχή της Καλλιθέας µε ασφάλεια και µόνιµη 
εργασία. Τηλ: 6972 319843, κος Θεόδωρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Λουστραδόρος σε βιοτεχνία 
ξύλινων κατασκευών, στη ∆ορκάδα Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικό απαραίτητο. Τηλ: 23940 92282.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων υποδηµάτων ζητά πεπει-
ραµένη Μοδίστρα, για κοπή και ραφή δειγµάτων. 
Εσωτερική εργασία, περιοχή Νέα Κηφισιά. Τηλ: 
210 8003374.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ υποδηµάτων ζητά Εργάτη για την 
τοποθέτηση φοντιών στη µανωβία και κάρφωµα 
πάτων. Τηλ: 210 3218258, 210 3245986.

 

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε µεγάλη εµπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά για άµεση 
κάλυψη θέσης Εργάτη - άτοµο που να τρίβει για 
το τµήµα των λούστρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ - Γαζώτρια ζητείται από βιοτεχνία 
σαλονιών - µαξιλαριών. Τηλ: 6932 751751.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες µε γνώση πάνω στη 
γαζωτική και στο τιγκέλι. Τηλ: 210 5814391, 
6976 683661, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΓΑΖΩΤΗΣ /τρια από εργαστήριο ζητούνται για 
δερµάτινα ενδύµατα. Τηλ: 210 9839818, 6983 
386860.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυµάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγµάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος µε καταλυµένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για σταθερή εργασία από εξαγωγική 
εταιρία ρούχων. Απαιτούνται: δίπλωµα οδήγη-

σής, όρεξη για δουλειά, ευέλικτο ωράριο. Ξένες 
γλώσσες θα εκτιµηθούν. E-mail: operanti@otenet.
gr, τηλ: 2310 486215.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά Γα-
ζωτή /τρια µε εµπειρία, για µόνιµη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3452522.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πλεκτών ενδυµάτων µε έδρα το 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ζητείται Μοντελίστ 
- Πατρονίστ µε γνώση Η/Υ investronica. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία και Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@trikoplex.gr.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία πλεκτών ενδυµάτων µε 
έδρα το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ζητούνται 
Γαζώτριες, Κοπτοράπτριες για το ραφείο δειγ-
µάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@trikoplex.
gr, fax: 2310 682597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρο διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού 
Ελέγχου, µε διοικητικές ικανότητες και τεχνικές 
γνώσεις για εργοστάσιο πλεκτών ενδυµάτων 
στη Βουλγαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trikoplex.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια από βιοτεχνία, µε γνώση 
κοπτοράπτη - γαζωτικής, ελαστικών υφασµά-
των. Περιοχή Άνω Ηλιούπολη Αττικής. Τηλ: 210 
9942873, 6936 542781.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραµένες για κουµπί 
- κουµπότρυπα και σιδέρωµα. Περιοχή Άγιοι 
Ανάργυροι. Τηλ: 210 2388013.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων υποδηµάτων ζητά πεπει-
ραµένη Μοδίστρα, για κοπή και ραφή δειγµάτων. 
Εσωτερική εργασία, περιοχή Νέα Κηφισιά. Τηλ: 
210 8003374.

ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ζητά Τεχνικό Μηχανηµάτων 
Συσκευασίας. Απαραίτητα: πτυχίο τεχνικής σχολής, 
δίπλωµα οδήγησης, γνώσεις H/Y, ηλεκτρονικών, 
Αγγλικά και προϋπηρεσία. Προοπτικές εξέλι-
ξης. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
logistics@kapelis.gr.

Η SLIDER SA ζητά Εργάτες για παραγωγή σε ερ-
γοστάσιο στις Βρύσες Αυλίδας. Γνώση γεµιστικής 
µηχανής θα συνεκτιµηθεί. Βιογραφικά στα e-mail: 
v.zografos@slider.gr, m.kaimenas@slider.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια για µακό και φούτερ. Τηλ: 
6939 858600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένη Μοδίστρα σε αντρικά και 
γυναικεία ρούχα, µε γνώσεις πατρόν και φαντασία 
σε όλα τα είδη και επιδιορθώσεις ρούχων. Περιοχή 
κέντρο, µε ένσηµο. Τηλ: 6976 955046, κα Μαρία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργαζόµενοι γραµµής παραγωγής σε 
εργοστάσιο λευκών ειδών. Τηλ: 6981 095688.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιότητας (QM)Επικεφαλής 
Επιθεωρητής, από φορέα πιστοποίησης, απόφοιτος 
τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) πλήρους 
απασχόλησης µε τριετή εµπειρία στα συστήµατα 
διαχείρισης. Πιστοποιηµένη σχετική εκπαίδευση, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ-δυνατότητα ταξι-
διών (Ελλάδα -Εξωτερικό), δίπλωµα οδήγησης. 
E-mail: hrdep@bqc.gr.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί -Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυπηγός για εταιρία που διαχειρίζε-
ται chemical tankers, ως Project Manager για 
παρακολούθηση ναυπήγησης πλοίων στην Κίνα. 
Περίοδος απασχόλησης 2-3 µήνες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πλοίαρχος ή Υποπλοίαρχος για εταιρία 
που διαχειρίζεται chemical tankers, µε εµπειρία 
σε chemical tankers και σε vetting. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logisticς 
-Μεταφορές -Αεροπορία
ΖΗΤOYNTAI Οδηγός - Αποθηκάριος άµεσα δια-
θέσιµοι σε εταιρία ιατρικού εξοπλισµού. Οδήγηση 
µηχανάκι, αυτοκίνητου, µικρού φορτηγού εντός 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.
gr, fax: 210 2385211, τηλ: 210 2322012.

ΕΡΓΑΤΡΙΑ Αποθήκης ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία, για κατασκευή χειροποίητων συνθέσε-
ων δώρων. ∆ιεύθυνση: Αγίας Γλυκερίας 37Α, 
Γαλάτσι. Τηλ: 210 8663701.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητούνται επαγγελ-
µατίες Οδηγοί πούλµαν. Απαραίτητα: δίπλωµα 
λεωφορείου κατηγορίας ∆΄, εµπειρία σε µεγάλα 
λεωφορεία, (Π.Ε.Ι.), επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anothertour.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Γερανού ερπυστριοφόρου 
δικτυωτού, µε εµπειρία σε κούβα αχυβάδας για 
χύµα φορτία ruston, NCK, p&h American. Τηλ: 
6986 008885.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα άτοµο νέο µε εµπειρία στο χώρο 
των µεταφορών logistics, από τη µεταφορική 
εταιρία Τζίγκας Α.Ε για θέση στο γραφείο κινή-
σεως και δροµολόγησης. Τηλ: 6977 278888, 
κος Βαγγέλης Τζίγκας.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ οργανισµός στο Κορωπί ζητά νέο 
Οδηγό, κάτοχο δικύκλου για εξωτερικές εργασίες. 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ: EX1015.

Ο∆ΗΓΟΙ ζητούνται από εταιρία ενδυµάτων µε 
επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης Γ’ κατηγο-
ρίας, ΠΕΙ και δίπλωµα µηχανής. Απαραίτητη η 
επισύναψη φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
th.petridis@celestino.gr, τηλ: 210 3454222, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00.

Ο∆ΗΓΟΣ αυτοκινήτου µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας 
και κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ζητείται από εταιρία 
courier. Βιογραφικά στο e-mail: dom@skynet-
worldwide.gr, τηλ: 210 9966661, εσωτερικό 7.

Ο∆ΗΓΟΣ µε καθήκοντα βοηθητικών εργασιών, 
ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο στην Άνω Γλυ-
φάδα. Τηλ: 210 9645260.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από Καµίνια, Νίκαια, Πειραιά 
µε δικό του µικρό φορτηγάκι για µεταφορά επί-
πλων. ∆ροµολόγιο εώς 2 φορές την εβδοµάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

Ο∆ΗΓΟΣ σχολικού ζητείται από ιδιωτικό σχο-
λείο στο Χαϊδάρι. Επαγγελµατικό δίπλωµα ∆΄ 
κατηγορίας, πιστοποιηµένο επαγγελµατικής 
ικανότητας ΠΕΙ. Τηλ: 210 5322846.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στη Γερµανία στο χώρο της 
εστίασης ζητά Οδηγό, για καντίνα µε δίπλωµα 
οδήγησης C1. Προσφέρονται: 15% επί των πωλή-
σεων, µισθός, κατοικία για τους πρώτους µήνες, 
µαθήµατα Γερµανικών. E-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Οδηγός από εταιρία τροφίµων 
στην περιοχή Αχαρναί. Απαραίτητο βιογραφικό 
σηµείωµα. Τηλ: 6983 322713.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Αποθηκάριος για εισαγωγική 
εταιρία στους Αγίους Αναργύρους, (prestige 
collection) µε γνώση pc. Bιογραφικά στο e-mail: 
yusufdik2@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ΄∆΄ Ε΄, ADR 
και ΠΕΙ και δίπλωµα Χειριστή για βιοµηχανία 
ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο, µε βεβαιωµένη 
προϋπηρεσία στο αντικείµενο για φόρτωση µε αρ-
πάγη-φόρτωση σε κάδο. E-mail: gt_scrapmetal@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δικό του Ι.Χ µε σχάρα από 
Καµίνια, Νίκαια, Πειραιά και µόνο. Η µεταφορά 
αφορά έπιπλα, κρεβάτια, στρώµατα κ.α. Βιογραφικά 
στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µηχανής οδικής βοηθείας, κά-
τοχος και Γ΄ κατηγορίας διπλώµατος, µε τεχνικές 
γνώσεις αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mondial-assistance.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Αποθηκάριος από εισαγωγική 
εταιρία µπύρας, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση να παίρνει επίδοµα ανεργίας 
από ΟΑΕ∆. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@unibrau.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη αναζητά Προ-
σωπικό απαραίτητα µε αντίστοιχη προϋπηρεσία 
για τη συγκρότηση των τµηµάτων του (Οδηγούς, 
Καµαριέρες, Service, Κουζίνα, Υποδοχή, Groom, 
Ναυαγοσώστη) για τη νέα σεζόν 2016. Tηλ: 6932 
887480.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαροπλαστικής ζητείται Οδηγός 
για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από κατάστηµα επαγγελµατικού 
εξοπλισµού. Τηλ: 210 3251306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από κατάστηµα επαγ-
γελµατικού εξοπλισµού. Τηλ: 210 3251306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος έµπειρος από κλειστό 
parking στο κέντρο της Κηφισιάς. Τηλ: 210 
6236737, ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα - Πα-
ρασκευή 09:00-13:00.

ΟΜΙΛΟΣ επεξεργασίας και εµπορίας µαρµάρων 
ζητά Χειριστές Κλαρκ - Εργάτες Αποθήκης, για 
εργασία στις αποθήκες (φορτώσεις - παραλαβές). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@stonegroup.gr, fax: 
23940 52733.

ΟΜΙΛΟΣ επεξεργασίας και εµπορίας µαρµάρων 
ζητά Χειριστές Γερανού, µε εµπειρία και κάτοχοι 
άδειας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@stonegroup.
gr, fax: 23940 52733.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Οδηγός - Χειριστής θερ-
µικού κλαρκ µε δίπλωµα µέχρι 3000 kgr, για 
απασχόληση σε εταιρία πώλησης µεταχειρισµένων 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην περιοχή των 
Αχαρνών. Τηλ: 210 2405810, 210 2476349.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί µε επαγγελµατικό δίπλωµα 
για ταξί Toyota Avensis d4 d, µε απαραίτητη 
ειδική κάρτα. Παρέχονται: ΙΚΑ και εγγύηση. Νότια 
Προάστια. Τηλ: 6973 659700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ΄ κατηγορίας και προϋπηρεσία 
από εκδοτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ODIG1015.

ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιµο, ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για το τµήµα ανταλλακτικών / 
αποθήκης. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, 
επιθυµητή γνώση Γερµανικών - Γαλλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.gr, 
fax: 210 9886258.

Τουρισµός -Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής 4* 
200 κλινών ζητά για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους 
όλων των ειδικοτήτων:(Μάγειρα, Βοηθό Κου-
ζίνας, Καµαριέρες, Σερβιτόρους, Ρεσεψιονίστ, 
Συντηρητή). Ε-mail: info@hotel-akti.gr, τηλ: 
6976 555351.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Iole Travel ενδιαφέ-
ρεται να αποκτήσει άτοµο για πρακτική εργασία 
(µε προγράµµατα ΟΑΕ∆, ΕΣΠΑ ή και Voucher). 
Bιογραφικά στο e-mail: ioletravel@gmail.com, 
τηλ: 23940 20 503.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Κρήτη 3* 150 κλινών ζητά 
για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους όλων των ειδι-
κοτήτων (Μάγειρα, Βοηθό Κουζίνας, Καµαριέρες, 
Σερβιτόρους, Ρεσεψιονίστ, Συντηρητή). E-mail: 
planetholidays@outlook.com.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε εµπειρία σε λειτουργία 
τεσσάρων και πέντε αστέρων ξενοδοχεία, µε 
γενικές γνώσεις Ηλεκτρολόγου - Ψυκτικού, µε 
βιογραφικό σηµείωµα και συστατικές επιστολές. 
Τηλ: 6976 555351.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητούνται επαγγελ-
µατίες Οδηγοί πούλµαν. Απαραίτητα: δίπλωµα 
λεωφορείου κατηγορίας ∆΄, εµπειρία σε µεγάλα 
λεωφορεία, (Π.Ε.Ι.), επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anothertour.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Καµάρι Σα-
ντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 2016 
Ρεσεψιονίστ µε προϋπηρεσία. Αγγλικά απαραί-
τητα καθώς και γνώση ΕΡΜΗ. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: manager@
kamaribeach.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στο Καµάρι 
Σαντορίνης ζητείται Νυχτερινός Ρεσεψιονίστ 
για σεζόν 2016. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών - ΕΡΜΗ. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: manager@
kamaribeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ F&B για 5* ξενοδοχείο στο Ρέθυµνο. 
Προσόντα: προϋπηρεσία σε 4* και 5*, άριστη γνώση 
Αγγλικών, Γερµανικών, ικανότητα επικοινωνίας, 
διαχείρισης παραπόνων, προβληµάτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hara.zisimakis@yahoo.gr.

ΤΟ THALATTA Seaside Hotel στην παραλία της 
Αγίας Άννας στην Εύβοια, επιθυµεί να προσλάβει 
όλες τις ξενοδοχειακές ειδικότητες για τη σεζόν 
2016. Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: career@maestrogroup.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* Grand Hotel Palace στη 
Θεσσαλονίκη ζητεί Hostess για το εστιατόριο 
Leonardo da Vinci. Απαραίτητη 3ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@grandhotelpalace.gr.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ µε βίλες στην Οία Σαντορίνης, 
ζητεί Υπεύθυνο /η για σεζόν 2016. Απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άρι-
στη γνώση Αγγλικών. Ικανοποιητικός µισθός, 
ασφάλιση, διαµονή. E-mail: info@axiahospitality.
com, τηλ: 210 6394214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Χειριστής Αεροπορικών Ει-
σιτηρίων από την τουριστική εταιρία Kefi Tours 
& Conferences Ltd στην Κηφισιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kefitours.gr, τηλ: 6937 346286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άµεση πρόσληψη Υπάλληλος Κρατή-
σεων σε µικρή ξενοδοχειακή µονάδα. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: spanou.
vicky@gmail.com.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Αlia Palace στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, ζητά Yπάλληλο για τη διαχείριση 
ηλεκτρονικών κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση και η καλή γνώση H/Y. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alia-palace.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα όλων των ειδικοτήτων για 
εργασία στο εξωτερικό. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών και Γερµανικών σε επίπεδο συνεννόησης. 
Bιογραφικά στο e-mail: elpisjobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Καµαριέρες, Receptionist, 
Καθαρίστριες για ξενοδοχεία στα νησιά σεζόν και 
για το εξωτερικό. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: elpisjobs@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* ζητεί Sales and Reservation 
Manager, µε ανάλογη προϋπηρεσία για τη σεζόν 
2016. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotelsmykonos@
gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Πάρο ζητά νέα γενικών κα-
θηκόντων για εποχική εργασία, για την ερχόµενη 
σεζόν. Απαιτούµενα προσόντα: Αγγλικά (βασικό 
επίπεδο), όρεξη για δουλειά. Προσφέρονται: µισθός, 
ΙΚΑ, διαµονή, φαγητό. E-mail: forup@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων - Κρατήσεων 
µε µεγάλη εµπειρία για πολυτελή ξενοδοχειακή 
µονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: manager@aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Κρατήσεων για µικρή πο-
λυτελή ξενοδοχειακή µονάδα στη Σαντορίνη. 
Απαραίτητη εµπειρία στις πωλήσεις και στις 
κρατήσεις, µε άριστη γνώση και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: manager@
aquasuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής µε άριστη γνώση 
Γαλλικών, από ξενοδοχείο 4* στο Μπαλί Ρεθύ-
µνου Κρήτης. Παρέχονται: δωρεάν διαµονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: roomdivision@
baliparadise.gr, τηλ: 2834 094253.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη 
στο χώρο του επαγγελµατικού τουρισµού, για 
on-line έκδοση. Γνώση του χώρου απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ: TAG1015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαλλόφωνος µε γνώση Microsoft 
Office, για εργασία σε τουριστικό γραφείο σε 
Πάρο ή Σαντορίνη από Μάιο έως και Οκτώβριο 
του 2016. Ε-mail: icounoupa@yahoo.gr, τηλ: 
6986 264011, ώρες επικοινωνίας: 10:30-13:30.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη αναζητά Προ-
σωπικό απαραίτητα µε αντίστοιχη προϋπηρεσία 
για τη συγκρότηση των τµηµάτων του (Οδηγούς, 
Καµαριέρες, Service, Κουζίνα, Υποδοχή, Groom, 
Ναυαγοσώστη) για τη νέα σεζόν 2016. Tηλ: 6932 
887480.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα 4* στο Καστέλι Κισ-
σάµου στα Χανιά, ζητά Καµαριέρες µε προϋπη-
ρεσία. Παρέχονται: σίτιση, στέγαση, ασφάλιση, 
µισθός. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
yiankriv@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα 4* στο Καστέλι Κισ-
σάµου στα Χανιά ζητά Yπάλληλους Υποδοχής, 
µε προϋπηρεσία και ξένες γλώσσες. Παρέχονται: 
σίτιση, στέγαση, ασφάλιση, µισθός. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: yiankriv@gmail.com.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Tharroe of Mykonos αναζητά 
Sales and Reservation Manager, για 12µηνη απα-
σχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για το ξενοδοχείο Cavo 
Olympo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@cavoolympo.gr, τηλ: 2352 022222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτοµο υποδοχής σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: 
διαµονή, φαγητό, µισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες - Καµαριέρες για 
10µηνη απασχόληση στη Ρόδο, για καθαρισµό 
ξενοδοχείων. Παρέχονται: νόµιµος µισθός, δια-
µονή και φαγητό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στην Κέρκυρα ζητά για 
τη σεζόν 2016 Υπάλληλους Υποδοχής, µε γνώση 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερµανικών, Πολωνικών. 
Παρέχονται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 ζητά Ναυαγοσώστη Θαλάσσης. 
Παρέχονται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ µονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 ζητά Καµαριέρες. Παρέχο-
νται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ξενοδοχειακό 
όµιλο, µε πτυχίο ΑΕΙ. Ύπαρξη µεταπτυχιακού θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά ∆ιευθυντή 
µε πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή εµπειρία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr.

ΤΟ HOTEL KOUROS επιθυµεί Υπάλληλο Υποδοχής. 
Απαραίτητα: τουριστική εκπαίδευση, προϋπηρεσία, 
γνώσεις Η/Υ, ξένης γλώσσας (Αγγλικά). Προσφέ-
ρονται: µόνιµη εργασία, µισθός βάσει προσόντων. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@hotelkourosdrama.gr, fax: 2521 025800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι σοβαρό χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, για µόνιµη εργασία σε ενοικιαζόµενα 
σπίτια στα Λουκίσια Χαλκίδας. Παρέχονται: διαµονή 
και µισθός. Τηλ: 22210 96307, 6977 294568.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Αράχοβα ζητά Καµαριέ-
ρα και Καθαρίστρια, µε αρµοδιότητα δωµάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη 
Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 2016 Υπεύθυνους 
Υποδοχής, µε προϋπηρεσία άνω των 6 ετών, από-
φοιτους σχολής και µε άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τµήµα πωλήσεων και δηµοσίων 
σχέσεων µε απόφοιτους σχολής, µε γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα για ξενοδοχείο. Τηλ: 210 
3212301.
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Εστίαση-Μάγειρες - 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εµφανίσιµη χωρίς απαραίτητη 
προϋπηρεσία, για cafe για να εκπαιδευτεί ως 
Barista. Μόνιµη πενθήµερη απασχόληση, περιοχή 
Ίλιον. Τηλ: 210 2635535, ώρες επικοινωνίας: 
18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εµφανίσιµη για αίθουσα µπιλιάρδου 
- cafe, για απογευµατινή απασχόληση 3 φορές 
την εβδοµάδα. Περιοχή Ζωγράφου. Τηλ: 210 
7717885, 6977 403669.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ ζητείται από ζαχαροπλαστείο 
στο Μαρούσι. Τηλ: 210 8068696.

ΨΗΣΤΗΣ / Τυλιχτής ζητούνται για καινούριο 
ψητοπωλείο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6030497.

ΒΟΗΘΟΣ κουζίνας ζητείται από ψητοπωλείο στο 
Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6030497.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής 4* 
200 κλινών ζητά για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους 
όλων των ειδικοτήτων:(Μάγειρα, Βοηθό Κου-
ζίνας, Καµαριέρες, Σερβιτόρους, Ρεσεψιονίστ, 
Συντηρητή). Ε-mail: info@hotel-akti.gr, τηλ: 
6976 555351.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Sous Chef, Α΄ και Β΄ Μάγειρες µε 
προϋπηρεσία σε 4*-5* ξενοδοχεία. Νέοι, δηµιουρ-
γικοί, δυναµικοί, ηγετικές ικανότητες, οµαδικό 
πνεύµα, παρατηρητικότητα, µεθοδικότητα για 
την επίτευξη οικονοµικών-ποιοτικών στόχων. 
E-mail: info@hotel-akti.gr, τηλ: 6976 555351.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Α’ για κουζίνα, Σερβιτόροι 
Α΄ για εστιατόριο και bar ξενοδοχείου. Η ζήτηση 
αφορά έµπειρα άτοµα µε βιογραφικά σηµειώµατα 
και συστατικές επιστολές από µονάδες τουρι-
στικές. Τηλ: 6976 555351.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Banquet - Sales 
Executive. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο 
ή εστιατόριο, γνώση Αγγλικών, δυναµική προσω-
πικότητα, οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στην Κρήτη 3* 150 κλινών ζητά 
για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους όλων των ειδι-
κοτήτων (Μάγειρα, Βοηθό Κουζίνας, Καµαριέρες, 
Σερβιτόρους, Ρεσεψιονίστ, Συντηρητή). E-mail: 
planetholidays@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Sous Chef, Α΄ και Β΄ Μάγειρες 
µε προϋπηρεσία σε 4*-5* ξενοδοχεία. Νέοι, δη-
µιουργικοί, δυναµικοί, µε ηγετικές ικανότητες, 
οµαδικό πνεύµα, παρατηρητικότητα, µεθοδικότητα 
για την επίτευξη οικονοµικών-ποιοτικών στόχων. 
E-mail: hara.zisimakis@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Hostess και Σερβιτόροι /ες από 
Κρητικό εστιατόριο στην Αθήνα, για µερική και 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: προ-
ϋπηρεσία, ευγένεια, υπευθυνότητα και οµαδικό 
πνεύµα. Βιογραφικά στο e-mail: hr.estiatorio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για τη θέση του Delivery και 
service, για κατάστηµα στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Bιογραφικά µε φωτογραφία απαραίτητη 
στο e-mail: dilias10@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευαστής κρύας κουζίνας, 
µε προϋπηρεσία και φωτογραφία απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: dilias10@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο που να γνωρίζει να κόβει γύρο 
από ψητοπωλείο στις Συκιές Θεσσαλονίκης, για 
2 µεροκάµατα την εβδοµάδα. Τηλ: 2310 200008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης για εργαστήριο 
ζαχαροπλαστικής µε πτυχίο ανάλογης σχολής 
(χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις) οµαδικό 
πνεύµα εργασίας. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: pastrydecoration@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ και Βοηθοί ζητούνται από αλυσίδα 
ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, για απασχόληση 
Απρίλιο - Οκτώβριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία και τουριστική σχολή. Βιογραφικά 
στο e-mail: chk1954@gmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΟΙ και Βοηθοί ζητούνται από αλυσίδα 
ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, για απασχόληση 
Απρίλιο - Οκτώβριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία και τουριστική σχολή. Βιογραφικά 
στο e-mail: chk1954@gmail.com.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων internet - cafe στις 
Σέρρες ζητά νέα. Τηλ: 6977 266322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος µε προϋπηρεσία σε καταστή-
µατα εστίασης, για απασχόληση σε αναψυκτήριο. 
Περιοχή Αµπελόκηποι Αθηνών. Βιογραφικά στο 
e-mail: nikos.koutsioukis@gmail.com.

ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ - εστιατόριο παραδοσιακό στο 
Μοναστηράκι ζητεί άτοµο για κουζίνα, έµπειρη. 
Βάρδια: µεσηµέρι - βράδυ. Τηλ: 210 3214152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος από καφετέρια στον Πειραιά 
για θέση µπουφέ µε προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sensescafebar@yahoo.gr.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ταβέρνα στη Σάµο που ειδικεύεται 
στα θαλασσινά εδέσµατα, ζητά για τη θερινή περί-
οδο 2016 απόφοιτο µαγειρικής σχολής Υπεύθυνο 
Κουζίνας, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχο είδος, σε επιχειρήσεις 
εστίασης. Ε-mail: trata.seafood@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Μάγειρα για 
κατσαρόλα. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πολυτελείας στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Μάγειρα µε γνώση της Ελληνικής παραδο-
σιακής κουζίνας. Μόνιµη εργασία όλο το χρόνο, 
ή διήµερα, τριήµερα. Τηλ: 6977 282822.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα και Ψήστης ζητούνται για Ιτα-
λικό εστιατόριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8982002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για κουζίνα από καφετέρια 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2713392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Barwoman για καφέ - bar στην 
Κασσάνδρεια Χαλκιδικής. ∆ιαµονή και φαγητό 
δωρεάν. Ωράριο 19:00-03:00. Τηλ: 6987 598310, 
κος ∆ηµήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εµφανίσιµη για καθηµερινή 
δουλειά σε µπαράκι - Ελληνάδικο στην Τρίπολη 
Αρκαδίας. Υψηλή αµοιβή και ΙΚΑ. Εισιτήριο και 
διαµονή πληρωµένα. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εµφανίσιµη και έµπειρη για 
4ήµερη βραδινή εργασία σε σοβαρό κλαµπ - Ελλη-
νάδικο στην Πάτρα. Παρέχονται: υψηλό ηµεροµίσθιο 
και διαµονή πληρωµένη. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman καλής εµφάνισης και έµπειρη 
στο χώρο, για καθηµερινή βραδινή εργασία σε 
µπαράκι - Ελληνάδικο στην περιοχή της Χαλκίδας. 
Ικανοποιητική αµοιβή και διαµονή πληρωµένη. 
Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εµφανίσιµη και έµπειρη για 
καθηµερινή βραδινή εργασία σε σοβαρό internet 
- καφέ Ελληνάδικο στην περιοχή Χανίων Κρήτης. 
Υψηλό ηµεροµίσθιο και διαµονή πληρωµένη. Τηλ: 
6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής µε προϋπηρεσία 
στο συγκεκριµένο αντικείµενο, για ψητοπωλείο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: moulgio@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εργασία σε cafe - bar στο 
Περιστέρι. Οδός Βύρωνος. Τηλ: 6973 271548.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ έµπειρη στο µπουφέ, από 
αναψυκτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 6942 480799.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από ψητοπωλείο στην Αρ-
τέµιδα. Τηλ: 22940 22904.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα Βριλήσσια ζητεί Ψήστη - Τυ-
λιχτή - Ψήστη. Τηλ: 210 8100080.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής /τρια ζητούνται για ψητοπωλείο 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 6946 794626.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής ζητούνται µε άριστη γνώση 
στο κάρβουνο, από σουβλατζίδικο στα Καµίνια. 
Τηλ: 6932 603100.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται µε προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 2 ετών, µε γνώσεις καφέ από αρτοποιείο 
στα Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6974 992611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια να ειδικεύεται στον καφέ, από 
αρτοποιείο. Περιοχή Χαϊδάρι. Τηλ: 210 9028111.

ΝΕΑ /ΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για µπουφέ σε καφετέρια 
πλησίον µετρό Σεπολίων. Τηλ: 210 5154596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώσεις service και µπουφέ, 
για εργασία σε µπόουλινγκ στον Άγιο ∆ηµήτριο. 
Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6979 860053.

ΚΑΦΕ στο Γουδή ζητά νέες για τη θέση του καφέ. 
Τηλ: 6955 063059, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε σχετική εµπειρία για τυροπιτάδικο 
στην Πετρούπολη. Τηλ: 6974 853836.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πολυτελείας στην Κηφισιά ζητά 
Sous Chef και Mάγειρα Α΄ µε προϋπηρεσία σε 
εστιατόρια µεσογειακής κουζίνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για service ή bar µε προϋπηρεσία, 
από νεανικό καφέ στη Σταυρούπολη. Τηλ: 6977 
463022.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Βοηθός Αρτεργάτη και Αρ-
τεργάτης σε αρτοζαχαροπλαστείο στον Κολχικό 
Λαγκάδα. Τηλ: 6949 722308, υπεύθυνος επικοι-
νωνίας κος Στέλιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για αναψυκτήριο µε γνώσεις 
παρασκευής καφέ και πώλησης. Περιοχή Νέα 
Ιωνία. Βιογραφικά στο e-mail: jordankou@in.gr.

LOOKING for a Chef de Partie / Sous Chef for a 
busy pub-restaurant in Abingdon, Oxfordshire. 
CVs: info@thenagsheadonthethames.co.uk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για service σε εστιατόριο στη Βέροια. 
Tηλ: 2331 100112, 6983 485550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρας /ισσα για 6ωρη τριήµε-
ρη ή τετραήµερη βραδινή απασχόληση, γνώστες 
Ελληνικής και Ιταλικής κουζίνας, σε cafe bar 
restaurant. Περιοχή Παιανία. Τηλ: 210 6644780, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-24:00.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο Παγκράτι ζητά νέα, εµφανίσιµη, 
για service ή µπουφέ. Τηλ: 6949 464785, 211 
4093175.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων πίτσας ζητά νέα για 
κουζίνα, µε προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
210 9922266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε σχετική εµπειρία από ψητο-
πωλείο. Τηλ: 210 5152210.

FAST FOOD επιχείρηση καφεστίασης - γρήγορου 
φαγητού στα Κάτω Πατήσια, πλησίον ΗΣΑΠ ζητεί 
Προσωπικό, µε καλή γνώση καφέ, για µόνιµη 
εργασία. Βασικός µισθός, πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 
6986 606964, 6945 911848, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α έµπειρος /η για λειτουργία 
κυλικείου εντός γυµναστηριακού χώρου στη 
Βάρη. Part time απασχόληση. Τηλ: 210 8990048, 
εσωτερικό 226.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στη Γερµανία στο χώρο της 
εστίασης ζητά Μάγειρα, για καντίνα µε δίπλωµα 
οδήγησης C1. Προσφέρονται: 15% επί των πωλή-
σεων, µισθός, κατοικία για τους πρώτους µήνες, 
µαθήµατα Γερµανικών. E-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για µπουφέ bar για πρωινή απα-
σχόληση και νέα για service για απογευµατινή 
βάρδια. Γνώση οινολογίας επιθυµητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: lykdebull@yahoo.gr.

GELATERIA στη Νέα Ερυθραία ζητά νέες για 
µπουφέ. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6945 938639.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Μάγειρας για Ελληνικό 
εστιατόριο στην Ολλανδία. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η εµπειρία στο Εξωτερικό. Παρέχονται: 
µισθός, διαµονή, διατροφή, ασφάλιση και ένσηµα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atservicesnl.com, 
τηλ: 6947 333622.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα ζευγάρια και µεµονωµένα 
άτοµα για εργασία σε εστιατόρια του εξωτερικού: 
Ολλανδία, Αυστρία, Γερµανία. Θα εκτιµηθεί η 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά µε πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: elpisjobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Μάγειρες - Σεφ για εργασία στο 
εξωτερικό µε πτυχίο. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: elpisjobs@gmail.com, τηλ: 24310 
63779, 6976 825020, επικοινωνία: ∆ευτέρα, 
Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-14:00, 18:00-21:00, 
Τρίτη-Πέµπτη 9:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barwoman και Barman κάτοικοι 
περιοχής, από µπαράκι στην Κυψέλη. Τηλ: 6977 
014085, ώρες επικοινωνίας: 6:00-10:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγµένων τροφίµων ζητά για 
το κατάστηµα λιανικής της Kayak Boutique 
στη Γλυφάδα νέες /ους Σερβιτόρους και Βο-
ηθούς, µε εµπειρία στο service. Βιογραφικά 
µε επισυναπτόµενη φωτογραφία στο e-mail: 
edesmataglifadas@kayak.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγµένων τροφίµων ζητά για το 
κατάστηµα λιανικής της Kayak Boutique στη 
Γλυφάδα νέες /ους Μάγειρες - Ζαχαροπλάστες, 
µε εµπειρία στην κρύα κουζίνα και γνώσεις ζα-
χαροπλαστικής. E-mail µε επισυναπτόµενη φω-
τογραφία: edesmataglifadas@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef µε προϋπηρεσία στην Ελληνι-
κή κουζίνα, για νέο Ελληνικό εστιατόριο στο 
Ντουµπάι. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
dubaijobs360@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα Σερβιτόροι /ες για νέο Ελ-
ληνικό εστιατόριο στο Ντουµπάι. Παρέχονται: 
µεταφορά, βίζα, διαµονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά στα Αγγλικά στο e-mail: dubaijobs360@
outlook.com.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κολωνάκι ζητάει: Barista, 
Μπουφετζή, ∆ιανοµέα (Delivery) για πλήρη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
6970 131808, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για εργασία σε αναψυκτήριο, 
µε επιθυµητή προϋπηρεσία σε χώρο εστίασης. 
Τηλ: 6949 089985.

 

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι -Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Αρχιτέκτονας Τοπίου µε 
3ετή επαγγελµατική εµπειρία σε έργα πρασίνου 
(µελέτη, επίβλεψη, κατασκευή) εµπειρία σε πωλή-
σεις. Γνώση Αγγλικών-AutoCAD, σχεδιαστικών 
προγραµµάτων έργων πρασίνου-µεταφορικό 
µέσο. Επιθυµητή γνώση Γερµανικών, σύνταξη 
τευχών δηµοπράτησης. E-mail: ergaprasinou1@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για βιολογικό κτήµα παρα-
γωγής ελιάς 150 km από την Αθήνα, µε Αγγλικά 
επιπέδου Proficiency και διαθέσιµος να ταξιδεύει 
στο εξωτερικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
almiint.com, fax: 210 8982593.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος χωρίς υποχρεώσεις, για Βοηθός 
σε αγροτικές εργασίες. Τηλ: 6987 218008.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Pest Control Services Hellas E.E 
ζητεί Γεωπόνους - Επόπτες ∆ηµόσιας Υγείας και 
Υγιεινολόγους, κάτοχους αυτοκίνητου, για µόνιµη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
pcsh.gr, τηλ: 210 5147141, fax: 210 5147274.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για αγροτικές εργασίες σε 
θερµοκήπια. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. 
Τηλ: 6974 221129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός Πολυτεχνίτης εσωτερικός, 
έµπειρος µε γνώσεις Η/Υ, υγιεινιστής, οικολόγος, 
για άµεση πρόσληψη και µε συστάσεις απαραί-
τητες. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.
gr, τηλ: 6972 873974.

Αισθητική-Μόδα-Οµορφιά-
Γυµναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια πεπειραµένη από studio 
αισθητικής να γνωρίζει manicure - pedicure, 
αποτρίχωση, τεχνητά για υποκατάστηµα στις 
Σπέτσες. Τηλ: 6980 231565, 2298 075206.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος ζητεί Καθηγήτρια επαγ-
γελµατικού µακιγιάζ, ονυχοπλαστικής, απόφοιτο 
ΤΕΙ ή ΙΕΚ ∆ηµοσίου. Τηλ: 210 5231864.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ αλυσίδα καλλυντικών Dust&Cream 
αναζητά για κατάστηµα στη Λάρισα Αισθητικό-
Μακιγιέζ, µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος 
αισθητικής ποδολογίας, περιποίησης ονύχων. 
Αρµοδιότητες: τακτοποίηση προϊόντων στα ράφια, 
έλεγχος-παραγγελίες. Ωράριο καταστηµάτων, full 
time. Ε-mail: dustandcream.larisa@gmail.com.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙ∆Α κοµµωτηρίων στον Άλιµο ζη-
τούνται έµπειροι /ες Μανικιουρίστες µε µεγάλη 
προϋπηρεσία. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, 
εξέλιξη, bonus. Τηλ: 6974 947005.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ νυχιών έµπειρη, µε ειδίκευση σε 
τεχνητά και σχέδια, ζητείται για νέο κατάστηµα 
στη Γλυφάδα (κέντρο). Τηλ: 6945 227253, 6980 
717566, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητεί πεπειραµένους 
νέους /ες για πιστολάκι. Τηλ: 210 8029216.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Βύρωνα ζητεί πεπειραµένη 
Κοµµώτρια για σαλόνι και βαφείο. Πλήρης ή µερική 
απασχόληση, µισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6973 
390341, 210 9837782.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο µετρό του Νέου Κόσµου, ζητεί 
Κοµµωτές /τριες µε τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία 
για κούρεµα και χτένισµα. Τηλ: 210 9015455.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο πεπειραµένο σε κουπέρ - πιστο-
λάκι, για µερική απασχόληση από κοµµωτήριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 6945 662499.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πεπειραµένη ζητείται, µε καλή 
γνώση manicure - pedicure - ηµιµόνιµο, τεχνη-
τά και αποτρίχωση, από αλυσίδα κοµµωτηρίων. 
Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 3609005.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πεπειραµένη ζητείται για αλυ-
σίδα κοµµωτηρίων, να γνωρίζει καλά manicure 
- pedicure, ηµιµόνιµο, τεχνητά, αποτρίχωση. Πε-
ριοχή Χαλάνδρι. Παρέχονται: εκπαίδευση, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 210 6858060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να γνωρίζει manicure - pedicure, 
αποτρίχωση και τεχνητά, µε όρεξη για δουλειά. 
Περιοχή Αµπελόκηποι. Τηλ: 210 6914184.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έµπειρη στο χτένισµα, για Πέµπτη, 
Παρασκευή, Σάββατο. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. 
Τηλ: 210 4814150, 6972 185960.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ και Μανικιουρίστ ζητούνται για 
µερική απασχόληση από κοµµωτήριο στη Νέα 
Ιωνία. Τηλ: 6938 028350.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έµπειρη µε άδεια ζητείται για Πέ-
µπτη, Παρασκευή, Σάββατο από κοµµωτήριο στην 
Καλλιθέα. Τηλ: 210 9560879, 6972 779874.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη να γνωρίζει από 
κούρεµα, χτένισµα ζητείται από κοµµωτήριο. 
Τηλ: 210 5051630.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στου Ζωγράφου ζητά Υπάλληλους 
Μανικιουρίστ - Πεντικιουρίστ, βαφείο, σαλόνι. 
Τηλ: 210 7772232, 210 7772068.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Παγκράτι ζητεί Βοηθό για 
καλό πιστολάκι. Σταθερή εργασία, πλήρες ωράριο, 
µισθός, ένσηµα, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 
7225578, 6977 479481.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Αργυρούπολη ζητά πεπειρα-
µένη Κοµµώτρια για γυναικείο τµήµα (κούρεµα, 
χτένισµα). Πενθήµερο, βασικός µισθός, bonus, 
ΙΚΑ. Τηλ: 6937 440101, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-22:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά πεπειραµέ-
νη Μανικιουρίστ µε γνώσεις κοµµωτικής. Τηλ: 
6977 071996.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά Κοµµώτρια, µε 
γνώσεις manicure - pedicure. Τηλ: 6977 071996.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Κοµµώτρια µε άριστη γνώση 
πιστολάκι. Περιοχή Κολωνάκι. Τηλ: 210 3642539.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί επαγγελµατία Κοµµώτρια 
µε προϋπηρεσία. Περιοχή Ναύπλιο. Τηλ: 27520 
21811, 6932 585848.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Βοηθούς µε προϋπηρεσία 
για σαλόνι και βαφείο. Τηλ: 210 9015455.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ κέντρα αδυνατίσµατος µεγάλα, 
ζητούν Πτυχιούχο Αισθητικό απόφοιτο ΤΕΙ. Τηλ: 
210 5733600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Αισθητικός για εργασία στην 
Κύπρο - Λεµεσό, σε µεγάλο κέντρο αισθητικής. 
Τηλ: 0035 725337447, 0035 725350340.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώσεις από πιστολάκι και 
κούρεµα. Περιοχή Μεταµόρφωση. Τηλ: 211 
4078499.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ /της πεπειραµένοι ζητούνται για 
συνεργασία σε κοµµωτήριο πολυτελείας στη 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 8945545.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες -∆ιανοµή
CAFE - εστιατόριο στο Γουδή ζητά νέους για 
delivery. Τηλ: 6955 063059.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από καινούριο ψητοπωλείο 
στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6030497.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από ιδιωτικό εκπαιδευ-
τήριο στο δάσος Χαϊδαρίου. Τηλ: 210 5322846.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισµού ζητά άτοµα µε καλή γνώση 
των εργασιών καθαρισµού σε χώρους θεάτρων, 
κινηµατογράφων. Τηλ: 210 2816666, ώρες επι-
κοινωνίας: ∆ευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαροί ∆ιανοµείς µε ιδιόκτητο µηχα-
νάκι, για εργασία σε εστιατόριο στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: kouligarest@
gmail.com, τηλ: 2310 270086.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ζητείται για πλήρη και για µερική 
απασχόληση, σε µονάδα φροντίδας ηλικιωµένων. 
Περιοχή Βούλα. Τηλ: 210 8992200, 210 8958710.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για τη θέση του Delivery και 
service, για κατάστηµα στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Bιογραφικά µε φωτογραφία απαραίτητη 
στο e-mail: dilias10@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Εσωτερική για φροντίδα 5µελούς 
οικογένειας, περιοχή Μελίσσια. Μισθός συζητή-
σιµος. Τηλ: 6946 102267.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται από κύριο για 2 ηµέ-
ρες την εβδοµάδα. Περιοχή Νέα Πεντέλη. Τηλ: 
6944 255663.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Εσωτερική ως Οικιακή Βοηθός, 
οµιλούσα Ελληνικά, µη καπνίστρια. Παρέχονται: 
διαµέρισµα για διαµονή, µισθός. Περιοχή Πεντέλη. 
Τηλ: 6942 575791.

Ο ΕΠΑΦΟΣ ζητά Υπάλληλο Εξωτερικών Εργασι-
ών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν δίπλωµα 
κατηγορίας Α΄ και Β΄. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@epafos.gr, κωδ: COURIER.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για διανοµή εντύπων, µε εµπει-
ρία στο χώρο προαιρετική. Βιογραφικά στο e-mail: 
phgasosgroup@gmail.com, τηλ: 6987 251081, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00 και 18:00-20:00, 
Υπεύθυνη επικοινωνίας κα Θωµαή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές για καθαρισµό σε περι-
οχές: Χαϊδάρι, Ελευσίνα, Μέγαρα, Ασπρόπυργος, 
Μάντρα. Τηλ: 210 8543296.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική να διαθέτει δύναµη και να 
γνωρίζει καλά Ελληνικά για τη φροντίδα ανάπηρης 
κυρίας 45 ετών. ∆ίδεται ρεπό. Τηλ: 6948 325140.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη οικίας στη Νέα Ερυ-
θραία. Απαραίτητες προϋποθέσεις: άδεια security 
σε ισχύ καθώς και προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00-
19:00. Τηλ: 6940 864823.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας µε άδεια security, βα-
σικές γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, ζητείται για 
σταθερές φυλάξεις στην περιοχή της Αττικής. Τηλ: 
210 2711000, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική για φροντίδα ηλικιωµένης, 
(µη κατάκοιτης) και οικιακές εργασίες. Περιοχή 
Κερατσίνι. Τηλ: 6942 523928, 210 8833313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για φύλαξη 2 παιδιών (4, ενός 
έτους) για λίγες ώρες. Μερικές µέρες πρωί µε 
ωράριο: 6:30-7:30 ή µεσηµέρι 2:30-4:30 ή βράδυ 
22:30-01:30. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Περιοχή: 
Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 6909 062499.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για διανοµή εντύπων πρωινές 
ώρες, σε σχολεία της Ηλιούπολης Αττικής. Τηλ: 
6944 574115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από καφέ στη Νέα Ιωνία, µε προϋ-
πηρεσία ή χωρίς. Προτιµούνται νέες µε δικό τους 
µηχανάκι. Τηλ: 210 2713392.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ µε δικό του µηχανάκι ζητείται από 
πιτσαρία, για βραδινή 4ωρη απασχόληση στην 
περιοχή Αµπελοκήπων. Ωράριο: 20:00-24:00. 
Tηλ: 210 6438707.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο. Περιοχή 
Πειραιάς. Τηλ: 6949 370162, 210 4128900.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ /ης ζητούνται από Ιταλικό εστιατόριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8946730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιανοµέας σε cafe - αναψυκτήριο, 
µε δικό του µεταφορικό µέσο για διανοµή στην 
περιοχή του κέντρου. Τριήµερη εργασία. Τηλ: 
6942 511622.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως Εσωτερική, από 
τριµελή οικογένεια. Τηλ: 6944 777415.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική ζητείται για την 
περιοχή της Κέρκυρας. Τηλ: 6945 755009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός ως Εσωτερική στην 
περιοχή της Γλυφάδας. Μισθός, ασφάλεια ΙΚΑ, 
συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά Ερµού 51 
στο Σύνταγµα. Tηλ: 210 3236764, 6947 727227.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται από ιδιωτική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στα Νότια Προάστια, 
µε δίπλωµα οδήγησης και άµεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 8948374, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος µε δικό του µηχανάκι, από καφετέρια 
στην Καισαριανή. Τηλ: 210 7254039.
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Υποτροφίες 2015-2016 από το ίδρυµα  
«Σωκράτειο-Μπλούρειο»
Το Μπλούρειο ίδρυµα υποτροφιών, µε έδρα την πόλη της Κοζάνης, ανακοινώνει ότι βάσει 
της µε αριθµ. 26/2015 απόφασης του διοικητικού συµβουλίου θα χορηγήσει για το ακαδη-
µαϊκό έτος 2015-2016 υποτροφία σε δύο πρωτοετείς φοιτητές, ή φοιτήτριες, ποσού 5ΟΟ€ 
ανά εξάµηνο σπουδών, για όσα έτη διαρκεί η εκάστοτε σχολή αυτού, ή αυτής.
∆ικαίωµα υποτροφίας έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές των ανωτέρων, ή ανωτάτων σχολών της 
Ελλάδας, ή του εξωτερικού που κατοικούν αυτοί και οι γονείς τους στην πόλη της Κοζάνης και 
είναι γραµµένοι αυτοί και οι γονείς τους στα δηµοτολόγια αυτής, έχουν απολυτήριο λυκείου 
άριστα, ή λίαν καλώς, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και είναι άποροι.
Οι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να προσκοµίζουν επίσης και τα εξής δικαιολογητικά:
• ωτοτυπία ταυτότητας
• Απολυτήριο λυκείου
• Πιστοποιητικό εγγραφής σε Α Τ  στο πρώτο έτος για το ακαδημα κό έτος 
• Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό δημότη των ίδιων και των γονέων αυτών
• Πιστοποιητικό απορίας του τμήματος κοινωνικής πολιτικής του δήμου Κοζάνης, όπως και 
το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό των γονέων των και το έγγραφο Ε9 αυτών και οτιδήποτε 
άλλο ο ίδιος, ή η ίδια επιθυµεί (πολυτεκνία, ασθένειες, αναπηρίες κτλ) και αποδεικνύει ειδικές 
κοινωνικές -οικογενειακές ανάγκες και καταστάσεις που αντιµετωπίζει.
Καταληκτική ημερομηνία  . Πληροφορίες στο τηλέφωνο .

Πρόγραµµα υποτροφιών από το Βρετανικό 
συµβούλιο και το ISIC
Το πρόγραµµα αφορά στη χορήγηση υποτροφίας ύψους έως 10.000 αγγλικών λιρών για 
την κάλυψη των διδάκτρων φοίτησης σε οποιοδήποτε πανεπιστήµιο εκτός της χώρας προέ-
λευσης του/της υποψηφίου και για οποιοδήποτε επίπεδο και κλάδο σπουδών. Η υποτροφία 
καταβάλλεται απευθείας στο ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης στο οποίο θα πραγµατοποιηθούν 
οι σπουδές. Mόνο στην περίπτωση που τα δίδακτρα είναι χαµηλότερα του ανώτατου χρηµα-
τικού ορίου, µπορεί το υπόλοιπο να καταβληθεί στον/στην υπότροφο ως δαπάνη ηµερήσιας 
διαβίωσης, συνολικής διάρκειας 52 εβδοµάδων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε 2 γύρους:
•  Αυγούστου  οεμβρίου   θέσεις
•  ανουαρίου  ουνίου   θέσεις
Για διευκρινίσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο email: 
dora@studyportals.com

∆ωρεάν πανεπιστήµιο στο δήµο Ωραιοκάστρου
Τη δυνατότητα επιµόρφωσης σε ενδιαφέρουσες θεµατικές ενότητες, µε τη βοήθεια εξειδι-
κευµένων επιστηµόνων-εισηγητών, θα έχουν από τον επόµενο µήνα οι κάτοικοι του δήµου 
Ωραιοκάστρου, µέσα από τη λειτουργία του λαϊκού πανεπιστηµίου δήµου Ωραιοκάστρου, 
το οποίο εξασφάλισε ο δήµος σε συνεργασία µε το σύλλογο επιστηµόνων κεντρικής Μακε-
δονίας Αριστοτέλης .
Η είσοδος είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους δηµότες, στους οποίους µε την ολο-
κλήρωση των εξαµήνων θα τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

α σημειωθεί ότι προαπαιτείται δήλωση συμμετοχής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να βρουν στο ισόγειο του δημαρχείου ραιοκάστρου γραφείο Παιδείας και ια ίου 
Μάθησης κα Μαρία Αγαθαγγελίδου . ι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Παρασκευή  

κτωβρίου  έως και τις  οεμβρίου .
 έναρξη της λειτουργίας του νέου θεσμού θα γίνει την Τετάρτη  οεμβρίου  στις 
. .  το απόγευμα. έμα της πρώτης εισήγησης είναι ικογενειακή θεραπεία  με 

εισηγήτρια την υχολόγο, Αθανασία Παπαρήγα.  χώρος διεξαγωγής των εισηγήσεων θα 
ανακοινωθεί τις επόµενες ηµέρες.
Με αφορµή την έναρξη λειτουργίας του λαϊκού πανεπιστηµίου ο δήµαρχος Ωραιοκάστρου, 
Αστέριος Γαβότσης απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους δημότες να αγκαλιάσουν την 
προσπάθεια αυτή τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα νέο θεσµό που αναµένεται να συµβάλει 
ιδιαίτερα στην επιµόρφωση των δηµοτών, µέσα από εκλαϊκευµένες διαλέξεις.

Ανακοίνωση προκήρυξης προγράµµατος από τα έσοδα 
του κληροδοτήµατος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»
Ανακοινώνεται η χορήγηση τριών υποτροφιών για το εξωτερικό, σε άριστους πτυχιούχους 
ελληνικών ιατρικών σχολών για εκπόνηση κλινικής έρευνας, µε επιλογή, για το ακαδηµαϊκό 
έτος , από τα έσοδα του κληροδοτήματος εωνίδας ικολα δης .
Κριτήρια επιλεξιµότητας αποτελούν ο βαθµός βασικού πτυχίου (τουλάχιστον 8,5) και η οικο-
νοµική αδυναµία. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες για την αξιολόγηση των υποψηφίων:
Αν.Προ σταμένη Τμήματος  ρόσω Παπασταματίου, 
τηλ.   ,  .
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.   ,  .
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.   ,  .
λένη ωγράφου, τηλ.   ,  .

 Τμήματος διαγωνισμών  .
Πληροφορίες για την παρακολούθηση των υποτρόφων κληροδοτηµάτων: 

άγια ικονομοπούλου  , .
ικολέτα Μαλατέστα  , .

Μαθήµατα παγκόσµιας ιστορίας από το ∆ήµο  
Ηρακλείου και τη Βικελαία δηµοτική βιβλιοθήκη
Κύκλο µαθηµάτων παγκόσµιας ιστορίας µε τίτλο «∆εκαέξι µικρά µαθήµατα για ένα µεγάλο 
κόσμο  διοργανώνει ο δήμος ρακλείου και η ικελαία δημοτική βιβλιοθήκη. Πρόκειται 
για μία συνεργασία ανάμεσα στη ικελαία δημοτική βιβλιοθήκη και στο τμήμα στορίας και 
Αρχαιολογίας του θνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα µαθήµατα προσφέρονται από την κ. Μαρία Ευθυµίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας 
του πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως ηλικίας 
και επιπέδου γνώσεων. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι δωρεάν. Τα µαθήµατα θα 
ξεκινήσουν στις  οεμβρίου  και θα ολοκληρωθούν στις  εκεμβρίου . α 
πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, Σάββατο  με  και Κυριακή  με  
στην αίθουσα Ανδρόγεω .  κύκλος των μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά δεκαέξι τρίωρα 
και στο τέλος θα δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης από τη ικελαία δημοτική βιβλιοθήκη.
Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων είναι απαραίτητη η υποβολή αίτηση στο e-mail: 

.  ή τηλεφωνικά στο  .

∆ωρεάν σεµινάριο crisis management communication
Στην εποχή που η παγκόσµια διάδοση της πληροφορίας είναι θέµα δευτερολέπτων, όλες οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισµοί είναι πλέον ευάλωτοι σε κρίσεις. Η επικοινωνία στην αντιµε-
τώπιση ενός προβλήµατος καθίσταται σηµαντική παράµετρος της επίλυσής του – συχνά πιο 
σημαντική και από την ίδια την αντιμετώπισή του.  σεμινάριο   συνδέεται 
άµεσα µε την επικοινωνία στη διαχείριση µίας κρίσης: πραγµατεύεται τα απαραίτητα βήµατα 
προετοιµασίας, τα σηµεία – κλειδιά των µηνυµάτων και τρόπους άµυνας.
Το σεµινάριο απευθύνεται σε ανέργους και φοιτητές/σπουδαστές που επιθυµούν να γνωρί-
σουν τα µυστικά στη διαχείριση µίας κρίσης (δεν είναι απαραίτητη η κατοχή κάρτας ανεργίας).
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα το Σάββατο ,   στο κεντρικό κτήριο του 
ΑΚΤ , υελπίδων Α, Αθήνα. ρα προσέλευσης   πληροφορίες κα λένη Κουτή, 
Τηλ. , . . .
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Για τη συµµετοχή στο σεµινάριο είναι απαραίτητη 
η δήλωση συμμετοχής, στη διεύθυνση .

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Συντονιστές- 
∆ιαµεσολαβητές Ιατρικού Τουρισµού»
Το οέμβριο θα υλοποιηθεί ο ος κύκλος του εκπαιδευτικού προγράμματος Συντονιστές

ιαμεσολαβητές ατρικού Τουρισμού   , μέρος της διεθνούς 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας     , ως συνεργασία της 

  με τη έα Γνώση  την , υπό την αιγίδα της λιτουρ. Πρόκειται για 
µια σύγχρονη ειδικότητα, απαραίτητη για τη διαµόρφωση και την ανάπτυξη της αγοράς του 
ιατρικού τουρισµού και του τουρισµού υγείας σε κάθε χώρα.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε αποφοίτους/εργαζόµενους του τουριστικού κλάδου, του 
κλάδου διοίκησης και µάρκετινγκ–πωλήσεων όπως επίσης και του κλάδου της υγείας και η 
συνολική του διάρκεια είναι 60-75 ώρες. Για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα απαιτείται πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα από τη ευτέρα  οεμβρίου έως το Σάββατο  οεμβρίου 

. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε ευτέρα Τετάρτη Πέμπτη και ώρες 
20:30 µ.µ. συµπεριλαµβανοµένων και 2 ενοτήτων οι οποίες θα διεξαχθούν Σάββατο στις 

   οεμβρίου και ώρες .  υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει στους 
χώρους του Κ Κ έα Γνώση Κασομούλη , . Κόσμος, ος όροφος, στάση μετρό γιος 
ωάννης . Για τη συμμετοχή σας, θα πρέπει να καταθέσετε είτε αυτοπροσώπως στ  Κ Κ έα 
Γνώση είτε μέσω  στη δ νση . , τα εξής δικαιολογητικά
• Αίτηση συμμετοχής
• ιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
• Αντίγραφο πτυχίου  αντίγραφο βεβαίωσης για τη γνώση αγγλικής γλώσσας
• εβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα και έγκριση του  

   Τ  και με την υποστήριξη της  .
Για εργαζόµενους, σε περίπτωση συµµετοχής µέσω εταιρείας, το πρόγραµµα δύναται να 
επιδοτηθεί από το λογαριασμό του Α   Α Κ , .
Για πληροφορίες  εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο  ,  

. .

Ανακοίνωση Προκήρυξης Προγράµµατος πέντε  
υποτροφιών εξωτερικού στον τοµέα της «Ψυχιατρικής»
Ανακοινώνεται η χορήγηση πέντε υποτροφιών για το εξωτερικό, με επιλογή, για το ακαδημα κό 
έτος 2015-2016, σε αντικείµενο του τοµέα της Ψυχιατρικής, από τα έσοδα του κληροδοτήµατος 
εις μνήμην Μαρίας αούση .

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε βαθµό του-
λάχιστον λίαν καλώς, που επιθυµούν, είτε να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή (3 θέσεις 
υποτροφιών), είτε να κάνουν κλινική ή πειραµατική έρευνα (2 θέσεις υποτροφιών), στο 
εξωτερικό.
H προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες για την αξιολόγηση των υποψηφίων:
Αν.Προ σταμένη Τμήματος  ρόσω Παπασταματίου, τηλ.   , .
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.   , .
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.   , .
λένη ωγράφου, τηλ.   , .

 Τμήματος διαγωνισμών  .
Πληροφορίες για την παρακολούθηση των υποτρόφων κληροδοτηµάτων: 

άγια ικονομοπούλου  , .
ικολέτα Μαλατέστα  , .
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ΑΘΗΝΑ

20 Οκτωβρίου 
Κάθε χρόνο στην Ε.Ε., περισσότεροι από 100 εκατοµµύρια 
τόνοι τροφίµων καταλήγουν στα σκουπίδια. Οι φυσικοί πόροι, 
όµως, δεν είναι ανεξάντλητοι… Η ανάγκη ενηµέρωσης της 
βιοµηχανίας τροφίµων, των supermarkets και των καταναλωτών 
είναι επιτακτική. Το Nutrinsider-the all in one supermarket 
app και ο Κόµβος Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας της 
Τεχνόπολης του δήµου Αθηναίων-Innovathens σας προσκα-
λούν στο 3ο FMCG Insider µε θέµα “Fight Food Waste”.
Τοποθεσία: Τεχνόπολις δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι.
Ώρα: 18.00

21 Οκτωβρίου 
Με ένα βραβευµένο ντοκιµαντέρ ξεκινούν οι προβολές της 
κινηµατογραφικής λέσχης Πεύκης για την περίοδο φθινόπωρο 
2015 – άνοιξη 2016. Το ντοκιµαντέρ της Ανιές Σκλάβου «Ο 
κυρ Ορφέας» θα προβληθεί στο δηµοτικό θέατρο Πεύκης (Χρ. 
Σµύρνης & Ρ. Φεραίου) σε συνδιοργάνωση µε το Ν.Π.∆.∆. του 
δήµου Λυκόβρυσης – Πεύκης «ΠΕ.Α.Π.» Ο Λευτέρης Σκλάβος 
πέρασε τη ζωή του ανάµεσα σε µηχανές προβολής, αφίσες 
και µποµπίνες φιλµ. Επί 65 χρόνια ήταν ιδιοκτήτης πολλών 
κινηµατογράφων, κάνοντας το πάθος του επάγγελµα και ζώ-
ντας τη ζωή του παρέα µε τους ήρωες της µεγάλης οθόνης.
Οι αναµνήσεις του παραµένουν ζωντανές. Μοιράζεται µαζί 
µας τις καλές και τις κακές στιγµές της ζωής του και µας λέει 
γιατί πολύ κόσµος τον φώναζε «κυρ Ορφέα».
Τοποθεσία: ∆ηµοτικό θέατρο Πεύκης, Χρ. Σµύρνης & Ρ. Φεραίου.
Ώρα: 20.00

22 Οκτωβρίου 
Οι εκδόσεις Νήσος παρουσιάζουν το βιβλίο «Η προφορική 
ιστορία στα µουσεία και στην εκπαίδευση», σε επιµέλεια της 
Ανδροµάχης Γκαζή της Ειρήνης Νάκου. 
Ο συλλογικός αυτός τόµος προβάλλει σύγχρονες θεωρη-
τικές και ερευνητικές τάσεις και προβληµατισµούς, καθώς 
και πρακτικές εφαρµογές, που αφορούν την αξιοποίηση 
της προφορικής ιστορίας στα µουσεία και στην εκπαίδευση, 
τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς: Αυστραλία, Βόρεια 

Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Τουρκία. 
Τοποθεσία: Τεχνόπολις δήµου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 
κτήριο Νέο Υδαταέριο. Ώρα: 19.30

23 Οκτωβρίου 
Φεστιβάλ για την προώθηση και στήριξη των ελληνικών 
προϊόντων. Το φεστιβάλ Made In Greece διοργανώνεται 
για πρώτη φορά στην Αθήνα. Στόχος του είναι η στήρι-
ξη και προβολή των ελλήνων βιοτεχνών, χειροτεχνών και 
παραγωγών, στις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες που περνούν 
λόγω της αυξηµένης ύφεσης, η τόνωση των ελληνικών επι-
χειρήσεων, η προώθηση, η παρουσίαση και η διαφήµιση 
στο ευρύ κοινό, των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Όλα αυτά µπορούν να επιτευχθούν σε συνδυασµό µε την 
προσπάθεια µεταστροφής του καταναλωτικού κοινού σε 
προϊόντα της ελληνικής γης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
της ανάπτυξης της πρωτογενούς Ελληνικής παραγωγής και 
οικονοµίας. Στο φεστιβάλ, θα υπάρχουν πολιτιστικά δρώ-
µενα, και συµβουλές για ευεξία, καλύτερη υγεία, διατροφή 
και οµορφιά από καταξιωµένους επιστήµονες µε οµιλίες 
και ζωντανές παρουσιάσεις, µε µουσική, χορό, γεύσεις και 
καλή διάθεση.

Τοποθεσία: Τεχνόπολις δήµου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι
Ώρα: 17.00-23.00

24 Οκτωβρίου 
Η ταξιθέτρια του χάους είναι µια γυναίκα 
που γεννήθηκε σε αντρικό σώµα και πολύ 
νωρίς απέκτησε συνείδηση της οµοφυ-
λοφιλίας της, γι’ αυτό και ο σεξουαλι-
κός της προσανατολισµός είναι µόνο οι 
γυναίκες. Άλλαξε πολλά επαγγέλµατα 
προκειµένου να επιβιώσει και να συντηρεί 
τις ερωµένες της, ώσπου, στο τεσσαρα-
κοστό έτος της ηλικίας της, διορίστηκε 
µόνιµα ως ταξιθέτρια του χάους. Σε αυτήν την performance 
που εκτυλίσσετε εν ώρα εργασίας, µας αποκαλύπτει όλα τα 
µυστικά του σπάνιου επαγγέλµατός της. Τοποθεσία: BOOZE 
:terminal-Stage, Κολοκοτρώνη 57, Μοναστηράκι. Ώρα: 20.30

25 Οκτωβρίου
Το κλασσικό έργο του των Ντάριο Φο και Φράνκα Ράµε παίρνει 
σάρκα και οστά σε ένα πολύ ζεστό χώρο. Η υπόθεση εξελίσ-
σεται γύρω από ένα ζευγάρι, την Αντωνία και το σύζυγό της. 
Η Αντωνία συχνά πυκνά παρουσιάζει αυτοκτονικές τάσεις και 
φθάνει στα όρια του νευρικού κλονισµού: απιστία, µοιχεία, 
έλλειψη αγάπης και σεξ από τον άνδρα της τη βάζουν σε 
υποψίες πως δεν την θέλει πια και θέλει να δώσει τέλος στη 
ζωή της. Μέχρι να ακούσει την πρόταση του άνδρα της για 
Ελεύθερο Ζευγάρι…
Τοποθεσία: Θέατρο Έναστρον, Ανώτερη Σχολή ∆ραµατικής 
Τέχνης Μ. Βογιατζή Τράγκα, Μπουµπουλίνας και ∆εληγιάννη 
19. Ώρα: 21.00

26 Οκτωβρίου
Η Ηρώ Κωστή παρουσιάζει στη gallery manifactura ένα ταξίδι, 
ένα παιχνίδι, µία απόδραση ένα magical trip. Μέσα από τα έργα 
της µε τα Ναΐφ µοτίβα, τις µυστικές πόλεις, ζώα και δέντρα, 
πλανήτες, άστρα και σπιτάκια παιδικά, ανάποδα ή κρεµαστά, 
χωρίς προοπτική, χωρίς σειρά και χρώµατα, χρώµατα, χρώµατα 
πολλά. Όπως στα όνειρα. Όπως στα παραµύθια.
Τοποθεσία: Manifactura, Χαλάνδρι-Ψυχικό, Αριστοφάνους 
17. Ώρα: 10.30-15.30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 Οκτωβρίου 
Με αφορµή τη συµπλήρωση 100 χρόνων από 
τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη, ο ΙANOS 
φιλοξενεί την οµαδική εικαστική έκθεση «Όταν 
συµβεί στα πέριξ...». Πρόκειται για ένα εικα-
στικό αφιέρωµα στο µεγάλο λαϊκό συνθέτη 
Βασίλη Τσιτσάνη, καθώς και για µία εικαστική 
εγκατάσταση-αφιέρωµα στο µουσικοσυνθέτη 
µε τίτλο «Το Τσακµάκι του Τσιτσάνη».
Στην οµαδική εικαστική έκθεση «Όταν συµβεί 
στα πέριξ...», τοπία της ζωής και της έµπνευσης 
του συνθέτη, οικογενειακές και οικείες φιγούρες 
που τον σηµάδεψαν, µικροαντικείµενα που το 
θυµίζουν, απόπειρες προσωπογραφίας-πορτρέ-
του του ιδίου, έµπνευση από ένα συγκεκριµένο 
τραγούδι ή εικονογράφηση συγκεκριµένων 
στίχων που επελέγησαν από τους καλλιτέχνες, 
προτείνουν ένα σύνθετο πλέγµα εικόνων που 
σκιαγραφούν τον Τσιτσάνη µε επιθυµία µνη-
µόνευσης και αγάπη, ενίοτε ίσως µε τρυφερό 
χιούµορ, αλλά πάντα µε σεβασµό.
Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 
09.00-21.00

21 Οκτωβρίου 
Μια θεατρική παράσταση για τη στήριξη του 
έργου των Γιατρών του Κόσµου στην Ειδοµένη. 
Μία ανατρεπτική κωµωδία, όπου ο συγγραφέας 
συνθέτει µε έξυπνο και επιτήδειο τρόπο συζυ-
γικές φάρσες, όπου το κωµικό είναι ανελέητο 
και σπαραξικάρδιο. Κάνοντας βαθιά σπουδή 
στους χαρακτήρες των ηρώων, καυτηριάζει τη 
µετριότητα της αστικής τάξης µε έναν τρόπο 
έξυπνο, ευέλικτο και κωµικό. Η πλοκή του 
έργου διαδραµατίζεται στο Παρίσι, στα τέλη του 

19ου αιώνα, η υπό-
θεσή του όµως είναι 
και σήµερα απολύτως 
αναγνωρίσιµη! Η πα-
ράσταση - µε ελεύθερη 
είσοδο - προσκαλεί το 
κοινό να συνεισφέρει στο έργο των "Γιατρών 
του Κόσµου" προς τους πρόσφυγες της Ει-
δοµένης, προσφέροντας το βράδυ της παρά-
στασης κάποια από τα φάρµακα της λίστας 
που αναφέρονται παρακάτω: ∆ερµατολογικές 
κρέµες, ωτικές, ρινικές και οφθαλµολογικές 
σταγόνες, αντιδιαρροϊκά φάρµακα (ενηλίκων 
και παιδιών), γαστροανθεκτικά, παρακεταµόλες 
παντός είδους, αντιβιώσεις ενηλίκων καθώς 
επίσης και σε αντιβηχικές καραµέλες.
Τοποθεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 
Λεωφόρος Στρατού 2Α. Ώρα: 20:30

22 Οκτωβρίου 
Work your soul... with world groove sound, 
Anima nation come around and... back in town!
Οι Anima Nation επιστρέφουν για µια ακόµα 
εκρηκτική εµφάνιση και ένα βράδυ γεµάτο funk, 
reggae, afrobeat, dub, soul και world groove!
Τοποθεσία: Eightball, Πίνδου 1, Λαδάδικα
Ώρα: 21.00

23 Οκτωβρίου 
H AddArt παρουσιάζει το 1ο Thessaloniki 
Animation Festival σε συνεργασία µε το κέ-
ντρο πολιτισµού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Το 1ο TAF θα λάβει µέρος στον 
κινηµατογράφο ορόσηµο «Αλέξανδρος» απένα-
ντι από το Λ. Πύργο στις 23-24-25 Οκτωβρίου 
2015. Με συνεχείς προβολές animation από 
όλο τον κόσµο για το κοινό της Θεσσαλονίκης. 
Ο επίτιµος καλεσµένος του TAF για το 2015 

θα είναι ο Rony Oren ένας ειδήµονας του εί-
δους και πρύτανης του τµήµατος animation 
του Bezalel Academy of Fine Arts & Design 
Jerusalem ο οποίος θα δώσει πέραν την πα-
ρουσία του και τα φώτα του σε σεµινάρια 
(masterclass) για stop motion animation. Επίσης 
θα προσκληθούν και άλλοι καλλιτέχνες της 
πόλης να ολοκληρώσουν το πρόγραµµα µε 
ενδιαφέροντα εργαστήρια πάνω στην τέχνη του 
animation. Θα υπάρξουν επίσης οµιλίες και 
πάνελ µε θέµα το animation και τις εφαρµογές 
του αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο 
χώρο του animation στην Ελλάδα. Στο TAF 
θα διεξαχθεί διαγωνισµός ταινιών animation 
µικρού µήκους και θα υπάρξουν βραβεύσεις 
σε διάφορες κατηγορίες.
Τοποθεσία: Πολ. κέντρο Αλέξανδρος - κινη-
µατογράφος Αλέξανδρος, Εθνικής Αµύνης 1
Ώρα: 18.00-22.30

24 Οκτωβρίου 
Μια καινοτόµα πρόταση και ιδέα για τα δεδο-
µένα της τέχνης στον ελληνικό χώρο έρχεται 
να εδραιώσει την Concept Art ως πρωτοπόρα. 
Η γκαλερί Λόλα Νικολάου σε συνεργασία µε 
νέους καλλιτέχνες της σχολής Καλών Τεχνών 
Φλώρινας αλλά και µε την υποστήριξη διε-
θνώς αναγνωρισµένων Concept Αrtist από τον 
κόσµο του Hollywood και των βίντεο games 
διοργανώνει το project «periapsis». Την πρώτη 
ελληνική sci-fi concept art - εικαστική έκθεση 
σε γκαλερί της χώρας µας. Βασισµένο στο 
concept - σενάριο του Κυριάκου Μπουρνά 
εννέα καλλιτέχνες, τρεις διεθνείς concept artists 
και ένας χαρισµατικός 10χρονος σχεδιαστής 
χτίζουν ένα κόσµο αποκαλυπτικής δυστοπίας 
στην τροχιά µιας αγγελικής πτώσης.
Τοποθεσία: γκαλερί Λόλα Νικολάου, Τσιµισκή 52
Ώρα: 12.00-15.00

25 Οκτωβρίου
Η Καραγεώργη δου-
λεύοντας µε τις λέξεις, 
εκφράζει, όχι µόνο τα 
συναισθήµατά της αλλά 
και τον πλούτο και την 
πολυπλοκότητα του φυ-
λετικού µείγµατος σε µια 
πόλη όπως η Θεσσαλο-
νίκη. Η εγκατάστασή της
αποτελείται από οκτώ χάρτινα τρίπτυχα, που 
κρέµονται από τις ισάριθµες ακτίνες µιας ατρά-
κτου. Τα πανό είναι ζωγραφισµένα σαν πα-
λαιά χειρόγραφα, όπου η γραφή χάνεται και 
ξεθωριάζει, µε κείµενα που επαναλαµβάνουν 
τις λέξεις «Ζω» και «Ανάσα». Ο αριθµός 8 
επαναλαµβάνεται, ως το τελετουργικό µιας 
ιερής ή επαναλαµβανόµενης γεωµετρίας και 
ως µια αναφορά µε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς 
αντιπροσωπεύει τις οκτώ γλώσσες- ιδιώµατα 
των εθνοτήτων που συµβίωναν στη Θεσσαλονί-
κη: Ελληνικά, Οθωµανικά, Τούρκικα, Λαντίνο, 
Εβραϊκά, Αρµένικα, Ποντιακά και Βλάχικα. 
Τοποθεσία: Αλατζά Ιµαρέτ, Κασσάνδρου 91-93
Ώρα: 11.00-18.00

26 Οκτωβρίου
Οµαδική έκθεση φωτογραφίας µε θέµα «Ταξίδι 
στα Ιωάννινα» των µελών των φωτογραφικών 
οµάδων «Φ» και «Φωτοπόροι» θα πραγµατο-
ποιηθεί στον πολυχώρο εικόνας Κούνιο, από 
τις 22 Οκτωβρίου ως τις 24 Νοεµβρίου 2015. 
Η έκθεση προέκυψε µετά από τη διήµερη φω-
τογραφική εκδροµή που πραγµατοποίησαν οι 
οµάδες στα Ιωάννινα και αποτελείται από 130 
φωτογραφίες 25 µελών των οµάδων.
Τοποθεσία: Πολυχώρος εικόνας Κούνιο, Κο-
µνηνών 24. Ώρα: 09.00-17.00
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∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
n ∆ηµοτικές βιβλιοθήκες

➤ Βιβλιοθήκη Ακαδηµίας 
Αθηνών «Ιωάννης 
Συκουτρής» 
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµίου 28, 
ΤΚ 106 79, Αθήνα
Τηλ: 210 3664700,  
φαξ: 210 3643067
e-mail: library@ 
academyofathens.gr

➤ Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµίου 32, 
Αθήνα - Τηλ: 210 3382601
Site: www.nlg.gr 

➤ Μουσική Βιβλιοθήκη  
Μεγάρου Μουσικής
Στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του 
Μεγάρου Μουσικής, Βασ. Σοφίας 
& Κόκκαλη 1 - Τηλ: 210 7282771

➤ Ελληνοαµερικάνικη Ένωση 
∆ιεύθυνση: Μασσαλίας 22,  
4ος όροφος. Τηλ: 210 3680044
Γαλλικό Ινστιτούτο
∆ιεύθυνση: Σίνα 31, 3ος όροφος
Τηλ: 210 3398652/672

➤ Ελιά
∆ιεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5, 
Αθήνα - Τηλ: 210 3211149

➤ Κεντρική Βιβλιοθήκη  
του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ):
Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ: 210 
7721085, Βιβλιοθήκη / Ανα-
γνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ 
(Ροτόντα), τηλ: 210 7722229, 
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Μπουµπουλίνας-Συλλογή 
∆οξιάδη, τηλ: 210 7723732-34. Στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,  
e-mail: libloan@central.ntua.gr

➤ Ανώτατη Σχολή  
Καλών Τεχνών
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 256,  
Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 4801204

➤ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
∆ιεύθυνση: Σουηδίας 61, Αθήνα
Τηλ: 210 7210536

➤ Βιβλιοθήκη Ιταλικού  
Μορφωτικού Ινστιτούτου
∆ιεύθυνση: Πατησίων, 47
Τηλ: 210 5242646

➤ EKEBI
∆ιεύθυνση: Αθανασίου ∆ιάκου 4
Τηλ: 210 9200306-8

➤ Βιβλιοθήκη της Βουλής
Σύνταγµα, τηλ: 210 3707227, 
Μπενάκειο, Άνθιµου Γαζή 2, τηλ: 
210 5102603-4, Καπνεργοστάσιο, 
Λένορµαν 218, Κολωνός, τηλ: 
210 5102605

➤ Ευώνυµος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη
∆ιεύθυνση: Αγίων Ασωµάτων 
9, Θησείο - Τηλ: 210 3316516

➤ Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος
∆ιεύθυνση: Λέκκα 23-25,  
1ος όροφος - Τηλ: 210 3291701

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Παρασκευή
∆ιεύθυνση: Αλέκου 
Κοντόπουλου 13, Αγία 
Παρασκευή T.K.153 42, Αθήνα - 
Τηλέφωνo: 210 6395335  
(∆ανεισµός) e-mail:  
viv-agp1@otenet.gr (∆ανεισµός)

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος ∆ηµήτριος
∆ιεύθυνση: Αγίου ∆ηµητρίου 
216 & Ειρήνης 17 (είσοδος από 
Ειρήνης) - Τηλ: 210 9719423

➤ Κεντρική ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη - Αθήνα
∆ιεύθυνση: ∆οµοκού 2,  
Σταθµός Λαρίσης, Τ.Κ. 10440
Τηλ: 210 8846011

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλλιθέα
∆ιεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 
Τ.Κ. 176 76. Τηλ: 213 2070300

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - ∆άφνη
∆ιεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, 
Τ.Κ. 17237, ∆άφνη

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
∆ραπετσώνα
Αµφιάλη: 210 4312182 & 210 
4003116, Ευγένεια: 210 4002916, 
∆ραπετσώνα: 213 2004097
keratsinilib@gmail.com

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ελληνικό -Αργυρούπολη
∆ιεύθυνση: Ρεθύµνης & ∆ωδε-
καννήσου 37, Αργυρούπολη
Τηλ: 210 9920801

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ζωγράφου
∆ιεύθυνση: Ανακρέοντος 60  
& Παπαναστασίου, Ζωγράφου
Τηλ: 210 7706271

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Ίλιον 
∆ιεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον
Τηλ: 213 2030 001

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Κορωπί
Παπασιδέρη Γεωργίου 13, Κορωπί, 
19400 - Τηλ: 210 6626295

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Πεντέλη
∆ιεύθυνση: Πνευµατικό Κέντρο 
- πλατεία Νέας Πεντέλης
Τηλ.: 210 8105798

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Πεντέλη
∆ιεύθυνση: Μέγαρο ∆ουκίσσης 
Πλακεντίας, τέρµα οδού Βύρωνος, 
Πεντέλη - Τηλ.: 213 214 0602

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Μελίσσια
∆ιεύθυνση: 17ης Νοέµβρη 15, 
πλατεία Αγ. Γεωργίου, Μελίσσια
Τηλ.: 210 6138802

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
∆ιεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 22 
& Κολοκοτρώνη, Πειραιάς
Τηλ: 2104126730 & 2104126750

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Βαρβάρα
∆ιεύθυνση: Σερίφου 2, Αθήνα
Τηλ: 210 5699423

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιοι Ανάργυροι
∆ιεύθυνση: Ηρώων 
Πολυτεχνείου 39, Αθήνα -  
Τηλ: 210 2690511

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
∆ιεύθυνση: Μπιχάκη 15,  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ: 210 4838374

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Αιγάλεω
∆ιεύθυνση: ∆ηµαρχείου &  
Κουντουριώτου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 5907060

➤ Θουκυδίδειος ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη - Άλιµος
∆ιεύθυνση: Μαντώ Μαυρογένους 
5, Άλιµος - Τηλ: 210 9833399

➤ Βιβλιοθήκη Πνευµατικού 
Κέντρου - Μαρούσι
∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 
Μαρούσι - Τηλ: 210 8021308

➤ Βιβλιοθήκη Πνευµατικού 
Κέντρου - Αµπελόκηποι
∆ιεύθυνση: Φαραντατών & Μι-
κράς Ασίας, Αθήνα (πλατεία Αγίου 
Θωµά) - Τηλ: 210 7797594

➤ Βιβλιοθήκη Πνευµατικής 
Εστίας - Βούλα
∆ιεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα
Τηλ: 210 8952241

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Βουλιαγµένη
∆ιεύθυνση: Αφροδίτης 2, 
Βουλιαγµένη
Τηλ: 210 8960156

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Βριλήσσια
Τηλ: 210 6801654

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηλιούπολη
∆ιεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 
7, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλ: 210 9948344

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηράκλειο Αττικής
∆ιεύθυνση: Κουντουριώτου 18Α 
& Νεότητος, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2826276

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Καισαριανή
∆ιεύθυνση: Υµηττού 57  
& Ηρώων Σκοπευτηρίου, 
Τηλ.: 210 7515467 

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Φιλαδέλφεια
∆ιεύθυνση: Ν. Τρυπιά 45 
Τηλ.: 210 2582466, 210 2582412

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Μοσχάτο
∆ιεύθυνση: Πίνδου 36, 183 44, 
Μοσχάτο Αττικής
Τηλ: 210 9414314

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Πετρούπολη
∆ιεύθυνση: Μπουµπουλίνας 59 
∆ιάκου Αθανάσιου
Τηλ.: 210 5025250

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
∆ιεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 
22 Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 18531
Τηλ.: 210 4194629

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Παλαιό Φάληρο
Τρίτωνος 118 Παλαιό Φάληρο, 
Τ.Κ. 17562 - Τηλ.: 210 9883588

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλύβια Σαρωνικού
∆ιεύθυνση: Αθηνών  
και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια 
(∆ηµαρχείο Σαρωνικού) -  
Τηλ: 22990 48509

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Χαϊδάρι
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 58 21 574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Αγίας Βαρβάρας-Ν. Χαχλάκης
∆ιεύθυνση: Πνευµατικό κέντρο: 
Σερίφου 2. Τηλ.: 210 5699423

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Ψυχικό
∆ιεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 
13 Ψυχικό, Τ.Κ. 15452
Τηλ.: 210 6724307

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Αχαρνές
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 205 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671
Τηλ.: 210 2321470

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Ταύρος
∆ιεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 4 
Ταύρος, Τ.Κ. 17778
Τηλ.: 210 3417939

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Μαρκόπουλο
∆ιεύθυνση: Παπαβασιλείου Γ. 34 
Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 49393

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη -  
Μεταµόρφωση
∆ιεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 5821574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Βύρωνας
∆ιεύθυνση: Καισαρείας Βύρωνας, 
Τ.Κ. 16231 - Τηλ.: 210 7640072

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - Νίκαια 
∆ιεύθυνση: Αρκαδίου 23 
Νίκαια, Τ.Κ. 18453 -  
Τηλ.: 210 4936680

➤ ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη - 
Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5577593, 210 5577191

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - Αίγινα 
∆ιεύθυνση: Κυβερνείου 6, ΤΚ 
180 10, Αίγινα
Τηλ. & fax: 22970 22626 
E-mail: vivlaigi@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Αµφίκλεια
Τηλ. & fax: 22340 29033
E-mail: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242
E-mail: mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Αρεόπολη
Τηλ. & fax: 27330 51320
E-mail: mail@vivl-areop.lac.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη 
Αταλάντης «Αιάντειος»
∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ηµαρχείου, 
ΤΚ 352 00, Αταλάντη
Τηλ. & fax: 22330 80016
E-mail: mail@vivlatalant.fth.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Βέροια
∆ιεύθυνση: Έλλης 8, ΤΚ 591 
00, Βέροια - Τηλ.: 23310 24494  
E-mail: info@libver.gr 

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - Βυτίνα
Τηλ. & fax: 27950 22017
E-mail: vivlvyt@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Γρεβενά 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 511 00 Γρεβενά 
Τηλ. & fax: 24620 23056 
E-mail: grevlibr@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - ∆ελφοί 
∆ιεύθυνση: Βασ. Παύλου  
& Φρειδερίκης 40, ΤΚ 330 54, 
∆ελφοί - Τηλ.: 22650 82617, 
fax: 22650 82834 - E-mail:  
mail@vivl-delfon.fok.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη και Μουσείο της 
Ελληνικής Σχολής ∆ηµητσάνας
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
Τηλ. & fax: 27950 31219
E-mail: vivldimi@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - ∆ράµα 
Αγ. Βαρβάρας 5, TK 66100, ∆ράµα 
Τηλ. & fax: 25210 33382 
E-mail: kenbibldra@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη- Έδεσσα
∆ιεύθυνση: Φιλίππου 32-34, 
ΤΚ 582 00, Έδεσσα 
Τηλ. & fax: 23810 26777 
E-mail: mail@vivl-edess.pel.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ελευθερούπολη 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Αγίου 
Νικολάου, ΤΚ 641 00, 
Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545 
E-mail: mail@vivl.elefth.kav.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ζαγορά 
Τηλ. & fax: 24260 22591
E-mail: mail@vivl-zagor.mag.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ζάκυνθος 
∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ιονυσίου 
Σολωµού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
Τηλ. & fax: 26950 48128
E-mail: mail@vivl-zakynth.zak.
sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ιωάννινα «Ζωσιµαία» 
∆ιεύθυνση: Ελευθερίου 
Βενιζέλου και Μπότσαρη,  
ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, - fax: 
26510 83445 - E-mail: zosbibl@
otenet.gr, vivlioan@sch.gr 

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καλαµάτα
∆ιεύθυνση: Πλατεία Υπαπαντής, 
ΤΚ 241 00, Καλαµάτα 
Τηλ.: 27210 96818,  
fax: 27210 96854 
E-mail: mail@vivlkkal.mes.sch.gr

➤ Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 
- Αργοστόλι 
∆ιεύθυνση: Ηλία Ζερβού 12, ΤΚ 
281 00, Αργοστόλι 
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 
22583 - E-mail: vivlarg@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Καρπενήσι
∆ιεύθυνση: Εθνική Οδός 
Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 361 

00, Καρπενήσι - Τηλ. & fax: 
22370 80269 - E-mail:  
mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κέρκυρα 
∆ιεύθυνση: Αγγλικοί Στρατώνες, 
Παλαιό Φρούριο, ΤΚ 491 00, 
Κέρκυρα - Τηλ.26610 38583, 
fax: 26610 38195 
E-mail: plicorfu@otenet.gr,  
mail@vivl-kerkyr.ker.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κιλκίς 
∆ιεύθυνση: Γ. Καπετά 17,  
ΤΚ 611 00, Κιλκίς 
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161, 
fax: 23410 76339 
E-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κόνιτσα 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298 
E-mail: lib-Koni@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λαµία 
∆ιεύθυνση: Αινιάνων 6,  
ΤΚ 351 00, Λαµία 
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 
23732 - E-mail: liblam1@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λάρισα 
«Κωνσταντίνος Κούµας»
∆ιεύθυνση: Παπακυριαζή 47, 
ΤΚ 412 22, Λάρισα - Τηλ.: 2410 
531973, fax: 2410 549390 
E-mail: dkblkk@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λειβαδιά 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Κατσώνη, 
ΤΚ 321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 89970,  
fax: 22610 81028 
E-mail: vivlivad@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ληξούρι. Mουσείο Τυπάλδων 
Ιακωβάτων 
∆ιεύθυνση: Αικατερίνης Τουλ 
1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325,  
fax: 26710 92676 
E-mail: mail@vivl-lixour.kef.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Μήθυµνα
∆ιεύθυνση: Χατζηαποστόλη 18, 
ΤΚ 811 00, Μήθυµνα
Τηλ. & fax: 22530 72115
E-mail: library@hol.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη- 
Μηλιές Βόλου 
Τηλ. & fax: 24230 86260
E-mail: mail@vivl-mileon. 
mag.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Ρουµάνειος 
Βιβλιοθήκη - Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. & fax: 27320 23080
E-mail: vivlmol@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Μουζάκι Καρδίτσας
Τηλ. & fax: 24450 41152
E-mail: bibliomo@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Μυτιλήνη 
∆ιεύθυνση: Σµύρνης 11,  
ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 28187,  
fax: 22510-23466 
E-mail: publibmyt@lesvos.
aegean.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ναύπακτος 
«Παπαχαραλάµπειο»
∆ιεύθυνση: Κοζώνη 7,  
ΤΚ 303 00, Ναύπακτος 
Τηλ.: 26340 27388,  
fax: 26340 27478 - E-mail: 
mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπλιο «Ο Παλαµήδης»
∆ιεύθυνση: Κωλέττη 3,  
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ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 25610,  
fax: 27520 27256
E-mail: nafplibr@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη - 
Πεταλίδι 
Τηλ. & fax: 27220 31269
E-mail: mail@vivl-petal.mes.sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Πύργος 
∆ιεύθυνση: Γερµανού  
& Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, 
Πύργος - Τηλ.: 26210 30510, 
fax: 26210 22762 -  
E-mail: bibpyrg@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρέθυµνο 
∆ιεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26, 
ΤΚ 741 00, Ρέθυµνο
Τηλ.: 28310 29215, 
fax: 28310 20238
E-mail: libret@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρόδος
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 1,  
ΤΚ 851 00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448,  
fax: 22410 70638
E-mail: info@rhodeslibrary.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Σάµος 
∆ιεύθυνση: Θεµιστοκλή  
Σοφούλη 47, ΤΚ 831 00, Σάµος
Τηλ. & fax: 22730 27216
E-mail: librasam@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σέρρες 
∆ιεύθυνση: Ν. Νικολάου 20, 
ΤΚ 621 24, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550,  
fax: 23210 58015
E-mail: serrelib@serrelib.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σιάτιστα 
«Μανούσεια»
∆ιεύθυνση: Πλατεία 
Τσιτσοπούλου 3,  
ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: 24650 21036,  
fax: 24650 21261
E-mail: vivlsiatista@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σπάρτη 
∆ιεύθυνση: Λυκούργου 135,  
ΤΚ 231 00, Σπάρτη
Τηλ.: 27310 26853,  
fax: 27310 89331
E-mail: biblspar@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Τρίπολη 
∆ιεύθυνση: Γεωργίου Α΄ 41,  
ΤΚ 221 00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
E-mail: vivltrip@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη - Φλώρινα 
«Βασιλικής Πιτόσκα»
∆ιεύθυνση: Αργυροκάστρου 1, 
ΤΚ 531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118
E-mail: biblFlor@otenet.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χαλκίδα
∆ιεύθυνση: Μ. Κακαρά 2,  
ΤΚ 341 00, Χαλκίδα
Τηλ.: 2221022031, fax: 22210 
88778 - E-mail: vivlchal@sch.gr

➤ ∆ηµόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χίος «Κοραής»
∆ιεύθυνση: Κοραή 2,  
ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246,  
fax: 22710 28251 
E-mail: bibkor@aegean.gr

n Κοινωνικά Φροντιστήρια
➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Άγιος Ανδρέας Άνω Πατησίων 
∆ιεύθυνση: Ωρωπού και Τέω, 
Αθήνα - Τηλ.: 210 2914686

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Αθηναίων
Λεωφόρος Ιωνίας & Ρως 8, 
Αθήνα, e-mail: koinwniko.
frontisthrio@gmail.com 
Τηλ.: 210 2511339  
Ώρες λειτουργίας: 4-10 µ.µ. 
∆ευτέρα-Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Λυκόβρυσης-Πεύκης
∆ήλωση συµµετοχής  
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης  
www.likovrisipefki.gr. 
Για πληροφορίες µπορείτε 
να απευθύνεστε στο ΝΠ∆∆ 
«Παιδεία Κοινωνική Προστασία 
& Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 
στο τηλέφωνο 213 2051745, 22.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωγράφου
∆ιεύθυνση: Μούσχου 18, Ιλίσια
Τηλ: 210 748626 & 210 7789652

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
∆ιεύθυνση: Σοφοκλέους 4, 
(Στοά Αθηνών, στάση µετρό 
Πανεπιστήµιο).  
Τηλεφωνικά στους αριθµούς 
210 3245098, 210 3311270  
ή ηλεκτρονικά  
(kf.libiaa@gmail.com  
ή koinonikofrontistirioiaa.
blogspot.gr)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βριλισσίων
∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 
(Αλεξάνδρας) 150,  
τηλ. 24210 33545.  
Η αίτηση θα συµπληρώνεται 
στο φροντιστήριο

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
του ∆ήµου Γλυφάδας
Τηλ: 213 2025236

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
του ∆ήµου Αλίµου
Τηλ: 213 2008040

➤ Kοινωνικό Φροντιστήριο  
Παλλήνης
∆ιεύθυνση: Λεονταρίου, Παλλήνη 
Τηλ.: 210 6604726, 210 6033160 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορω-πίου - Τηλ: 210 6622324 
& 210 6026275

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Μαρκοπούλου
∆ιεύθυνση: Μαρκόπουλο 
Μεσο-γαίας 190 03, Ελλάδα
Τηλ.: 22990 85095, 22990 20174, 
22990 20105

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μοσχάτου - Ταύρου
∆ιεύθυνση: Λύκειο Ταύρου,  
Αγ. Σοφίας 16 και Χρ. Σµύρνης
∆ιεύθυνση: Λύκειο Μοσχάτου, 
Ιλισού και Κεφαλληνίας

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Αµαρουσίου
Τηλ.: 213 2031920 & 921

➤ ∆ηµοτικό Φροντιστήριο 
Ελευσίνας
∆ιεύθυνση: Ερµού και Αθήνας, 
Ελευσίνα 192 00, Ελλάδα
Τηλ: 213 1601410

➤ Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
∆ήµου Αιγάλεω
∆ιεύθυνση: 4ο Ενιαίο Λύκειο 
Αιγάλεω, Μυκυνών και Κορίνθου, 
Αιγάλεω - Τηλ.: 210 5902440

➤ Κοινωνικό  
Φροντιστήριο Ιλίου
Για εγγραφές και δηλώσεις 
συµµετοχής µπορείτε να 
επικοινωνείτε µε τον κύριο 
∆ηµήτριο Αµπατζή στο τηλ. 
213 2030036 και την κυρία 
Ευαγγελία Πολυδώρου στο 
τηλέφωνο 213 2030042 
καθηµερινά 09:00-14:30.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καισαριανής
Πληροφορίες στο Γραφείο 
Παιδείας ∆ήµου Καισαριανής, 
τηλ: 213 2010733, 213 2010779 
e-mail: pedia@kessariani.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κερατσινίου
Οι µαθητές που έχουν ανάγκη 
από τα δωρεάν µαθήµατα 
υποστήριξης για πληροφορίες 
και εγγραφές µπορούν 
να επικοινωνήσουν µε τα 
τηλέφωνα: 69459 60279, στις 
ώρες (11πµ-1µµ, 6µµ-9µµ) 
και 210 4317001 (11πµ- 1µµ) 
καθηµερινά.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νέας Μάκρης
Τηλ: 694445 2024 ή 697739 2732

➤ Κοινωνικό φροντιστήριο 
Περιστερίου
Τα τηλέφωνο της γραµµατείας 
του κοινωνικού φροντιστηρίου 
είναι 210 5711633 και 
υπεύθυνος εγγραφών  
ο πάτερ Αλέξανδρος.
∆ωρεάν φροντιστήριο για 
παιδιά οικονοµικά αδύναµων 
στον Πειραιά. Αιτήσεις 
συµµετοχής των µαθητών 
στο Πρόγραµµα «∆ιδακτική 
Αλληλεγγύη», υποβάλλονται 
στα γραφεία της Κοινωφελής 
∆ηµοτική Επιχείρηση Πειραιά, 
(ΚΟ.∆.Ε.Π.), Ζωσιµαδών 11  
& Ελευθερίου Βενιζέλου.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορυδαλλού
Πληροφορίες και αιτήσεις  
στο http//www.korydallos.gr, 
210 4990410, φαξ:  
210 4990450.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
στην Κόρινθο
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  
στα γραφεία του Κέντρου 
Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου 
Κορινθίων, Κολιάτσου 30 - 2ος 
όροφος, τηλ. 27410 85638, 
85636, ώρες 9.00 π.µ έως 
14.00 µ.µ. 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μαλεβιζίου
Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται 
στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
∆ήµου, στα τηλέφωνα 2813 
400684 και 2813 400692, 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορδελιού - Ευόσµου
∆ιεύθυνση: Πηνειού 3,  
Κορδελιό Εύοσµος 
Τηλ.: 2310 703221 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα εγγραφών 6979 
972715 και 6977 256196,  
e-mail: persaliapi@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Παύλου Μελά
∆ιεύθυνση: Λήµνου 2, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 020196,  
2310 020165

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
∆ιεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη 
E-mail: info@elmepierias.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Πύργου
∆ιεύθυνση: 2ο Γυµνάσιο και 
Λύκειο, Ελευθερίου Βενιζέλου
Τηλ.: 26213 62415
http://www.dimospyrgou.gr/
portal/page/portal/Pyrgos/Home 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο - 
Ήλιδα Αµαλιάδα
∆ιεύθυνση: Φιλικής  
Εταιρείας 6, Ήλιδα 
E-mail: press@amaliada.gr,  
τηλ. 2622 360509 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ναυπλίου
Τηλ: 6973 573426,  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Ζερβοπούλου ∆ήµητρα

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Χανίων
Πληροφορίες: Προϊσταµένη του 
τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, 
κα Κτενιαδάκη Ελένη. Τηλ: 2821 
341691 και 2821 341696
Κοινωνικό Φροντιστήριο Άρτας
Τηλ: 26810 21005 και 26810 
23 886

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Μαθηµατικών από  
το ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
Για τη συµµετοχή  
στα µαθήµατα οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν  
να απευθύνονται στα γραφεία 
του συλλόγου «Ασπίδα για  
το Παιδί» (∆ωδεκανήσου 2, 
8ος όροφος -  
Τηλ. 2310 551502

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Βαφοπούλειο Πνευµατικό 
Κέντρο 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2310 416606

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νεάπολης-Συκεών
Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
µε το Γραφείο Παιδείας του 
∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, 
στο τηλέφωνο 2310 671100 
(εσωτερικά: 177 και 159)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καλαµαριάς
Οι ενδιαφερόµενοι για  
το δωρεάν φροντιστήριο 
µπορούν να επικοινωνούν για 
περισσότερες πληροφορίες και 
να δηλώνουν συµµετοχή είτε 
για τη στελέχωση είτε για τη 
συµµετοχή των παιδιών τους, 
µε τα εξής µέλη:
Θεανώ Βαχτσεβάνου  
τηλ. 6947 106080 - Στέλλα 
Κοροµπίλη τηλ. 69744 81097 
- Ελένη Παπαθεοδοσίου -  
Τηλ. 69477 05491 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Πατρέων
∆ιεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, 
Πάτρα 262 22
Τηλ.: 6973 352870

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Θεσπρωτίας
∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11, 
Ηγουµενίτσα 
E-mail: koinoniko.frontistirio@
gmail.com 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ηγουµενίτσας
∆ιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 
101, Πρέβεζα 
τηλ. 26820 26684, 26820 26734 
fax: 26820 27953 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Αρεόπολης Γυθείου
∆ιεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, 
Γύθειο. Τηλ.: 27333 60300

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Σπάρτης
∆ιεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, 
Σπάρτη 231 00, Ελλάδα 
Τηλ.: 27313 61200

➤ Σχολείο Αλληλεγγύης
∆εµερτζή και Έλλης, Κερατσίνι  
∆ραπετσώνα 
sxoleio.allhlegyhs@gmail.com
Τηλ.: 2104327780, 6946206362

➤ Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήµατα Γαλλικών: κ. Σταύρος 
∆ρακόπουλος 
Καρναβία 10, Παπάγος Χολαργός 
Τηλ.: 210 6520814

➤ Ύψωση Τιµίου Σταυρού 
Χολαργού
Φιλολογικά µαθήµατα: 
κ. Ιωάννα Ποντίκη 
Πληροφορική: κ. Αντ. 
Χατζηκωνσταντής Φυσική-
Χηµεία -Μαθηµατικά:  
κ. Στυλιανός  
Ρουσο-χατζάκης
Αναστάσεως και Κλειούς
Τηλ.: 210 6515952

➤ Φροντιστήριο Εθελοντών 
Καθηγητών
Κοιµήσεως Θεοτόκου 8, Μαρούσι 
Τηλ.: 2108024942 
kontrastonkairo@yahoo.gr

➤ Συνεταιρισµός Γονέων 

Χαλανδρίου ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. - 
Συνεταιριστικό Φροντιστήριο
Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι 
info@sinetairismos.gr 
Τηλ.: 21 5551 1057

➤ Άγιος Νικόλαος Πευκακίων
Ασκληπιού 38, Μεταµόρφωση 
Τηλ.: 210 3612449

➤ Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού
Ισπανικά: κ. Σοφία Κατηφόρη  
Γαλλικά: κ. Μαρία Σιαφλά
Πλατεία Αγίας Σοφίας, Φιλοθέη 
Ψυχικό 
Τηλ.: 210 6776868

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
∆ήµου Αγίων Αναργύρων - 
Καµατερού
2ο Ενιαίο Λύκειο Καµατερού,  
Άγιοι Ανάργυροι Καµατερό 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο ∆ήµο Άγιος ∆ηµήτριος 
Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήµατα:  
κ. Ιωσήφ Μουλίνος 
Μαντώς Μαυρογένους 8,  
Άγιοι Ανάργυροι Καµατερό 
Τηλ.: 210 8329579

➤ «Το µυρµήγκι» -  
∆ίκτυο αλληλεγγύης  
6ης κοινότητας Αθήνας
Στοιχεία επικοινωνίας
Επτανήσου 60 και Τενέδου, 
Κυψέλη, Αθήνα
Τηλ.: 210 8613612
e-mail: tomirmigi@gmail.com 

➤ Λέσχη Αλληλεγγύης  
Νέου Κόσµου
Στοιχεία επικοινωνίας 
Μαστραχά 11,  
Αθήνα 210 9026000 
e-mail: allyleggyhneoykos-
moy@yahoo.gr

➤ Tutorpool - ∆ίκτυο 
Εθελοντισµού και 
Αλληλεγγύης για την παιδεία
Στοιχεία επικοινωνίας Αθήνα,  
104 31 - Τηλ.: 697 763 4483  
(καθηµερινά ώρες: 11.00-18.00)

➤ Άγιοι Ασώµατοι Θησείου
Στοιχεία επικοινωνίας
Θερµοπυλων 11 - 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 5239829 

➤ Προφήτης Ηλίας 
Παγκρατίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Αρύββου 1, Αθήνα 116 33
Τηλ.: 210 7514411

➤ Άγιος Θωµάς Άνω Κυψέλης 
Στοιχεία επικοινωνίας
Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ.: 210 8655230

➤ Άγιος Στυλιανός Γκύζη
Στοιχεία επικοινωνίας
Παπαστράτου 16, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6464274

➤ Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γεωργίου Παπανδρέου 95, 
Ζωγράφου 115 27
Τηλ.: 210 7716543

➤ Ζωοδόχου Πηγή ∆άφνης
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, 
∆άφνη - Τηλ.: 210 9026169

➤ Πρόγραµµα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ - 
∆ήµος Βύρωνα
Τηλ.: 213 2008600- 601

➤ ∆ωρεάν µαθήµατα  
από φοιτητές του ΕΜΠ
Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου e-mail:  
dwreanmathimata@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 6974228744 
6973588917 6970976906
site: http://dwreanmathimata.
wordpress.com/






