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

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Αμερικάνικο  

Κολλέγιο, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

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

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Στην κρίσιμη εποχή που δια-
νύουμε εκμεταλλευόμαστε όλα 
τα εργαλεία που μας παρέχονται, 
ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμα, 
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε 
ή και να επινοήσουμε νέα ώστε να 
βρούμε διέξοδο με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι 
και η επιχειρηματικότητα, που ως 
όρος κυκλοφορεί παντού και έχει 
γίνει viral τελευταία σε όλα τα δί-
κτυα δικτύωσης και κυρίως στην 
αγορά εργασίας. 

Η επιχειρηματικότητα είναι η νέα 
τάση για δημιουργία νέων επιχειρή-
σεων με σκοπό την ενεργοποίηση 
και αύξηση της κινητικότητας της 
αγοράς. Πολλές νέες ιδέες πραγ-
ματοποιούνται μέσω διαφόρων 
προγραμμάτων και επιχορηγήσεων 
για τις νέες εταιρίες (startup) και 

τους νέους επιχειρηματίες. 
Στα πλαίσια αυτής της μόδας 

ολοένα και περισσότεροι άνθρω-
ποι προσπαθούν να ασχοληθούν 
με κάτι άλλο από αυτό που έχουν 
σπουδάσει και ενδεχομένως να 
έχουν εμπειρία σε αυτό. Κάνοντας 
το πάθος τους εργασία, το χόμπι 
τους δουλειά. Αυτό είναι το νέο 
μότο, καθώς αποδεικνύεται πως 
όλο και περισσότεροι νέοι όπου 
είναι δυσαρεστημένοι από την 
τωρινή τους κατάσταση προσπα-
θούν να ενεργοποιηθούν και να 
παράγουν έργο μέσω μιας δρα-
στηριότητας που εξασκούν καθαρά 
ερασιτεχνικά.

Έχει αποδειχθεί επίσης, μέσω 
έρευνας που έγινε στο πανεπιστήμιο 
του Χάρβαντ, ότι όσοι ασχολούνται 
με κάποιο χόμπι τους αποκτούν 
μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση και 

είναι πιο αποδοτικοί στη δουλειά 
τους. Η ενασχόληση με το χόμπι 
είναι συνειδητή επιλογή του κα-
θενός και η συνέχιση αυτού μας 
γεμίζει περισσότερο ψυχολογικά και 
τροφοδοτεί περισσότερο τη σκέψη 
μας και τη φαντασία μας. Συγκριτι-
κά λοιπόν με την καθημερινή και 
ανιαρή εργασία που πολλές φορές 
γίνεται και χωρίς κανένα άλλο κίνη-
τρο, πέρα από το οικονομικό, είναι 
προτιμότερο να βρεθεί κάτι άλλο 
πιο ενδιαφέρον που θα μας κάνει 
να νιώσουμε πιο παραγωγικούς 
και ωφέλιμους.

Στην περίπτωση που δε γνωρί-
ζουν για το πώς θα ξεκινήσουν ένα 
τέτοιο εγχείρημα μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια 
ή εκπαιδευτικά προγράμματα τα 
οποία διεξάγονται από πολλούς 
ιδιωτικούς ή και δημόσιους φορείς 

και παρέχουν χρήσιμες πληροφο-
ρίες για τον τομέα της επιχειρημα-
τικότητας. Επιπλέον γνώση μπορεί 
να λάβει κάποιος μέσω έρευνας 
και εξετάζοντας άλλα case studies 
ανθρώπων που δούλεψαν σε εται-
ρίες ή ξεκίνησαν τη δικιά τους, με 
στόχο να εργαστούν ασκώντας το 
χόμπι τους.

Είναι πολλά τα παραδείγματα 
στην καθημερινότητά μας όπου επι-
βεβαιώνουν πως το χόμπι πολλών 
ανθρώπων καταλήγει να είναι όχι 
μόνο μια ενασχόληση αλλά μια επι-
τυχημένη επαγγελματική ασχολία. 
Μπορούν λοιπόν τα παραδείγματα 
αυτά να γίνουν προς μίμηση και 
να τολμήσουμε κάτι νέο.

Κέλλυ Μπαντή- 
Υπεύθυνη διαφημίσεων  

& χορηγιών

Αποτελεσματικό βιογραφικό σημείωμα
Ο ρόλος του βιογραφικού σημειώματος 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός! Το βιογρα-
φικό κάθε εργαζόμενου, αποτελεί το 

προωθητικό εργαλείο με το οποίο θα προσεγ-
γίσει τον υποψήφιο εργοδότη. Το βιογραφικό 
σημείωμα, πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν 
το μέσο, με το οποίο ο εργαζόμενος θα βρει 
τελικά εργασία. Αυτό αποτελεί μια λανθασμέ-
νη αντίληψη. Στην ουσία το βιογραφικό είναι 
εκείνο το προωθητικό εργαλείο, με το οποίο ο 
υποψήφιος εργαζόμενος, θα πετύχει την πραγ-
ματοποίηση μιας συνέντευξης. 

Επομένως αντικειμενικός σκοπός του βιο-
γραφικού, είναι το κλείσιμο της συνέντευξης, 
με έναν υποψήφιο εργοδότη. Για να πετύχει 
όμως το στόχο του το βιογραφικό, θα πρέπει 
να υποκινήσει το ενδιαφέρον του εργοδότη. 
Με άλλα λόγια το βιογραφικό είναι το μέσο 
«για να πουλήσουμε τον εαυτό μας». 

Είναι εκείνο το προωθητικό εργαλείο, που 
θα μας επιτρέψει να προβάλουμε σωστά τις 
επαγγελματικές μας ικανότητες και προσόντα. 
Μόνο με ένα σωστά δομημένο βιογραφικό, 
ο υποψήφιος εργαζόμενος μπορεί να «εμπο-
ρευτεί» με αποτελεσματικό τρόπο, τις γνώσεις 
του, τις ικανότητές του και τα προσωπικά του 
επιτεύγματα.

- Τι να προσέξετε
 1. Καθορίστε την αγορά - στόχος σας (δηλαδή 
τους υποψήφιους εργοδότες) που θα προσεγ-
γίσετε. Προσδιορίστε δηλαδή τις επιχειρήσεις, 
στις οποίες επιδιώκετε επιρροή. Αυτό σημαίνει 
ότι ενδεχομένως θα χρειαστείτε περισσότερο από 
ένα μοτίβα βιογραφικού σημειώματος, ανάλογα 
την εταιρία και τον κλάδο στον οποίο στοχεύετε 
σε σχέση με τα προσόντα σας.
2. Προσπαθείστε να κατανοήσετε πως οι επιχει-
ρήσεις αυτές, φθάνουν σε απόφαση επιλογής.
3. Προσδιορίστε τον τύπο και την έκταση των 
πληροφοριών που χρειάζεται να συγκεντρώσετε 
για την επιχείρηση στην οποία απευθύνεστε.
4. Να θυμάστε πάντα τον αντικειμενικό σκοπό 
της επικοινωνίας σας.
5. Καθορίστε το μήνυμα που θέλετε να επικοι-
νωνήσετε. Η ανάλυση αυτή θα επηρεάσει την 
τοποθέτησή σας. Η αρχική αυτή προσέγγιση 
και τοποθέτηση θα πρέπει να είναι ειλικρινής. 
Είναι λάθος, στην προσπάθεια ωραιοποίησης, 
να καταφύγετε σε ψευδείς πληροφορίες.
6. Αποφασίστε εξ αρχής για την έκταση και 
τον τρόπο που θα δομήσετε το βιογραφικό 
σας, έτσι ώστε το βιογραφικό σας να περνά το 
επιθυμητό μήνυμα. Το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο, θα πρέπει 

να περνά ένα μόνο μήνυμα, ανάλογα με τη 
θέση στην οποία στοχεύετε. Μ’ άλλα λόγια, ένα 
βιογραφικό σημείωμα πρέπει να απευθύνεται 
στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Αν από τη 
διαδικασία της στόχευσης, προκύψουν τμημα-
τοποίηση της αγοράς και στόχευση σε διαφο-
ρετικές κατηγορίες επιχειρήσεων, θα πρέπει να 
δομήσετε ξεχωριστά βιογραφικά σημειώματα, 
προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των θέσεων 
αυτών. Ο κεντρικός πυρήνας του βιογραφικού 
σας σημειώματος, θα πρέπει πάντα να προσα-
νατολίζεται σε ένα σαφώς διατυπωμένο στόχο 
και σε μια συγκεκριμένη εργασία. Η διατύπωση 
του στόχου, θα πρέπει να στηρίζεται σε εκείνα τα 
σημεία για τα οποία μπορείτε να ανταποκριθείτε 
σε μια συγκεκριμένη εργασία.

 
- Τι να πετύχετε 
1. Να υποκινεί και να τραβά την προσοχή του 
υποψηφίου εργοδότη.
2. Να υποκινεί το ενδιαφέρον του.
3. Να υποκινεί την επιθυμία μιας συνάντησης 
για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
4. Να δραστηριοποιεί τον αποφασίζοντα

Επομένως θα πρέπει:
1. Να το διαβάσει κι όχι να αρχειοθετηθεί ως 
β’ προτεραιότητας ή να καταλήξει στο καλάθι 
των αχρήστων.
2. Να είναι ειλικρινές ώστε να είναι πιστευτό.
3. Να υπενθυμίζει.
4. Να δραστηριοποιεί.

 
- Οργανωθείτε
1. Χρησιμοποιείστε ένα καλής ποιότητας λευκό 
χαρτί.

2. Προτιμείστε μια καλή εκτύπωση από ένα 
inject ή laser printer.
3. Οργανώστε σωστά και σύντομα το βιογρα-
φικό σας.
4. Περιορίστε την έκτασή του από 2-4 σελίδες, 
ανάλογα με το τι μπορείτε να παρουσιάσετε.
5. Μην περιλαμβάνεται στο βιογραφικό σας 
πολύ προσωπικά στοιχεία.
6. Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα, όχι ιδιαί-
τερα τεχνική γιατί μπορεί να μπλοκάρει την 
επικοινωνία.
7. Αποφύγετε τη χρησιμοποίηση συστάσεων 
στο βιογραφικό σας (απλά αναφέρτε ότι είναι 
διαθέσιμες εάν ζητηθούν, εφόσον έχετε εξα-
σφαλίσει τη συγκατάθεση των ατόμων αυτών)
8. Αποφύγετε φανταχτερά χρώματα, σχέδια, 
θήκες, κ.λ.π.
9. Αποφύγετε «εξυπνακίστικους» τίτλους γιατί 
δε λειτουργούν θετικά.
10. Εκφράστε την κεντρική ιδέα με λόγια.
11. Μη φοβάστε το μήκος του κειμένου και 
περιοριστείτε σε μια και μόνο σελίδα. Εξαρτά-
ται από τι επικοινωνείτε. Αν αυτό που θέλετε 
να μεταφέρετε είναι εύκολα επικοινωνήσιμο, 
τότε αρκεί ένα μικρό κείμενο. Αν η θέση είναι 
περίπλοκη και τα προσόντα πολλά, μη διστά-
σετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες λέξεις. 
Χρησιμοποιείστε πάντα τον απαραίτητο αριθμό 
λέξεων και όχι περισσότερες απ’ ότι χρειάζεται.
12. Αναδείξτε τον εαυτό σας, τονίζοντας τις 
ικανότητές σας. Πουλήστε τα προσόντα που 
έχετε για τη συγκεκριμένη θέση.
13. Προσέξτε εκείνα τα σημεία που σχετίζονται 
με μια συγκεκριμένη εργασία.
14. Τονίστε το όνομά σας εάν είστε ιδιαίτερα 
γνωστός σε ένα κλάδο.
15. Χρησιμοποιείστε ευανάγνωστες γραμμα-
τοσειρές.
16. Παίξτε με την αντίθεση γραμμάτων και φόντου.
17. Μη χρησιμοποιείται μεγάλες γραμμές.
18. Μη δημιουργείτε μονότονες παραγράφους 
που κουράζουν.
19. Μη χρησιμοποιείται μεγάλους τίτλους. Οι 
επικεφαλίδες μπορεί να είναι στο πάνω μέρος 
ή στο αριστερό μέρος.
20. Μη χρησιμοποιείτε σχέδια και εικόνες γιατί 
πέραν των άλλων θα κατευθύνουν τον ανα-
γνώστη έξω από το κείμενο. Χρησιμοποιείστε 
σωστά, παραγράφους, διαστήματα, διαχωρι-
σμούς, σύμβολα, υπογραμμίσεις, σύνταξη και 
ορθογραφία.

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

Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων 

Αλλαγή καριέρας! Τολμήστε 
για τους σωστούς λόγους

Η απόφαση για προσανατολισμό σε άλλη επαγγελ-
ματική κατεύθυνση είναι κεφαλαιώδους σημασίας 
στη ζωή ενός ατόμου, καθώς αλλάζει ένα συστατικό 
στοιχείο της ταυτότητας του, το επάγγελμα, και συ-
νάμα καλείτε να διαβεί ένα διαφορετικό δρόμο από 
το οικείο που βάδιζε έως τώρα, προκαλώντας του 
συναισθήματα φόβου και αβεβαιότητας που επι-
τείνονται από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

Αν στο κοινωνικό περίγυρο κάποιος εκφράσει την 
επιθυμία για αλλαγή καριέρας, η πρώτη αντανακλαστική 
αντίδραση που θα λάβει θα είναι έντονα αρνητική! Με 
τόση ανεργία στη χώρα και εσύ θέλεις να αλλάξεις 
καριέρα;… κάτσε εκεί που είσαι!... άλλοι δεν έχουν 
δουλεία και εσύ ψάχνεσαι;… θα είναι κάποια από τα 
σχόλια που θα εισπράξετε. Αν αναζητάτε σύμμαχο 
να σας επιβεβαιώσει την απόφαση σας να αλλάξε-
τε καριέρα στο κοινωνικό σας περίγυρο μάλλον θα 
πρέπει να τον ψάξετε αλλού, μέσα σας!

Πώς θα κάνετε τον εαυτό σας σύμμαχο σας σε 
αυτή τη πορεία; Πριν προχωρήσετε στη λήψη της 
συγκεκριμένης απόφασης, είναι κρίσιμο να έχετε 
εξασφαλίσει ,όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατόν, 
ότι μια τόσο σημαντική απόφαση είναι αποτέλεσμα 
ώριμης σκέψης, γίνεται για τους σωστούς λόγους 
και δεν είναι μια αντίδραση της στιγμής σε κάποιο 
παροδική αρνητική παράσταση. Με αυτό τον τρόπο 
η απόφαση σας θα είναι συνειδητή και η πυξίδα σας 
θα είναι πάντα προσανατολισμένη προς την αλλαγή 
με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

Στην πράξη, οι εξωτερικές συνθήκες, όπως είναι 
το μη ευνοϊκό οικονομικό/κοινωνικό/πολιτικό περι-
βάλλον, η υψηλή ανεργία, η μείωση των μισθών, οι 
κακές εργασιακές συνθήκες, η υπερφορολόγηση, η 
αβεβαιότητα μπορούν να οδηγήσουν σε λύσεις ανά-
γκης, μη λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες 
συνέπειες, τόσο στην επαγγελματική σταδιοδρομία 
όσο και την προσωπική ευζωία. Η απόφαση για 
επαναπροσδιορισμό της καριέρας δε θα πρέπει να 
επηρεάζεται από τις επιτυχίες άλλων ανθρώπων, 
οι οποίοι έχουν διαφορετική διαδρομή, ικανότητες 
και εμπειρίες, ούτε και από καθημερινές δυσκολίες 
που μπορεί να βιώσουμε στον εργασιακό μας χώρο 
εξαιτίας φόρτου εργασίας ή κακών συνεργασιών. 

Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η επαγγελματική 
μακροημέρευση σε ένα εργασιακό βίο που θα προ-
σεγγίζει το μισό αιώνα απαιτεί σχεδιασμό που θα 
εμπεριέχει τα στρατηγικά στοιχεία του προσδιορισμού 
των επαγγελματικών στόχων και του πλάνου δράσης, 
που θα έχουν προέλθει από προσωπική ενεργητική 
στάση και θα έχουν λάβει υπόψη του τόσο τις προ-
σωπικές ανάγκες όσο και το ευρύτερο περιβάλλον. 
Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
παραγωγικά και εποικοδομητικά την απόφαση για 
αλλαγή επαγγελματικής πορείας θα ήταν η έλλειψη 
προκλήσεων στην παρούσα θέση, η ανυπαρξία κάθε 
προοπτικής εξέλιξης στην εργασία, η δυσαρμονία 
απαιτήσεων θέσης και εργασιακής προσωπικότητας 
καθώς και η αλλαγή προς το χειρότερο των προοπτι-
κών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει όμως μια μεθοδολογία 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι πιθανότητες να 
φτάσουμε στην ορθή για εμάς επαγγελματική επιλογή 
είναι σοβαρή. Μια τέτοια διαδικασία περιλαμβάνει 
τρόπους ώστε να μπορούμε να διαγνώσουμε το ποιοι 
είμαστε, τις επιθυμίες μας, τις ικανότητες μας, καθώς 
και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουμε τα δυνατά και 
αδύνατα μας σημεία, ώστε να αξιοποιήσουμε τα 
πρώτα και να βελτιώσουμε τα δεύτερα με σκοπό 
να διεκδικήσουμε πιο αποτελεσματικά το στόχο 
μας. Στη συνέχεια, διερευνούμε τα επαγγελματικά 
μας ενδιαφέροντα, ώστε οι επιλογές μας να είναι 
συμβατές με τις επιθυμίες μας. Με αυτό τον τρόπο, 
αυξάνουμε την επαγγελματική ικανοποίηση και την 
παραγωγικότητα μας κατά την εκτέλεση των νέων 
καθηκόντων μας. Η ανίχνευση των ικανοτήτων μας 
και των δεξιοτήτων προς βελτίωση σε συνδυασμό με 
τη χαρτογράφηση των αναγκών και των ρεαλιστικών 
επαγγελματικών ευκαιριών είναι απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις που πρέπει να περιλαμβάνει η κατάρτιση 
ενός πλάνου δράσης. Η παραπάνω διαδικασία θα 
ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας και είτε θα σας 
ωθήσει να αναζητήσετε νέες επαγγελματικές δια-
δρομές, είτε θα σας οδηγήσει στη διατήρηση της έως 
σήμερα επαγγελματικής σας ιδιότητας. Είναι κρίσιμο 
σε όποιον αποφασίσει τη συγκεκριμένη διαδρομή 
να επιλέξει για συνοδοιπόρο του έναν επαγγελματία 
σύμβουλο επαγγελματικής καθοδήγησης ο οποίος 
θα τον βοηθήσει να φτάσει με σιγουριά στη νέα του 
επαγγελματική Ιθάκη. Καλό ταξίδι….

Γεράσιμος Σπηλιώτης,  
Career Coach Specialist, My Future Career

Το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα είναι ρίσκο στις μέρες μας;
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επιχειρηματικοτητα

Τάσεις στην Αγροτική Απασχόληση
Του Δημήτρη Μιχαηλίδη

Τα κύρια συστήματα της οικονομίας είναι η Δημόσια Οικονο-
μική, η Ιδιωτική Οικονομική και η Κοινωνική Οικονομία. Η 
Δημόσια Οικονομική είναι αυτή που εφαρμοζότανε από τα 

παλαιότερα κουμουνιστικά κράτη, και πχ δεν περιείχαν την έννοια 
της «απόσβεσης». Η Ιδιωτική Οικονομική είναι προσηλωμένη κυ-
ρίως στην επίτευξη εκχρηματισμένου κέρδους από τον επενδυτή 
και είναι οι γνωστές μας «εταιρείες», ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΜΚΕ 
κλπ. Κυρίαρχο στοιχείο της είναι ο ανταγωνισμός.

Η Κοινωνική Οικονομία είναι επέκταση της Οικιακής Οικονομίας 
και είναι προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών των 
μελών της κοινωνίας. Επειδή μέχρι σήμερα τα χρήματα δεν είναι 
«βρώσιμα», συνήθως οι δομές της Κοινωνικής Οικονομίας δεν 
οδηγούν σε διανομή χρημάτων-κερδών. Κύριοι εκπρόσωποι 
των δομών της Κοινωνικής Οικονομίας είναι οι «Συνεργατισμοί» 
(και από λάθος μετάφραση Συνεταιρισμοί) οι Ηθικές Τράπεζες, τα 
Αλληλόχρεα Κεφάλαια, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
και άλλες. Τα αγροτικά επαγγέλματα είναι: Γεωργός, Κτηνοτρό-
φος, Ψαράς και δασοκόμος και συμπληρωματικό μόνο προς 
τα παραπάνω συμπληρώνονται από Παραγωγή ενέργειας, από 
Μεταποίηση και Εμπορία των αγροτικών προϊόντων παραγωγής 
του και από την παροχή υπηρεσιών Τουρισμού (Αγροτουρισμός). 

Ο αγρότης είναι ο εξ επαγγέλματος φροντιστής του περιβάλ-
λοντος, κυρίως φυσικού, αλλά και του τεχνολογικού, πολιτικού, 
πολιτιστικού, κοινωνικού κλπ.

Τα αγροτικά επαγγέλματα κυρίαρχα διαχειρίζονται τη ροή της 
ενέργειας, από τον ήλιο, με την ενσωμάτωσή της με χημικές δι-
εργασίες στα φυτά (για τρόφιμα) και τη συσσωμάτωση με άλλα 
χρήσιμα «οικοδομικά υλικά» για τον ανθρώπινο οργανισμό στα 
ζωικά προϊόντα, προς τον άνθρωπο, ως τρόφιμα… 

Δεν πρόκειται ουσιαστικά για αγροτικά επαγγέλματα με τη συνήθη 
έννοια, αλλά για «τρόπο ζωής», μέσα στα πλαίσια της αγροτικής 
κοινωνίας, της μόνης οργανικής κοινωνίας, σε αντιδιαστολή με την 
αστική κοινωνία, που, όπου υπάρχει, είναι ορθολογική. 

Και ενώ στον αστικό χώρο τα επαγγέλματα είναι της μορφής 
8/5, δηλαδή με 8ωρη απασχόληση σε 5νθήμερη εβδομάδα, για 
47 εβδομάδες, στον αγροτικό τομέα τα αγροτικά επαγγέλματα 
είναι της μορφής 24/7, δηλαδή απαιτούν διαθεσιμότητα 24 ώρες 
στο 24ωρο σε 7 ημέρες εβδομαδιαίως, για όλες τις εβδομάδες, 
365 ημέρες-52 εβδομάδες το χρόνο. 

Στον αστικό χώρο ένας επαγγελματίας, αν «δεν πάει» καλά 
οικονομικά η δουλειά του, ο επιχειρηματίας την κλείνει και ανοίγει 
μια άλλη, ή την ξανανοίγει αν βελτιωθούν οι τιμές της αγοράς. Στον 
αγροτικό τομέα αν δεν πάει καλά μια εκμετάλλευση, οι δυνατότητες 
να την κλείσει έχουν πολλούς περιορισμούς. Πχ αν δεν πάνε καλά 
οι τιμές στα ροδάκινα, δεν μπορεί να κόψει τις ροδακινιές που τις 
περίμενε 5 χρόνια για να αρχίσουν να παράγουν και να βάλει πχ 
βερικοκιές, που θα απαιτήσουν άλλα 4-5 χρόνια για να αρχίσουν 
να παράγουν. Και αν την επόμενη χρονιά οι τιμές είναι καλύτερες 
δεν υπάρχει η δυνατότητα να «κολλήσει» τους κορμούς με UHU 
και να συνεχίσουν να παράγουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές 
στο γάλα, που η απομάκρυνση των αγελάδων και η επανέναρξη 
αρμέγματος είναι «χρονοβόρες» και «κοστοβόρες». 

Στον αστικό χώρο οι επιχειρήσεις-εταιρείες έχουν ετήσιο οικο-
νομικό κύκλο και ανάλογη φορολόγηση. Στον αγροτικό τομέα 
η οικονομία ακολουθεί τη φύση, η οποία υποδεικνύει πενταε-
τείς (5) κύκλους οικονομικής δραστηριότητας (ηλιακές κηλίδες, 
φαινόμενο elninio κλπ) για τη φυτική παραγωγή και τριετείς (3) 
κύκλους οικονομίας για τη ζωική παραγωγή. Κάθε άλλη μορφή 
φορολόγησης (πχ ετήσια) αδικεί πολύ άσχημα τους επαγγελματίες 
αγρότες ανεβάζοντας άδικα το φορολογικό συντελεστή. 

Τα αγροτικά επαγγέλματα δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένα. 
Ενώ για να ασκήσεις το επάγγελμα του υδραυλικού απαιτείται 
επαγγελματική εκπαίδευση, πιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων 
και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Διεύθυνση Ανάπτυξης 
(παλαιά Βιομηχανίας), για να παράγεις τροφή για όλο τον κόσμο 
και να κάνεις χρήση δηλητηρίων, μέχρι σήμερα, δεν απαιτείτο 
καμιάς μορφής πιστοποίηση. 

Τα αγροτικά επαγγέλματα απαιτούν, πέραν από τις γνώσεις 
και τις ικανότητες, οπωσδήποτε και κοινωνικές δεξιότητες, διότι 
«αγρότης, είναι τρόπος ζωής». Σήμερα στην Ελλάδα τα αγροτικά 
σχολεία είναι ελάχιστα και ανεπαρκέστατα για τις ανάγκες των 
αγροτικών επαγγελμάτων. Αλλά και όσα υπάρχουν δε δίνουν 
προτεραιότητα στις κοινωνικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες, 
έχοντας μπροστά μας τα πρόσφατα γεγονότα στην Γαλακτοκομική 
Σχολή Ιωαννίνων, όπου δινόταν προτεραιότητα στις εξαιρετικές 
γνώσεις τυροκόμησης. Αλλά τα αγροτικά επαγγέλματα είναι 
οργανικό κομμάτι της αγροτικής κοινωνίας. Της μόνης ακόμα 
λειτουργούσας κοινωνίας στην Ελλάδα. 

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Σήμερα στην ΕΕ μόνο το 6% των αγροτών είναι Νέοι ηλικιακά 

Αγρότες και το 94% είναι ηλικιωμένοι, με το 65% από αυτούς 
να είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. Δηλαδή σε 10 χρόνια το 65% 
των σημερινών αγροτών θα έχουν φύγει από τα αγροτικά επαγ-
γέλματα, δημιουργώντας το εύλογο ερώτημα «Ποιος θα ταΐσει 
τους Έλληνες το 2030?».

Οι 87.000 νέοι αγρότες (ηλικία 18-40) δήλωσαν 11 εκ στρέμματα 
και έλαβαν κατά μέσο όρο 9,3€/στρέμμα οικονομική ενίσχυση, 
όταν ο μέσος όρος των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων στην 
Ελλάδα ήταν 38,4 €/στρέμμα. Συνεπώς, οι νέοι αγρότες στην 
Ελλάδα λάμβαναν, το 2013, μόλις το 24% της ενίσχυσης που 
λαμβάνει ο μέσος Έλληνας αγρότης (καμένοι από … χέρι οι Νέοι 
Αγρότες, … και οι κτηνοτρόφοι πιο χαμένοι από όλους). Αυτός ο 
ιδιότυπος ηλικιακός ρατσισμός (εις βάρος των νέων) δεν επιτρέπει 
θετικές σκέψεις για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. 

Στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκαν όλα τα «δίχτυα προστασίας», 
της νέας ΚΓΠ από την Κυβέρνηση, για να προστατευθούν τα 
υψηλά δικαιώματα του 65% όλων των ηλικιωμένων αγροτών 
55 ετών και άνω, από την «αρχαία» ιστορική περίοδο αναφοράς 
2000-2002 (με υποταγή της «τάχα» πολιτικής ηγεσίας σε πελατει-
ακές-ψηφοθηρικές) με τις επιλογές-προτάσεις της καταστροφικής 
για τον αγροτικό κόσμο ΠΑΣΕΓΕΣ).

Έτσι διαμορφώνονται συνθήκες ΝΟΘΕΥΣΗΣ ανταγωνισμού στον 
αγροτικό τομέα, με ξεκάθαρες αρνητικές επιλογές των νέων ή 
νεοεισερχομένων αγροτών, για να αναπτύξουν μια υγιή επικερδή 
αγροτική εκμετάλλευση.

Ενιαία Ενίσχυση (επιδοτήσεις) προβλέφθηκε ότι θα έπαιρναν 
περίπου 1.130.000 «τάχα» αγρότες. Τελικά φαίνεται ότι εισπράττουν 
κανονικά επιδοτήσεις, μέχρι σήμερα, 850.000 περίπου «αγρότες 
του καναπέ», δηλαδή χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να καλλιερ-
γήσουν οτιδήποτε, απλά και μόνο επειδή έτσι δήλωσαν τα έτη 
αναφοράς 2000-2002. 

Η κυβερνητική πελατειακή αντιεπιστημονική νόθευση του 
αγροτικού επαγγέλματος έγινε και με τον ορισμό από το ελληνικό 
κράτος ότι αγρότης είναι αυτός που έχει το 35% των εισοδημάτων 
του από τον αγροτικό τομέα (δηλαδή κάτω και από το στατιστικό 
51%). Αλλά και από την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική που ορίζει 
ως ΕΝΕΡΓΟ (?) αγρότη, όποιον εισπράττει άμεσες ενισχύσεις του-
λάχιστον το 10% του εξωγεωργικού του εισοδήματος. Αν αυτός ο 
ορισμός δεν αποτελεί ακροβασία της νοητικής μας λειτουργίας, τότε 
δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε επαρκώς και με αναπτυξιακές 
λογικές σε αυτόν τον τόπο. Και βέβαια δεν αποτελεί την άριστη 
βάση για ανάπτυξη αγροτικής επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Οι στατιστικές έδιναν 540.000 απασχολούμενους στον αγροτικό 
τομέα το 2011. Μέσα σε 3 χρόνια ο αγροτικός τομέας έχασε 80.000 
θέσεις απασχόλησης και έπεσε στις 460.000 απασχολούμενους. 

Προφανώς οι εξυμνούντες τις «ευκαιρίες» επαγγελματικής απα-
σχόλησης στον αγροτικό τομέα είναι αστοί που «δεν ξέρουν», και 
θέλουν να δώσουν ελπίδες, ακόμα και αστήρικτες, σε άνεργους 
αστούς νέους, ή άλλους, κυρίως για πολιτικούς-κομματικούς 
πελατειακούς ψηφοθηρικούς λόγους. Σίγουρα η καλλιέργεια σε 
ένα κομμάτι γης μπορεί να δώσει κάτι για να φας, ή ακόμα και να 
πουλήσεις «στην μαύρη αγορά» (αν υπάρχει) κάποια αγροτικά 
προϊόντα, για να καλύψεις κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες, αλλά αυτό 
δεν αποτελεί επαγγελματική διέξοδο, με προοπτική και μέλλον. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι τιμές των αγροτικών προϊόντων πρόκειται να αυξηθούν κατά 

180%, δηλαδή σχεδόν θα τριπλασιασθούν μέχρι το 2030, λέει η 
Oxfam. Ο πλανήτης όλος για να τραφεί κανονικά με τις σημερινές 
προβλέψεις, θα έχει ένα έλλειμμα 1.000.000.000 τόνους ισοδυνάμων 
σιτηρών το 2050. Ο αγροτικός τομέας έχει εξαιρετικές προβλέψεις 
αναγκών και επαγγελματικών ευκαιριών. Όχι ο αγροτικός κόσμος.

Ο αγρότης είναι δυνητικά αυτάρκης. Μπορεί να παράγει σχεδόν 
μόνος του, ή σε μικρές σχετικά κοινότητες, όλα όσα του χρειάζονται 
για να επιβιώσει. Οι εξουσίες, οι κάθε μορφής εξουσίες, επιθυμούν 
να έχουν γύρω τους μόνο αυστηρά εξαρτώμενους από αυτές. Ο 
αγρότης, ως δυνητικά αυτάρκης, είναι υποθετικά «ανεπιθύμητος» 
από κάθε εξουσία.

Με έκπληξη καταγράψαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ότι 
η ΓΣΕΕ ήταν μια και ενιαία, η ΑΔΕΔΥ ήταν μια και ενιαία, ο ΣΕΒ ήταν 
ένας και ενιαίος κλπ, αλλά ο αγροτικός κόσμος ήταν διηρημένος 
σε ΓΕΣΑΣΕ, σε ΣΥΔΑΣΕ, σε ΠΑΣΥ, σε Αδέσμευτους κλπ, με επιλο-
γή των κομμάτων. Και ακόμα και σήμερα στον νεοαναδειχθέντα 
τομέα της κτηνοτροφίας έχουμε ΠΕΚ. ΣΕΚ, Μετακινούμενων, 
Γαλακτοπαραγωγών, αυτοχθόνων κλπ, χωρίς να υπάρχει ένας 
ενιαίος τρόπος εκπροσώπησης. Τα παραπάνω δε δίνουν καλές 
προοπτικές αγροτικής επαγγελματικής εκπροσώπησης στο επίπεδο 
τα κεντρικής λήψης αποφάσεων. 

Στο Δυτικό Πολιτισμό, αυτόν που γνωρίζουμε σαν κυρίαρχη 
κεντρική ιδεολογική πλατφόρμα στην Ευρώπη, κάθε 300-350 
περίπου χρόνια, συμβαίνει μια ανασύνταξη, που διαρκεί 20-30 
χρόνια, και η πλατφόρμα διαφοροποιείται αισθητά. Έτσι έχουμε 
τον Μεσαίωνα (1000-1400μΧ), την Αναγέννηση (1400-1750μΧ), 
την Βιομηχανική περίοδο (1750-2050?) και την Κοινωνία της 
Γνώσης (2050?-….). Η κάθε διακριτή περίοδος υποστηρίχθηκε 
αποτελεσματικότερα με ένα κυρίαρχο οικονομικό σύστημα. Η Ανα-
γέννηση υποστηρίχθηκε κυρίαρχα από την Δημόσια Οικονομική, 
η Βιομηχανική περίοδος κυρίως από την Ιδιωτική Οικονομική και 
η Κοινωνία της Γνώσης φαίνεται ότι θα εξυπηρετηθεί καλύτερα 
από την Κοινωνική Οικονομία. Θα ήταν μια μορφή αδικίας, έναντι 
των επομένων γενεών, να μην έχουμε ενημερωθεί επαρκώς και 
να μην έχουμε ασκηθεί έστω στοιχειωδώς με τα συστήματα της 
Κοινωνικής Οικονομίας.

Το 2008 είχαμε την παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση. Το Δι-
εθνές Γραφείο Εργασίας (ILO-International Labor Organization), 
δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι του κόσμου, μελέτησαν την κρίση 
του 2008 και κατέγραψαν διαφοροποιήσεις πτώσης του ΑΕΠ σε 
ομοειδείς χώρες. Μελετώντας σε βάθος είδαν ότι οι χώρες που 
είχαν ανεπτυγμένη Κοινωνική Οικονομία (Συνεταιρισμούς, και 
όχι μόνο αγροτικούς) παρουσίασαν μεγαλύτερη αντοχή στην 
αντιμετώπιση της κρίσης. 

Ο ΟΗΕ μετά την παραπάνω καταγραφή-εισήγηση του ILO, ανα-
κήρυξε το 2012 «Διεθνές Έτος Συνεργατισμού (Συνεταιρισμών)». 
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν καταλάβαμε τίποτε.

Το 2013 η ΕΕ εξέδωσε τον Οδηγό για την Κοινωνική Ευρώπη, με 
τίτλο «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» 
προωθώντας την Κοινωνική Οικονομία ως την μελλοντική ελπίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2011 η Ελληνική Πολιτεία ψήφισε 
το Νόμο 4019 δημιουργώντας το κατάλληλο εργαλείο για την 
αντιμετώπιση των ισχυρών προβλημάτων απασχόλησης στην 
Ελλάδα, την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση-ΚοινΣΕπ. Η 
«ηθική» ΚοινΣΕπ της Κοινωνικής Οικονομίας είναι για τα φυσικά 
πρόσωπα ότι είναι η ομόλογη προς τις κερδοσκοπικές Ανώνυμες 
Εταιρείες δομή της Ιδιωτικής Οικονομικής για τους επιχειρηματίες. 

Η ΚοινΣΕπ δεν είναι μια άλλης μορφής εταιρεία, αλλά μια 
εμπορική επιχείρηση (συνεταιρισμός), που δε μεταφέρει στα μέλη 
της καμιά εμπορική ιδιότητα, με βασικά χαρακτηριστικά της τη 
Συλλογικότητα, την Εμπιστοσύνη, την Αλληλοβοήθεια και την 
Αμεσοσυμμετοχή. 

Στις αγροτικές κοινωνίες, όπου υπάρχουν και λειτουργούν, το 
καταλληλότερο εργαλείο για επιχειρηματική δράση είναι οι δο-
μές της Κοινωνικής Οικονομίας, συνεταιρισμοί, Ηθικές Τράπεζες, 
Αλληλόχρεα Κεφάλαια, Κοινωνικοί καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί, 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις κλπ. Το συνεργατικό κίνημα 
είναι η καλύτερη έκφραση της ζωντάνιας και της αυθεντικότητας 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ταυτίζεται σχεδόν 
απόλυτα και ακολουθεί όλες τα χαρακτηριστικά της ζωής. 

Μετά μια περίοδο πλήρους κατάρρευσης του συνεργατικού-
συνεταιριστικού κινήματος εκτιμάται ότι πρέπει να ανασυνταχθεί 
και να μεγαλουργήσει και πάλι. Όχι σαν αυτοσκοπός, αλλά 
σαν μια ανάγκη του κοινωνικού συνόλου, όπως καταγράφεται 
παγκοσμίως. Απλά στην Ελλάδα θα πρέπει να ξεκινήσουμε με 
«αρνητικό χάντικαπ», διότι ο συνεργατισμός απαξιώθηκε πλήρως, 
και απέκτησε αρνητική φόρτιση, με την ΠΑΣΕΓΕΣ και με τη βοήθεια 
της πολιτείας Ν. 4015). 



Σάββατο 25 Απριλίου 2015 - 10.00-16.00 

Novotel Hotel
Μιχαήλ Βόδα 4 - Αθήνα Τ.Κ 10439

Ημέρα Καριέρας για Νοσηλευτές και Φροντιστές Υγείας για Ηνωμένο Βασίλειο 

Προσφέρονται πάνω από 75 θέσεις εργασίας για γυναίκες υποψηφίους και 10 για άνδρες υποψηφίους.

Απαιτείται εμπειρία είτε από επαγγελματική απασχόληση είτε από φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών, όπως 
επίσης δυνατότητα επικοινωνίας στα αγγλικά τουλάχιστον σε μέτριο επίπεδο (Β1).

Εξαιρετικές απολαβές από 1800 έως 4200 ευρώ μηνιαίως.

Παρέχεται πλήρη βοήθεια από την Bluerock Healthcare κατά την άφιξη που περιλαμβάνει:

• Πλήρη εκπαίδευση.
• Διαμονή και διατροφή κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.
• Βοήθεια στην οργάνωση του ταξιδιού σας και στην εύρεση διαμονής κατά την τελική σας τοποθέτηση.

Με την Bluerock healthcare μπορείτε να εργαστείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο με πλήρη ασφάλεια και χωρίς 
καμία επιβάρυνση.

Γίνετε μέλος της Bluerock Healthcare και εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που προσφέρουμε χωρίς κανένα κόστος.

Δωρεάν συμμετοχή για όλους - Διαδώστε το!
Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε: www.bluerockcare.com, τηλεφωνήστε: +441138272280  

ή αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθηνση: zozis@jobsallover.eu υπόψιν κ. Ζώζη.
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επιχειρηματικοτητα
ΘΕΤΙΚη ΚΑΤΑΝΑλωΣη 

η στιγμή της αλήθειας για brands & επιχειρήσεις
«Κρατείστε τις υποσχέσεις σας. Χτίστε μια 
ουσιαστική σχέση με τον καταναλωτή, 
που αξιολογεί πλέον «τι αγοράζει» και 
από ποιόν αγοράζει».

η σύγχρονη Κατανάλωση: Shopping 
Therapy or poison

Μια νέα εξίσωση που προσπαθεί να λύ-
σει ο σύγχρονος καταναλωτής υπό την 
επίδραση της «Θετικής Κατανάλωσης».

Για το σύγχρονο καταναλωτή η απομάκρυνση 
από την κατανάλωση, δεν είναι βιώσιμη επιλο-
γή, εφόσον αυτό θα οδηγούσε την παγκόσμια 
οικονομία σε μια επίπονη κατάσταση. Ωστόσο 
ο σύγχρονος καταναλωτής γνωρίζει ότι είναι 
εφικτό να αλλάξει ως προς το «τι αγοράζει», 
«πώς αγοράζει» και «από ποιόν αγοράζει». Για το 
σύγχρονο καταναλωτή η κατανάλωση αποτελεί 
κατά ένα τρόπο, δηλητήριο αλλά και θεραπεία 
ταυτόχρονα, για την οικονομία και την κοινωνία. 
Κατά ένα τρόπο είναι δυνατό να αμφισβητεί την 
κατανάλωση, όμως γνωρίζει ότι τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες που καταναλώνει, στηρίζουν 
τη λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας 
μακροπρόθεσμα. 

Η κατανάλωση αποτελεί μια ανάγκη, αλλά 
αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα και μια ευχαρίστηση 
για το σύγχρονο καταναλωτή, ο οποίος γνωρίζει 
τις ανάγκες που καλύπτει με την αγορά αγαθών, 
αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι επιθυμεί να 
αγοράζει αγαθά. 

Είναι μια κατάσταση, που δεν μπορεί να την 
αλλάξει και ενδεχομένως να μη θέλει να την 
αλλάξει, έχει όμως πλήρη επίγνωσή της ως κατα-
ναλωτής. Ο σύγχρονος καταναλωτής αναγνωρίζει 
ότι συχνά οι αγορές του, αντιπροσωπεύουν μια 
πρόσκληση για να δραπετεύσει από τις υποχρε-
ώσεις της καθημερινής του ζωής, να ανακαλύψει 
νέους ορίζοντες και να οδηγηθεί σε μια πλου-
σιότερη ύπαρξη. 

Πολλές φορές όμως αντιλαμβάνεται ότι αυτό 
το πλήθος των προσφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών έχει αρνητικές επιδράσεις, όπως, π.χ. 
να τον οδηγήσει σε χρέος από αλόγιστη κατα-
νάλωση και ακόμη αντιλαμβάνεται ότι αυτό που 
παράγεται και καταναλώνει, οδηγεί σε πολλές 
περιπτώσεις στην μόλυνση και την καταστροφή 
του πλανήτη, η ακόμη ότι οδηγεί ενδεχομένως 
τις επιχειρήσεις σε μια μη ηθική και αντιδεοντο-
λογική συμπεριφορά. 

η κρίση λειτουργεί ως καταλύτης για τον 
καταναλωτή
Ο καταναλωτής σήμερα είναι απόλυτα ενήμερος 

για τις «παρενέργειες» της σφαιρικής οικονομικής 
ανάπτυξης και για τις συνέπειες της παγκοσμιο-
ποίησης. Οι εντάσεις που προκλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, οδήγησαν 
σήμερα σε βαθμιαίες αλλαγές στις συνήθειες 
κατανάλωσης τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και 
στις ανερχόμενες αγορές. 

Η τρέχουσα οικονομική κρίση επιταχύνει τη 
διαδικασία και ενεργεί όπως ένας καταλύτης. Έχει 
θέσει τις αντιφάσεις του καταναλωτή στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος. Ο καταναλωτής συνειδητοποιεί 
σήμερα ότι ο κόσμος μας, οι οικονομίες μας και 
οι κοινωνίες μας βρίσκονται σε κίνδυνο επειδή 
το οικονομικό μας σύστημα γενικότερα δεν είναι 
βιώσιμο. Και όμως αναγνωρίζει την υποχρέωση, 
να συγκρατήσουμε τα έξοδα, που αποτρέπουν 
από το να καταρρεύσουμε.

Αυτός είναι ο βασικός λόγος της μεγάλης 
απογοήτευσης εκ μέρους του καταναλωτή. Θα 
επιθυμούσε να αγοράσει αλλά πρέπει να θέσει 
τις προτεραιότητές του. Επιθυμεί να αγοράσει, 
αλλά ξέρει ότι πρέπει να σκεφτεί για τις συνέπειες. 
Μερικές φορές, δεν έχει άλλη επιλογή και πρέπει 
απλά να αγοράσει. Στο τέλος, έχει γίνει σήμερα 
ένας ενημερωμένος καταναλωτής και γνωρίζει ότι 

για να επιβιώσει στην αγορά, πρέπει να αγοράσει 
καλύτερα. Σοφότερα. Πιο υπεύθυνα. Αυτό είναι 
που σήμερα ονομάζεται «Θετική Κατανάλωση».

Ο καταναλωτής σήμερα αξιολογεί μέσα 
από κάθε αγορά του τη «βιωσιμότητα» 
και τη συνεισφορά του στη συλλογική 
ευημερία 
Κάθε αγορά, αποτελεί μια αναγκαιότητα και 

παράλληλα μια απόλαυση για τον καταναλωτή. 
Για κάθε αγορά του, για κάθε επιλογή του, ο 
καταναλωτής, έχει επίγνωση, ολοένα και περισ-
σότερο για τις επιπτώσεις αυτής της ενέργειας στην 
υγεία του, την ευημερία και το περιβάλλον. Ο 
καταναλωτής αξιολογεί σήμερα αν κάθε αγορά 
του, εκπληρώνει τις ηθικές προϋποθέσεις που 
θέτει ο ίδιος. Για πρώτη φορά ίσως σήμερα, η 
συνειδητοποίηση των καταναλωτών αυξάνεται, 
και ο καταναλωτής λαμβάνει υπόψη του για 
κάθε αγορά του, όχι μόνο την ευχαρίστηση και 
τις ανάγκες του, αλλά και τη «βιωσιμότητα», τη 
συνολική δηλαδή υποστήριξη που προσφέρει 
μέσα από κάθε αγορά του στην οικονομία και 
την κοινωνία γενικότερα.

Η «Θετική κατανάλωση» μπορεί να οριστεί 
και να γίνει κατανοητή, ως η γεφύρωση του 
χάσματος που αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής, 
μεταξύ της κατανάλωσης και αυτού που ορίσαμε 
ως βιωσιμότητα. Είναι το σημείο τομής, όπου η 
μεμονωμένη, εγωιστική πράξη μιας αγοράς προς 
ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του 
καταναλωτή, συναντά την πολύ ευρύτερη ανάγκη 
της διατήρησης της κοινωνίας μακροπρόθεσμα. 

Αυτό προϋποθέτει ότι ο καταναλωτής θέλει 
να σιγουρευτεί ότι υπάρχουν μια σειρά από ηθι-

κές προϋποθέσεις που τηρούνται, όπως π.χ. 
οι δίκαιες συνθήκες εργασίας στην εταιρία που 
κατασκευάζει το προϊόν, ότι το περιβάλλον δεν 
καταστρέφεται από την αγορά ενός αγαθού, ότι 
η υγεία των καταναλωτών δεν επηρεάζεται, και 
γενικότερα η συναίσθηση ότι κάθε μεμονωμένη 
αγορά συμβάλει στη συλλογική γενικότερα ευ-
ημερία. Αναγνωρίζεται ουσιαστικά σήμερα μια 
κρίσιμη και αποφασιστικής σημασίας διάσταση 
της θετικής κατανάλωσης. Η ενδυνάμωση εκ 
μέρους του καταναλωτή της ικανότητάς του να 
συμμετέχει ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία, τη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κατανάλωσης και 
βιωσιμότητας. Τα social media του προσφέρουν 
αυτή τη δυνατότητα.

Πέντε διαφορετικές διαστάσεις αντιπρο-
σωπεύονται στη Θετική κατανάλωση στον 
ίδιο καταναλωτή
Η Θετική Κατανάλωση αποτελείται από πέντε 

διαστάσεις, οι οποίες ενώνονται μέσα στον ίδιο 
μεμονωμένο καταναλωτή. Η Θετική Κατανάλωση 
μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα μίγμα αυτών 
των πέντε διαφορετικών απόψεων που συγκλί-
νουν στον ίδιο καταναλωτή. Όσο και αν προσ-
δοκά κανείς, ότι οι διαστάσεις αυτές εξετάζονται 
ξεχωριστά κατά την αγοραστική διαδικασία, οι 
καταναλωτές στο άμεσο μέλλον, θα αναζητούν 
ολοένα και περισσότερο προϊόντα και υπηρεσίες 
που ικανοποιούν και τις πέντε αυτές προσδοκίες 
του καταναλωτή.
1. Κοινωνική δέσμευση - Καταναλωτική Εν-
δυνάμωση 

Η κοινωνική δέσμευση, η κοινωνική ενδυ-
νάμωση του καταναλωτή, είναι ο πρώτος και 

σημαντικότερος αγωγός που οδηγεί στη Θετική 
Κατανάλωση σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μια διάσταση που είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις 
ΗΠΑ αλλά είναι επίσης πολύ έντονη στη Γαλλία, 
και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Κυρίως 
οφείλεται στη «φωνή» που δίνει στον κατανα-
λωτή το «διαδίκτυο» αλλά και στην αντίληψη 
ότι τελικά οι μικρές διαφορές, προσθέτουν σε 
κάτι μεγαλύτερο, στη δυνατότητα δηλαδή να 
αλλάξουμε τα πράγματα.
2. Η άποψη του καταναλωτή για την προστασία 
του περιβάλλοντος 

Είναι μια δεύτερη σημαντική πτυχή της Θετικής 
Κατανάλωσης. Ο σύγχρονος καταναλωτής, διέπεται 
από μια έντονη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Οι χώρες της Ε.Ε. έχουν να επιδείξουν 
σήμερα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των πολι-
τών – καταναλωτών στα «πράσινα ζητήματα». 
Οι πολίτες – καταναλωτές, πιστεύουν σήμερα ότι 
μέσα από την καθημερινή ζωή τους, μπορούν να 
προστατεύσουν το περιβάλλον.
3. Η διάσταση της υγείας

Η διάσταση της υγείας, απεικονίζει μια τρίτη 
πλευρά της Θετικής Κατανάλωσης, εκφράζοντας 
τις ανησυχίες των καταναλωτών για τα αποτελέ-
σματα που μπορεί να επιφέρει η κατανάλωση 
προϊόντων στην υγεία μας. 
4. Η αισθητική, καλή πλευρά της Θετικής Κα-
τανάλωσης 

Μια διάσταση που χαρακτηρίζεται από μια 
προσδοκία προς την ενίσχυση μιας μεμονωμένης 
ευημερίας. Εκφράζει την ανάγκη του καταναλωτή, 
να αναζητά εξατομικευμένους τρόπους, για να 
αντισταθμίσει τον ταραχώδη και αγχωτικό αστικό 
τρόπο ζωής. Ο καταναλωτής σήμερα αναζητά 
περισσότερο χρόνο για να απολαύσει τα πράγ-
ματα. Έτσι αντί να ορμά, από το ένα πράγμα στο 
επόμενο, αφιερώνει ποιοτικό χρόνο σε κάποια 
πράγματα, από ότι να προσπαθεί να τα προλάβει 
όλα. «Ο θάνατος του «Multitasking…!»
5. H ηθική πτυχή της κατανάλωσης 

Συμπεριλαμβάνει την προτίμηση του καταναλωτή 
προς τις ηθικές επιχειρήσεις. Αντιπροσωπεύει ένα 
δηλωμένο συναίσθημα ενοχής που συνδέεται 
με την αγορά από τις αντιδεοντολογικές επιχει-
ρήσεις. Αντιπροσωπεύει την άποψή του για το 
«δίκαιο εμπόριο». Ο καταναλωτής όμως δεν 
είναι διατεθειμένος να αναλάβει το κόστος του 
δίκαιου εμπορίου. Οι καταναλωτές πιστεύουν ότι 
η δεοντολογική συμπεριφορά από τον παραγωγό 
– κατασκευαστή ενός προϊόντος ή τον πάροχο 
μιας υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι πρότυπο και 
όχι μια αφορμή για να πληρώσει περισσότερα 
ο καταναλωτής.

η στιγμή της αλήθειας για τις επιχειρήσεις
Η ξαφνική και σαρωτική οικονομική κρίση, 

ανέδειξε πως η Θετική Κατανάλωση δεν είναι μια 
πολυτέλεια, αλλά είναι σήμερα πιο σημαντική 
από ποτέ. Αυτό αντιπροσωπεύει μια «στιγμή 
της αλήθειας» για brands και επιχειρήσεις, οι 
οποίες είτε θα προσαρμοστούν γρήγορα είτε θα 
διακινδυνεύσουν να εξαφανισθούν.

Για να μετασχηματίσουν την κρίση σε ευκαιρία 
οι επιχειρήσεις, είναι κρίσιμο να αποκτήσουν 
μια λεπτομερή κατανόηση της θετικής κατανά-
λωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να 
μεταφραστούν αυτές οι προσδοκίες σε μια συ-
γκεκριμένη προσφορά, που να δημιουργεί αξία 
για τον καταναλωτή.

Η Θετική Κατανάλωση δεν είναι μια πολυτέλεια 
που προορίζεται για τους πλούσιους καταναλω-
τές, και θα ήταν λάθος να διαμορφώσει κανείς 
αυτήν την αντίληψη. Εάν γίνει κατανοητή σωστά, 
μπορεί να είναι μια τρομερή πηγή ανάπτυξης και 
καινοτομίας για τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και 
αφετηρία για ένα καλύτερο κόσμο.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing Manager/ 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Καθηγητής-  

Συγγραφέας-Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων
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εθελοντισμοσ

Μια ημέρα που μπορούμε να 
αποδείξουμε ότι θέλουμε να 
προσπαθήσουμε συντονισμένα, 

θέλουμε όλοι μαζί να κάνουμε τις πόλεις 
μας ομορφότερες, το περιβάλλον μας 
καλύτερο. Είναι μια ημέρα που αλλάζουμε 
τη νοοτροπία μας, τη συμπεριφορά μας 
και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 
μας. Η καμπάνια ‘’Let’s do it Greece’’ 
μας καλεί στις 26 Απριλίου να πάρουμε 
μέρος σε ένα σημαντικό μάθημα εθε-
λοντισμού και ομαδικότητας. Ο Νίκος 
Κιούσης μας μιλάει για την εμπειρία του 
και μας καλεί να συμμετέχουμε όλοι.

Τι είναι το Let’s Do It Greece;
Το Let’s Do It Greece είναι μια εθε-

λοντική καμπάνια. Ξεκίνησε σαν μια 
απλή αυθόρμητη ιδέα και ένα όνειρο 
να ενώσουμε όλη την Ελλάδα για να 
την καθαρίσουμε μέσα σε μια ημέρα και 
από το 2012 που το ξεκινήσαμε έχει γίνει 
θεσμός. Είναι η μέρα που βγαίνουμε από 
τα σπίτια μας, που συντονιζόμαστε σε 
όλη την Ελλάδα, είτε είμαστε από κάποιο 
φορέα, είτε από κάποιον σύλλογο, είτε 
από το Δήμο μας, με στόχο να κάνου-
με μια ταυτόχρονη εθελοντική δράση 
καθαρισμού, αισθητικής ανάπλασης και 
συνολικότερα εξωραϊσμού των τοπίων 
γύρω μας είτε αστικών, είτε φυσικών.

Πώς ξεκίνησε η καμπάνια και με 
πoιο τρόπο ήρθε στην Ελλάδα;
Σαν ιδέα είχε ξεκινήσει το 2008 από 

την Εσθονία. Εκεί υπήρχε μια αντίστοι-
χη ομάδα εθελοντών που έβαλαν ως 
στόχο, να συντονίσουν όσο περισσό-
τερο κόσμο μπορούσαν μέσα σε μια 
μέρα. Η δράση έγινε με πολύ μεγάλη 
επιτυχία αφού κινητοποιήθηκαν 50.000 
εθελοντές και έτσι άρχισε να διαδίδεται 
και σε άλλες χώρες. 

Η δική μας επαφή με τον εθελοντισμό 
ξεκίνησε μέσα από τις περιβαλλοντικές 
ομάδες του σχολείου. Η τότε καθηγήτρια 
μας, μας έστειλε ένα βίντεο από την εκεί 
δράση και μας πρότεινε να κάνουμε κάτι 
αντίστοιχο και εδώ, για να δείξουμε ότι 
υπάρχει αυτή η θέληση και η διάθεση 
ότι υπάρχει μια δραστήρια νεολαία που 
επιθυμεί κάτι καλύτερο. Εμείς ξεκινήσαμε 
το 2012 αρκετά δειλά τις ενέργειες και 
πλέον είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί 
έχει πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. 
Η πρώτη μας απόπειρα ήταν στις 29 
Απριλίου του 2012, όπου σύμφωνα με 
την καταγραφή που κάναμε συμμετείχαν 
περίπου 20.000 εθελοντές. 

Ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί 
γύρω από τα περιβαλλοντικά ζη-
τήματα;
Γενικά θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει να 

αναπτύσσεται μια περιβαλλοντική κουλ- 
τούρα και σε αυτό βοηθάει και το σχο-
λείο, καθώς γίνονται πολλές αναφο-
ρές στο κομμάτι του περιβάλλοντος 
και πραγματοποιούνται αρκετά project. 
Παλιότερα δε συνηθιζόταν, γιατί δεν ήταν 
τόσο μεγάλο και έντονο το πρόβλημα. 
Πλέον έχει αρχίσει και καλλιεργείται και 
το βλέπουμε μέσα από τις αντιδράσεις 
μαθητών, νηπιαγωγείου και δημοτικού. 
Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι 
ορισμένες φορές λείπει μια καλή συνερ-
γασία, λείπει ο συντονισμός και λείπει και 
η συνέχεια. Ενώ πολλές δράσεις ξεκινούν 
και γίνονται με επιτυχία, σταματάνε. Εμείς 
εκεί στοχεύουμε, στο να χτίσουμε μια 
σχέση εμπιστοσύνης με όλη την Ελλάδα. 
Πρέπει όλοι οι φορείς να γνωριστούμε 
μεταξύ μας, να συνεργαστούμε και να 
κάνουμε κάτι που θα έχει διάρκεια και 

που θα καθιερωθεί. Αυτή την ευκαιρία 
και τη δυνατότητα μας τη δίνει το Let’s 
Do It Greece.

Για ποιο λόγο η πολιτεία δεν έχει 
δώσει το απαραίτητο βάρος;
Προσπάθειες από την πολιτεία γίνο-

νται. Μάλιστα κάποιες φορές γίνονται σε 
συνεργασία με περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις που έχουν σπουδαίο έργο όλα 
αυτά τα χρόνια. Από την εμπειρία μας 
έχουμε διαπιστώσει ότι μερικές φορές 
λείπουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, που 
να αγαπάνε αυτό που κάνουν για να το 
πιστέψουν. Τυχαίνει, για παράδειγμα, να 
αναλαμβάνει ένα project κάποιος που 
δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο. 
Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει για να έχει 
επιτυχία το άτομο ή η ομάδα που θα το 
τρέξει, να το πιστέψει. 

Η κρίση έχει επηρεάσει ως προς 
την αντιμετώπιση του κόσμου στο 
κομμάτι του περιβάλλοντος ;
Σίγουρα έχει παίξει ρόλο και μια 

μεγάλη περίοδο ο εθελοντισμός είχε 
γίνει μόδα. Αυτό που πρέπει να επι-
σημάνουμε, είναι ότι ο εθελοντισμός 
ούτε μόδα είναι, ούτε κάτι ευκαιριακό, 
ούτε ερχόμαστε να καλύψουμε κενά 
του κράτους. Εθελοντισμός για εμάς 
είναι αυτό που ξεκινάει μέσα από την 
καρδιά μας. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, 
να νιώσουμε χρήσιμοι, να βοηθήσουμε, 
να εμπνεύσουμε κόσμο και βεβαίως 
όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να 
αναδειχθούν προβλήματα και σαφώς 
να επιλυθούν. Μέσα από προτάσεις 
και ιδέες να δοθεί λύση. Γενικά πρέπει 
να αναπροσδιοριστεί ο όρος εθελοντι-
σμός στην Ελλάδα, γιατί κάποιες φορές 
παρερμηνεύεται. Το Let’s Do It Greece 
μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε 
κάτι δημιουργικό. Έχουμε δει παιδιά τα 
οποία νιώθουν απομονωμένα ή φοιτητές 
που δεν μπορούν να βρουν εργασία, 
να αναδεικνύουν τις δεξιότητές τους σε 
όλα τα επίπεδα. Μέσα από την κίνηση 
βλέπουμε την εξέλιξή τους, πόσες δεξι-
ότητες αποκτούν, πόση αυτοπεποίθηση 
αποκτούν, νιώθουν ότι μπαίνουν σε 
μια ομάδα, μια οικογένεια. Είναι πολύ 
σημαντικό το αίσθημα του ανήκειν. Και 
αυτό επίσης είναι ένα άλλο σημείο που 
στοχεύουμε.

Είπες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
κενά στο κομμάτι του εθελοντι-
σμού. Μέσα από τις δράσεις σας 
δεν είναι σαν να κλείνετε τρύπες 
που είναι ευθύνη της πολιτείας, με 
αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα να 
ξαναδημιουργείται;
Γενικά στην Ελλάδα σε πολλές περι-

πτώσεις έχει συνηθιστεί ο εθελοντής να 
μπαίνει μπροστά και μετά να ακολουθούν 
όλοι οι άλλοι. Η φιλοσοφία μας είναι 
ότι ο εθελοντής είναι συμπληρωματι-

κός. Πρώτα πρέπει να γίνονται όλα τα 
υπόλοιπα και εμείς με τις δυνατότητες 
που έχουμε και με τον ελεύθερο χρόνο 
που διαθέτουμε, καθώς πολλοί δουλεύ-
ουμε ή σπουδάζουμε ή έχουμε άλλες 
υποχρεώσεις, να προσφέρουμε όπου 
μπορούμε περισσότερο είτε είναι στον 
τομέα της υγείας, είτε στο περιβάλλον 
είτε στην αλληλεγγύη. Πολλές φορές ο 
εθελοντής όταν μπαίνει μπροστά, υπάρ-
χει και κίνδυνος γιατί δεν είναι θεσμικά 
κατοχυρωμένος και πάνω από όλα είναι 
θέμα ασφάλειας. Πρέπει ο εθελοντής να 
είναι συμπληρωματικός μέσα σε όλες 
τις δομές της κοινωνίας. 

Αυτή τη στιγμή σε ποιες περιοχές 
της Ελλάδας θα λάβουν χώρα οι 
δράσεις σας;
Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει 1.667 

φορείς από όλη την Ελλάδα. Μας κάνει 
πολύ μεγάλη εντύπωση ότι συμμετέχουν 
πολλά ακριτικά νησιά και χωριά, τα οποία 
δεν είχαν αναπτύξει τον εθελοντισμό 
στην περιοχή τους και μέσα από αυτή 
τη δράση, τους δόθηκε η ευκαιρία να 
νιώσουν κομμάτι μιας μεγαλύτερης οικο-
γένειας. Είναι αξιοθαύμαστο το πάθος με 
το οποίο οργανώνουν την περιοχή τους, 
τις ιδέες για τις παρεμβάσεις αισθητικού 
τύπου, για να ομορφύνουν τους τόπους 
τους. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποί-
ηση στην Αττική, στη Δυτική Ελλάδα 
και στην Ήπειρο. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα πολλών μαθητών που 
αφού κατάφεραν να κινητοποιήσουν 
τους συμμαθητές τους στη συνέχεια 
κατάφεραν να κινητοποιήσουν τους 
Δήμους τους.

Η δράσης σας περιορίζεται στον 
καθαρισμό;
Το βασικό αντικείμενο είναι ο καθαρι-

σμός. Προσπαθούμε όμως να αναδείξου-
με στην κοινωνία τις έννοιες της ανακύ-
κλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. 
Γύρω μας δεν είναι σκουπίδια όλα αυτά 
που πετάμε, αλλά αντικείμενα που κάποια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάλι ή 
να αξιοποιηθούν εναλλακτικά. Επίσης, 
να δώσουμε βάρος στο πως μπορούμε 
να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Η πρό-
ληψη είναι το Α και το Ω. Επιπρόσθετα 
πραγματοποιούμε δενδροφυτεύσεις, 
βάφουμε κτίρια, ομορφαίνουμε τοπία, 
κάνουμε παρεμβάσεις με κατασκευές, 
όπως τραπεζοκαθισμάτων και συνολι-
κότερα ενέργειες εξωραϊσμού τόσο των 
αστικών, όσο και των φυσικών τοπίων 
της χώρας μας. 

Όλα αυτά τα αντικείμενα που συ-
γκεντρώνετε που καταλήγουν;
Τη μέρα της δράσης προσπαθούμε 

να διαχωρίσουμε τα υλικά κάνοντας 
διαλογή στην πηγή. Τα ανακυκλώσιμα 
υλικά να μην πάνε μαζί με τα σύμμικτα 
απορρίματα. Θέλουμε να προωθηθούν 

ειδικά για ανακύκλωση. Επίσης κοιτάμε 
ποια υλικά μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε σε άλλες δράσεις όπως π.χ. 
λάστιχα τα οποία μπορούμε να τα κά-
νουμε γλάστρες. Δεν έχει σημασία απλά 
να τα μαζέψουμε, αλλά πως μπορούμε 
να κάνουμε αυτές τις δράσεις σωστά.

Έχετε σταθερούς φορείς ή συλλό-
γους που συνεργάζεστε;
Έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια 

μια σχέση εμπιστοσύνης, το οποίο είναι 
άλλωστε και το μυστικό της επιτυχίας, με 
φορείς που έχουν πιστέψει στο όνειρό 
μας. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και Σώμα 
Ελληνικού Οδηγισμού, τον Αρχέλων, 
φορείς που ασχολούνται με την προστα-
σία των θαλάσσιων ειδών, με συλλόγους 
αυτοδυτών που συντονίζουν υποθα-
λάσσιους καθαρισμούς και με πολλές 
ακόμα ομάδες. Πρόσφατα καθιερώσαμε 
με το Υπουργείο Παιδείας εβδομάδα 
εθελοντισμού. Συνολικότερα έχουμε 
δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο 
που θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε 
για τη βοήθεια που προσφέρουν στην 
κοινή μας προσπάθεια.

Την εβδομάδα εθελοντισμού τι να 
περιμένουμε να δούμε στα σχολεία;
Η εβδομάδα εθελοντισμού είναι από τη 

Δευτέρα 20/04 έως και την Παρασκευή 
24/04 και θα γίνουν δράσεις μέσα στους 
χώρους των σχολείων. Ο στόχος είναι 
οι μαθητές να υιοθετήσουν το σχολείο 
τους, για να μπορέσουν να το αγαπήσουν 
κιόλας γιατί εκεί περνάνε τις περισσότερες 
ώρες τους. Το θέμα είναι πως το φαντά-
ζονται για να γίνει καλύτερο και πάνω σε 
αυτό να δημιουργήσουν. Εκατοντάδες 
σχολεία έχουν δηλώσει συμμετοχή και 
αυτό μας γεμίζει αυτοπεποίθηση. Οι 
Κτιριακές Υποδομές στηρίζουν την προ-
σπάθεια που κάνουμε και είναι εθνικός 
υποστηρικτής. Μετά από όλο αυτό θα 
δημιουργήσουμε ένα λεύκωμα με όλες 
τις δράσεις των σχολείων από όλη την 
Ελλάδα. Το λεύκωμα θέλουμε να γίνει 
ένας προπομπός, να εμπνεύσουμε πε-
ρισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς 
και να ενώσουμε όλους τους κρίκους της 
αλυσίδας προκειμένου να έχει συνέχεια 
η προσπάθεια μας.

Οι δράσεις σας έχουν κάποιο κόστος. 
Από πού αντλείτε τα έσοδα σας;
Από όταν ξεκινήσαμε είχαμε σα βασι-

κή αρχή, να μην τυπώσουμε τίποτα σε 
πανελλαδικό επίπεδο για να έχει χαμηλό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα η δράση 
μας και δεύτερον να μην καλούμε φορείς 
και ιδιώτες να μας στηρίξουν χρηματικά. 
Από την αρχή του έτους κάναμε έναν 
προγραμματισμό και καταγράψαμε τις 
ανάγκες μας. Πάνω σε αυτό το πλάνο 
ζητάμε να μας καλύψουν απευθείας 
τις ανάγκες αυτές π.χ. η SANITAS θα 

μας καλύψει τις ανάγκες που έχουμε σε 
γάντια και σακούλες. Εμείς σε όλο αυτό 
δε μεσολαβούμε. Το μόνο που κάνουμε 
είναι να καταγράφουμε τις ανάγκες της 
κάθε περιοχής και να φέρουμε σε επαφή 
την εταιρεία με τους εκάστοτε συντονι-
στές. Έτσι λειτουργούμε και αυτή είναι 
η φιλοσοφία μας. Δεν είμαστε καμία 
μεγάλη ΜΚΟ με έμπειρα στελέχη ή 
πενταψήφιο budget, αλλά μια παρέα 
από το σχολείο που απλά πίστεψε σε 
αυτό που έκανε και θέλουμε έτσι απλό 
να το αφήσουμε.

Πόσες ομάδες υπάρχουν πανελ-
λαδικά και πόσο κόσμο αριθμείτε;
Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κεντρική 

οργανωτική ομάδα εθελοντών που βρί-
σκεται στην Αθήνα. Πέρα από εμάς που 
το ξεκινήσαμε υπάρχουν τρεις βασικοί 
πυλώνες. Στον ένα βασικό πυλώνα έχου-
με την τύχη να συμμετέχουν μαζί μας 
καθηγητές πανεπιστημίων, επιστήμονες, 
άνθρωποι που γνωρίζουν από στρατη-
γικό σχεδιασμό ή ακόμα και διαχείριση 
εθελοντών και μας παρέχουν σημαντικό-
τατες γνώσεις από την εμπειρία τους. Ο 
δεύτερος πυλώνας είναι η πανελλαδική 
ομάδα συντονισμού που αποτελείται από 
τους ανθρώπους που έχουν εμπνεύσει 
την περιοχή τους να συμμετέχει σε όλο 
αυτό. Και τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι 
η ομάδα της ελληνικής ομογένειας όπως 
την έχουμε ονομάσει. Αυτή η ομάδα 
αποτελείται από φοιτητές που πάνε στο 
εξωτερικό να σπουδάσουν ή να βρουν 
δουλειά ή Έλληνες που ζουν χρόνια στο 
εξωτερικό που όμως θέλουν να μας βο-
ηθήσουν. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση 
στη σωστή οργάνωση γιατί αλλιώς δε 
θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε και 
θα μας ξέφευγε.

Πως μπορεί κάποιος να έρθει σε 
επαφή μαζί σας και να συμμετάσχει 
στις δράσεις σας;
Το βασικό μας εργαλείο είναι η κεντρική 

μας ιστοσελίδα www.letsdoitgreece.
org που εκεί ο καθένας μπορεί να ενη-
μερωθεί και να δηλώσει τη συμμετοχή 
του για την περιοχή που βρίσκεται και 
εμείς θα τον φέρουμε σε επαφή με την 
συντονιστική ομάδα. Ακόμα υπάρχουν 
τα social media και το facebook και τέλος 
το e-mail μας που είναι greeceletsdoit@
gmail.com.

Ποια θα ήταν για εσένα η ιδανική 
συνέχεια για αυτή την κίνηση;
Θα ήταν ιδανικό να καταφέρουμε 

να συντηρήσουμε και να αναπτύσσου-
με συνεχώς αυτό το δίκτυο των πολύ 
εμπνευσμένων εθελοντών που έχουμε 
δημιουργήσει σε όλη την Ελλάδα, να 
μπορέσουμε να παρακολουθούμε τα απο-
τελέσματα από τις δράσεις που κάνουμε 
για να μπορέσουμε να δούμε και μέσα 
στη διάρκεια του χρόνου τί συμβαίνει 
σε κάθε περιοχή και να περάσουμε στη 
φιλοσοφία του να μην πετάμε. Σίγουρα 
είναι πολύ ωραίο και πολύ καλό να 
καθαρίζουμε, αλλά σημασία έχει να μη 
βρωμίζουμε, οπότε θα προσπαθήσουμε 
να περάσουμε στη νοοτροπία και την 
αντίληψη του κόσμου, ότι έχει σημασία 
να φροντίσω, να διατηρήσω καθαρό το 
περιβάλλον, εστιάζοντας στην πρόληψη. 
Ελπίζω ότι θα δημιουργήσουμε τη νέα 
γενιά της Ελλάδας η οποία θα είναι ιδι-
αίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα 
του περιβάλλοντος και πάνω απ’ όλα 
να είναι ενεργοί πολίτες.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος -
Δημοσιογραφική Τεκμηρίωση

Συνεντευξη Let’ s do it σε όλη την Ελλάδα
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Η UNIMAC AE ζητά να προσλάβει για τις εγκαταστάσεις 
της στον Αγ. Ι. Ρέντη:

Υπάλληλο Εμπορικού Τμήματος

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Ηλικία έως 30 ετών

Βιογραφικά στο e-mail: mpougas@unimac.gr. Πληρο-
φορίες για την εταιρία μέσω του site: www.unimac.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγ-
χρονη κλινική αισθητικής δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών αναζητά:

Υπεύθυνη Υποδοχής 
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυxίο ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης  
απαραίτητο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε ένα 
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα με φω-
τογραφία στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση 
ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

 
Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί να 
προσλάβει για τετράωρη απασχόληση:

Γραμματεία 
(Code SECR) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής γραμματέων ή αντίστοιχο. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (προηγούμενη 
εμπειρία σε κατασκευαστική εταιρία θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν). 
•Εμπειρία στο χειρισμό τηλεφωνικού κέντρου. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency). 
•Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου  
(MS Office, internet).
Οι υποψήφιες που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα με απαραίτητη επισυναπτόμενη 
φωτογραφία τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό 
υπ’όψη τμήματος προσωπικού με e-mail στο: hr@techol.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H Infocopy Βεντούζης Ιωάννης & Σία Ο.Ε εμπορική 
εταιρία πωλήσεων ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
μηχανών γραφείου επιθυμεί να προσλάβει:

Γραμματέα Διοίκησης - Θεσσαλονίκη 

Για την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου.

Η επικείμενη εργασία αφορά κατ’ αρχήν σύμβαση εργα-
σίας 9 μηνών με δυνατότητα μακροχρόνιας επέκτασης 
στη συνέχεια.
Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να έχει τα κάτωθι 
απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία από 28 έως το πολύ 35 ετών. 
•Προϋπηρεσία 3 - 5 ετών σε γραμματειακή  
υποστήριξη συμπεριλαμβανομένου της χρήσης 
τηλεφωνικού κέντρου 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης  
ή σχολής γραμματέων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής εμπορικής ορολογίας 
και διαπραγμάτευσης ,επιθυμητή η γνώση  
Γερμανικής. Η γνώση Κινέζικης θα θεωρηθεί  
ιδιαίτερο προσόν. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ MS Office, 
Coreldraw. 
•Πτυχίο ECDL 
•Γνώσεις μεθόδων ηλεκτρονικής οργάνωσης 
γραφείου 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
Προσόντα που θα αξιολογηθούν  
για την επέκταση της εργασίας: 
•Εμπειρία σε τμήμα μάρκετινγκ εμπορικών εταιριών. 
•Ικανότητα για την προβολή της εταιρείας  
και την οργάνωση των ενεργειών δημοσίων  
σχέσεων της εταιρείας (κατάλογοι προϊόντων,  
υλικό marketing, δελτία τύπου, newsletters,  
και επικοινωνία με τους πελάτες). 
•Επαγγελματική γνώση και αξιοποίηση όλων  
των social media (webpage, facebook, twitter κλπ) 

•Δημιουργική σκέψη, μεθοδικότητα, άριστη  
στην επικοινωνία, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα 
•e-μάρκετινγκ
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή  
08:30-16:30 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα  
και επιδόματα 
•Αξιοπιστία και συνέπεια στις πληρωμές 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε μία αναπτυσσόμενη 
εταιρία 
•Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Βιογραφικά και e-mails χωρίς σαφή αναφορά στα 
απαραίτητα προσόντα δε θα εξετάζονται. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: info@infocopy.gr

 
Η εταιρία NEODENT A.E στα πλαίσια της διαρκούς 
ανάπτυξης, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για την κά-
λυψη της θέσης:

Γραμματεία Αποθήκης

Περιγραφή θέσης: 
•Εσωτερική θέση (γραφείου) στην περιοχή  
του ΒΙ.ΠΑ Ιωνίας (ΔΙΑΒΑΤΑ Θεσσαλονίκης) 
•Πλήρης απασχόληση, ωράριο εργοστασίου 7.00 
πμ έως 15.00 μμ
Βασικά καθήκοντα: 
•Συντονισμός διαδικασιών σε 3 τμήματα:  
πωλήσεων - αποθήκης-λογιστηρίου 
•Παροχή γραμματειακής/τηλεφωνικής  
υποστήριξης στο τμήμα πωλήσεων και το λογιστήριο 
•Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού  
- εξωτερικού 
•Παραλαβή, καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος  
προϊόντων 
•Παρακολούθηση και υποστήριξη πελατολογίου 
•Οργάνωση ραφιών, παρακολούθηση αποθέματος 
•Διαχείριση και επίλυση παραπόνων πελατών 
•Παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελιών  
ως και τον τελικό παραλήπτη
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτός και προφορικός λόγος). Επιθυμητή  
η γνώση κάποιας 2ης γλώσσας. 
•Πολύ καλές ικανότητες σε θέματα οργάνωσης  
και συντονισμού 
•Ευγένεια και διάθεση εξυπηρέτησης πελατών 
•Ομαδικότητα
Γιατί να υποβάλετε υποψηφιότητα στην εταιρία μας: H 
NEODENT A.E προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε 
άτομα που το φιλοδοξούν, να διαγράψουν μια σημαντική 
επαγγελματική καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων. 
Είμαστε μια δυναμική, συνεχώς αναπτυσσόμενη, εξω-
στρεφής εταιρία οδοντιατρικών και ιατρικών ειδών και 
προσβλέπουμε στην δημιουργία μακροχρόνιων, αμοιβαία 
επωφελών εργασιακών σχέσεων. Η προϋπηρεσία δεν 
είναι απαραίτητη, καθώς έχουμε την πλήρη διάθεση 
να σας εντάξουμε σταδιακά στην ομάδα μας, η οποία 
διαπνέεται από πνεύμα αλληλοσεβασμού, ομαδικότητας 
και απόλυτης αξιοκρατίας.
Υποβολή μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: hr@neodent.eu

 
Γραμματέας Λογιστικής Εταιρίας

Η αναπτυσσόμενη εταιρία TAXATION CONSULTING 
ζητά άτομο για τη θέση γραμματέως.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΪ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή και εξειδίκευση  
σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office - Internet - 
Powerpoint - CRM) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά) - 
δυνατότητα εργασίας και στα Αγγλικά 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα 
•Ηλικία έως 30 ετών
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης
Περιοχή: Ν. Φιλαδέλφεια 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@taxcons.gr

 
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων ΒΙΟΤΥΠΟΣ 
ζητά προσωπικό για την κάλυψη θέσης στη:

Γραμματεία της Ιατρικής 
Μονάδας στην Πεύκη

•Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι απόφοιτος/η ΑΕΙ/
ΤΕΙ, με ηλικία 30 ετών περίπου και να επιθυμεί να 

εργαστεί σε διακεκομμένο ωράριο (πρωί- απόγευμα).

Θα προτιμηθούν οι ενδιαφερόμενοι που διαμένουν 
σε κοντινή απόσταση από την ιατρική μονάδα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
logistirio@biotypos.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστι-
κών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

Public Relations & Corporate 
Brand Image Executive - Αθήνα 

Κωδικός Θέσης: CCΕ_1504

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον επικεφαλή του 
τμήματος public relations & corporate brand image 
και συμμετέχει στην υλοποίηση του πλάνου εταιρικής 
επικοινωνίας μέσα από ένα σύνολο ενεργειών, όπως 
διαφήμιση, χορηγίες, εκδηλώσεις, εφαρμογές branding.

Ο κατάλληλος υποψήφιος έχει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση κατεύθυνσης 
marketing/communications ή ψυχολογίας  
ή πολιτισμικών/κοινωνιολογικών επιστημών. 
Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 4 έτη σε θέσεις 
του χώρου της επικοινωνίας και ειδικά  
στην εταιρική επικοινωνία και στον τομέα  
σχεδιασμού και εφαρμογών εταιρικής ταυτότητας 
•Εργασιακή εμπειρία στον κλάδο  
των τηλεπικοινωνιών ή/και της τηλεόρασης  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Ms Office 
•Εξαιρετικό επίπεδο χειρισμού της ελληνικής  
και αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά 
•Γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης  
επικοινωνιακού πλάνου 
•Επικοινωνιακή προσωπικότητα, με θετική σκέψη 
και δημιουργική φαντασία 
•Υψηλό επίπεδο διαπραγματευτικής ικανότητας 
•Υψηλή ικανότητα απόδοσης σε πλαίσιο ομαδικής 
εργασίας και συνεργασίας και κάτω από συνθήκες 
πιεστικών χρονικών περιθωρίων

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

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/Tf2156

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

Βοηθό Τμήματος Προμηθειών 
& Τροφοδοσίας - Κεφαλονιά

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται:  
παραγγελίες πρώτων υλών, επικοινωνία  
με προμηθευτές, διεκπεραίωση απογραφών κλπ. 
•Άριστη γνώση υπολογιστών  
(επιθυμητή η γνώση ERP estia) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών

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

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

Marketing, Communications & 
E-Commerce Manager

AMATHUS BEACH Hotel Rhodes  5 star Family Hotel 
in Rhodes Island - Set on the beautiful beach of Ixia, the 
charming Amathus Beach hotel is a peaceful sanctuary 
for tranquil escapes offering sweeping uninterrupted 
views to the dazzling Aegean. Exuding an aura of 
calm this waterfront family beach hotel in Rhodes 
Island offers the most idyllic venue for family holidays.

AMATHUS ELITE Suites Rhodes - Engulfed by the 
lush surroundings and the Aegean sea, the 5 star 
Elite Suites sea view hotel in Rhodes, Greece is an 
autonomous boutique hotel unit of Amathus Rhodes 
that exemplifies romantic beachfront living. Introduced 
in 2010 these seductive suites overlooking Ixia Bay, 
redefine the concept of private luxury and romance 

while enveloping guests in a refined atmosphere of 
blissful contemplation.
Job description: We are currently seeking  
for passionate and dynamic E-Commerce 
professional who will be responsible  
for the implementation of the marketing plan, 
and will report directly to the hotel manager 
and the general manager. In charge of the online 
content management, seeking online marketing 
opportunities and in managing the Amathus hotels 
Rhodes websites and web traffic. Your role will 
include key responsibilities such as: 
•Lead the development and delivery of the annual 
marketing plans and marketing budgets in line 
with the hotel strategic priorities and revenue 
target by market segments. 
•Be responsible for the planning and execution 
of content creation as well as the briefing to 
creative agencies (including copy writing, photo/
video shootings) ensuring delivery in adherence 
with Amathus Hotels, Rhodes guidelines and hotel 
positioning.  
•Drive the positioning / activation of the spas and 
restaurants & bars on the local market. Develop 
& implement local marketing activities aiming  
to engage with locals and increase capture ratio 
from in-house guests. 
•Support sales team with the creation  
of marketing collateral and tactical promotions 
associated with the key market segments  
(E.g. groups, weddings, suites etc.) 
•Develop and increase traffic through direct  
and semi-direct online channels that will improve 
the overall revenue for the property and other key 
financial and customer metrics. 
•Evaluate the performance of our website and give 
suggestions for how to promote and improve  
the presence of the hotel on the web, with the aim 
to increase the number of bookings and overall 
production while keeping the website up to date. 
•Create and execute online campaigns across all 
online channels including and not limited to social 
media and third party websites. 
•Monitor, implement and execute the active 
presence of the property on all social media tools 
and set-up and manage campaigns 
(paid / non-paid) and competitions to maximize  
the online exposure of our properties. Develop  
the e-newsletters and any other online advertising 
•Ensure the property’s content (photography  
& descriptions) across all online channels remain 
accurate and brand compliant. 
•Conduct regular quality assurance audits  
on the hotel’s descriptive content & images  
to ensure parity on all channels. 
•Load and update content (photography  
& descriptions) for the property on all online 
channels in cooperation. 
•Identify and evaluate new marketing 
opportunities to increase direct internet traffic 
and drive online production. 
•Create the E-Commerce action plan outlining 
the activities planned to increase the online 
production and awareness. 
•Assist in evaluating the online presence  
and rate position of immediate competitors. 
•Monitor and implement the full year online 
marketing and advertising plan.

Education, qualifications & experiences: You should 
be an advertising, marketing or communication graduate 
with preferable experiences in a similar field. You must 
be a computer literate with effective communication 
skills, verbal and written in English.

Knowledge & competencies: The ideal candidate will 
be a young, outgoing, vibrant and innovative individual. 
You will be able to work independently and promote 
at all times the Amathus Hotels, Rhodes image and 
market status.
Send your CV to the following e-mail: 
lanagnostou@amathusrhodes.com, websites: 
http://www.amathusrhodes.com,  
http://www.elitesuitesrhodes.com

Ο όμιλος MARKET IN, είναι μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με πάνω από 
100 Σούπερ-μάρκετ, franchise καταστήματα και πε-
ρίπου 2000 εργαζόμενους και αναζητά το κατάλληλο 
στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Περιφερειακός Διευθυντής Καταστημάτων 
(Κωδικός Θέσης: AM 04/2015) - Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης. 

Αγγελίες εργασίας
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•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο των τροφίμων. 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Εύρυθμη λειτουργία καταστημάτων  
που θα είναι υπό την ευθύνη του 
•Αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων  
των καταστημάτων 
•Ανάπτυξη πωλήσεων 
•Διαχείριση προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο 
e-mail: p.papadavid@market-in.gr, fax: 2299 150 799. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισυνάψουν 
στο βιογραφικό τους σημείωμα, και τη φωτογραφία 
τους. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βοηθό Λογιστή / Λογιστή 

Θεσσαλονίκη για Πλήρη Απασχόληση

Για τη στελέχωση του λογιστηρίου ανώνυμης εται-
ρείας με ανάλογη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση του-
λάχιστον 3 ετών.

Η θέση αφορά άνδρες ή/και γυναίκες ηλικίας 25 
- 45 ετών.

Για τις παρακάτω ενέργειες: 
•Καταχωρήσεις και έλεγχος παραστατικών  
(δαπανών, αγορών, εισαγωγών, κ.λ.π) 
•Συμφωνία λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, 
τραπεζών και επικοινωνία μαζί τους. έκδοσης  
παραστατικών. 
•Πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΦΠΑ

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ κρίνεται σκόπιμη 
•Κάτοχος Ι.Χ

Η εταιρεία παρέχει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
m.tomopoulou@sroussos.gr

Ο πελάτης μας, η Πυθέας Αλιεύματα ΙΚΕ, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή (ACC04) 
με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•άριστη γνώση Αγγλικών

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται οι βοηθη-
τικές εργασίες του λογιστηρίου όπως η συμπλήρωση 
αιτήσεων, η διαχείριση προγραμμάτων, οι καταχω-
ρήσεις κ.ο.κ..

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργα-
σιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστεί-
λατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - Fax: 
2310-271025 Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια 
- Fax: 210-7470380, e-mail: skywalkerathens@
createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Upcom ltd is looking to hire an experienced:

Unix Server System 
Administrator (UPC150401) - Athens

On behalf of its client. Its client is a leading multinational 
company with global presence and large and 
multidimensional portfolio of projects including some 
of the most established and prestigious companies 
within the Greek landscape.
The role: The successful candidate will be part of the 
on-site consultants/administrators team providing day 
to day support on the operations of the IT, facilitated by 
a large farm of virtual (mainly) servers using relevant 
modern technologies, operating systems and tools. 
Daily tasks include but are not limited to:
Technical Framework: 
•Management/administration of the farm  
of servers using virtualization technologies 
•Management/administration of Unix Flavor 
Virtual OS systems. 
•Storage management/administrative tasks, 
Storage Area Networks (SAN) (Fibber channel 

technologies etc.) 
•Administration and operation of monitoring tools 
•Administration and operation of backup tool
Processes/operational Framework: 
•Apply and comply with security and risk 
management processes 
•Apply and comply with service management 
processes
Candidate profile: 
•Degree from university or technical education 
Institute(AEI, TEI, or certified IEK) 
•At least three years experience on Unix Flavor 
systems (AIX, Solaris) 
•Experience on usage/admin of backup 
management products/platforms 
•Experience on usage/admin of monitoring 
management products/platforms 
•Excellent knowledge of English language 
•Analytical skills 
•Excellent verbal and communication skills 
•Ability to work under pressure and strict 
deadlines
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression 
•Ability to work with cutting edge technologies/
products

Send your CV to the following e-mail: cv@upcom.eu

Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ 
ΙΤ Programmer - Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 
απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση σε εργαλεία της Oracle  
(Forms 6i, Reports 6i) ή εναλλακτικά καλή γνώση 
σε εργαλεία της Microsoft (.NET, C#, ASPx) 
•Πολύ καλή γνώση σε βάσεις δεδομένων Oracle 
ή SQL

Απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ (κατά προτίμηση Πολυτεχνικών 
σχολών) / ΤΕΙ 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 1 έτους  
τουλάχιστον σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρονται: 
•Εξάμηνη σύμβαση με προοπτικές διετούς επέκτασης 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων 
•Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 
•Ευκαιρίες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
•Άμεση έναρξη εργασίας από 1/6/2015

Παρακαλείσθε τα βιογραφικά σας σημειώματα να 
τα στέλνετε σε μορφή επεξεργαστή κειμένου και 
να περιλαμβάνουν φωτογραφία, τηλέφωνα επικοι-
νωνίας, τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας και 
το e-mail σας στο: info@uniquecom.gr

 
Career In Progress (www.careerinprogress.gr) is a 
company providing consulting services in the fields of 
job search, career guidance and business development. 
On behalf of our partner, we are looking for an:

Front-End Developer

Based in Athens, Halandri, you’ll be a vital member 
of a strong development team. 

In this role you will need to have considerable 
experience, passion for what you do, and the talent 
to enable you to shine whilst doing what you love.

Required: 
•4-5 years experience developing standards-based, 
semantic and well-formatted HTML and CSS 
•3+ years experience working with Javascri                      
pt and Javascript frameworks (jQuery & Prototype 
Preferred) 
•Experience translating PSD comps and annotated 
wireframes into flexible, well thought out HTML 
templates 
•Solid understanding of cross-browser/platform 
issues, from IE7 and Firefox 3.5 to all modern 
browsers 
•Familiarity with usability guidelines and W3C 
AAA accessibility standards 
•Familiarity with basic PHP structure/syntax 
•Very comfortable with version control concepts 
and software(specifically SVN) 
•Knowledge of SEO best practices 
•Effective verbal and written communication skills 
•Must be available to work on site

Preferred: 
•Solid experience with the Magento Platform 
•Right at home working within MVCframeworks 
and CMS platforms 
•Comfortable (and maybe a little uncomfortable!) 

working with Flash and ActionScript 
•Hands-on experience with server-side scripting 
(PHP,Python,etc) 
•Interactive web agency experience

Please send your CV to the following e-mail: info@
careerinprogress.gr quoting reference: (FR_END_DEV).

 
JAVA Developers (1509)

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

H ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία ηλεκτρολόγους μηχανι-
κούς / μηχανικούς λογισμικού, κατόχους μεταπτυχι-
ακού διπλώματος στην πληροφορική. Οι θέσεις είναι 
διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java 
•Άριστη γνώση του Eclipse RCP framework 
•Εμπειρία σε Model Driven Development, σχεδίαση 
βάσεων δεδομένων και SQL 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ενδιαφέρον 
για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία σε αντικειμενοστρεφείς μεθοδολογίες 
ανάπτυξης (OOA, OOD, OOP) 
•Γνώση διαδικασιών ανάπτυξης (π.χ. Scrum) 
•Γνώση των frameworks Eclipse RAP, Hibernate, 
Spring 
•Ευχέρεια στη σχεδίαση εργονομικών διεπαφών 
χρήστη 
•Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης πηγαίου κώδικα 
(Mercurial, SVN, GIT)

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννι-
να. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Η DATA CONSULTING, εταιρία πληροφορικής με έδρα 
την Αθήνα, δραστηριοποιείται από το 2007 στην παροχή 
και ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού και αναζητεί:

.Net Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 1-2 έτη σε C# 
•Γνώση MS SQL Server 
•Εμπειρία σε ASP.NET (webforms, AJAX) 
•MVC 
•Javascript 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI 
•Άριστη γνώση Aγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε WCF, DevExpress 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile εφαρμογών 
(Android / iOS)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@dataconsulting.
gr. Κωδικός θέσης: SE315. 

 
Software Developers (Θεσσαλονίκη)

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

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA 
•Άριστη γνώση C# .NET 
•Άριστη γνώση JAVASCRIPT 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση CSS, CSS3, HTML  

•Καλή γνώση object oriented analysis & design 
patterns

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία Spring MVC & JSON. 
•Eμπειρία σε AngularJS  
•Eμπειρία σε Oracle 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  
και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης  
παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

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

 
MATLAB Developers (1506)

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

Η ΝΙΚΙ ζητά ηλεκτρολόγους μηχανικούς / μηχανικούς 
λογισμικού, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ή 
διδακτορικού με εμπειρία στην προσομοίωση συστη-
μάτων. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και 
σε πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πολύ καλή γνώση της γλώσσας μοντελοποίησης 
Dymola 
•Πολύ καλή γνώση των γλωσσών  
προγραμματισμού Matlab/Simulink 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία στη προσομοίωση συστημάτων  
για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία 
•Εμπειρία σε συστήματα πλοήγησης

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννι-
να. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Trainee IT Sap 
Specialist - Piraeus

An international manufacturing company is currently 
recruiting the role of trainee IT SAP Specialist to 
advise on, install and implement SAP software. Ιn 
this role you will have the opportunity to develop 
or further develop Sap consultancy skills and the 
benefit to travel and trained by our group IT experts. 
The company is part of an international group that 
implements SOX controls. This is a key role for our 
company as you will represent us to group.

Summary of the role: 
•Gather and analyse business requirements. 
•Co-ordinate the documentation of business  
and system proposals. 
•Design, development, implementation  
and support of software changes and project work 
packages. 
•Prepare and execute test scripts and test cases. 
•Perform unit testing and quality assurance. 
•Provide support & solutions to users. 
•Work with colleagues and partners on professional 
services engagement to configure and implement 
policies including integration with SAP. 
•Assist in managing project timetable. 
•Travel to group European offices. 
•Reports to group IT director and finance director.

Requirements: 
•Bachelor’s degree in IT, specialising  
on information systems 
•Fluency in English; other languages would  
be beneficial, particularly German 
•1-2 years experience in a relevant field 
•An ability to explain technical information  
to non-technical people 
•Good negotiating skills 
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•A good business understanding 
•Team-working and team management experience 
•Good project management skills 
•Good organisation and problem-solving skills 
•A methodical and analytical approach 
•Flexible to travel

What we offer: 
•Competitive base salary 
•Private medical plan 
•Opportunity to gain exposure to a large world/
leading organisation 
•Extensive training 
•Personal and professional development  
as the company invests heavily on its workforce

Send your CV to the following e-mail:  
cv2@skywalker.gr, ref: Trainee IT Sap Specialist. 

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

Web Developer  
(Κωδ. WEB 0414) - Χαλάνδρι

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

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

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

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

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

 
Upcom ltd is looking for an experienced:

 Database Administrator (UPC150402) 
on Behalf of its Client - Athens

Its client is a leading multinational company with global 
presence and large multidimensional portfolio of projects 
including some of the most established and prestigious 
companies within the Greek and global landscape.   

The role: The successful candidate will be part of the 
team of consultants/administrators providing day to 
day support on the operations of the IT.

Technical Framework: 
•Oracle & Oracle RAC administration  
and configuration 
•UNIX (AIX, or Oracle Solaris) administration. 
•Websphere (or equivalent application server) 
management (configuration)

Processes/operational Framework: 
•Apply and comply with security and risk 
management processes 
•Apply and comply with service management 
processes

Candidate profile: 
•Degree from university or technical education 
institute(AEI, TEI) 
•At least two years experience on managing 
Oracle databases in a UNIX (AIX, or Oracle Solaris) 
environment 
•Experience on managing Websphere  
(or other equivalent application servers)  

will be considered a plus 
•Experience on DB2 or Sybase will be considered 
a plus 
•Strong analytical skills 
•Strong problem solving skills 
•Excellent verbal and communication skills 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Ability to work as part of a virtual/international 
team utilizing technologies for remote 
communication/collaboration

The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting 
continuous learning/education/progression 
•Ability to work with cutting edge technologies/
products

Send your CV to the following e-mail: cv@upcom.eu

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

Βοηθός Λιθογράφου / Βιβλιοδέτη - Αθήνα 
(Ενδεχόμενη Μονιμοποίηση)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος του ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής 
•Χειρισμός εφαρμογών Η/Υ 
•Αν ο ενδιαφερόμενος έχει τα κατάλληλα  
προσόντα για τη θέση αυτή υπάρχει  
και το ενδεχόμενο της μόνιμης συνεργασίας  
με την Λυχνία. Ειδικά στον τομέα της εκτύπωσης  
θα χρειαστεί άμεσα.

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

 
Fashion Designer - Αθήνα

Ψάχνουμε δυναμικές προσωπικότητες για να στελε-
χώσουν και να αναπτύξουν το σχεδιαστικό τμήμα της 
Gepaworld. Αναζητούμε μία κοπέλα με ενθουσιασμό, 
εργατικότητα και διάθεση για εξέλιξη στον κλάδο της 
μόδας.

Περιγραφή θέσης: 
•Διαρκής αναζήτηση και παρακολούθηση  
των fashion trends εξασφαλίζοντας πρωτοποριακές 
συλλογές σύμφωνα με τα εμπορικά χαρακτηριστικά 
των brands της Gepaworld. 
•Σχεδιασμός και προτάσεις για νέες συλλογές  
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
•Ανάπτυξη χρωματολογίων, σχεδιασμός τυπωμάτων 
και patterns. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, αναζήτηση νέων 
πρωτοποριακών πρώτων υλών που απαιτούνται  
σε κάθε συλλογή και παρακολούθηση της παραγωγής 
μαζί με τον υπεύθυνο παραγωγής. 
•Δημιουργία τεχνικών φακέλων ρούχου  
και έλεγχος δειγμάτων 
•Τήρηση αυστηρών deadlines και άρτια  
συνεργασία με την ομάδα του δημιουργικού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
(Illustrator, Corel Draw κ.α.) 
•Πτυχίο σχεδιαστή από αναγνωρισμένη σχολή 
•Ηγετική προσωπικότητα, ομαδικότητα και θετική 
σκέψη 
•Γνώση Αγγλικών

Περιγραφή εταιρείας: Η GEPAWORLD είναι μια 
καθετοποιημένη εταιρεία σχεδιασμού, παραγωγής 
και διανομής ειδών ένδυσης και υπόδησης. Από το 
σχεδιασμό και την παραγωγή έως τις δραστηριότη-
τες μάρκετινγκ και διανομής, όλες οι ενέργειες μας 
ενοποιούνται κάτω από μία φιλοσοφία, τη δράση με 
γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Αυτό μας δίνει την ευελιξία να βελτιώσουμε τα προϊ-
όντα μας, διατηρώντας πάντα υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας και ελαχιστοποιώντας το οικολογικό μας 
αποτύπωμα στον πλανήτη. Με γνώμονα τα παραπάνω, 
αναπτυσσόμαστε λαμβάνοντας υπόψη την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματικότερη λειτουργία και αξιοποιώντας με 
τον καλύτερο τρόπο τα μέσα που μας προσφέρονται.

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

Γραφίστας 
Πρακτική Άσκηση (1511)

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη 
καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς 
πελάτες από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία 
και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει πολυετή πείρα 

στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής μηχανικής 
και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας της 
εταιρίας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ αναζητά τελειόφοιτο γραφίστα για πρακτική 
άσκηση για τη δημιουργία και επεξεργασία έντυπου 
υλικού της εταιρίας.

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

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννι-
να. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Η εταιρεία ΒΙΟΚΥΤ Συσκευασίες ΑΕΒΕ στο Σχηματά-
ρι Βοιωτίας, με ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία το 
ανθρώπινο δυναμικό της και τη συνεχή ανάπτυξη του 
τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και της τεχνογνωσίας 
της, βρίσκεται σήμερα στην πρωτοπορία του κλάδου 
της κυματοειδούς συσκευασίας και των προωθητικών 
κατασκευών (P.O.P. & P.O.S.). Με απόλυτη επίγνωση 
της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού για εμάς, 
αναζητούμε:

Δημιουργικό Γραφίστα / Σχεδιαστή

Για να στελεχώσει την ομάδα σχεδιασμού προωθητι-
κών  κατασκευών (floor & desk stand, display κλπ.).

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Δημιουργία, σχεδιασμός και ανάπτυξη  
μηχανολογικού της κατασκευής 
•Προτάσεις εικαστικών σε 3D απεικόνιση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator. 
•Βασικές γνώσεις Office. 
•Δημιουργικό πνεύμα και ομαδικότητα. 
•Διάθεση απόκτησης νέων γνώσεων. 
•Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών project. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Γνώσεις Artios Cad ή όποιου άλλου  
προγράμματος Cad θα συνεκτιμηθούν. 

Παρέχουμε δυνατότητα εκπαίδευσης.

Αν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα της ΒΙΟΚΥΤ και 
να αποτελέσετε ουσιαστικό μέλος μιας δυναμικής 
εταιρείας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο  e-mail: recruitment@viokyt.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Technical Call Center Supervisor - Athens

First Data Hellas is seeking to recruit a technical call 
center supervisor to become part of our successful 
story. Reporting to contact center manager, this 
is an exciting but demanding role, responsible for 
managing an inbound technical call center team 
relating to telecommunication services.

The successful job holder will be required to: 
•Coordinate the inbound technical support team 
(team of agents) 
•Manage daily-and during the official end year 
evaluation period-the performance of a team  
of up to 20 agents to meet/exceed key 
performance metrics for both quality and quantity 
purposes. 
•Coach the agents and support them to achieve 
the required goals 
•Provide formal and informal feedback to staff 
members on a regular basis as a means to hold 
each member accountable for their work 
•Handle inbound escalations 
•Supervise and coordinate all processes  
and activities in order to ensure that all policies 
and procedures are followed 
•Participate in training and recruiting  
of new agents 
•Interacts with the members of the management 
team

Requirements: 
•Bachelor’s degree of relevant field. 
•Minimum of 2 years working experience  
in similar supervisory position of technical 
support, supervised a minimum of 10 employees  

in a fast-paced environment 
•Excellent verbal and written communication 
skills needed to clearly and effectively 
communicate targets, guidelines, policies  
and technical escalation resolutions 
•Ability to effectively prioritize work amongst 
multiple competing priorities 
•Knowledge of operating a variety of office 
equipment, online technical support tools  
and proficient in various Microsoft applications: 
Word, Excel, PowerPoint

Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/dHmLMp

Telecommunications Sales 
Representative- Αθήνα

Μια νέα συναρπαστική ευκαιρία στον τομέα των 
πωλήσεων! Εντάξου στο ανθρώπινο δυναμικό της 
εταιρείας μας.

Η εταιρεία Mediatel A.E. αναζητά εξαιρετικά δυνα-
μικούς, δραστήριους και φιλόδοξους συνεργάτες 
με ευχέρεια στην επικοινωνία για να ενταχθούν στο 
δυναμικό της, στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία, internet 
και τηλεόραση).

Αρμοδιότητες: Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα ενταχθούν 
στη διεύθυνση πωλήσεων και θα έχουν ως αντικείμε-
νο την τηλεφωνική ενημέρωση υποψήφιων πελατών 
με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών, κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας για λογαριασμό ενός από τους 
μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυνατό ομαδικό πνεύμα & θετική διάθεση 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες & πελατοκεντρική 
αντίληψη 
•Προσανατολισμός στους στόχους  
και στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα,  
με αυτοπεποίθηση & ακεραιότητα 
•Άνεση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
(πρωινή - απογευματινή)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις- τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / 
internet

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μηνιαίο μισθό, με όλες τις νόμιμες  
προσαυξήσεις & ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ,  
ανεξαρτήτως πωλήσεων & χωρίς καθυστερήσεις 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής 
& μισθολογικής εξέλιξης 
•Δυναμικό, μοντέρνο και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά 
στελέχη 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (4ωρο-5ωρο-6ωρο 
πρωινό ή απογευματινό) 
•Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (in-house doctor) 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό Πανόρμου)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mediatel.gr

 
Περιγραφή της εταιρίας: H ELPEDISON (www.
elpedison.gr) μια από τις σημαντικότερες εταιρίες 
παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδρύθηκε το 2009, λειτουργεί στην Ελληνική αγορά 
ενέργειας με δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και 
προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα στα Ελληνικά νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος του 
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Η Befon ΕΠΕ, ο 
μεγαλύτερος εμπορικός συνεργάτης της Elpedison, 
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της:

Outbound Sales Representatives  
6ωρης Απασχόλησης - Αθήνα

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων θα ανήκουν 
στη διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους 
περιλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώ-
ληση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας της Elpedison.  

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση  
για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της ενέργειας θα εκτιμηθεί

συνέχεια στη σελ. 14



Η διάκριση σας περιμένει!
Υποβάλετε την υποψηφιότητά σας 
στο awards.hrcommunity.gr

μέχρι τις 27.04.2015

hrcommunity.gr

Αναλυτική παρουσίαση βραβείων:  

awards.hrcommunity.gr

Τα HR Community Awards 2015  
θα απονεμηθούν  

κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου,  
στο πλαίσιο του HR Community  

Conference & Awards

Συνδιοργανωτές:

Community
Awards 2015

Divani Caravel 
13 Μαΐου 2015

Conference sponsors Research sponsor Print sponsor Under the auspices of

Communication sponsors

Corporate Participation

Innovative Digital Services



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

Τρίτη 21 Απριλίου 201514

συνέχεια στη σελ. 16

Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές  
προμήθειες επί των πωλήσεων. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια εταιρία ταχύτατα  
αναπτυσσόμενη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fkouletou@befon.gr

PROMOTION-
MERCHANDISERS 
Προωθήτριες (MAR 0311) - Αθήνα

Περιγραφή: Γνωστό οινοποιείο, αναζητά προωθήτριες για 
γευστικές δοκιμές σε super market, για οκτάωρη εργασία 
αποκλειστικά την ημέρα του Σαββάτου (30-40 Σάββατα 
ετησίως). Αν επιθυμείτε ένα κύριο ή συμπληρωματικό 
εισόδημα (μισθός, ένσημα, έξοδα μετακίνησης), μπορείτε 
να στείλετε το βιογραφικό σας με πρόσφατη φωτογραφία.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλες υποψήφιες θα 
αναλάβουν, μετά από εκπαίδευση, τη διαδικασία των 
γευστικών δοκιμών σε πελάτες επιλεγμένων καταστη-
μάτων super market, με σκοπό την πρόταση αγοράς 
των προϊόντων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές  
ικανότητες 
•συνέπεια και σοβαρότητα 
•δυνατότητα εργασίας σε συνδυασμό με κύρια  
πενθήμερη εργασία 
•κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου (κάλυψη εξόδων  
μετακίνησης)

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

ΕΜΠΟΡΟϋΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 130 καταστήματα. H MARKET IN 
εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστίαση στον 
πελάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χαμηλές τι-
μές, αναζητά τα κατάλληλα στέλεχη για την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης εργασίας:

Αγοραστής - Συντονιστής Κρεοπώλης 
Aθήνα (κωδ. AGK04/15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι 
•Γνώση Η/Υ 
•Αποτελεσματική διαπραγμάτευση για συγκεντρωτικές 
αγορές προς διανομή στα καταστήματα 
•Ανεύρεση νέων προμηθευτών 
•Εμπλουτισμός κωδικολογίου 
•Συστηματική παρακολούθηση αγοράς  
και ανταγωνισμού 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 έτη 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρία  
με συνεχή ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: p.papadavid@market-in.gr ή στο 
fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξο-
πλισμού ζητά: 

Εξειδικευμένη Πωλήτρια 
 στο Χώρο του Επίπλου - Αθήνα

Αντικείμενο εργασίας 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα 
πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών τους και προτάσεις  
πώλησης στους πελάτες 
•Υποστήριξη του καταστήματος λιανικής  
σε όλες τις λειτουργίες του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών λειτουργίας

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία και ήθος 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 2 χρόνια και ιδιαίτερα στην πώληση 
επίπλου

Η εταιρία προσφέρει 

•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των προϊόντων 
της εταιρείας 
•Μισθός βάσει προϋπηρεσίας 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com

Πωλητής/τρια 
Διακοσμητής/τρια

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευγένεια 
•Ευχάριστη διάθεση 
•Αυτοπεποίθηση 
•Άριστη ανάπτυξη λόγου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Λειτουργία σε πιεστικές συνθήκες 
•Υπευθυνότητα 
•Γνώση υπολογιστών και Microsoft Office 
(Word, Excell) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Συνεργασία 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών. 
•Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν

Αρμοδιότητες: 
•Χειρισμός πληροφοριακού συστήματος ERP 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Πώληση 
•Παραλαβή παραγγελιών 
•Διαχείριση παραπόνων

Στο sticky έχουμε πάθος με τη διακόσμηση και στόχος 
μας είναι να το μεταδίδουμε και στους πελάτες μας. Με 
θετική διάθεση σε όλα τα στάδια της εξυπηρέτησης, 
εντοπίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και συμβάλουμε 
ενεργά στην αλλαγή του χώρου που ζουν και εργάζονται, 
έχοντας άμεσα αντίκτυπο στη διάθεση τους!  Αυτό το 
εισπράττουμε καθημερινά και μας γεμίζει χαρά και 
αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε!
Τύπος εργασίας: πλήρες ωραρίου  
και ημιαπασχόληση
Καταστήματα που αφορά: Χαλάνδρι, Ελληνικό,  
Ν. Ιωνία, Γλυφάδα, Θεσ/κη κέντρο
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@sticky.gr

Πωλήτριες Μερικής 
ή Πλήρους Απασχόλησης

Ζητάει η Γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και 
ειδών βρεφανάπτυξης, για τα megastore καταστήματά 
της σε Ανατολική Θεσσαλονίκη και Λαμία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9887829  
αναγράφοντας τον κωδικό SEL4.

Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος 
στις Σέρρες

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο 
όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το 
λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο 
για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.
Τα καθήκοντά σας 
•Υποστηρίζετε και αντικαθιστάτε το/τη διευθυντή-τρια 
κατ/τος στα καθήκοντά του, αναλαμβάνοντας  
υπεύθυνα τη διαχείριση ενός κατ/τος 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών  
και ασχολείστε με εργασίες όπως διάταξη  
και παρουσίαση των εμπορευμάτων, παραγγελίες 
και ανεφοδιασμό, χρηματοοικονομική διαχείριση, 
απογραφές 
•Μεριμνάτε για την εύρυθμη λειτουργία του κατ/τος, 
την καθαριότητα και εφαρμογή των κανονισμών 
υγιεινής και την επίτευξη των στόχων, συντονίζοντας 
παράλληλα τους πωλητές-τριες /ταμίες, μέσω  
προγράμματος εργασίας 
•Εργάζεστε με πλήρη απασχόληση, αναλαμβάνοντας 
βάρδιες
Το προφίλ σας 
•Διαθέτετε ευχάριστη προσωπικότητα  
και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι  
στους πελάτες 
•Εργάζεστε με υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητες  
διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης  
του προσωπικού 
•Ιδανικά είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης 
εκπαίδευσης, με εμπειρία σε θέση ευθύνης  
στο χώρο του εμπορίου
Τι προσφέρουμε 
•Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία  

με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές 
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης 
•Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
εκπαίδευσης, 20 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας.  
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμοι-ες 
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας 
και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο.
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/9D6wuo

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
H εταιρία XALATSISCARE που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
(Υπεύθυνο Διαχείρισης Τραύματος)

Για το τμήμα επιθεμάτων - διαλειπόντων καθετή-
ρων - στομίων - εντερικής διατροφής σε Θεσ/νίκη 
- Λάρισα - Βόλο - Τρίκαλα με βασικές αρμοδιότητες 
την ανάπτυξη & συντήρηση πελατολογίου στα πλαίσια 
της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε ιατρούς, ιδιωτικές 
κλινικές, νοσοκομεία, homecare 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων. 
•Εφαρμογή των προϊόντων
Προφίλ - προσόντα υποψηφίου: 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων  
επιθεμάτων 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικής & επιθυμητή γνώση 
χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Power Point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες με ισχυρή απόδοση στις παρουσιάσεις 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ασφάλιση & μισθός 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση on the job & off the job 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική 
εταιρία στον ιατρικό χώρο.
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail: 
hspcare15@gmail.com

Πολυεθνική εταιρία εισαγωγής & εμπορίας ειδών 
βρεφανάπτυξης με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα και 
έδρα τη Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται για την πρόσληψη:

3 Νέων Πωλητών Φαρμακείου 
Δύο με έδρα την Αθήνα και 

Έναν με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Αντικείμενο: 
•Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση 
•Καθημερινή επίσκεψη υφιστάμενου πελατολογίου 
φαρμακείων και προσπάθεια διεύρυνσής του 
•Παρουσίαση προϊόντων και λήψη παραγγελιών
Απαραίτητα προσόντα: 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ευχάριστη 
και δυναμική προσωπικότητα, άνεση επικοινωνίας, 
εργατικότητα, συνέπεια και: 
•Προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο  
του φαρμακείου 
•Απολυτήριο λυκείου - πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ  
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και δυνατότητα 
εκμάθησης τεχνολογιών πώλησης 
•Ευχέρεια ταξιδίων (2 εβδομάδες μηνιαίως) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Περαίωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
(για τους άνδρες) 
•Λευκό ποινικό μητρώο 
•Συστάσεις θα ληφθούν θετικά υπόψη
Επιθυμητοί τόποι κατοικίας: 
•Κέντρο ή ανατολική Αθήνα 
•Κέντρο ή δυτική Αθήνα / Πειραιάς 
•Θεσσαλονίκη
Αντίστοιχες περιοχές ευθύνης: 
•Κέντρο & ανατολική Αθήνα / ανατολική Αττική / 

Στερεά Ελλάδα / Κρήτη 
•Κέντρο & δυτική Αθήνα / δυτική Αττική  
/ Πειραιάς / Πελοπόννησος / Κυκλάδες  
/ Δωδεκάνησα 
•Θεσσαλονίκη / Ανατολική Μακεδονία / Θράκη / 
Θεσσαλία / νησιά βορείου Αιγαίου

Παρέχονται: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και πλήρης ασφάλιση 
•Bonus βάσει αποτελεσμάτων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Κάλυψη εξόδων κίνησης 
•Εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να αποστείλουν άμεσα πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@mamhellas.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχε-
μύθεια.

ΙΑΤΡΟΙ
Νέα θέση εργασίας απο την GLOBALMEDIREC σε 
κρατικό νοσοκομείο NHS της ανατολικής Αγγλίας:

Ειδικός Αιματολόγος -Consultant 
Haematologist

•Κατάθεση βιογραφικών: Ως Τετάρτη 8 Απριλίου 
2015 
•Άμεση διαθεσιμότητα ιατρού 
•Έναρξη εργασίας Μάιο 2015

Ο ιατρός θα πρέπει: να έχει IELTS Academic 7.5 ή να 
είναι ήδη εγγεγραμμένος στο GMC & πρόσφατη νοσο-
κομειακή εμπειρία τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια.

Details about the consultant vacancy: Ο βασικός 
ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδο-
μάδα συν on-calls (εφημερίες).

Ετήσιο συμβόλαιο, με προοπτική ανανέωση αν και 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά 
την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνο-
νται: Προετοιμασία του βιογραφικού - προετοιμασία 
του ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη - βοήθεια 
με την εγγραφή του ιατρού στον GMC - άνοιγμα λο-
γαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία  
(στις consultant θέσεις) 
•Τίτλος ειδικότητας (στις consultant θέσεις) 
•Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS Academic 
with Overall Score7.5 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council

Ενημέρωση προς ιατρούς: Για όποια νέα εγγραφή 
από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το 
GMC (GeneralMedicalCouncil) το πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας IELTS, Academic with Overall 
Score7.5!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοι-
νωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και 
τυχών διευκρινίσεις, e-mail: katerina.kontalipou@
globalmedirec.com

Παιδίατρος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.

•Απαιτούνται Πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο fax: 210 8212611και στην ιστοσελίδα μας: 
www.sosiatroi.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η Riche στελεχώνει το τμήμα τεχνικών - ηλεκτρολόγων 
στην περιοχή της Κηφισιάς και αναζητά:

Ηλεκτρολόγους

Για εγκατάσταση φωτιστικών και εξωτερικές διευ-
θετήσεις.

Προσφέρουμε μια εργασία στην οποία μόνο εσύ ορίζεις 
τα όρια των δυνατοτήτων εξέλιξης σου.

Αναζητούμε ευχάριστους, υπεύθυνους, κοινωνικούς 
και πρόθυμους συνεργάτες με προϋπηρεσία στο χώρο 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προσκαλούμε 
άτομα με διάθεση και θετική στάση ζωής να γίνουν 
ενεργά μέλη της δημιουργικά πετυχημένης πορείας μας.

•Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο.

Σήμερα είναι η ευκαιρία για μια καριέρα πέρα από τα 
καθιερωμένα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
director@riche.gr
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Ηλεκτρολόγος Βάρδιας Σηράγγων 
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

Σηράγγων Στυλίδας 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον 
προϊστάμενο συστημάτων λειτουργίας τομέα και θα 
παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλε-
κτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία του κέντρου 
διαχείρισης κυκλοφορίας.

Περιγραφή θέσης: 
•Προληπτική συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 
•Εγκατάσταση και αναβάθμιση  
των ηλεκτρολογικών, ηλεκτρικών ή και μηχανικών 
στοιχείων τα οποία είναι εγκατεστημένα στο κέντρο 
διαχείρισης κυκλοφορίας σηράγγων 
•Παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης  
για τη διασφάλιση λειτουργίας και αποδοτικότητας 
των συστημάτων 
•Παρακολούθηση και καταγραφή  
των προβλημάτων και της συχνότητας,  
όπου αυτά παρουσιάζονται, σε ηλεκτρονική μορφή 
•Διαχείριση αποθήκης υλικών και αποθεμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολογίας  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε εγκατάσταση 
& συντήρηση εξοπλισμού συστημάτων 
•Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
neaodos.gr ή στο fax 210 6178011 αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης TTCCE_03.15.

Η εταιρία EUROGAT AE με ηγετική θέση στο χώρο 
των επαγγελματικών μηχανών καφέ και τον εξοπλισμό 
bar αναζητά τεχνικό για τη στελέχωση του τμήματος 
τεχνικής υποστήριξης στο κατάστημα της Αθήνας:

Στέλεχος για Τεχνικό Τμήμα Αθήνας 
(Cod. Α- SERVICE 013) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Σπουδές ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και δικύκλου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία 4 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις ψυκτικού 
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές 
καφέ και εξοπλισμό μπαρ.

Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός 
έδρας. 
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλος  
πωλήσεων σε εξαρτήματα και αξεσουάρ. 
•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του. 
•Παραλαβές - παραδόσεις εμπορευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθή-
σουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο 
κωδικό (Α- SERVICE 013), στο e-mail: hr@eurogat.
eu ή στο fax: 210 9960415.

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ αναζητά:

Ηλεκτρολόγο-Ηλεκτρονικό Αυτοκινήτων 
Κωδικός Θέσης Εργασίας: CEE4S - Aθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Διαχείριση εφαρμογής παρακολούθησης στόλου 
αυτοκινήτων  
•Επιμέλεια, τοποθέτηση, συντήρηση σχετικού  
εξοπλισμού

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών διαχείρισης 
στόλου αυτοκινήτων.

Στοιχεία επικοινωνίας, e-mail: job@taxydromiki.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Software Engineer - Argyroupoli

ISI is engaged in the defence sector and delivers turn-
key high quality operational and training systems for 
land, air and naval defence applications. It has firmly 
established itself as a global player in the command 
& control and tactical data links market.

At ISI, it is our people who make the difference and 
are the bolster of our success. We employ some of 
the most talented and dedicated people in Greece. It 
is not by chance that ISI has been the cornerstone of 
many people’s careers path. We are currently searching 
for highly skilled and passionate software engineers 
to become members of our team. Join ISI and help 
us shape our future while creating yours.

Duties and responsibilities: 
•Software requirements specification  
and refinement 
•Software design 
•Software development (implementation and unit 
testing) 
•Adhere to engineering technical documentation 
standards 
•Work in project teams

Education and experience: 
•Degree in computer science, electrical 
engineering or related field preferred 
•Knowledge of C/C++, Java and/or ADA 
•Knowledge and experience in software 
engineering using object oriented design 
•Experience with computer networks and network 
programming 
•Excellent verbal and written communication 
skills in the English language 
•Ability to learn new technologies and enhance 
his/her skills quickly

If this position is of interest to you and matches 
your background, please send us your CV in English 
to: ISI human resources dept., Kritis & Gravias 12, 
16451 Argyroupoli. Tel: 210-9647756 or fax: 210 
9634892, e-mail: marilena.mavrodopoulou@isihellas.gr

 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Για τη στελέχωση τμήματος έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D), βιομηχανικής εταιρείας με έδρα το Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο της θέσης, μεταξύ άλλων, θα είναι 
η μελέτη και ο σχεδιασμός νέων και υφιστάμενων 
προϊόντων καθώς και η σύνταξη των αντίστοιχων 
τεχνικών φακέλων.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία και 
προϋπηρεσία σε παραγωγή με κατεργασία λαμαρίνας, 
σωλήνα με τη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση R&D 
•Άριστη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος 
SolidWorks. 
•Άριστη γνώση προγραμματισμού μηχανών CNC 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Να διαθέτει συγκροτημένο τρόπο σκέψης  
με γνωρίσματα την αναλυτικότητα την ικανότητα 
εύστοχης κρίσης και σύνθεσης. 
•Η παρουσίαση δειγμάτων προηγούμενων  
εργασιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

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

Ο όμιλος PERI, η κορυφαία εταιρεία διεθνώς στο χώρο 
των μεταλλοτύπων, ξυλοτύπων και ικριωμάτων για 
έργα σκυροδέματος, ζητεί για τη θυγατρική του εται-
ρεία PERI Ελλάς:

Εργοδηγό 
Δομικών Έργων - Κορωπί 

Αντικείμενο του  υποψήφιου είναι η τεχνική υποστή-
ριξη  και επίβλεψη της εφαρμογής των συστημάτων 
της Peri επιτόπου του έργου. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στο εργοτάξιο (βιομηχανικά κτίρια, έργα υποδομής, 
γέφυρες, σήραγγες κτλ) 
•Εμπειρία στο χώρο των μεταλλοτύπων  
και ικριωμάτων. 
•Καλή γνώση της αγγλικής. 
•Επιθυμητό πτυχίο εργοδηγού (τεχνική κατάρτιση). 
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Windows, word, AutoCAD). 
•Δυναμικό, φιλικό και συνεργάσιμο χαρακτήρα, 
ευχέρεια λόγου κι άνεση στην επικοινωνία.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: PERI Ελλάς, 
Οδός Σωκράτους, πάροδος 5ο ΧΛΜ. Λ. Κορωπίου-
Βάρης, 194 00 Κορωπί Τηλ. 210 6620895-8 Fax: 
210 6628416, e-mail: c.chaidemenos@perihellas.gr

LOGISTICS -  
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπεύθυνο Αποθήκης - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων  
και ανταλλακτικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση

Προσφέρονται: 
•Μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

ΟΔΗΓΟΙ
H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ζητεί να προ-
σλάβει:

Οδηγό Φ.Ι.Χ.

Με άδεια χειρισμού παπαγάλου,για το υποκατά-
στημά της, στη Σίνδο.

Απαιτήσεις της Θέσης: 
•Επαγγελματική άδεια οδήγησης φορτηγού Ε΄ 
κατηγορίας και πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ΠΕ) 
•Άδεια χειριστή παπαγάλου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3ετή σε αντίστοιχη θέση  
•Ευγένεια, συναδελφικότητα, οργανωτικότητα, 
αυστηρή τήρηση του Κ.Ο.Κ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης παρα-
καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: mtsil@bitros.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η εταιρεία Skycom ΕΠΕ μέλος του ομίλου εταιρειών 
ONEX SA ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Διανομείς 
Εγγράφων & Αντικείμενων (Courier)

Απασχόληση: Πλήρης 
Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
πρωτεύουσες νομών σε όλη την επικράτεια

Προσόντα υποψηφίου: 
Απαραίτητα: 
•Δίπλωμα μηχανής απεριόριστων κυβικών 
•Ηλικία έως 25 ετών 
•Μέγιστο επίπεδο εκπαίδευσης λύκειο-ΙΕΚ 
•Λευκό ποινικό μητρώο

Επιθυμητά: 
•Εμπειρία ενός έτους ως διανομέας

Περιγραφή θέσης: Υπεύθυνη, γρήγορη και ασφαλή 
μεταφορά (παραλαβή-επίδοση) εγγράφων και αντικει-
μένων. Απαιτείται εργατικότητα και συνέπεια ώστε να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι παραγωγικότητας με άρτιο 
και ποιοτικό τρόπο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@onexcompany.
com ή στο fax: 210 4310875 (υπόψη διεύθυνσης 
ανθρωπίνου δυναμικού).

Το εστιατόριο Pizza Hut στη Ν. Ερυθραία ζητά:

Διανομείς

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

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

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

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

Cook A’ Lemnos 
(Code CK LEMN)

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

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

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

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

 
Η τουριστική επιχείρηση Armenistis Camping που 
εδρεύει στη Χαλκιδική αναζητεί για τη θερινή σεζόν 
2015:

Μάγειρα για το a la Carte 
Εστιατόριο Ammos

•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Κάτοχος πτυχίου Ελληνικής η ξένης σχολής  
μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη, τουλάχιστον τρία (3) 
χρόνια, σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόρια a la carte. 
•Εμπειρία στα μαγειρευτά/σχάρες 
•Γνώση εφαρμογής διεθνών κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας (HACCP & ISO)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ποιοτικές συνθήκες διαμονής & διατροφής 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση  
τα κριτήρια σας 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: jobs@armenistis.com.gr

 
Εστιατόριο ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Μύκονο 
ζητά για εποχική απασχόληση:

Sommelier

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
ή/και σε εστιατόρια πολυτελείας. 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή σχολής οινοχόων 
•Άριστη γνώση του παγκόσμιου αμπελώνα  
και ικανότητα σύνθεσης λίστας κρασιών  
και αποσταγμάτων 
•Άριστη ενημέρωση γύρω από τις νέες τάσεις  
στο συγκεκριμένο πεδίο εργασίας 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Γνώση επιπλέον 
ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Ηλικίας έως 30 ετών

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

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

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

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

Μάγειρα Α’
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής με απαραίτητη 
τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο που παρέχει all inclusive

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Επικοινωνία:
•Στο e-mail: manager@aegeanview.gr

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

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

Την πόλη που με τη γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 



H BETA CAE Systems, ανώνυμη εταιρία εξέλιξης συστημάτων λογισμικού για τον υπολογισμό 
μηχανολογικών κατασκευών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση, στον 
τομέα της, στη διεθνή αγορά.

Με θυγατρικές εταιρίες στη Σουηδία και την Ιταλία καθώς και αντιπροσώπους στη Γερμανία, Γαλλία, 
Αγγλία, Σουηδία, Αμερική, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα και Ινδία, έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στη μελέτη και κατασκευή αυτοκινήτων, μονοθέσιων F1, αεροπλάνων, τραίνων, 
πλοίων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα μηχανολογικών κατασκευών.

Σήμερα η BETA CAE Systems SA ανήκει στις κορυφαίες εταιρίες της Ελλάδος. Η εταιρία εξελίσσει και 
προωθεί προγράμματα για εφαρμογές πεπερασμένων στοιχείων στις περιοχές στατικής, δυναμικής, 
σύγκρουσης, ακουστικής, άνεσης και αεροδυναμικής των οχημάτων ή άλλων κατασκευών.

H BETA CAE Systems στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους 4.000τμ. στο Κάτω Σχολάρι, 25 χλμ., από το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύντομα οι εγκαταστάσεις της εταιρίας θα επεκταθούν σε σύνολο 8.500τμ.

Οι περίπου 200 συνεργάτες της BETA CAE Systems είναι μηχανικοί (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, πολι-
τικοί), μαθηματικοί και πτυχιούχοι πληροφορικής, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, με διάθεση για 
συνεχή διεύρυνση των γνώσεών τους. Εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης και συμμετοχή σε διεθνή 
συνέδρια και σεμινάρια, συμβάλλουν στη διαρκή επιμόρφωση των συνεργατών της εταιρίας.

Ψάχνουμε για νέους και νέες με πάθος για τη μηχανολογία, τις υπολογιστικές μεθόδους και την ομαδική 
δουλειά, που θα αποτελέσουν τους νέους μας συναδέλφους.

Η BETA CAE Systems προσβλέποντας στην αρμονική συνεργασία των ανθρώπων της, εντός και εκτός 
εργασίας, ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ 
των συνεργατών της.

Software Testing Engineer 
(ST-ENG-15) - Θεσσαλονίκη

Η εταιρία μας αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες 
στον τομέα του computer aided engineering επεν-
δύοντας στους μηχανικούς της οι οποίοι αποτελούν 
και το πολυτιμότερό της κεφάλαιο.

Ψάχνουμε για εργατικούς και δραστήριους νέους 
και νέες με ομαδικό πνεύμα, που θα ενισχύσουν 
τις διαδικασίες διακρίβωσης του λογισμικού και 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων μας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή άλλου  
συναφούς τμήματος πολυτεχνικής σχολής. 
•Γνώσεις υπολογιστικών μεθόδων,  
πεπερασμένων στοιχείων κλπ.. 
•Γνώσεις συστημάτων CAD ή CAE. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,  
σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 
•Γνώσεις χρήσης των προϊόντων της εταιρίας. 
•Σπουδές εξειδίκευσης στην υπολογιστική  
μηχανική. 
•Γνώση της Γερμανικής, Γαλλικής ή άλλων  
ξένων γλωσσών, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ. 
•Ευχέρεια ταξιδιών στο εξωτερικό. 
•Δυνατότητα οδήγησης αυτοκινήτου  
στο εξωτερικό.  
Περιγραφή της θέσης: 
Ο μηχανικός διακρίβωσης ποιότητας  
λογισμικού ασχολείται κυρίως με: 
•τη διακρίβωση της σωστής λειτουργίας  
και επιδόσεων του λογισμικού,  
σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, 
•ανάπτυξη και συντήρηση μεθόδων και εργαλείων 

ελέγχου ποιότητας, 
•την εκτέλεση συγκριτικών δοκιμασιών  
επίδοσης των προγραμμάτων (benchmarks),  
μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων  
και πλατφορμών, 
•αναφορά και τεκμηρίωση θεμάτων  
προς βελτίωση 
•Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας καθώς και η τεχνική τεκμηρίωση  
γίνονται στα Αγγλικά. 
•Ο μηχανικός διακρίβωσης ποιότητας λογισμικού 
αναφέρεται σε συνάδελφους μηχανικούς  
με εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  
Προσφέρονται: 
•Σχέση εξαρτημένης εργασίας μετά  
από τετράμηνη αξιολόγηση. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος  
εξοπλισμός (hardware και software). 
•Συνθήκες ομαδικής και δημιουργικής εργασίας. 
•Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση  
κατά τα επαγγελματικά ταξίδια. 
•Πρόσθετη ασφάλεια υγείας και ατυχήματος. 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
σχετικές με το αντικείμενο. 
•Σνακ, ροφήματα και μεσημεριανό φαγητό,  
παροχή της εταιρίας. 
•Λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού. 
•Ευέλικτο ωράριο, με πλήρη σεβασμό  
των δικαιωμάτων του εργαζομένου.

Υποβάλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα και ανα-
λυτική βαθμολογία αναφερόμενοι στον κωδικό της 
θέσης (ST-ENG-15), αφού δημιουργήστε το λογα-
ριασμό σας μέσω του link: https://carees.beta-cae.
gr. Δεκτές αιτήσεις μέχρι 15 Μαΐου 2015.

Pre-sales Analyst  
Large Enterprise Operations - Athens

Η Xerox είναι μια διεθνής εταιρία, πρωτοπόρος στην παγκόσμια αγορά παροχής υπηρεσιών παραγωγής 
και διαχείρισης εγγράφων. Ζητούμε για το τμήμα large enterprises organisation, pre-sales analysts 
που θα υποστηρίξουν το τμήμα των μεγάλων πελατών της Xerox Hellas.

Βασικά καθήκοντα της θέσης είναι:  
•Σχεδιασμός σε επίπεδο presales των λύσεων που παρέχει η εταιρία σε εφαρμογές και ροές εργασίες 
(server, desktop, mobile). 
•Εγκατάσταση και υποστήριξη των σχεδιασμένων λύσεων που παρέχονται στους πελάτες. 
•Παρακολούθηση αιτημάτων των πελατών και λύση τους εντός χρονικών ορίων. 
•Υποστήριξη των πωλήσεων σε τεχνικό επίπεδο. 
•Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών κατά την ανάλυση και υποστήριξη των λύσεων. 
•Εκμάθηση νέων εφαρμογών και τεχνολογιών που παρέχονται από την εταιρία και αξιοποίηση τους. 
•Εκπαίδευση των πελατών σε ΙΤ επίπεδο κατά την παράδοση των λύσεων 
•Εκπαίδευση των πωλητών σε νέες Xerox λύσεις και τεχνολογίες για τη σωστότερη προώθησή τους. 
•Παρακολούθηση νέων τεχνολογικών λύσεων για την καλύτερη υποστήριξη των πελατών  
και των αυξημένων απαιτήσεών τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση των προτύπων της πληροφορικής και υποδομών της (δίκτυα, πρωτόκολλα σύνδεσης, 
πλατφόρμες λειτουργικών – Windows, MacOS – Linux). 
•Ικανότητα επικοινωνίας περίπλοκων τεχνικών πληροφοριών με κατανοητό τρόπο. 
•Ικανότητα συνεργασίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες για το σχεδιασμό  
και υλοποίηση των ροών εργασίας. 
•Ικανότητα και όρεξη για συμμετοχή στην διαδικασία πώλησης και ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση 
των λύσεων σε πολύπλοκα επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 
•Καλή γνώση Microsoft Office.  
Πρόσθετα προσόντα – επιθυμητά: 
•Γνώση λειτουργικών iOS, Android. 
•Γνώση Cloud εφαρμογών (mobile apps). 
•Ικανότητα διαχείρισης οδηγών εκτύπωσης (print drivers). 
•MS SharePoint. 
•.Net programming.

Επιπλέον του πακέτου αποδοχών (μισθός & προμήθειες) και πρόσθετων παροχών (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, αυτοκίνητο, κινητό, κλπ), η εταιρία παρέχει πλήρη, συνεχή και μοναδικού επιπέδου εκπαίδευση 
βασισμένη στα υψηλά standards της Xerox Corporation καθώς και πολλές ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα 
από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα!

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: Xerox.Hellas@xerox.com, υπ’όψη: HR, Ref. 
LEO/PSA/15

Το ξενοδοχείο Τιτάνια στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει σε μόνιμη και αποκλειστική 
συνεργασία, έμπειρο συνεργάτη, για τη θέση του:

Προϊστάμενου Τμήματος Καθαρισμού Σκευών 
(CΗIEF STEWART) - Κωδικός Θέσης (CS)

Ελάχιστες απαιτήσεις και προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μόνιμης απασχόλησης σε ξενοδοχεία πόλεως 4-5 
αστέρων. 
•Η παρουσία του να είναι καλή. Απαιτείται δυναμική προσωπικότητα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα 
και αποφασιστικότητα. Να έχει την ικανότητα της άμεσης αντίληψης των καταστάσεων, άμεσης λήψης 
αποφάσεων και της άμεσης εξεύρεσης λύσεων στα όποια προβλήματα και αν αντιμετωπίζει.  
•Να έχει καλές διοικητικές ικανότητες. Στοιχεία όπως η οργανωτική ικανότητα, η ικανότητα  
παρακίνησης, καθοδήγησης, συντονισμού και ελέγχου των υφισταμένων του επιβάλλεται  
να τον χαρακτηρίζουν. 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες καθαριότητας λάντζας ξενοδοχείων. 
•Εκπαίδευση και γνώση επαγγελματικής πλύσης σκευών. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Άριστη γνώση των λειτουργιών και των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν για τα μηχανήματα  
που χειρίζεται.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Όλες οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον πλήρης εχεμύθειας. Αποστολή βιο-
γραφικών με φωτογραφία με κωδικό θέσης (CS) στο e-mail: hrmgr@titania.gr. Παρακαλούμε όπως 
αποσταλεί βιογραφικό σημείωμα, μόνον εφόσον ο υποψήφιος έχει την προηγούμενη συγκεκριμένη 
εμπειρία - προϋπηρεσία.

Academic Developer – Leading Foreign 
Language Educational Group - Athens

EUROGNOSI SA, a dynamic educational company and 
leader in language teaching with over 180 language 
centres in Southern Europe is pleased to accept 
applications for the position of academic developer.

Position requirements: Reporting to the academic 
director, the incumbent will work closely with the 
academic team to develop and implement initiatives 
in order to increase the academic excellence of 
EUROGNOSI centres. The primary role of the 
academic developer will be to conduct class 
observations and to provide feedback and academic 
support to schools within the network.

He / she will also: 
•assist in seminars and workshops to teachers 
and directors of studies 
•build relationships with franchisees  
and directors of studies 
•act as a consultant to ensure the smooth 

running of programmes  
Candidate profile: 
•Experienced ELT teacher 
•University degree essential 
•TEFL qualification desirable 
•Fluent English speaker 
•Knowledge of other languages an advantage, 
but not essential 
•PC literate with good knowledge of Windows 
•Willing and able to travel locally and abroad 
•Ability to work independently without close 
supervision as well as part of a team 
•Excellent communication, negotiation  
and interpersonal skills 
•Solid organisational and administrative  
skills with good attention to detail  
Send your CV at the following e-mail:  
info@eurognosi.com

Η Optimal HR Group, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας συστημάτων καθαρισμού, αναζητά να προσλάβει:

Βοηθό Logistics - Αθήνα
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παραγγελίες προϊόντων και συμμετοχή  
στις απογραφές της αποθήκης 
•Συντονισμός όλων των διαδικασιών  
της αποθήκης και επικοινωνία με 3PL  
(Third-party-Logistics-εταιρία παροχής 
logistics) για τη διακίνηση αποθεμάτων 
•Φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση  
των ειδών που διακινούνται και δημιουργία 
νέων κωδικών  
•Διεξαγωγή αναλύσεων, σύνταξη αναφορών 
αποθεμάτων και αναφορών εσόδων service  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ ΤΕΙ με κατεύθυνση διοίκησης 

επιχειρήσεων ή logistics 
•Εμπειρία 0-3 έτη σε εμπορικές/εισαγωγικές 
επιχειρήσεις σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
και εμπειρία σε λογισμικά συστήματα  
διαχείρισης αποθηκών (W.M.S.) 
•SAP 
•Ικανότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης 
έργου και εστίασης στην ολοκλήρωσή του 
•Συντονισμός και διαχείριση 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/VXQKEw
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τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με το 
μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις πλού-
σιες παραδόσεις. 

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

Executive Chef 
(Κωδ. Θέσης ECHEF) (Opening Summer 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής μαγειρικής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση εφαρμογών 
Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής δημιουργικής / 
σύγχρονης κουζίνας 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Γνώση ζαχαροπλαστικής 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις - επαγγελματισμός -  
υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

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

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

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

Α’ Μάγειρα

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

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

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

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

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

Υπεύθυνο/η Buffet

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών/Γαλλικών. Μια επιπλέον 
ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση,  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Επαγγελματική εμφάνιση & συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή 
•Ευχάριστο, νεανικό, φιλόξενο περιβάλλον  
εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
chef@kandiascastle.gr

 
Ζητάμε για το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort 
5* που βρίσκεται στο Πυθαγόρειο Σάμου:

Maître

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 

•Άριστη γνώση ελληνικά, Αγγλικά 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: manager@doryssa.gr

 
Τουριστική επιχείρηση στα νότια προάστια ζητεί 
για το service:

Σερβιτόρες και Βοηθούς 
Σερβιτόρων - Βουλιαγμένη

Έως 25 ετών με τουλάχιστον διετή εμπειρία σε μεγάλα 
καφέ ή a la carte εστιατόρια για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2015.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Έως 25 ετών 
•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καφέ 4*/5*. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητά Ρώσικα  
και άλλες ξένες γλώσσες) 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ioanna@limnivouliagmenis.gr

 
Τα καταστήματα Everest στη Θεσσαλονίκη αναζητούν:

Νέες - Νέους για Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Επιθυμητή εμπειρία στην εστίαση 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται  
από ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα, ευχάριστη 
προσωπικότητα, ικανότητα γρήγορης μάθησης  
και εργασίας υπό πίεση.

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

To ξενοδοχείο 4 αστέρων “APHRODITE BEACH RESORT 
MYKONOS” στον Καλαφάτη της Μυκόνου επιθυμεί 
να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Μάγειρες/ισσες B’, Γ’ 
Κρύας & Ζεστής Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγείρων της Ελλάδος  
ή του εξωτερικού. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακή 
επιχείρηση 4*η 5*. 
•Ηλικίας έως 30 ετών. 
•Συνεργάσιμοι, πρόθυμοι, ευχάριστες  
προσωπικότητες, επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα για απόδοση  
υπό συνθήκες πίεσης. 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης και εκπαίδευσης

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Απαραίτητη η επισύναψη πρόσφατης 
φωτογραφίας του υποψήφιου. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: manager@aphrodite-mykonos.com

Α’ & B’ Μάγειρες

Για το ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel στις 
Σπέτσες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:  
•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* ή εστιατόρια. 
•Άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής  
και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία 
•Ευχάριστος χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•4μηνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: stamatismarmarinos@
gmail.com

 
Vezené - A greek inspired bistro:

Chef De Partie

Job description: 
•Execute succesfuly and consistently the recipes 
of the menu 
•Participate in recipe engineering and food cost 
principals 
•Participate in new recipe creation, brainstorming 
•Order goods and supplies 
•Produce cuisine of the highest possible standards. 
•Ability to handle multiple tasks with attention  
to detail.

Position requirements: 
•Culinary degree or classicaly French trained 
background 
•International culinary experience will be 
considered a plus 
•Minimum experience of 5 years in a A la carte 
restaurant 
•Advanced cooking & knife handling skills 
•Additional practices such as butchery  
will be considered a plus 
•European passport / working permission

Skills: 
•Ability to work calmly and effectively  
under pressure. 
•Must have problem solving abilities,  
be self-motivated and organized. 
•Commitment to quality service, and food  
and beverage knowledge. 
•Professional communication skills, appearance 
and behavior. 
•Computer knowledge with Excel and cost control 
software

We offer: 
•Full time employment 
•Professional working environment 
•Competitive salary & bonus plans

E-mail CV with Photo at: ari.vezene@vezene.gr, 11 
Vrasida St., Athens 11528, GR, Office, 210 7232003 
/ fax. 210 7232005, website: www.vezene.gr

Greco Philia - Luxury Suites & Villas: Greco Philia’s 
management is seeking for associates who are willing 
to learn and develop a successful career in hospitality 
industry:

Waiter / Waitress 
Captain - Mykonos

Position requirements: 
•Minimum experience of 3 years in a similar 
position in 5 star hotel is necessary 
•Excellent knowledge of silver service  
and A La carte 
•Advanced use of English language 
•Excellent knowledge of wines 
•Second language will considered as an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Teamplayer

Greco Philia Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary

 Send your CV at the following e-mail:  
gm@grecophilia.com. Recommendations  
and recent photo required.

Maître Εστιατορίου 
Ξενοδοχείου 5* - Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 4ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
(και σε εξωτερικό catering) 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, επαγγελματική  
εμφάνιση 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη γνώση Αγγλικής(επιθυμητή γνώση  
δεύτερης γλώσσας) 
•Γνώση προγράμματος Micros θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 

•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον

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

Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO 5* στην Μύκονο ζητά 
για εργασία για τη σεζόν (Μάιος - Οκτώβριος) 2015:

Maître / Restaurant 
Manager - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτερης τουριστικής /  
ξενοδοχειακής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον  
3 χρόνια σε 5* ξενοδοχείο 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Θα εκτιμηθεί η γνώση περισσοτέρων ξένων  
γλωσσών 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος /η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία 
(απαραίτητη) στο e-mail: fb@cavotagoo.gr

 
Σερβιτόροι για Εστιατόριο 

Ξενοδοχείου - Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα,επαγγελματική εμφάνιση 
•Ηλικία 25-40 ετών 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικής 
•Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει  
τη στρατιωτική τους θητεία 
•Γνώση προγράμματος Micros θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@pentelikon.gr
 

Α’ Σερβιτόρος/α 
Κρήτη - Ν. Λασιθίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της εστιατοριακής και της οινολογίας 
•Γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας

Επαγγελματικές ικανότητες:  
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

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

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

 
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης «MIKEL» 
προκειμένου να στελεχώσει τα καταστήματά της στην 
Κοζάνη ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο:

Barista

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φω-
τογραφία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 
534020. Τηλ. 2410 255260.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; 
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα 
άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για το 
κατάστημά της στην Ομόνοια για πλήρη απασχόληση:

Μαγείρισσα 
για Κρύα Κουζίνα με Προϋπηρεσία

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμφανίσιμη 
•Έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση 



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

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

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

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

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

Προφίλ υποψηφίου: 
Μόρφωση / εκπαίδευση / εμπειρία 
•Απόφοιτος ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
•Σχετική γνώση των υπηρεσιών και της αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MS Office 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 έτη  
Ικανότητες: 
•Υψηλού επιπέδου ηγετικές και διοικητικές  
ικανότητες για την αποτελεσματική οργάνωση,  
συντονισμό και έλεγχο της απόδοσης  
της ομάδας του 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα και εμπειρία  
σε διαχείριση ανθρώπων, παράλληλα με  
αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση,  
διοίκηση και καθοδήγηση τους για τη μέγιστη 
επίτευξη των στόχων 
•Ικανότητες άριστης οργάνωσης  
και προγραμματισμού  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης. 
•Εκπαίδευση & ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/Tf2156

Πωλητής Εξαγωγών
Ανατολική Αττική - Κωδικός Θέσης: GRC/8277

Για λογαριασμό πελάτη μας, εταιρεία που δραστηριο-
ποιείται στην επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων, 
αναζητάμε πωλητή εξαγωγών. Πρόκειται για μια 
θέση δυναμική, που απαιτεί άτομο δραστήριο και 
αυτοϋποκινούμενο και που επιθυμεί να ταξιδεύει 
συχνά.

Τομέας: Επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων
Απασχόληση: Μόνιμη
Εμπειρία: 4-5 χρόνια στις πωλήσεις και 1-2 χρόνια 
στις πωλήσεις εξαγωγών

Σκοπός της θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος  
θα αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση  
υπάρχοντος και νέου πελατολογίου σε διάφορες 
χώρες του εξωτερικού.

Βασικές υπευθυνότητες: 
•Έρευνα αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου  
και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων  
στο εξωτερικό 
•Επικοινωνία με πελάτες και επισκέψεις  
σε πελάτες του εξωτερικού 
•Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση 
εμπορικών προτάσεων 
•Σύνταξη και αποστολή προσφορών 
•Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών 

Προσόντα: 
•Πτυχίο σε οικονομικές / business σπουδές  
ή πτυχίο μηχανικού 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4-5 ετών στις πωλήσεις 
και 1-2 ετών στις πωλήσεις εξαγωγών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και  
προφορικό λόγο, 2η γλώσσα Ιταλικά ή Γαλλικά 
θα εκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση MS Office, κυρίως Excel  
και Power Point  
Δεξιότητες 
•Διαθεσιμότητα να ταξιδεύει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα στο εξωτερικό 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες  
και διαχείριση χρόνου χωρίς επίβλεψη 
•Ικανότητα να ακολουθεί τις διαδικασίες  
και την στρατηγική της εταιρείας 
•Υψηλή ικανότητα προσαρμογής και ευελιξίας  
σε διαφορετικές συνθήκες και προτεραιότητες  
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/V7ahds

Client Partner - Code Α20 - Αθήνα
Στελέχη για την προώθηση υπηρεσιών & την εξυπηρέτηση πελατών πολυεθνικής εταιρίας ανά-
πτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Αποστολή: Η προώθηση των υπηρεσιών καθοδήγησης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης που προσφέρει 
η FranklinCovey στην Ελλάδα, καθώς και η εξυπηρέτηση των πελατών. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο AEI / μεταπτυχιακό  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού / HR ή σε εταιρία 
συμβούλων που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ και διαδικτύου (MS Office, Social Media, κλπ) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες: 
•Αποτελεσματική επικοινωνία, άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου 
•Διάθεση για μάθηση. 
•Ικανότητες διεξαγωγής παρουσιάσεων σε πελάτες. 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης. 
•Ικανότητες οργάνωσης και ανάλυσης αναγκών. 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. 
•Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης προϋπολογισμού και στόχων. 
•Ομαδικότητα, προθυμία και συνέπεια.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβής και bonus μετά από την επιτυχή περίοδο εκπαίδευσης 
•Διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•Δυνατότητα ανάπτυξης στο διεθνές δίκτυο της εταιρίας

Oι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail 
το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail: info@franklincovey.gr, θέμα κωδικός θέ-
σης: Α20. Η εταιρία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν απόλυτα την ανωτέρω 
περιγραφή της θέσης.

Cretan Pearl Resort & Spa in the area of Stavros in Chania region is looking to recruit:

Sales and Marketing Coordinator
Sales & marketing coordinator must have: 
•Experience in sales with specialization  
in hospitality sector or previous experience  
in similar position in a 5* hotel 
•Knowledge of the local market 
•Excellent communication skills 
•Self-motivated and target oriented 
•Excellent administrative & organizational 
skills 
•Up to 2 years working experience  
in a marketing position either in marketing  
or advertising agency/firm 
•Excellent command of English and Greek 
language 
•Negotiation skills 
•Copywriting skills  
Duties & tasks: 

•Coordinating sales-related activities 
•Maintaining good customer relationships 
•Communicate with the local tour operators  
and travel agencies 
•Create promotional material & brochures 
to promote hotel’s services of the various 
departments with minimum guidance. 
•Handle sales inquiries in coordination  
with the reservation department 
•Assist in the marketing campaign 
implementation strategy

Candidates with a bachelors or masters degree 
in marketing or business administration to join 
our team of associates at an entry level position.

Send your CV at the following e-mail: 
careers@cretanpearl.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Domotel, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του για ξενοδοχειακή μονάδα 5* 
στην Αθήνα:

Banquet Sales Executive 
(Κωδ. Θέσης BSE)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και λειτουργία του γραφείου πωλήσεων εκδηλώσεων / συνεδρίων και outside catering.   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά,  
ιταλικά). 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS – Office και πολύ καλή γνώση του προγράμματος Fidelio. 
•Αποδεδειγμένη πενταετή (5) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε αστικά ξενοδοχεία 5* και άριστη 
γνώση της εξυπηρέτησης εκδηλώσεων. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις - επαγγελματισμός - 
υπευθυνότητα – εργατικότητα – πνεύμα συνεργασίας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, εργασιακή εμπειρία σε διεθνή αλυσίδα ξενοδοχείων.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διαρκή ανάπτυξη, 
συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σημειώνοντας 
τον κωδικό θέσης, με μία πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@domotel.gr

Η AdeccoHR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης 
και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρίας στο χώρο των μεταφορών, αναζητά ένα (1) 
άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Διεθνών Οδικών Μεταφορών 
(κωδ. θέσης: S-722/49932) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης 
•Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου  
στην τοπική και διεθνή αγορά 
•Ανάλυση αναγκών πελατών, σχεδιασμός  
και πρόταση κατάλληλων λύσεων 
•Σύνταξη και αποστολή προσφορών 
•Εκπροσώπηση της εταιρίας σε εκθέσεις 
•Συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς 
•Έρευνα αγοράς  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τριών (3) ετών  
σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων υπηρεσιών σε 
διαμεταφορικές εταιρίες ή σε τμήμα προμηθειών 
τροφίμων/φαρμάκων ή logistics 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(άνεση επικοινωνίας) 
•Γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας 
θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS-Office 
& Internet 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  

και πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 2310 988 108, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Ανδριανουπόλεως 
1Α, Θεσσαλονίκη.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, LinkedIn.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας, Ελληνική εταιρία τροφίμων, με τζίρο 
άνω των €40 εκ. και ηγετική θέση στον κλάδο της, 
εντός και εκτός συνόρων, ενδιαφέρεται, στα πλαίσια 
της ανάπτυξής της, να προσλάβει ένα φιλόδοξο και 
δυναμικό στέλεχος για τη θέση του:

 Περιφερειακού Διευθυντή 
Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη

Αποστολή του περιφερειακού διευθυντή πωλήσεων 
είναι η εφαρμογή του πλάνου της εμπορικής πολιτικής 
στη Β. Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση της παρουσίας 
της εταιρείας και την αύξηση του μεριδίου αγοράς 
της. Με εμπειρία στο χώρο του τροφίμου είτε σε ελ-
ληνικό είτε σε πολυεθνικό επίπεδο και εξαιρετικές 
επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, ο 
περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων θα συμβάλλει 
στην επίτευξη των εταιρικών στόχων με την ενδυνά-
μωση της παρουσίας της εταιρίας στην αγορά.

Η θέση: Αναφερόμενος στο διευθυντή πωλήσεων, 
ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί 
με τα παρακάτω:  
Κύρια καθήκοντα: 
•Συμμετέχει στη χάραξη του πλάνου πωλήσεων 
για την περιοχή της Β. Ελλάδος ενώ είναι  
υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων  
πωλήσεων της περιοχής ευθύνης του 
•Μεριμνά για την άμεση και αποτελεσματική  
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του υφισταμένου και 
δυνητικού πελατολογίου για την περιοχή ευθύνης του 
•Ερευνά τις ανάγκες των μεγάλων εμπορικών 
συνεργατών της εταιρίας ενώ είναι υπεύθυνος  
για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων 
που θα στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη  
συνεργασία των δύο μερών 
•Σχεδιάζει και υλοποιεί τη διαπραγματευτική  
πολιτική της διεύθυνσης πωλήσεων σε σχέση  
με τους μεγάλους πελάτες της 
•Εκπαιδεύει και επιβλέπει την ομάδα πωλήσεων 
στην περιοχή ευθύνης του  
Ο υποψήφιος: 
Ο ιδανικός υποψήφιος αναμένεται να διαθέτει: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής  
και σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος 
•15ετής εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων  
σε εταιρείες τροφίμου ή / και ταχέως  
καταναλωτικών αγαθών 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Στρατηγικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Επιχειρηματικότητα, ενεργητική και ενθουσιώδης 
συμπεριφορά, ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Δημιουργικότητα σε συνδυασμό με καινοτόμες 
ιδέες

Η εταιρία προσφέρει: Η εταιρία προσφέρει ένα ελ-
κυστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και εξαιρετικές 
προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο οργανισμό. 

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα (αναφέροντας τον κωδικό ASM/03.15) στο 
τμήμα εξεύρεσης και επιλογής στελεχών, στο e-mail: 
mycv@deloitte.gr. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν 
απόλυτα εμπιστευτικές και θα απαντηθούν.

 
H Rainbow Waters®, No1 εταιρία ψυκτών & οικιακών 
φίλτρων νερού στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει 
στέλεχος στο τμήμα πωλήσεων για την ανάπτυξη της 
αγοράς στα οικιακά φίλτρα νερού 3Μ:

Πωλητής-τρια – Αθήνα 
(Κωδ. Θέσης SP13)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου 
•Πώληση και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας 
•Ανάλυση και αξιολόγηση δυνητικών πελατών 
•Εφαρμογή της στοχοθεσίας πωλήσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ. Τουλάχιστον 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Δυναμική προσωπικότητα με αίσθημα ευθύνης 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Υπευθυνότητα, συνέπεια, μεθοδικότητα  
και ευελιξία 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή γνώση των προγραμμάτων MS-Office 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
bonus, συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσω-

πικής και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail:  hr@rainbowwaters.gr 
ή στο fax: 210 8003362. Θα απαντηθούν τα βιο-
γραφικά που ενδιαφέρουν την εταιρία. Για όλα 
τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Πωλητές για την Περιοχή 

της Χαλκίδας - (ΚΩΔ.ΧΑΛ01)

Με στόχο την ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελα-
τολογίου. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες – ομαδικό πνεύμα –  
επικοινωνιακός 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος 
•Τόπος κατοικίας Νότια Προάστια – Αττικής  
Προσφέρονται: 
•Μισθός – ασφάλιση 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εβδομάδων 
•Συνεχής εκπαίδευση μετά την ανάληψη καθηκόντων 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη καριέρας  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: akarantoni@megasystems.gr  
ή fax 211 1099599

 
Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων των 
ξενοδοχείων μας στο Μαρούσι Αττικής, ζητάμε: 
υπεύθυνη/ο για την προώθηση των ξενοδοχείων 
μας και των υπηρεσιών τους.

Αρμοδιότητες: 
•Συνεχείς επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες  
με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων 
(individuals, groups, events και conferences) 
•Παρουσίαση & προώθηση των υπηρεσιών και 
προϊόντων των ξενοδοχείων σε δυνητικούς πελάτες 
•Επίτευξη των στόχων του πλάνου πωλήσεων  
σε μηνιαία βάση 
•Έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση  
των στοιχείων της αγοράς και του ανταγωνισμού   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία (3 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Απόφοιτος/η σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων   
Επιπλέον προσόντα:  
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώσεις marketing 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος  
Micros Opera

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

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

Στέλεχος Πωλήσεων και Μarketing 
με έδρα: Αθήνα

Ψάχνουμε τα καλύτερα στελέχη πωλήσεων και 
marketing της αγοράς ικανούς να διεκδικήσουν 
υψηλά bonus και να ενταχθούν στο δυναμικό της 
εταιρείας μας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Deree ή ανώτερης – ανώτατης σχολής 
με οικονομική ή τεχνική κατεύθυνση 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε 
οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων ή marketing 
με απαίτηση επίτευξης στόχων, και ανάπτυξης. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word,  
Excel & internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω Skype 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία 28-35 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία και το do it yourself  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλό σταθερό μισθό και μεγάλο bonus  
επίτευξη στόχου όμοιο με την υπάρχουσα ομάδα 
πωλήσεων της εταιρείας όπου επιτυγχάνεται  
σταθερά 95% – 100% επίτευξη. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης

Επικοινωνία: 9,5 χλμ Παράδρομος Αττικής Οδού, 
έξοδος 4, θέση Ρουπάκι Ασπρόπυργος, e-mail: Cv4@
fournarakis.gr, (επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία), 
website: www.fournarakis.gr

 
Η εταιρεία OLIVEWAY ABEE μια από τις ηγετικές 
εταιρείες στο χώρο της παραγωγής και της διάθεσης 
φυσικών καλλυντικών προϊόντων αναζητά να προ-
σλάβει πωλητές με γνώση της τουριστικής αγοράς, 
για τις περιοχές της Κρήτης, της Χαλκιδικής, της 
Ρόδου και της Αθήνας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εφαρμόσουν τη συνολική 
στρατηγική πωλήσεων της εταιρείας, αξιοποιώντας το 
ήδη υπάρχον δίκτυο πωλήσεων και δημιουργώντας 
σταθερές σχέσεις με νέους υποψήφιους πελάτες.

Πωλητές Τουριστικής 
Αγοράς - Αθήνα

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για την ανάπτυξη πελατολογίου εντός 
της περιοχής υπευθυνότητας του. 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής 
•Παρουσίαση νέων project της εταιρείας  
σε υποψήφιους συνεργάτες  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία  
σε πωλήσεις, στην διαχείριση πελατολογίου  
και στην ανάπτυξη δικτύου 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις στο χώρο  
της κοσμετολογίας. Εμπειρία στο χώρο  
των φυσικών καλλυντικών και γνώση  
πελατολογίου θα θεωρηθεί επιπλέον μεγάλο 
προσόν. 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης 
•Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής  
επικοινωνίας 
•Προσήλωση στους στόχους 
•Διαθέσιμος για ταξίδια  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus  
επί των πωλήσεων 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@oliveway.com

 
Sales and Operations 

Associate Position - Athens

General company overview: TrueGreece is a 
leading luxury travel company with a mission of 
delivering a Greek Islands experience focused on 
authenticity, intimacy, and personalized luxury. Since 
2008 Christos Stergiou, TrueGreece founder and CEO, 
has been named each year one of the world’s Top 
Travel Specialists by Condé Nast Traveler Magazine, 
and since 2009 he has been continuously included 
in Travel and Leisure’s A-List as a Top Travel 
Agent for Greece a global scale. Both distinctions 
showcase TrueGreece’s commitment to planning and 
executing a once-in-a-lifetime travel experience for 
its guests. For additional information, please visit 
www.TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, 
challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach-
building a service-oriented team that combines 
expertise in the tourism industry, solid managerial, 
organizational, communication, and social skills, and 
is comprised by motivated individuals who seek to 
grow their skill set and responsibilities within the 

company- is geared towards maintaining TrueGreece’s 
position as a leader in the incoming luxury travel 
industry. What is perhaps most striking about 
TrueGreece is our constant pursuit for improving 
the quality of service and experience for our guests 
and affiliates, and creating a strong, team-based 
company culture founded on respect, personal and 
corporate growth, and job satisfaction stemming 
from our company’s achievements.

Candidates with a bachelors or masters degree 
will enter the firm as a sales and operations 
associate at an entry level position.  
Sales and operations associates must have: 
•A strong commitment to a career at TrueGreece 
•Excellent command of English 
•Solid knowledge of and familiarity with common 
desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Proven communication skills (both written  
and oral) 
•Strong will for developing oral and written client 
interaction, presentation, and team and project 
management skills 
•Previous work experience is welcome  
but not required 
•Previous industry experience is welcome  
but not required 
•Bilingual candidates, native speakers of English, 
or candidates who have studied in the U.S. or the 
U.K. are encouraged to apply. Interviews will be 
conducted in both English and Greek.  
Sales and operations associates are typically 
expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our 
company culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written 
English with our guests 
•Handle customer inquiries and booking requests 
by telephone or e-mail 
•Handle complex information gathering from 
clients and effectively arrange, promote, and sell 
our packages within our structured framework 
•Handle complex operational procedures and 
effectively arrange and execute the travel 
packages of our guests within our structured 
framework 
•Demonstrate an understanding of and ability  
to communicate with our hotel partners or other 
suppliers 
•Demonstrate an understanding of both the 
American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured 
written materials in English 
•Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business 
•Pursue appropriate training or research to 
enhance individual skills and industry knowledge, 
with the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts 
•We expect our sales and operations associates 
to learn quickly, apply prior knowledge to 
current situations, solve problems, manage time, 
prioritize tasks, and communicate well with 
peers, customers, and suppliers.

All CVs should be provided in English at the 
following e-mail: accounting@truegreece.com

 
H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στο 
χώρο του κοσμήματος, με καταστήματα σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα κλπ:

Area Manager για τις Περιοχές 
Νοτίου και Βορείου Ελλάδος

Αρμοδιότητες:  
•Ανάπτυξη, διαχείριση και έλεγχος όλων  
εμπορικών, λειτουργικών και διοικητικών  
θεμάτων που αφορούν τα καταστήματα ευθύνης. 
Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας αυτών. 
•Αντιπροσώπευση της εταιρικής κουλτούρας  
και στρατηγικής στη λιανική. 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Ευθύνη για το visual merchandising και  
την άριστη εικόνα των καταστημάτων ευθύνης. 
•Διαμόρφωση και διοίκηση ομάδων  
καταστημάτων. Ενεργή συμμετοχή  
στην εκπαίδευση του προσωπικού. 
•Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου προϊοντικού 
μείγματος (seasonal & at once orders). 
•Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης  
και άριστη γνώση των προϊόντων – συλλογών. 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και  
των εξελίξεων της αγοράς. Ενημέρωση  
της διοίκησης μέσω αντίστοιχων reports.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον 5 ετών 
•Αποδεδειγμένη γνώση της αγοράς ευθύνης –  
πελατολόγιο / δημόσιες σχέσεις 
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•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικών (γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ομαδικότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και  
οργανωτική ικανότητα 
•Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων, ακόμα και κάτω από πίεση 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης / 
παρακίνησης του προσωπικού 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη   
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματική εξέλιξη  
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν άμεσα το βιογραφικό τους και συνοδευτι-
κή φωτογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr 

 
Στελέχη Πωλήσεων B2B

H F.T.S. HELLAS A.E. εταιρεία παροχής τηλεπικοινω-
νιακών υπηρεσιών, με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, 
ζητά έμπειρο εξωτερικό πωλητή /τρια  για άμεση 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Οι αρμοδιότητές του/της υποψηφίου  
για τη θέση περιλαμβάνουν: 
•την προώθηση εταιρικών πακέτων κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας & internet σε μεσαίους  
και μεγάλους πελάτες 
•την διεύρυνση πελατολογίου και δικτύου πώλησης  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου:  
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
•Ευγένεια και θετική διάθεση 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα  
στην εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
(κατά προτίμηση σε πωλήσεις παροχής  
τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών) 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό & ποσοστά, 
•Πλήρη απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης και υψηλές αποδοχές 
•Ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: 
info@ftshellas.gr ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 
6932 346556, κωδικός θέσης: ΣΠ.

 
H WEST A.E. επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητές

Στην περιοχή της Αττικής, για πώληση επώνυμων 
διαφημιζόμενων προϊόντων.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικότητα 
•αναλυτική σκέψη 
•επιθυμητή η προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β  
και Door to Door, 
•ηλικία 23 – 45 ετών (εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους)  
Προσφέρονται: 
•Μισθός & bonus.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη Πωλή-
σεις SV στο e-mail: cva@westsa.gr και στο fax: 210 
9735005. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6390010.

 
Trainee Advertising Sales 

Executives - Αθήνα

Η εταιρεία SkyMap, η μεγαλύτερη εταιρεία στη δη-
μιουργία τουριστικών διαφημιστικών χαρτών στην 
Ελλάδα, με παραγωγή πάνω από ένα εκατομμύριο 
χάρτες κάθε χρόνο για τους πιο δημοφιλείς ελληνι-
κούς προορισμούς διακοπών, αναζητά: Δύο άτομα για 
εργασία σε ελληνικά νησιά το καλοκαίρι. Απολαβές 
έως € 2.000 ανά μήνα.

Ως advertising sales executive ρόλος σας θα εί-
ναι να έρθετε σε επαφή με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 
σε δημοφιλή ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος, η 
Σαντορίνη και η Κρήτη, οι οποίοι θέλουν να προβά-
λουν τις επιχειρήσεις τους στους χάρτες SkyMap. Η 
ομάδα πωλήσεών μας είναι δυναμική και γρήγορα 
αναπτυσσόμενη, και αναζητάμε φιλόδοξους πωλη-
τές διαφήμισης με κίνητρο να πετύχουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα.

Ευθύνες – ρόλος: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και διατήρηση  
υφισταμένου 
•Συνεχής παρακολούθηση πελατολογίου 

•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης 
αιτημάτων 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών  
και ιδιαιτεροτήτων» του κάθε πελάτη  
Χαρακτηριστικά υποψηφίων: 
•Δυναμισμός, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα 
στην εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια στον  
προφορικό λόγο, κοινωνικότητα, εξωστρέφεια, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα  
συνεργασίας 
•Επικοινωνιακά χαρίσματα, ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις, ηγετικές ικανότητες 
•Προθυμία να αναπτυχθούν επαγγελματικά  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις στον τομέα 
της διαφήμισηs ή μέσω τηλεφώνου 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Συστάσεις απαραίτητες 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον, επαφή με  
τις καλύτερες επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά 
στο χώρο της εστίασης, της διασκέδασης, του 
εμπορίου και του τουρισμού. Ευχάριστο κλίμα 
εργασίας, επαγγελματική εξέλιξη & συνεχής 
εκπαίδευση.  
Αποστολή βιογραφικών μόνο στην Αγγλική 
γλώσσα στο e-mail: nstefanaki@skymap.gr

 
Μεγάλη εταιρία πληροφορικής με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά:

Στελέχη Πωλήσεων  
στην Περιοχή της Αθήνας και Θεσσαλονίκης

•Προϋπηρεσία στο χώρο της χονδρικής πώλησης 
πληροφορικής.  
Παρέχονται μισθός, bonus, αυτοκίνητο, κινητό.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@digitalmountains.gr

 
Επιθεωρητής Πωλήσεων 

(SAL 0313) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Κορυφαία βιομηχανία τροφίμων, με 
πανελλαδική παρουσία και εκτεταμένο δίκτυο εξα-
γωγών, επιθυμεί να καλύψει τη θέση του επιθεωρητή 
πωλήσεων για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης 
της στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με την στρατηγική ανάπτυξη πωλήσεων 
μέσω όλων των δικτύων (super markets, τοπικοί 
αντιπρόσωποι, διανομείς, παρακολούθηση κεντρικών 
συμφωνιών)της εταιρείας και την αναζήτηση νέων 
επαγγελματικών ευκαιριών στον τομέα ευθύνης 
(Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη). Αναφερόμενος στον 
εμπορικό διευθυντή και σε στενή συνεργασία με τον 
ΝΑΜ, θα επιβλέπει και συντονίζει επίσης, την ομάδα 
των τεσσάρων πωλητών της εταιρείας.

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

 
Η εταιρία Media Strom (www.mediastrom.gr), ηγέτιδα 
στο χώρο της, ζητά να προσλάβει:

Πωλητή Χονδρικής με έδρα την Αθήνα 
με Κωδικό ΠΧ 434

Αντικείμενο εργασίας: 
•Προώθηση προϊόντων in store σε key account 
πελάτη. 
•Κάλυψη στόχων ατομικών και εταιρικών. 
•Ενδυνάμωση σχέσεων συνεργάτη και εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Δυναμική προσωπικότητα. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και ήθος. 
•Προσαρμοστικότητα και δημιουργικότητα. 

•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Word, Excel, 
Power point, Outlook). 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα διοίκησης 
επιχειρήσεων. 
•Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας. 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου. 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
Προσφέρουμε:  
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Συνεχή εκπαίδευση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός και bonus). 
•Εταιρικό αυτοκίνητο. 
•Φορητό Η/Υ. 

Αποστολή βιογραφικών: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟ-
ΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, 
ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου, 190 03 ΑΤΤΙΚΗ τ: +30 210 
3482900 f: +30 210 3482899, e-mail: personel@
mediastrom.gr, υπ’όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπι-
στευτικά και θα ειδοποιηθούν όσοι υποψήφιοι 
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 
Σύμβουλος 

Εταιρικών Πωλήσεων

Περιοχή: Αθήνα – Χαλάνδρι 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση 
Κωδικός θέσης εργασίας: B2B 0414 

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογί-
ας, επιθυμεί να προσλάβει: σύμβουλο εταιρικών 
πωλήσεων.

Ρόλος/ αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα 
γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
έχει στόχο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
τεχνολογίας στην αγορά των επιχειρήσεων. Δημιουρ-
γεί νέες συνεργασίες, αναπτύσσει τις υπάρχουσες 
και επιμελείται τη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών 
του. Συμμετέχει στον εμπορικό σχεδιασμό και στην 
ανάπτυξη των ενεργειών marketing και επικοινωνίας. 

Ο/η υποψήφιος/α 
Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή την προκλητική 
θέση θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον δυο (2) έτη εμπειρία στις πωλήσεις 
σε περιβάλλον B2B στο χώρο της πληροφορικής. 
•Γνώσεις διοίκησης ή marketing που  
αποδεικνύονται με σπουδές ή σχετική εργασιακή 
εμπειρία.   
•Δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο σκέψης,  
φιλοδοξία και αποφασιστικότητα. 
•Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής 
γλώσσας 
•Επιθυμητό δίπλωμα μοτοσυκλέτας  
και/ ή αυτοκινήτου.

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

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

 
Προϊστάμενος-η Πωλήσεων 
στην Περιφέρεια Τρικάλων

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

Προϊστάμενος-η πωλήσεων περιφέρειας τρικά-
λων: ευθύνη καταστημάτων σε μια περιοχή Κεντρικής 
Ελλάδας (Δυτική Μακεδονία ή Θεσσαλία ή Στερεά 
Ελλάδα ή Ήπειρος, Επτάνησα / Κέρκυρα / Λευκάδα).

Τα καθήκοντά σας 
•Αναλαμβάνετε μια θέση-κλειδί στην εταιρία.  
Έχετε υπό την επίβλεψή σας 4 περίπου  
καταστήματα, σε μια ευρύτερη περιοχή  
της περιφέρειας 
•Είστε αρμόδιος-α για θέματα οργάνωσης,  
παρακολούθησης των πωλήσεων, εφαρμογής  
και ελέγχου των εταιρικών διαδικασιών 
•Είστε υπεύθυνος-η για την επίτευξη των στόχων, 
το σύνολο της απόδοσης των κατ/των της ευθύνης 
σας και την πορεία των επιχειρηματικών δεικτών 
•Αναλαμβάνετε τη στελέχωση των κατ/των, καθώς 
και την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, 
προωθώντας τη δημιουργική συνεργασία  
Το προφίλ σας 
•Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης  

εκπαίδευσης, με γνώση αγγλικών, ενώ η γνώση 
γερμανικών θα εκτιμηθεί 
•Διαθέτετε δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία  
μετακινήσεων, ενώ έχετε τη δυνατότητα  
μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, 
σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί 
•Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Σας διακρίνουν άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες, ικανότητα διοίκησης και παρακίνησης 
του προσωπικού, καθώς και ομαδικό πνεύμα 
•Προσαρμόζεστε στις αλλαγές, ενώ η επίλυση 
προβλημάτων αποτελεί για εσάς πρόκληση 
•Σας χαρακτηρίζουν ενθουσιασμός και  
δυναμικότητα, ώστε να αναλάβετε μια υπεύθυνη 
και απαιτητική θέση  
Τι προσφέρουμε 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, 
ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές  
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
•Σας παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο, που μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε και στον ελεύθερο χρόνο σας, 
κινητό τηλέφωνο και iPad 
•Πριν την ανάληψη των καθηκόντων σας,  
σας προετοιμάζουμε πλήρως για τις απαιτήσεις 
της θέσης. Ακολουθείτε ένα ολοκληρωμένο, 
αμειβόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 9 περίπου 
μηνών, με την υποστήριξη έμπειρων στελεχών 
•Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε  
έτοιμος-η να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις  
της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία 
της εταιρίας μας

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

 
Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία 
στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρολογικών πινάκων.
Απαριθμούμε 45 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.
Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 
οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε 
η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το 
πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι 
καλύτεροι της αγοράς. Επιλέγουμε και δημιουργούμε 
ικανά στελέχη, που με την εξαιρετική τους απόδοση, 
συμβάλλουν στον εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων 
των ευκαιριών που ανακύπτουν.
Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα 
μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Σύμβουλος Πώλησης Φωτισμού – Ιωάννινα 
Κωδικός Θέσης: ΣΠΦ Ιωάννινα 30032015

Περιγραφή ρόλου / σύμβουλος πώλησης φωτι-
σμού: Ο/ Η έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των 
πελατών καθώς και την ανάπτυξη - παρακολούθηση 
ειδικού πελατολογίου (αρχιτέκτονες - διακοσμητές) 
καθώς και την ευθύνη της έκθεσης του καταστήματος 
σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα.

Ο /Η αναμένεται να έχει υψηλή απόδοση σύμφωνα 
με τα πρότυπα που έχουν τεθεί.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης  
και αρχιτεκτονικής εσωτερικών χωρών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων φωτομετρίας 
Dialux-Relux 
•Επιθυμητή γνώση Autocad 2D 3D 
•Εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση

Eάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα Εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην 
εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκ-
παίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρ-
μοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε, τη βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες μας.
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr, υπεύθυνη κ. 
Μαίρη Αλεξανδροπούλου.
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•Προοπτικές εξέλιξης

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική ζητεί να 
προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
•Γνώσεις Γερμανικών και Αγγλικών.

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
management@possidi-holidays.gr αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης.

 
Το ξενοδοχείο «Athens Poseidon» ζητά για τη θε-
ρινή σεζόν 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Τριετής προϋπηρεσία και εμπειρία σε ξενοδοχεία 
πόλης 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Fidelio 
•Γνώση τμήματος κρατήσεων  
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση λοιπών ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρία προσφέρει μόνιμη εργασία σε ένα επαγγελ-
ματικό περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης.

Όλα τα βιογραφικά να συνοδεύονται απαραιτήτως από 
πρόσφατη φωτογραφία. Τα βιογραφικά να σταλούν 
στο mail: info@poseidonhotel.com.gr. Βιογραφικά 
που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δε θα 
λαμβάνονται υπόψιν.

 
Villa Host - Amanzoe 
(Code: VH_04022015)

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

Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a villa host. Under the 
direction of the villa manager, the incumbent will 
provide service to villa guests in a prompt, friendly 
and professional manner and maintain positive image 
through all areas of guest contact.

More specifically you will manage the smooth running 
of the villa together with the villa chef and ensure 
that all areas of the villa are cleaned & maintained 
to the highest standard. You will set up the villa, prior 
to guest’s arrival, ensuring all equipment is in good 
working order and you will provide food and beverage 
service according to Aman standards.

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

You will need to be a creative, hands-on professional 
with a true passion to serve through excellent customer 
care and possess a great team player attitude.

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

Desired skills and experience: You will need to have 
a housekeeping or butler background. Experience in 
F&B will be considered as an asset. You will likely 
already possess at least 3 years of experience in 
a similar position either in a 5* hotel or in private 
villas in Greece or abroad. Excellent verbal Greek and 
English communication skills as well as PC literacy 
are required.

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

However the highest performing individuals 
in our group all display the following common 
characteristics: 
•They are values-driven and choose to belong  
to a values-based group. Therefore they respect 
and adhere to our ethical standards, and they 
adapt themselves to the cultural sensitivities  

of the unique locations where we live and work. 
•They are excellent communicators and so can 
cross-functional boundaries.  
•They are highly intelligent, highly competitive 
and highly detail-oriented. 
•They have a strong instinct to collaborate with 
others, to look after the interests of our company, 
our guests, and our colleagues

If this sounds like you, then you may find your natural 
home lies with Amanresorts. Talk to us about aligning 
your passions with our opportunities.

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

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

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

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

 
Banquet Operation Manager - Βάρκιζα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα. 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον επισιτιστικό τομέα (σε ξενοδοχεία,  
εστιατόρια ή χώρους εκδηλώσεων) 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών (επιπλέον γνώση 
άλλων γλωσσών θα είναι επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση food & beverage - κρατήσεων -  
καθαριότητας - συντήρησης 
•Γνώση MS Office (Excel, Word, Outlook). 
•Γνώση σε ERP εφαρμογές (θα είναι επιπρόσθετο 
προσόν) 
•Γνώση υπολογισμού κόστους προσωπικού  
και καλή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
•Συστάσεις

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα 
και στη επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Καθημερινή επαφή με τους πελάτες και επίλυση 
κάθε προβλήματος ή επιθυμίας των

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στα e-mail: gm@panasgroup.
gr. Mob. 6974 347297, fax: 210 8925050. Απα-
ραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.

 
Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξει-
δικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Ζητούνται για εποχική απασχόληση για 
ξενοδοχειακές μονάδες  που διαχειρίζεται η HotelBrain 
στις Κυκλάδες, για την παρακάτω θέση:

Καμαριέρες Κυκλάδες 
(κωδ. ΚΑΜ ΚΥΚΛ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Γνώση αγγλικών και ελληνικών θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστος χαρακτήρας. 
•Ομαδικό πνεύμα.

Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 
•4μηνη απασχόληση.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, παρα-
καλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με μια φωτογραφία στο e-mail: hr@hotelbrain.com. 
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 

σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.

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

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

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

Housekeeping Manager 
(Κωδ. Θέσης HSKM) (Opening Summer 2015)

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία των υπηρεσιών 
καθαρισμού, πλυντηρίου και λινοθήκης  
του ξενοδοχείου. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Kαλή γνώση ISO.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα - 
πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

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

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

Θες να κάνεις καριέρα σε καζίνο; H Pegasus Fortuna 
Gaming S.A, σε συνεργασία με την ομοσπονδία συλ-
λόγων εργαζομένων στα τυχερά Παιχνίδια (ΟΣΕΤΥΠ), 
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 
νέους και νέες, στο πλαίσιο αναζήτησης εξειδικευμένων 
στελεχών για τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
απόκτησης δεξιοτήτων στο επάγγελμα του/της:

Casino Dealer (Γκρουπιέρ) - Αθήνα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος - πληροφορίες στο τηλ: 
2130 337327 (ώρες 11.00π.μ-17:00μ.μ Δευτέρα - 
Παρασκευή) ή στο e-mail: pfeducation@job4u.com

Έναρξη σεμιναρίων: Απρίλιος 2015

Εγγραφή - αριθμός θέσεων: Η εγγραφή στο σεμι-
νάριο δεν είναι ελεύθερη και θα πρέπει να προηγηθεί 
συνέντευξη επιλογής των ενδιαφερομένων. Ο αριθμός 
των θέσεων είναι περιορισμένος (Μόνο 25 αιτήσεις 
ενδιαφερομένων θα γίνουν αποδεκτές).

Διάρκεια σεμιναρίων: Οχτώ (8) εβδομάδες. Ώρες: 160

Εισηγητές: Καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλά-
δου με πολυετή προϋπηρεσία σε καζίνο στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό.

Σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν 
επιτυχώς το σεμινάριο, θα χορηγηθεί ειδική βεβαίωση 
επιτυχούς παρακολούθησης.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες 
που θα ολοκληρώσουν το σεμινάριο και θα περάσουν 
επιτυχώς τα table tests, θα προταθούν προς πρό-
σληψη σε συνεργαζόμενες (νόμιμα αδειοδοτημένες) 
επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σε Ελλάδα και 
εξωτερικό (επίγεια & online καζίνο, κρουαζιερό-
πλοια, gaming halls, κ.λ.π). Μια νέα καριέρα σε 
περιμένει....μην αργείς!!!

Ο όμιλος «Ξενοδοχεία ΣΠΥΡΟΥ» στη Σκόπελο, ζητεί 
για τη φετινή σεζόν:

Guest Relations

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Επιθυμητό πτυχίο τουριστικής σχολής. 

•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχεία 4*- 5*. 
•Καλή γνώση ξένων γλωσσών. 
•Ικανότητες επικοινωνίας, ευχάριστη και δυναμική 
προσωπικότητα.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον σε ανερχόμενο 
ξενοδοχειακό όμιλο. 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογρα-
φία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gm.holidays@
skopeloshotels.eu

Control Hospitality is an Independent hospitality 
consulting company and the first of its kind to combine 
both management expertise and hands-on attitude 
to deliver dramatic improvements in performance, 
levels of service and quality in the hospitality industry. 
We are currently offer an amazing opportunity for 
a talented front desk agent to work in a fantastic 5 
star hotel in island Kos:

Front Desk Agent (Male/Female)

Duties and responsibilities: 
•Greet guests warmly and perform registration 
procedures. 
•Provide guests with appropriate room 
assignments, room keys, directions to the rooms. 
•Explain resort products, service and other 
information about the resort as requested. 
•Answer incoming calls and assist with 
reservations, confirmations, room need requests, 
and questions. 
•Maintain knowledge of current resort events, 
activities, hours of operation as well as dining 
options currently available. 
•Assist guests with issues and complaints,  
with empathy and a focus on guest satisfaction.

Experience: 
•Previous front desk and reservations experience 
preferred. 
•Excellent written and oral communication skills 
required. 
•Positive interpersonal skills required. 
•Must be fluent in verbal and written English  
and German. 
•Excellent computer skills are required. 
•Excellent listening and comprehension skills 
required

The company offers: 
•Competitive remuneration package! 
•Additional package based on productivity! 
•Meals & accommodation. 
•Full Insurance. 
•Excellent, professional working environment.

Send your CV to the following e-mail:  
careers@controlhospitality.com. Find out more at: 
www.controlhospitality.com.

 
Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & Spa, 
μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD 
ζητά για τη θερινή σεζόν (Απρίλιος - Οκτώβριος 2015):

Καμαριέρες - Ζάκυνθος

•Ηλικία έως 40 ετών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, πλήρη ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: 
reception@portozante.com

Το ξενοδοχείο Margi στη Βουλιαγμένη ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο:

Guest Relations

Η guest relations θα πρέπει να διαθέτει τα παρα-
κάτω προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία ως guest relations σε ξενοδοχείο 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμα 
•Άριστη χρήση Η/Υ, Microsoft Office & internet 
skills 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Opera 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, άμεση εξυπηρέτηση 
των πελατών

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Εποχική απασχόληση με δυνατότητα επέκτασης 
•Ευχάριστες συνθήκες εργασίας

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

συνέχεια στη σελ. 24



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

Πωλητή με Γνώσεις Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων  
(Θεσσαλονίκη) - Μ800

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα (είναι η γλώσσα εταιρικής επικοινωνίας) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών

Oι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail 
το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail: info@franklincovey.gr, με θέμα κωδικός 
θέσης: Μ800 & αντίστοιχος τίτλος θέσης. Η εταιρία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που 
πληρούν απόλυτα την ανωτέρω περιγραφή της αντίστοιχης θέσης.

Account Manager  
– Αθήνα

Ο όμιλος Figura αναπτύσσεται και ζητά για το νέο χώρο ιατρικής αισθητικής στο Κολωνάκι:

Πωλήτριες (Leaders)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
χώρο ομορφιάς. 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη 
στόχων. 

•Άνεση στην επικοινωνία. 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
 
Τηλ. κεντρικής διοίκησης: 2310 242429, 
e-mail: kolonaki@figuraclinica.com

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

Αρμοδιότητες υποψήφιου: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων Β2Β σε επιλεγμένη  
πελατειακή βάση 
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου. 
•Προώθηση - πώληση υπηρεσιών. 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό  
την επίτευξη της πώλησης. 
•Επίτευξη μηνιαίων στόχων βάσει πλάνου  
πωλήσεων.  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτοι λυκείου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ. 
•Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας,  
σε προφορικό & γραπτό λόγο. 
•Εμπειρία σε πωλήσεις. 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές  

& οργανωτικές ικανότητες. 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) και γνώση  
χειρισμού CRM εφαρμογών. 
•Εμπειρία στο χώρο της τεχνολογίας/ 
πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών  
αποδοχών. 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων. 
•Έξοδα κίνησης / laptop. 
•Ιατρική κάλυψη. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο  
και on-the-job). 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@bankfs.gr ή στο τηλέφωνο 211 1038555, 
website: www.bfsgroup.gr

Η εταιρία Ermia Hotels & Resorts, επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Πωλήσεων  
(κωδ. Θέσης: SL1) - για τα Ξενοδοχεία της σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Ο κατάλληλος/η υποψήφιος, αναφέρεται στη δι-
εύθυνση πωλήσεων και είναι υπεύθυνος/η για τις 
πωλήσεις στις αγορές ενδιαφέροντος, αναπτύσσει 
το πελατολόγιο της εταιρίας σε νέες αγορές και 
διαχειρίζεται το υπάρχον και νέο πελατολόγιο.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 
ξενοδοχείου 
•Εμπειρία σε τουριστικό γραφείο επιθυμητή 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής. Δεύτερη γλώσσα 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ξενοδοχειακών  

προγραμμάτων 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα ομαδικότητας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ετήσια εργασία 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές 
εξέλιξης  
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μέσω e-mail: cv@shelby.gr

H Randstad Hellas αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, δυναμική ελληνική εταιρία, έναν:

Key Account Manager
Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Προσέγγιση νέων και υπαρχόντων πελατών στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό  
ή/και στον ασφαλιστικό κλάδο 
•Κατανόηση αναγκών των εταιρειών και διερεύνηση για νέες ευκαιρίες 
•Προϋπολογισμός έργων και μερική επίβλεψη τους 
•Αναφορά στο δ/ντη πωλήσεων 
•Συμβουλευτική στις περιοχές των business intelligence, GRC, Collections systems  
Προσόντα/requirements: 
•Τουλάχιστον 6 χρόνια προϋπηρεσία σε θέσεις πωλήσεων/account management/key account 
management 
•Πτυχίο απαραίτητο 
•Μεταπτυχιακό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Πιστοποιήσεις σε project management θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Δυναμικός και ανθεκτικός 
•Ικανότητα να διαπραγματευτεί συνεργασίες υψηλών αποδόσεων 
•Άτομο με δομημένη και πολυεθνική κουλτούρα  
Προσφορά/offer: 
•Πολύ ανταγωνιστικές σταθερές απολαβές  
•Εταιρικό κινητό και αυτοκίνητο 
•Έξοδα μετακίνησης 
•Bonus 
•Δυναμικό περιβάλλον  
Πληροφορίες/information: Apostolis Katsorchis, 216 600 13 25

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας. Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/l4Dhja. Ακολουθήστε μας 
στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

EXPRESS PUBLISHING S.A a leading publishing and exporter of ELT material seeks:

Area Manager
Responsibilities: 
•Full implementation of company’s sales and annual plan and promotion of company’s products. 
•Monitoring target’s achievements. 
•Participation in the negotiation of major agreements. 
•Monitoring and evaluating terms & coditions of yearly agreements. 
•Monitoring customers’ orders and payments and preparing weekly actual and forecast reports  
(per product etc.). 
•Evaluation of discounts and benefits based on special and/or annual agreements. 
•Full support of division’s needs. Assisting in the preparation of reports and presentations,  
sales control on monthly / weekly / quarterly / yearly basis. 
•Forecasting sales data and quantities, coordinating orders and product delivery. 
•Implementation of company’s strategic plan. 
•Continuous support of logistics and sales department when dealing with ad-hoc requests  
and reports.  
Requirements: 
•University degree in business administration / management from abroad. 
•At least 3 years of experience in a similar position. 
•Fluent in English (native). 
•Excellent knowledge of MS Office software and experience with ERP systems. 
•PC skills that include a good standard on Power Point and Excel. 
•Excellent command of communication skills. 
•Proactive approach with high energy, drive and determination. 
•An outgoing, inspiring and convincing personality. 
•Proven results as a team player. 
•Forecasting ability. 
•Strong leadership and entrepreneurial skills.  
Please send your CV to: ioanna@expresspublishing.gr

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

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

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

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



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Τo 5* Boutique Hotel, Camvillia Resort, στην Κορώ-
νη Μεσσηνίας, αναζητά για την καλοκαιρινή περίοδο 
του 2015:

Υπεύθυνη Τμήματος 
Housekeeping

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 
στην Ελληνική και ενδεχομένως στην Αγγλική 
γλώσσα 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
και κατά προτίμηση της Γαλλικής θα θεωρηθεί 
προσόν. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
housekeeping με σκοπό την επίτευξη στόχων. 
•Ικανότητα εκπαίδευσης του προσωπικού 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων.

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Η αναζήτηση του υπευθύνου, από πλευράς  
εταιρίας, προσδοκάται να είναι μακρόχρονη,  
όχι απλά για μία σεζόν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
alexakis@camvillia.gr

Η αεροπορική εταιρία FLYDUBAI με έδρα το Ντου-
μπάι σε συνεργασία με την JETSTREAM Aviation 
Academy αναζητούν:

Αεροσυνοδούς

Για να ενταχθούν άμεσα στο δυναμικό της εταιρίας.

•Προϋπόθεση η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Κάντε την αίτησή σας σήμερα στο site:  www.jetstream.
gr/cabincrew  ή στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
cabincrew@jetstream.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασιακό 

περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη 
Λίνδο,  επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Ναυαγοσώστη
Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ναυαγοσώστη 
•Κάτοχος άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους 
•Γνώσεις πρώτων βοηθειών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη η φω-
τογραφία. Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: staff@
maritour.gr fax: +30 22410 22751 ταχ. διεύθ.: T.Θ 
214/ 85100, Ρόδος.

 
Reservations Agent  - Crete 

Reference number: RV14
Experience 
•Two or more years experience in comparable 
operation.

Languages 
•English required 
•Language listed in ad title is required 
•Additional languages are an advantage

Training 
•Professional training is required

Please send your CV with the reference code in the 
subject area to the following e-mail: humanresources@
elounda-sa.com

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ the following 
management positions to join our already highly 
successful management team in the head office, in 
Limassol, Cyprus:

Sales Manager - Sales Executive

Required experience, qualifications  
and abilities: 
•Degree in related subject with a minimum of 3-5 
years of experience in similar position  
within the industry 
•Articulate verbal and written communication 
skills. 
•Very good knowledge of the English language. 
•Second language (preferably German or Russian) 
will be considered as an advantage. 
•Very good knowledge in Ms Office. 
•Good communication, interpersonal relationship 
with customers and the team, should be self-
motivated, punctual, energetic and able to work 
under pressure and within time limits.

Job role: 
•The sales manager will report into the head  
of sales and marketing of the group  
and will be responsible for specific accounts  
and/or regions with total responsibility to manage 
such relationships. 
•The sales executive will report into a team 
manager, responsible to carry out the company’s 
strategy and support the team in all functions.

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

Αll CV’s must have a recent photo of the candidate. 
Contact will be available only with the candidates who 
meet the requirements of the position. All CV’s will 
be treated in strict confidence. For applications and 
CVs please contact: Mrs. Maria Koutrouli, e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com

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

Υπαλλήλους Υποδοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον ακόμα 
μίας γλώσσας 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 

πελατών και στην αποφυγή και  αντιμετώπιση  
προβλημάτων

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

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

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

Spa Therapist - Athens 
(code ΕST)

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

Qualifications: 
•Degree in aesthetics and cosmetology  
or physiotherapy 
•Manicure - pedicure 
•1 or 2 years minimum experience as spa 
therapist in a spa operation, preferably in a luxury 
boutique hotel or a spa resort 
•Totally fluent in Greek and English is mandatory 
•Third European language (French or German)  
will be considered as an asset 
•Team work spirit 
•Strong orientation for customer care  
and communication skills 
•Ability to learn quickly and master a demanding 
cosmetic brand 
•Excellent grooming standards 
•Talent and motivation for sales development will 
be much appreciated

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

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

Kομμώτρια / Εποχική Απασχόληση 
Μακεδονία - Ν. Χαλκιδικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση Αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας

Παρέχουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και πλήρης διατροφή 
•Ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail (απαραίτητη 
φωτογραφία): cfragotsinos@macedonianhotels.gr

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

Spa Therapist / Masseur 
(Γυναίκα) Πρωινή & Απογευματινή 

Βάρδια / Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 5*, City spa 
 ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς. Συστάσεις  
απαραίτητες. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητά Γαλλικά (θα θεωρηθεί προσόν)  
και άλλες ξένες γλώσσες 

•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου σώματος 
(απαραίτητη γνώση αποτρίχωσης) 
•Γνώση manicure & pedicure θα θεωρηθεί  
προσόν (Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
Manicure-Pedicure) 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

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

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

Ξενοδοχείο πολυτελείας CASTELLO BOUTIQUE 
RESORT & SPA, μέλος των SMALL LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD, στο Σίσσι Λασιθίου ζητάει:

Μαθητευόμενη Θεραπεύτρια 
 Spa (για Πρακτική)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση της λειτουργίας, των συνθηκών υγιεινής 
και απολύμανσης των χώρων του Spa 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Διάρκεια πρακτικής τουλάχιστον από 15 Απριλίου 
έως 31 Οκτωβρίου 201

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Έφεση για μάθηση 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία και προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας

Σας παρακαλούμε τα βιογραφικά των ενδιαφερομέ-
νων να στέλνονται στα παρακάτω e-mail: kasmirlis@
castellohotels.com

Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE BEACH RESORT 
& SPA” 5* στη Θάσο επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2015:

Spa Therapist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου. 
•Γνώση μεγάλου εύρους θεραπειών spa, 
manicure, pedicure,μασάζ κλπ 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής & άλλης ξένης 
γλώσσας ( Βουλγάρικα ή Ρουμάνικα ή Τουρκικά  
ή Ρώσικα ή Γερμανικά). 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
των πελατών. 
•Άψογη εμφάνιση, ευχάριστη & φιλική  
προσωπικότητα.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός. 
•Διαμονή & διατροφή 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 52707.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Housekeeping 

Τμήμα Καθαριότητας - Βάρκιζα

Από τουριστική επιχείρηση ζητούνται κυρίες νέας 
ηλικίας για το τμήμα καθαριότητας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα τμήματα 
•Απαραίτητες συστάσεις

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hk@panasgroup.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8925000, 210 8925102.



Διαχειριστής Eφοδιαστικής Αλυσίδας 
για Κατάστημα Γενικού Εμπορίου   

(κωδικοί PRAKTIKER) BEST ΕΠΕ στη Σκόπελο

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και μεθόδευση  
στο τρόπο πώλησης και έρευνα 
αγοράς προμηθειών. 
•Δημιουργία ευκαιριών για 
μείωση κόστους σύμφωνα  
με την ποιότητα που ορίζεται 
από την εταιρία. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές. 
•Έλεγχος τιμών σε σχέση με 
συμφωνία με προμηθευτές. 
•Έρευνα αγοράς για τη βέλτιστη 

τιμή και συμφωνία. 
•Πωλήσεις Β2Β και λιανική.  
Προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
•Γνώση αγγλικών. 
•Άριστος χειρισμός internet  
& προγραμμάτων MS Office 
•Πολύ καλή διαπραγματευτική 
ικανότητα. 
•Άριστη ικανότητα  
επικοινωνίας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις 

εκπληρωμένες 
•Δυνατότητα περιοδικά  
ταξιδιού στις Σποράδες.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δυνατότητα εργασίας  
εξ αποστάσεως  
Βιογραφικά στο e-mail: 
v.tegos@skopeloshotels.eu

BIC is one of the most recognized brand names in the world, specializing in manufacturing, distribution 
and selling of consumable products in more than 80 countries all over the world. Our product philosophy 
has always been focused on simplicity, functionality, quality and the best price/quality tradeoff. The 
company provides an excellent working environment, based on team spirit and professional development. 
We are currently looking for an enthusiastic and self motivated individual to join our Quality Assurance 
Department for the position of: 

QA Engineer - Anixi, Attica 
(ref. code QAE0315)

Job purpose: The QA Engineer is responsible 
for ensuring that all new product development 
operations are compliant to the R&D Group 
quality standards & development methodology 
and within the established quality criteria and 
technical constraints/specifications.

The role: 
•Participate in improving/optimizing product  
& process performance, scrap reduction 
•Conduct engineering and/or quality studies 
on products, machines and tools towards the 
continuous improvement of their performance/
method 
•Participate in the FMEA (Failure Mode Effect 
Analysis) team for both product and process 
•Record all tests, results and constantly 
maintain the update of all relevant files 
•Coordinate the validation process (product/
process) and participate in the respective review 
meetings  
The candidate: 
•B.Sc. or technical institute degree in 
engineering (preferably mechanical, 

manufacturing, chemical). M.Sc. in relevant field 
desirable (not obligatory). 
•Excellent command of English language  
(both written and verbal) 
•Proven experience in metrological techniques 
and quality assurance processes and best 
practices 
•Knowledge of ProEngineer, SPC 
•Advanced PC literacy (especially MS Office) 
•Basic knowledge of ISO 9001:2000 will be 
considered an asset 
•Strong observation skills (attention to detail) 
•Problem solver with great analytical  
/ numerical skills 
•Sufficient soft skills like teamwork, 
communication, time management, results 
orientation 
•Military obligations fulfilled (for male applicants)

Please send your resume quoting reference code 
QAE0315 at: recruitment.bicviolex@bicworld.com 
or at BIC Violex, Ag. Athanasiou 58, 145 69 Anixi, 
Attica. All applications will be treated in strict 
confidence. Only successful candidates will be 
contacted.

IT Consultant / Application Developer   
SIGMIA - Θεσσαλονίκη

Company background: Sigmia is a specialist provider 
of consulting services for system integration, 
solution optimization and support for supply 
chain and enterprise planning software for the 
retail industry. Our objective is to empower retail 
organizations worldwide to streamline and optimize 
their operations, by leveraging industry-leading 
software. We are committed to delivering service 
excellence and maximizing the benefits for our 
customers on our consulting engagements. To support 
our expanding international customer base, we are 
looking to hire IT Consultants / Application Developers 
to be based out of our office in Thessaloniki, Greece.

Duties and responsibilities: As an IT consultant 
/ application developer, you will be part of the 
Sigmia consulting team, delivering services to our 
international customers. You will be trained on 
leading-edge enterprise decision support software 
for the retail industry. You will have the opportunity 
to work for large retail organizations worldwide, 
implementing, configuring and integrating enterprise 
software into sophisticated IT environments. 
You will apply technical expertise, industry best 
practices and critical thinking to solve intellectually 
challenging problems. You will also take part in 
building, evolving and managing in-house software, 
tools and systems.

Activities involved: 
•Customer-facing consulting, onsite  
at the customer premises 
•Participating in cross-functional project 
implementation teams 
•Advising customers on best implementation 
practices and approaches, throughout the full 
project lifecycle 
•Analyzing impact of technical project stream 
activities and providing technical leadership  
to the project team 
•Producing customer and internal 
documentation deliverables 
•Engineering and configuring software 
according to business requirements 
•Facilitating software installation and 
integration to corporate IT environments 
•Training application users and IT 
administrators on the delivered software 

•Production support of the delivered software 
•Development of in-house software and tools 
•This is a full-time salaried position to be based 
out of the Sigmia office in Thessaloniki, Greece. 
Significant international travel is required  
(~ 40%) for this role, as it involves onsite 
presence at the customer premises.  
Mandatory qualifications: 
•MSc in computer science, engineering  
or mathematics 
•Working hands-on knowledge of: 
-Object-oriented programming languages 
(preferably Java) 
-Linux and UNIX-type operating systems 
-UNIX Shell Scripting 
-Version control systems  
-Microsoft Office 
•Fluency in English, both oral and written 
•Excellent interpersonal communication skills 
•Strong problem solving skills and critical 
thinking ability 
•Ability and willingness to travel abroad (~ 40%)  
Desirable qualifications / skills:  
•Customer-facing consulting experience 
•Retail domain, Supply Chain or Enterprise 
Planning systems implementation or end-user 
experience 
•Large-scale systems implementation  
or administration experience 
•Working hands-on knowledge of C 
•Working hands-on knowledge of R or other 
statistical data analysis tools 
•Enterprise storage systems 
•Systems performance engineering  
Benefits: 
•Competitive compensation 
•Performance bonuses 
•Exposure to leading-edge software  
and technologies 
•Friendly and supportive environment, fostering 
professional growth
In order to apply, please send your updated CV to 
the following e-mail: wfr.oic2015a@sigmia.com. 
For more information, please visit our website: 
http://www.sigmia.com.

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

Εξωτερικό Πωλητή Ανταλλακτικών -  
Αθήνα

Για προώθηση ανταλλακτικών σε επίπεδο 
χονδρικής για αυτοκίνητα Volkswagen–Audi. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση 
•Ηλικίας έως 40 ετών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Γνώστης ανταλλακτικών αυτοκίνητων 
•Καλή χρήση αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης και επίτευξης  
αποτελεσμάτων 

•Άνεση στην επικοινωνία και στις δημόσιες 
σχέσεις 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus επίτευξης 
•Αυτοκίνητο μετακίνησης 
•Κινητό 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

Οι ιδανικοί υποψήφιοι  
πρέπει να έχουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, 
ευχέρεια στην επικοινωνία, 
ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πάθος και ενθουσιασμό  
για την επίτευξη των στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
εκτός Αθηνών 

•1-2 έτη τουλάχιστον  
προϋπηρεσία στο χώρο  
του φαρμακείου 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης 
σχολής.  
H εταιρία προσφέρει: 
•Υψηλό πακέτο μηνιαίων  
αποδοχών 
•Βonus επίτευξης στόχων 

•Εταιρικό αυτοκίνητο  
και κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: 
vetagltd@otenet.gr 
(Υπ’ όψιν κου Μελεσανάκη Γ.).

Μία νέα και αναπτυσσόμενη εταιρία παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, που αντιπροσωπεύει 
μεγάλους οίκους του εξωτερικού, για την άμεση ενίσχυση του δυναμικού του τμήματος πωλήσεών, ζητάει:

Στελέχη Πωλήσεων 
με έδρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εταιρία Παραφαρμακευτικών Προϊόντων

10  Έλληνες Απόφοιτοι Νοσηλευτικής - 
United Kingdom

Με και χωρίς προϋπηρεσία για δημόσιο NHS νοσοκομείο της Αγγλίας.

Η Best Personnel στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τα μεγαλύτερα δημοσίου συμφέροντος νοσοκομεία 
της Μεγάλης Βρετανίας, καλεί απόφοιτους νοσηλευτές με ή χωρίς προϋπηρεσία σε συνεντεύξεις που θα 
πραγματοποιηθούν 27, 28 Απριλίου στο Μάντσεστερ με την παρουσία του νοσοκομείου Leighton (Mid 
Cheshire Hospitals NHS Foundation).

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

Προσφέρονται: 
•Οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 27,200 – 38,140 Ευρώ (μικτά) λαμβάνοντας υπόψη  
την προηγούμενη εμπειρία 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση και ευκαιρίες καριέρας 
•Τρεις μήνες δωρεάν διαμονή σε υφιστάμενο κατάλυμα νοσηλευτών. 
•Αορίστου χρόνου συμβόλαιο. 
•Πρόγραμμα ένταξης στο νοσοκομείο 
•Το νοσοκομείο θα επιστρέψει έως 270 Ευρώ έξοδα ταξιδίου για κάθε υποψήφιο που θα λάβει μέρος 
στη συνέντευξη, ανεξάρτητα από την έκβαση της συνέντευξης.  
Απαιτούνται: 
•Εγγραφή NMC ή ήδη στη διαδικασία εγγραφής 
•Πτυχίο νοσηλευτικής από ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Αγγλικά επίπεδο Β1 και άνω  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: mzoupanti@skywalker.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.
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Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, γραφιστικής, 
διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 4277292, 
κα Πετρουλά Ειρήνη.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά 3 Διοικητικά Στελέχη, 
για πλήρη και μόνιμη απασχόληση στη διεύθυνση 
ανάπτυξης. Άριστη γνώση pc και internet. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech ζητεί 
στα πλαίσια πρακτικής άσκησης ένα Φοιτητή /
τρια για τα τμήματα marketing, λογιστικής, ή 
διοίκησης επιχειρήσεων. Προοπτικές μόνιμης 
εργασίας. E-mail: hrgr@globetech-group.com, 
fax: 210 5816744.

Η ALEXANDER MOORE, εταιρία με πολυετή 
εμπειρία σε έργα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και οργάνωσης αναζητά Business 
Consultant, (με σπουδές μηχανικού-διοίκησης 
επιχειρήσεων-οικονομικά). Παρέχονται: εκπαίδευ-
ση και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ε-mail: 
hr@alexandermoore.com, κωδ: IT.2015/04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Assistant Product Manager από εμπο-
ρική εταιρία με αρμοδιότητες: έρευνα-σχεδιασμό 
προϊόντος-ανάλυση ανταγωνισμού. Απαιτούμε-
να: κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-προϋπηρεσία 2 έτη σε 
αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση MS Office, Αγγλι-
κών-οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. 
E-mail: marketing@kedima.gr.

ΓΕΝΙΚΟΣ Διευθυντής ζητείται με τουλάχιστον 
7έτη προϋπηρεσία από ιατρικό κέντρο αισθητικής 
στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 6936 610534.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών από 
εργοστάσιο. Απαιτείται 3ετής προϋπηρεσία, γνώ-
σεις Η/Υ και ξένες γλώσσες. Παρέχονται: πλήρης 
απασχόληση και σταθερός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά Βοηθό Διοίκησης για πλήρη 
απασχόληση. Αρμοδιότητες: γραμματειακή υπο-
στήριξη, λήψη/εκτέλεση παραγγελιών, διαχείριση 
τραπεζικών συναλλαγών. Απαραίτητα: άριστη 
γνώση Η/Υ, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@controline.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για εκ-
παίδευση και στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού. 
Παρέχεται: Εκπαίδευση και ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com.

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 
από μεταφορική εταιρία. Επικοινωνιακός, οργα-
νωτικός χαρακτήρας, με καλή διαχείριση προφο-
ρικού και γραπτού λόγου και γνώση Ms Office. 
Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Manager με άνεση στην 
επικοινωνία, Αγγλικά, Η/Υ και δυνατότητα ταξιδίων 
από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά, Κ.Θ. 2 με 
φωτογραφία, στο e-mail: info@webtveurope.com.

ΝΕΑ ζητείται για υποδοχή, από cafe - club στην 
Αγία Παρασκευή, για απογευματινή και βραδινή 
απασχόληση. Τηλ: 6978 110830.

RECEPTIONIST ζητείται για κομμωτήριο - κέ-
ντρο αισθητικής στο Παλαιό Φάληρο. Παρέχεται 
βασικός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 6982 813080.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Γραμματέα Δι-
εύθυνσης. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
γενικές γνώσεις για μη ειδικούς και κέφι για 
δουλειά. E-mail: aggelies@vitafarm.gr, fax: 
2310 478946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη 
- Βοηθός Διευθύνων Συμβούλου, από μεγάλη 
ξένη θυγατρική εταιρία που ασχολείται με ΑΠΕ. 
Απαραίτητα προσόντα πτυχιούχος ΑΕΙ θετικής 
κατεύθυνσης, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Επιθυμητές σπουδές στο Εξωτερικό. E-mail: 
mvounatsou@eren.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από δικηγορικό γραφείο 
στο Σύνταγμα, για μερική απασχόληση. Απαιτείται 
άριστη γνώση τόσο Αγγλικών όσο και Η/Υ και 
σχετική προϋπηρεσία. Ωράριο: 09:00 - 13:00. 
Ε-mail: el_anastasiou70@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη, νέα, για Γραμματειακή 
Υποστήριξη συνεδρίων. Γνώση Η/Υ και Αγγλικής 
γλώσσας. Βασικά χαρακτηριστικά, υπευθυνό-
τητα και οργάνωση. Βιογραφικά στο e-mail: 
kapijo2000@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας συμβουλευτικής εταιρίας, 
με πολύ καλές γνώσεις Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.korres@analog.com.gr.

H ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες ζητά Υπάλ-

ληλο Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητά: 
ασφαλιστική 5ετής προϋπηρεσία, άριστο office, 
άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ. 
Βιογραφικά με ένδειξη ΥΓ στο e-mail: jobs@
mentor-sa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Σχηματάρι, στο χώρο των γραφικών 
τεχνών ζητά άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ-word-excel, προαιρετικά 
γνώση λογιστικού προγράμματος. Ωράριο: 13:00-
15:00. Βιογραφικά στο e-mail: info@stahosis.
gr, τηλ: 22620 72090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών-Γραμματέας 
με επίσημη άδεια διδασκαλίας, για γραμματει-
ακή και διδακτική υποστήριξη Κ.Ξ.Γ Καλλιθέας. 
Εργατικότατη-οργανωτική-συνεπής-υπεύθυνη-
απολύτου εμπιστοσύνης-αποδοτική και υπό πίεση. 
Γνώσεις Η/Υ, συστάσεις απαραίτητες. Ένσημα 
και ΙΚΑ. Ωράριο: 14:00-10:00. Ε-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από την εταιρία 
Exit Now για μερική ή πλήρη απασχόληση σε 
δωμάτια απόδρασης στο Γκάζι. Καλή γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ, διαπροσωπικές και επικοινω-
νιακές δεξιότητες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
exitnow.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με κάρτα ανεργίας. 
Γνώση Η/Υ και Microsoft office. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@emuscle.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας Ιατρείου, με γνώσεις 
συνταγογράφησης, για τη θέση της γραμματείας σε 
παθολογικό ιατρείο στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. 
Παρέχεται βασικός μισθός. Ωράριο: 9:00-13.00 
και 17:00-21:00. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: iatreio82@yahoo.gr.

ΤΟΜΕΑΣ κατασκευής και εμπορίας αεροστόπ ζητά 
5 Υπάλληλους Γραφείου για το τμήμα παραγγε-
λιών-προετοιμασία παραγγελιών, τηλεφωνικό 
κέντρο-λήψη παραγγελιών, παρακολούθηση-
ελέγχου διαφημιστικών προγραμμάτων στην 
τηλεόραση-υποδοχή στο κέντρο της Αθήνας. 
Άμεση πρόσληψη-ασφάλιση-ευέλικτα ωράρια. 
Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Γραμματέας για 4ωρη πενθή-
μερη εργασία, με άριστη γνώση Η/Υ-Αγγλικών 
και 2 έτη προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00 - 14:00, 
πλησίον μετρό, (δεν αφορά πωλήσεις). Τηλ: 
6977 276011, ώρες επικοινωνίας: 12:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήρι-
ξη σε εταιρία security. Γνώσεις λογιστικής θα 
συνεκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: thes.
sec.sol@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από φροντιστήριο στην 
Πετρούπολη για full time απασχόληση. Πτυχιούχο 
Α.Ε.Ι και κάτοχο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: development@poukamisas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Reception σε πρακτορείο 
ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
cargobus@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Δημοσίου, στρατιωτικός, 
τραπεζικός, συνταξιούχος, για 3ωρη απογευματινή 
απασχόληση σε γραφείο. Τηλ: 6945 039520.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αιτησιογράφοι από ιατρικό δια-
γνωστικό κέντρο στήριξης και υγείας, για την 
κάλυψη τμήματος καταγραφής, έρευνας, διοίκησης, 
εμπορικού και σε άλλες θέσεις και χώρους που 
έχει ανάγκη κάλυψης με προσωπικό η εταιρία μας. 
Άμεση πρόσληψη, ασφάλιση, ωράριο πρωινά, 
απογευματινά. Τηλ: 6930 230295.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering με έδρα Αχαρναί, ζητεί Υπάλ-
ληλο Γραφείου για γραμματειακή υποστήριξη. 
Γνώσεις H/Y και Αγγλικά απαραίτητα. Σχετική 
εμπειρία θα προτιμηθεί. Τηλ: 6945 460999.

ΝΕΑ ζητείται για γραμματειακή υποστήριξη από 
εισαγωγική εταιρία. Περιοχή Άνω Γλυφάδα, 
κατά προτίμηση από κοντινές περιοχές. Τηλ: 
210 9690593.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία με οργανωτικές και επι-
κοινωνιακές ικανότητες, οργάνωση γραφείου-
αρχειοθέτηση-διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, 
άνεση-ευγένεια στην επικοινωνία, άριστη γνώση 
χειρισμού Η/Υ (βάσεις δεδομένων, word, excel, 
outlook). Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: kmilonas@loginet.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται με γνώση Αγγλικών, 
8ωρη απασχόληση. Περιοχή Ασπρόπυργος, κατά 
προτίμηση από κοντινές περιοχές, χωρίς υποχρε-
ώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: pmkamperis@
yahoo.gr, τηλ: 6977 910334.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από εταιρία μεταχειρι-
σμένων ελαστικών, γραμματειακή και ταμειακή 
υποστήριξη. Τηλ: 210 3473230.

H FORUM AE ζητά Executive Assistant. Απόφοιτος 
/η σχολής διοίκησης επιχειρήσεων ή marketing, 

άπταιστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών, Γαλλικών 
και Η/Υ. Προϋπηρεσία 4-5 χρόνων σε αντίστοι-
χη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: magazines@
forumsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη από 
επιχείρηση εκμετάλλευσης εστιατορίων. Ευπα-
ρουσίαστη-πολύ καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών. 
Επιπλέον γνώσεις Βοηθού Λογιστή θα εκτιμηθούν. 
Ωράριο 6:30, 6 μέρες την εβδομάδα. Παρέχεται 
ασφάλιση. E-mail: yannisvolt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με πολυετή 
εμπειρία για το τμήμα της εμπορικής διαχείρισης 
Α.Ε. Πολύ καλές γνώσεις τιμολόγησης και πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimis2010@windowslive.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη στο χώρο 
του επαγγελματικού τουρισμού για νέα on-line 
έκδοση. Γνώση του χώρου απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: TAG0415.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής ιατρικής ζητεί Γραμματέα και 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
3 έτη σε αντίστοιχη επιχείρηση ή δερματολογικό 
ιατρείο. Γνώσεις digital marketing θα εκτιμη-
θούν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
kantry@otenet.gr.

Marketing-Δημόσιες Σχέσεις  
-Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρακτική άσκηση marketing. 
Δημιουργία landing pages-content and ads-
διεξαγωγή ανάλυσης ανταγωνιστικών sites-
διαχείριση της εταιρικής σελίδας στο facebook-
συμμετοχή στη διαμόρφωση-παρακολούθηση-
υλοποίηση του Marketing Plan των on line 
ενεργειών-άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: 
akyrkos@marpoint.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες από διαφημιστική εταιρία, 
για το τμήμα marketing, με γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ. Μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά Κ.Θ. 
3 στο e-mail: info@webtveurope.com.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech ζητεί 
στα πλαίσια πρακτικής άσκησης ένα Φοιτητή /
τρια για τα τμήματα marketing-λογιστικής-ή 
διοίκησης επιχειρήσεων. Προοπτικές μόνιμης 
εργασίας. Ε-mail: hrgr@globetech-group.com, 
fax: 210 5816744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων για πω-
λήσεις από γνωστό ειδησεογραφικό ενημερωτικό 
site. Βιογραφικά στο e-mail: salesnorthmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Internet Marketing, δη-
μιουργικά-εκπαιδεύσιμα-δραστήρια. Απαιτού-
νται στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ και internet. Θα 
πραγματοποιηθεί skype συνάντηση-συζήτηση για 
τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία στην Ελ-
λάδα. Περιορισμένες θέσεις, Τηλ: 6932 709609, 
skypename: kostisssgr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για το τμήμα 
του marketing και δημοσίων σχέσεων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@greek-advertising.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Δικτυακού Marketing (MLM) 
νέας αντιπροσωπείας αμερικάνικης εταιρίας προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, 
οργάνωση, επικοινωνιακές ικανότητες, διαχείριση 
ανεξάρτητης συνεργασίας. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Ε-mail: manosgroupmlm@gmail.com, κωδ: M1-sk.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
άτομο για απασχόληση στον τομέα της διαφήμισης 
και προβολής βιβλίου. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ. 
Τηλ: 210 3826220.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δημοσίων Σχέσεων, έμπειρη, ζητεί-
ται για εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenihovri88@gmail.
com, τηλ: 210 6096939.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Management - Marketing για 
τη στελέχωση μεγάλης μονάδας διεθνούς ομίλου, 
στις επενδύσεις-χρηματιστήριο-τραπεζικά-risk 
management. Άνεση επικοινωνίας, όρεξη για δου-
λειά, αξιοκρατική εξέλιξη. Ε-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για υλοποίηση εργα-
σιών πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο 
του Marketing. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ergasiomania.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing. 
Άτομο δραστήριο, με εμπειρία και επιτυχίες στις 
πωλήσεις για κάλυψη θέσης υπευθύνου σε τεχνική 
εταιρία ηλεκτρολογικών έργων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@artech.gr, κος Καβαζίδης Φώτιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για υποδοχή και δημόσιες σχέ-
σεις, ευπαρουσίαστη στο Σύνταγμα. 4ωρη ή 
8ωρη απασχόληση με ασφάλιση, γνώσεις Η.Υ. 
και Αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον στοιχειώδεις 
γνώσεις Βοηθού Λογιστή θα εκτιμηθούν ιδιαι-
τέρως. E-mail: yannisvolt@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα επικοινωνιακά από εμπορική 
εταιρία για ανάπτυξη στο χώρο του marketing και 
PR. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι και πιστοποιημένοι από 
ΕΚΕΠΙΣ Εισηγητές για υλοποίηση σεμιναρί-
ων σε Ελλάδα και Εξωτερικό στους κλάδους 
Management, Marketing και Human Resources. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@doortraining.gr.

 

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου- Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια - Στέλεχος Λογιστικού 
Γραφείου, με 10 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση και μεταφορικό μέσο. Μόνιμη 
συνεργασία. Πολύ καλή γνώση σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΛΠ 
και εργατικά. Ε-mail: vana@daidis.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στον Ασπρόπυργο επιθυμεί να 
προσλάβει δύο Βοηθούς Λογιστή με πτυχίο 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε 
μηχανογραφημένο λογιστήριο ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: h3.depar@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. ζητά Βοηθό Λογιστή. Απαραίτητα 
προσόντα: 5ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο (Γ’ 
κατηγορίας βιβλία), γνώσεις ERP, καλή γνώση 
ελληνικών λογιστικών προτύπων, φορολογικής, 
νομοθεσία και Φ.Π.Α. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelies@vitafarm.gr, fax: 2310 478946.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, γραφιστικής, 
διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 4277292, 
κα Πετρουλά Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώση προγράμμα-
τος Singular και πρόγραμμα μισθοδοσίας Epsilon, 
να εργαστεί σε απαιτητικό περιβάλλον, με μεγάλη 
υπευθυνότητα και σχολαστικότητα σε εμπορική 
εταιρία στον Ταύρο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
vioper.gr.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech ζητεί 
στα πλαίσια πρακτικής άσκησης ένα Φοιτητή /
τρια για τα τμήματα marketing, λογιστικής, ή 
διοίκησης επιχειρήσεων. Προοπτικές μόνιμης 
εργασίας. E-mail: hrgr@globetech-group.com, 
fax: 210 5816744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή έμπειρος, για ημια-
πασχόληση με γνώσεις eurofasma και singular 
accountant. Τηλ: 210 6255702.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Λογιστών για 4ωρο και 
πλήρες ωράριο από λογιστικό γραφείο. Προ-
ϋπηρεσία άνω των 3 ετών. Τηλ: 210 4813074, 
210 4813073.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Βοηθός Λογιστή για ξενο-
δοχείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@bookingsantorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εμπορική εταιρία, 
πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ, με καλή γνώση σε ERP, 
MS Office και Αγγλικά επίπεδου proficiency. 
Βιογραφικά στο e-mail: acro@oporo.gr.

H ALFANET A.E. επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό 
Λογιστή με 3ετή εμπειρία, γνώση τήρησης βιβλίων 
3ης κατηγορίας, γνώση οργάνωσης/λειτουργίας 
ΑΕ και του εμπορολογιστικού κυκλώματος E.R.P. 
SEN. Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου για 
λογιστικό γραφείο. Πλήρης απασχόληση, με γνώ-
σεις Η/Υ. Βιογραφικά με πρόσφτατη φωτογραφία 
στο e-mail: alisrod254@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής χωρίς προϋπηρεσία, με δελτίο 
ανεργίας σε ισχύ και όρεξη για δουλειά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: irini@mms-adv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις galaxy, 
singular στην Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
dmparounis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι - Λογιστές για συ-
νεργασία με εταιρία, που να υλοποιεί εργασίες 
πανεπιστημιακού επιπέδου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ergasiomania.gr.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΙ, ζητείται για πρακτική άσκηση, 
από λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
amichalopoulos@meneycontrol.gr, τηλ: 6944 
416136.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Λογίστρια - Βοηθός Λογιστή από 
κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, πτυχιούχος ΤΕΙ-ΑΕΙ 
με 3ετή προϋπηρεσία σε καταχώρηση εγγρά-
φων μηχανογραφημένης γενικής λογιστικής 
από ανώνυμη εταιρία με έδρα την Αθήνα για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.chremou@mesogeos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που ασχολείται με τη λογιστική διαχείριση 
και εξυπηρέτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
αναζητά συνεργασία με Φοροτεχνικό - Λογιστή. 
Βιογραφικά στο e-mail: xktaf@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α΄ τάξης με γνώσεις μισθο-
δοσίας για άμεση πρόσληψη από αναπτυσσόμενη 
εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων με έδρα τον 

Πειραιά. Ωράριο: 09:00 - 17:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: yiannis@pshotelia.gr, τηλ: 211 7909005.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Λογιστής ΑΕΙ ή ΤΕΙ από 
Α.Ε χημικών, με άριστη γνώση Αγγλικών. Τυχόν 
προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
chemical.industry.gr@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Προγραμματιστή, με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών, για υπεύθυνο μηχανογράφησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστι-
κής, Αγγλικής γλώσσας, Office και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
4. Βιογραφικά στο e-mail: spicelan@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από βιομηχανική 
εταιρία ΑΕ με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, γνώση 
entersport και microsoft office. Επιθυμητή γνώση 
της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: anaptixi.
an.dinamikou@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίν-
δου ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση ERP (x-line) και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

MASTIC SPA ζητά Υπεύθυνη Λογιστηρίου για τα 
γραφεία στη Χίο. Προϋπηρεσία σε μηχανογραφη-
μένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας. Πολύ 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
(excel, word κλπ), μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: mastic@masticspa.com.

Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές -Φοροτεχνικοί
ΖHTOYNTAI άτομα για εργασία στο οικονομικό 
τμήμα ομόρρυθμης εταιρίας με δραστηριοποίηση 
στον κλάδο της στεγανοποίησης-θερμομόνωσης 
(εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις). Κατά 
προτίμηση διοίκηση επιχειρήσεων-λογιστική, 
ΙΕΚ-ΤΕΙ (για πρακτική). Περιοχή Πειραιάς. E-mail: 
accounting@kmmb.gr, τηλ: 210 4176393.

ΜΕΓΑΛΗ παραγωγική εταιρία με εργοστάσιο 
στο Λαύριο ζητά απόφοιτους Μηχανολογικών 
Σχολών για τη στελέχωση της διεύθυνσης πα-
ραγωγής και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών 
για τη στελέχωση της οικονομικής διεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kfaltsetas@adampack.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και Γνώστες Επενδύσεων, για στελέχωση μονά-
δας εξειδικευμένης στο χώρο των επενδύσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@gmail.
com, κα Τσακίρη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 Στελέχη Management - Marketing 
- Finance - Public Relations, από διεθνή όμιλο, 
για τη στελέχωση νέας διεύθυνσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: mallas192@yahoo.gr, κος Μάλλας.

TO ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Οικονομικών για παράδοση ιδι-
αιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι - Λογιστές για συ-
νεργασία με εταιρία, που να υλοποιεί εργασίες 
πανεπιστημιακού επιπέδου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ergasiomania.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που ασχολείται με τη λογιστική διαχείριση 
και εξυπηρέτηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
αναζητά συνεργασία με Φοροτεχνικό - Λογιστή. 
Βιογραφικά στο e-mail: xktaf@yahoo.gr.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ασφαλιστικό πρακτορείο, με 
γνώσεις έκδοσης συμβολαίων. Τηλ: 6996 600700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος έμπειρος με προϋπηρεσία 
και γνώσεις στη διαχείριση εργασιών, από γραφείο 
μεσιτικών ασφαλίσεων. Θα προτιμηθούν κάτοχοι 
σχετικής πιστοποίησης από τράπεζα Ελλάδος. 
Ε-mail: info@gavrillis.com, τηλ: 210 4173736.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές από 
μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό. Επαγγελματική 
εμφάνιση, ταύτιση με την κουλτούρα του κατα-
στήματος, δραστηριότητα, εξυπνάδα, εκπαίδευση, 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέλιξη. E-mail: silver.
lining37@yahoo.com, Τηλ: 2311 242026, 6937 
212290. Silver Lining HR Services.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Προϊστάμενο για το ασφαλιστικό 
της πρακτορείο, με πιστοποίηση και αντίστοιχη 
προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον. Δίνεται στα-
θερός μισθός. E-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 26713111.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητεί έμμισθους 
Σύμβουλους Ακίνητης Περιουσίας, χωρίς προϋ-
πηρεσία. Προσφέρεται: ευέλικτο ωράριο εργα-
σίας-έξοδα κίνησης-bonus-σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον-συνεχής εκπαίδευση στο real estate. 
Fax: 211 8001339, 210 9801980.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Customer Service Representative
The Hempel Group is a leader in the production and sales of protective coatings within the marine, 
container, yacht, decorative and protective market segments. Hempel has 24 factories, 48 sales offices, 
2 global and 8 regional research and development centres, and more than 150 stock points strategically 
located around the world. For further details please have a closer look at our website: www.hempel.com

We are now looking for a customer service representative, based in Athens.

The position: 
Reporting to the customer service manager for Greece, the candidate will be responsible for: 
•Front line to our customers 
•Answering customer inquiries and complaints in regards to products and their delivery both 
verbally and in written form 
•Processing of external & internal customer orders 
•Coordinating abroad intercompany deliveries as per the customer’s needs 
•Coordinating local deliveries with our local warehouse partner 
•Obtaining and maintaining good knowledge of the company’s products and services 
•Order Invoicing 
•Support to the sales team 
•Coordinating intercompany deliveries in Turkey  
Qualifications: 
•A tertiary qualification (Preferable) 
•Excellent English 
•Very good knowledge of Microsoft applications 
•Excellent computer skills 
•1 year of experience in a customer service department or similar 
•Customer oriented 
•Team oriented

Further information: For further information on Hempel, please visit: www.hempel.com. Please send 
by e-mail the application letter with a CV in English to the following e-mail: hr.gr@hempel.com. Only 
shortlisted candidates will be notified.

Kαπετάνιος 
Σε princess v50 υπό Ελληνική 
σημαία με βάση τη Σκόπελο. 
 
Απαιτούνται:  

•οργανωτικές ικανότητες,  
•γνώσεις προώθησης  
μίσθωσης του σκάφους και 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 

•ευχάριστο περιβάλλον.  
 
Βιογραφικά στο e-mail:  
cv@spyrouholidays.gr

Νέος - Νέα για το Τμήμα Πωλήσεων 
Ναυτιλιακής - Μεταφορικής Εταιρίας

Θα προτιμηθούν άτομα με σχετική εμπειρία ή σπουδές στο αντικείμενο.  
•Απαραίτητη γνώση Η/Υ και άριστα Αγγλικά.  
Βιογραφικά στο e-mail: cv@navicon.gr

Η Doppler S.A., η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση με κωδικό ASM03 για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς:

Sales Executive (Ισπανόφωνες Χώρες) 
Έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς

Η θέση αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση της 
εταιρείας.  
Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση  
θα πρέπει: 
•Να αναπτύσσει το πελατολόγιο της εταιρείας 
•Να πετυχαίνει τους στόχους της περιοχής ευθύνης 
•Να γνωρίζει την αγορά και τον ανταγωνισμό 
•Να έχει τη δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση ισπανικής γλώσσας 

•Γνώση αγγλικής γλώσσας επιθυμητή 
•Προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση επιθυμητή 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
Παροχές: 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές ανέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@doppler.gr

Πωλητής Προϊόντων Κινητής Τηλεφωνίας -  
Αθήνα (ΚΩΔ. SM)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρε-
ται στον sales director και θα είναι 
υπεύθυνος για την παροχή ολο-
κληρωμένης εξυπηρέτησης στους 
εταιρικούς πελάτες. Ειδικότερα, 
θα φροντίζει για την ανάπτυξη, 
διατήρηση και υποστήριξη του 
εταιρικού πελατολογίου προω-
θώντας συγκεκριμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες που απευθύνονται σε 
εταιρικούς πελάτες. Παράλληλα, 
θα πραγματοποιεί συναντήσεις σε 
επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται 
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής 
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη 
των εταιρικών πωλήσεων.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη των υπαρχόντων 
λογαριασμών & διεύρυνση  
του κύκλου των πελατών  
της εταιρείας σε εσωτερικό  
& εξωτερικό. 
•Παροχή υψηλών προδιαγραφών 

εξυπηρέτησης τόσο σε νέους όσο 
και σε υφιστάμενους εταιρικούς 
πελάτες 
•Κατανόηση των διαφορετικών 
profile των πελατών και  
ικανότητα κάλυψης  
των αναγκών τους σύμφωνα 
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
κινητής που παρέχουμε. 
•Δημιουργία - σχεδιασμός 
διαδικασιών και οργάνωση 
μηχανισμού παρακολούθησης 
και ελέγχου του δικτύου  
Προσόντα: 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια. 
•Καλή γνώση προϊόντων & 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
•Προηγούμενη προϋπηρεσία 
2-3 χρόνια σε πωλήσεις  
κινητής τηλεφ/νιας Β2Β 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
με αναπτυγμένες ικανότητες 
επικοινωνίας, ευελιξίας, αντί-

ληψης & επιμονής για  
την επίτευξη υψηλών στόχων 
•Κάτοχος αυτοκινήτου  
(απαραίτητα). 
•Εξαιρετικές δυνατότητες  
επικοινωνίας προφορικά  
και γραπτά 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & 
άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(word, excel, power point)  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Συνεχή εξέλιξη σε ένα σύγχρο-
νο και δυναμικό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύ-
ουν ότι μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα αναγρά-
φοντας τον κωδικό, μέσω e-mail: 
hr@greenpromotions.gr

Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρμα-
κευτικό τομέα και κυρίως στον τομέα της κλινικής έρευνας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του τμήματος 
των κλινικών μελετών, ζητάμε για πρόσληψη:

Study Manager 
με έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες και καθήκοντα υποψήφιου: 
•Υπεύθυνος για τη διαχείριση και το συντονισμό 
κλινικών μελετών 
•Διαχείριση resources, time management 
•Προγραμματισμός έργων 
•Συντονισμός ομάδας εργασίας  
(clinical research associates)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο στις επιστήμες υγείας, μεταπτυχιακός 
τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•3-5 χρόνια εμπειρία στoν τομέα των κλινικών 
μελετών αντίστοιχης θέσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεξιότητες επικοινωνίας, αποτελεσματικής 
διαχείρισης καθώς και καθοδήγησης  

ομάδας ατόμων 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αξιόλογο πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές καριέρας σε ένα δυναμικό  
και διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας υπόψη Κας 
Μαλτέζου: Zeincro Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 
152 35 Βριλήσσια, Αθήνα, fax: 210-6134695, 
e-mail: smaltezou@zeincro.com

Data Warehouse Consultants 
Athens, Greece - Ref: DWH-GR

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

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

Please send your CV in English at the following e-mail: careers@trasys.gr. All inquiries and 
applications will be handled in strict confidence and will be acknowledged promptly.
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ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο στη Γλυφάδα ζητεί Συνερ-
γάτες για Νότια Προάστια και Κέντρο Αθήνα. 
Προσφέρονται, προμήθεια έως 50%, έξοδα 
κίνησης, δυνατότητες εξέλιξης, άριστη γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Τηλ: 210 8947600, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται σε ασφαλιστικά 
προγράμματα μέσω συνεργασίας 15 εταιριών, 
ζητεί Συνεργάτη - Ασφαλιστή. Βιογραφικά στο 
e-mail: xktaf@yahoo.gr.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ 
-Δικτύων- Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με καλή γνώση 
εγκατάστασης, τερματισμού και πιστοποίησης 
καλωδίων utp και οπτικών ινών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@flexnet.gr, fax: 210 6004053. 
τηλ: 210 6008744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με πολύ καλές γνώσεις Η/Υ 
και Δικτύων, με δικό του μηχανάκι, για πλή-
ρη απασχόληση σε κατάστημα πληροφορικής 
στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mycomputer.com.gr.

LOOKING for Technical Support Agents. 
Minimum 3 months experience in a similar 
role-advanced knowledge of PC (hardware, 
software, internet). English plus obligatory 
any of the below languages: German-Italian-
Dutch-Norwegian, Hebrew-Russian-French-
Turkish-Arabic-Portuguese-Swedish-Danish. 
CVs in English: silver.lining37@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στη Βάρη ζητάει Ηλεκτρονικό 
για ημιαπασχόληση με προϋπηρεσία σε συστήματα 
ασφαλείας, δορυφορικά και επίγεια καθώς και 
σε δίκτυα. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@universat.gr.

LOOKING for Technical Project Manager-Telecom. 
Working hours: 14:00 - 02:00 or 02:00 until 
14:00 local - 3 days a week. Weekend work 
required on rotation. Total 36-40 hours/week. 
CVs: dc@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να ξέρει να κάνει format για 
κατάστημα Η/Υ. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυ-
χίου. Βιογραφικά στο e-mail: pavlospapdopoulos@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Μηχανικός Η/Υ. Παρέχονται 
βασικός μισθός, τηλέφωνο, έξοδα μετακίνησης, 
πενθήμερο και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@somon.gr, τηλ: 2310 252525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώση ηλεκτρονικών και 
Η/Υ για πλήρη ή μερική απασχόληση στην Και-
σαριανή. Τηλ: 6976 791123.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Πληροφορικής με εξει-
δίκευση στο web developing. O ενδιαφερόμε-
νος θα πρέπει να γνωρίζει, PHP, Javascript, 
wordpress, Joomla. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ergasiomania.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Ηλεκτρονικός ζητείται με 
γνώσεις σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων (συναγερμών, CCTV, τηλεφωνικά κέ-
ντρα κ.λπ.) πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσο. 
Συζητήσιμη. Τηλ: 6944 273747.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ εταιρία ζητά Τεχνικό 
Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας-Ηλε-
κτρονικούς-Ηλεκτρολόγους. Θα εκτιμηθεί η 
γνώση-εμπειρία σε: εγκαταστάσεις BTS και 
MW ζεύξεις και κατοχής διπλώματος οδήγησης. 
E-mail: telcon@telcon.gr, fax: 210 9958045, 
τηλ: 210 9958044.

Προγραμματιστές-Αναλυτές  
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από τεχνική εταιρία 
για την ανάπτυξη λογισμικού, απόφοιτος πληρο-
φορικής. Επιθυμητή εμπειρία σε: MSSQL server 
και Php, Javascript, network administration. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr, 
τηλ: 210 6754310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ PHP Developers για μόνιμη αλλά και 
για free lance εργασία, για συμμετοχή σε απαιτη-
τικά έργα από Ελλάδα και χώρες της Ευρώπης. 
Βιογραφικά στο e-mail: hello@stix-digital.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για ανάπτυξη 
εφαρμογών windows και web. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@flexnet.gr, fax: 210 6004053. τηλ: 
210 6008744.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία κατασκευ-
ής λογισμικού με απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή 
Γερμανικών και εμπειρία στη Java. Βιογραφικά 
στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer Software Engineer 
με 3ετή προϋπηρεσία προγραμματισμού για 
συγκρότηση πυρήνα ανάπτυξης-συντήρησης 
εφαρμογών web. Απαραίτητα άριστη γνώση 
PHP-MySql-javascript-jQuery-Front-End-
Development-HTML5-CSS, Αγγλικά, διάθεση 
για εργασία. E-mail και portfolio: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: Wsk.

LOOKING for an experienced Frontend Web 
Developer who has a passion for web design to 
join their display e-mail and affiliate marketing 

department. CVs: info@homemarkt.gr, tel: 2351 
235222.

COMPANY is looking for a high expert Mobile 
Apps Developer (ios, android, i-phone, etc 
applications). Full or part time job for Greece 
and Qatar. CVs: management@cayeglobal.com, 
tel: 6941 544694.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής - Web 
Developer - εφαρμογών στη Θεσσαλονίκη. Άριστη 
γνώση php, html, jquery javascript, css, mysql, 
ajax. Επιθυμητές γνώσεις linux, webserver. Βιο-
γραφικά και portfolio στο e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις Joomla 3 
Framework-Php-Mysql-XML parsing-Javascript-
Jquery-Css-Bootstrap. Θα εκτιμηθούν γνώσεις 
σε mobile apps-photoshop-social media. Μόνιμη 
απασχόληση σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία. Μισθός αναλόγως προσόντων. E-mail: 
jobs@totalmedia.gr.

H MEGASOFT ζητά Developers, C# Software 
Engineer ανώτερης ή ανώτατης σχολής με γνώσεις 
visual studio, studio 2008 και άνω, C# και MS 
SQL. Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα εκτιμη-
θεί. Ε-mail: info@megasoft.gr, κωδ: C#SE15.

TO ΚΕΝΤΡΟ ιδιαίτερων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Πληροφορικής για παράδοση 
ιδιαιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

LOOKING for Web Developer for project 
completion 2-3 weeks, website development 
from scratch, existing structure, developed either 
in Drupal or in WordPress (customization needed), 
5-6 Main Pages and supporting database. Start: 
ASAP. CVs: elena.michail@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡIA πληροφορικής αναζητά Front-End Web 
Developers, με εμπειρία σε Javascript, HTML5, 
CSS, Jquery, PHP, mySQL. Επιθυμητά: Angular 
JS, Bootstrap. Βιογραφικά στο e-mail: careers@
agileteq.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer. Απαιτούμενα προσόντα: 
άριστη γνώση HTML, CSS, drupal, wordpress, 
Joomla, επικοινωνιακές ικανότητες-περιβάλ-
λον-χειρισμός-περισσότερα από ένα projects 
ταυτόχρονα. Πρόσθετα προσόντα: PHP, Asp, 
Javascript, Javascript, Frameworks, προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση. E-mail: info@loginet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές - Συνεργάτες 
για την υλοποίηση εργασιών πανεπιστημιακού 
επιπέδου με γνώσεις Java ή C++ ή C. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ergasiomania.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Πληροφορικής με εξει-
δίκευση στο web developing. O ενδιαφερόμε-
νος θα πρέπει να γνωρίζει, PHP, Javascript, 
wordpress, Joomla. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ergasiomania.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer-Wordpress-Ceo και 
Google Adwords, HTML, CSS, JAVASCRIPT 
για τη διαχείριση server, απάτσι, MYSQL (VPS 
SERVER), επεξεργασία εικόνας (photoshop ή 
αντίστοιχο), e-mail, marketing, διαχείριση και 
δημιουργία facebook σελίδων. Τηλ: 210 5697152, 
6934 980820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από ανώνυμη τεχνική 
εταιρία, με εμπειρία στη διαχείριση Microsoft 
ACCESS ή και SQL server για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: baduvas@mesogeos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior System Administrator. Απαραί-
τητα: windows installation-active directory-printer 
installation and repair, linux installation-routing 
and switching configuration-Mysql administration, 
δίπλωμα οδήγησης, oracle client installation. 
Έδρα το Ηράκλειο. E-mail: moumouriskostas@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές - Αναλυτές - Ανά-
πτυξη Εφαρμογών στην Ελλάδα και Εξωτερικό 
από εταιρία για πρακτική εξάσκηση. Απαραίτητα 
άψογη χρήση Ελληνικού και Αγγλικού γραπτού 
λόγου. Προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Τηλ: 
6987 174917, απογευματινές ώρες.

SRH ΜARINE ELECTRONICS S.A. is seeking 
to recruit an Applications Front End Developer 
with fluent in HTML5, CSS3, JavaScript. E-mail: 
cv@srhmar.com, tel: 210 4110260.

TECHNICAL - Commercial Marine Electronics 
Company based in Piraeus is seeking to recruit 
an Applications Front End Developer. CVs: info@
srhmar.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Προγραμματιστή, 
με εμπειρία σε C++ και τρισδιάστατη μοντελο-
ποίηση (πχ. Blender, 3dsMax). Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 210 5325822.

Η 7L INTERNATIONAL στα πλαίσια ανάπτυξης 
των υπηρεσιών της, ζητά συνεργασία (σχέση 
έργου) με Sharepoint Developer. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@7linternational.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer-Συνεργάτης για τη 
δημιουργία ιστοσελίδας στα social media, με 

άριστες γνώσεις και εμπειρία. Εργατικότητα εχε-
μύθεια και ανήσυχο πνεύμα είναι τα ζητούμενα. 
Ε-mail και portfolio στo: t.souglianis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για τη δημιουργία 
ιστοσελίδας στα social media. Σοβαρότητα, 
εχεμύθεια, εργατικότητα και ανήσυχο πνεύμα 
παρέχεται αντίστοιχα. Μόνο για συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.souglianis@gmail.com.

 

Γραφίστες-Διακόσμηση  
-Τέχνες-Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυχαγωγοί για την παιδική κα-
τασκήνωση Τα Δελφίνια. Τηλ: 6931 182386, 
6978 126400.

Η FOOD FOR THOUGHT που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του συμβουλευτικού marketing, ζητά 
Graphic Designer με εμπειρία και εξειδίκευση στο 
σχεδιασμό συσκευασίας προϊόντων τροφίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@foodforthought.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, γραφιστικής, 
διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 4277292, 
κα Πετρουλά Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηθοποιός για εξάμηνη εργασία σε 
ξενοδοχειακές μονάδες. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: panagiotis_
katsigiannis@yahoo.gr, τηλ: 6940 581716, 2825 
062664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ για άμεση 
συνεργασία-δημιουργία νέας πρωτοποριακής 
κολεξιόν παιδικών ρούχων, για διάθεση στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sorisoltd@gmail.com, τηλ: 210 5785326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για βραδινά στο Πέραμα. 
Τηλ: 6980 032015, 210 6846080.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζά-
κυνθο ζητούνται μαθητές ξενοδοχειακής τέχνης, 
τουριστικών σχολών (Ι.Ε.Κ) για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: stabulo1955@gmai.com, 
τηλ: 2351 027576, 2695 051830, 6982 926880.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζωγράφος για εικονογράφηση παι-
δικού βιβλίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ζωγράφοι από εταιρία, για εικο-
νογράφηση παιδικού παραμυθιού. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη με βασικές γνώσεις 
αργυροχρυσοχοΐας και σχεδίασης με πρόγραμμα 
Rhinogold CAD-CAM, για πλήρη απασχόληση, 
με καλή γνώση Αγγλικών στη Ρόδο. Τηλ: 6949 
196320, κος Αργύρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Εντύπου με άριστη γνώση 
photoshop-illustrator-indesign-After effects και 
Web Designer. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε web design-motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδι-
αστικές προτάσεις. E-mail και portfolio στο: 
cv@24hrsonline.eu.

ΑΤΟΜΟ που ασχολείται με το τραγούδι ανα-
ζητά άτομα για κιθάρα-πλήκτρα (Drumachine), 
σκοπός η προετοιμασία-live. Να υπάρχει όρεξη 
και ελεύθερος χρόνος (χωρίς ρεπερτόριο) οπότε 
χρειάζονται παραπάνω πρόβες. Γαλάτσι. (Έντεχνο-
pop-ίσως και ελαφρολαϊκό). Τηλ: 6988 662734.

Η PRISMA GLASS ζητά Γραφίστα - Σχεδιαστή. 
Απαιτούμενα προσόντα: illustrator, photoshop, 
in design, προγράμματα φωτορεαλιστικών απει-
κονίσεων και δημιουργίας video και καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
c.papadimitriou@prismaglass.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες και Χορεύτριες για 
παμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μεροκάματο 
40€ και ποσοστά στα ποτά. Τηλ: 6977 661435.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, Αναλυτές και 
Γραφίστες από εταιρία για πρακτική εξάσκη-
ση. Προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Τηλ: 6987 
174917, ώρες επικοινωνίας απογευματινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ από cafe - bar στην Πετρούπολη, 
για Παρασκευή και Σάββατο. Ωράριο: 10:00 - 
13:00. Τηλ: 6948 311091.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτήτριες για παιδικά πάρτυ με δικό 
τους ΙΧ στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 6123761.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ζητά ευπαρουσίαστη νέα για ζωγρα-
φική. Ωράριο απασχόλησης: 14:00 - 22:00. Tηλ: 
210 3225208, ώρες επικοινωνίας: 20:00 - 23:00.

ΝΕΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ σχεδίου autocad εσωτερι-
κού και εξωτερικού χώρου ζητείται από τεχνική 
εταιρία στο Πόρτο Ράφτη. Τηλ: 6944 636376.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Φασονίστ για μαγιό. Τηλ: 
6945 344469.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια από εταιρία για τη δημι-
ουργία τυπωμάτων σε ρούχα, περιβάλλον mac. 
Άριστη γνώση των προγραμμάτων photoshop 
- illustrator και χρήση γραφίδας wacom. Ωρά-
ριο: 9:00-17:00. Fax: 211 1823430, τηλ: 210 
25898730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-Χειριστής CNC, από εταιρία 

ειδικών κατασκευών-εκθεσιακών περιπτέρων. 
Γνώσεις γραφιστικής και χειρισμού κοπτικών και 
εκτυπωτικών μηχανών και προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο: 10:00-17:00, 
fax: 210 2460585, τηλ: 210 2221025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας νέος με εμπειρία για 
σχεδίαση autocad και εκτύπωση σχεδίων σε 
ψηφιακές εκτυπώσεις. Ωράριο: 09:00 - 16:00. 
Τηλ: 210 6833131, 210 6833131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ για νυχτερινό μαγαζί στη Ρόδο 
αποκλειστικά λάτιν μουσικής. Καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για αίθουσες εκδη-
λώσεων. Τριήμερη απασχόληση, μόνιμη συνερ-
γασία. Tηλ: 6945 545624, ώρες επικοινωνίας: 
12:00 - 18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για να εργαστούν ως Φωτο-
γράφοι σε αίθουσες δεξιώσεων. Παρέχονται: 
εκπαίδευση και εξοπλισμός. Τηλ: 6987 200043.

ΚΕΝΤΡΟ διασκέδασης στη Νέα Φιλαδέλφεια ζητά 
Dj. Ωράριο: 20:00 - 22:30. Τηλ: 6974 736226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ DJ για νυχτερινό μαγαζί στη Ρόδο 
αποκλειστικά λάτιν μουσικής. Καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πολύ εμφανίσιμες ως Χορεύ-
τριες σε bar στη Λευκάδα - Αιτωλοακαρνανία. 
Τηλ: 6981 151752.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορευτές /τριες που να έχουν ασχο-
ληθεί με zumba-latin-oriental- παραδοσιακούς η 
κάποιο άλλο είδος χορού με γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας για να εργασθούν σε ξενοδοχειακές 
μονάδες κατά την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο. Τηλ: 
6940 581716, 2825 062664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος της σχολής Βιομηχανικού 
Σχεδιασμού από επιχείρηση γραφικών τεχνών στο 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Ωράριο: 7:00 - 15:00. 
Tηλ: 2299 049105.

ΣΧΟΛΗ Κινηματογράφου ζητά Σπουδαστή με 
γνώσεις premier για πρακτική άσκηση σε χώρο 
δημιουργίας οπτικοακουστικών έργων σε πε-
ριβάλλον mac. Τηλ: 6932 225111.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ web tv, ζητούνται για μεγάλο 
ενημερωτικό site. Τηλ: 215 5251864.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Ραδιοφωνικοί ζητούνται για πρακτική 
άσκηση, web radio, για μεγάλο ενημερωτικό site. 
Τηλ: 215 5251864.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί για συ-
νεργασία σε εκπομπές στο διαδικτυακό σταθμό 
Bpm Radio με ξένο ρεπερτόριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bpmcompany.gr.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
AGENT (Πωλητές) με πείρα ή χωρίς ζητούνται 
από μεγάλη εταιρία σταθερής τηλεφωνίας και 
για κάρτα υγείας, σε άψογο περιβάλλον, βραδινό, 
απογευματινό, 5ωρο - 4ωρο. Αμοιβή 300€. Τηλ: 
6948 500510, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Τηλεφωνήτριες, από την 
κάρτα υγείας Prolife στα γραφεία της Θεσσαλο-
νίκης. Παρέχονται: ένσημα, υψηλός μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@prolife-
page.com, τηλ: 6983 222222, κος Πασχαλίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα για πρωινή ή 
απογευματινή εργασία. Θα προτιμηθούν άτομα 
με βασικές γνώσεις Η/Υ. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις από άτομα εργατικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
evresiergasias@yahoo.com, τηλ: 6972 460180.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στην τηλεφωνική επικοινωνία 
ζητούνται για άμεση πρόσληψη για πλήρη ή μερική 
απασχόληση για πρωινό ή απογευματινό ωράριο 
για ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ή ενημέρωση 
σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας. Παρέχεται 
βασικός μισθός, ασφάλιση και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα. Μισθός 750€. Τηλ: 211 4113170.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Team Leader για το τμήμα των 
τηλεφωνικών πωλήσεων. Αντίστοιχη προϋπηρεσία 
2 ετών τουλάχιστον. Δίνεται σταθερός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από κατασκευαστική εταιρία 
Aerostop για τα νέα της τμήματα: εμπορικό, πα-
ραγγελιών, τηλεφωνικό κέντρο, υποδοχή. Άμεση 
πρόσληψη, πρωινά ή απογευματινά ωράρια, στα-
θερός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6944 219327.

Η HOMEMARKT αναζητά άτομο για τη στελέχωση 
του call center executive, που θα επικοινωνεί με 
τους πελάτες και θα αναγνωρίζει τις αγοραστικές 
τους ανάγκες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη. 
Μερική απασχόληση, πρωί ή απόγευμα και δια-
χείριση υφιστάμενου πελατολογίου, ανάπτυξη 
νέου πελατολογίου, άριστη γνώση Η/Υ, άριστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
xatzi81@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα από νεοσύστατο κέντρο 
τηλεφωνικών πωλήσεων. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός-χωρίς ποσοστά, με ασφάλιση και bonus-
ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και με ευελιξία 
ωραρίου. Τηλ: 211 1026511.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
εισαγωγών-εξαγωγών και συμπληρωμάτων 
διατροφής-καφέ σε κόκους-super slim, green 
coffee ζητά άτομα για την κάλυψη νέων θέσεων 
στα τμήματα: Εμπορικό-τηλεοπτικό-τηλεφωνικό 
κέντρο-ρεσεψιόν-γραμματεία. Πρωινά και απο-
γευματινά ωράρια. Τηλ: 6909 126428.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητούνται 10 άτομα για 
εργασία σε τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση πρόσλη-
ψη, σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Απαραίτητα με κινητό 
τηλέφωνο. Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 11 ετή εμπειρία ζητά Τηλεφωνητές 
/τριες για προώθηση σταθερής και κινητής τηλε-
φωνίας. Πολύ καλός μισθός ένσημα και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: thess@pbs.com.gr, τηλ: 
2310 49150. 2310 49600.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Αθηναϊκή, σταθερής τηλεφω-
νίας, ζητεί άτομα έμπειρα για στελέχωση τηλε-
φωνικού κέντρου. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
ΙΚΑ, bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, 
τηλ: 211 1086902.

ΑΛΥΣΙΔΑ Αθηναϊκής εταιρίας ζητεί 2 άτομα, για 
εσωτερική θέση γραφείου. Απαραίτητα εμπειρία 
σε σταθερή, κινητή τηλεφωνία, βασικός μισθός, 
ασφάλιση, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.metaxatos.callcenter@gmail.com, τηλ: 211 
1086902.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο ΑΕ ζητά άτομα με ευ-
χέρεια λόγου για την κάλυψη κενών θέσεων. 
Υψηλές αποδοχές στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 
210 8254268, 210 6456304.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία από το σπίτι, για 
προωθήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
Παρέχεται βασική εκπαίδευση, υψηλή αμοιβή, 
ευέλικτο ωράριο, μισθός 400€. Τηλ: 6980 930769.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ -ές κάτοικοι Νέου Κόσμου, 
Νέας Σμύρνης, Ζωγράφου, Κέντρου Αθήνας, ζη-
τούνται από διαφημιστική εταιρία, με προϋπηρεσία 
στις τηλεπωλήσεις, 5ωρη απασχόληση, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 6944 919577.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στην τηλεφωνική 
εργασία για την ενημέρωση και την πληροφόρηση 
υπηρεσιών. Γνώση Η/Υ και internet απαραίτητα. 
Ευφράδεια λόγου, πνεύμα συνεργασίας 4ωρη 
- 8ωρη εργασία. Τηλ: 210 8696336.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία και γνώσεις Η/Υ 
και internet. Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα 
εύρεσης πληροφοριών για υπηρεσίες τηλεφω-
νικού καταλόγου 11830. 4ωρη ή 8ωρη εργασία. 
Τηλ: 210 8696330.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία για υπηρεσίες 
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. Γνώση 
H/Y και internet. Καλή άρθρωση τηλεφωνικής 
επικοινωνίας, συνεργάσιμος χαρακτήρας, 4ωρη 
- 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 8696333.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μεγάλη εμπορική εταιρία 
για ανάπτυξη πελατολογίου. Παρέχεται: Εκπαί-
δευση και φιλικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: elsaloyr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 9 Συνεργάτες με εμπειρία στις 
πωλήσεις (κλασσικό - ηλεκτρονικό εμπόριο) ή 
δημόσιες σχέσεις. Επικοινωνιακός και διδάξι-
μος, για εταιρία marketing. Προμήθεια 90% και 
bonus. Δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 211 8004695, 
6972 194761.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία έρευνας αγοράς 
στο Χαλάνδρι, (πλησίον μετρό Δουκίσσης Πλα-
κεντίας) για τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτη-
ματολογίων σε δημοσκοπήσεις. Αμοιβή βάσει 
απόδοσης. Ωράριο: 10:00-17:00. E-mail: info@
threesixtyone.gr, τηλ: 211 1060700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Τηλ: 6984 356431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματειακή Υποστήριξη για μερική 
απασχόληση, πρωί-απόγευμα και για διαχείριση 
υφιστάμενου πελατολογίου, ανάπτυξη νέου πε-
λατολογίου, άριστη γνώση Η/Υ, άριστη γνώση 
της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: xatzi81@
yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι /ες από όμιλο εταιριών 
για εργασία ως Υπάλληλοι Γραφείου στα τμήματα 
εξυπηρέτησης-καταγραφής- καταχώρησης πελα-
τών-τηλεφωνικού κέντρου. Πενθήμερο πρωινό ή 
απογευματινό ωράριο με σταθερό μισθό, ωράριο 
και ασφάλιση. Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο telemarketing 
- τηλεφωνικές πωλήσεις προϊόντων, με κέρδη επί 
των πωλήσεων. Ελεύθερο ωράριο και εργασία 
από το σπίτι. Τηλ: 210 8696797.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική εργασία με 
ευχέρεια λόγου. Αποτελεσματική ικανότητα δι-
αχείρισης Η/Υ και internet, επαγγελματισμός. 
Προηγούμενη εμπειρία απαραιτήτως, 4ωρη-8ωρη 
εργασία. Τηλ: 210 8696795.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική εργασία 
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. Ευφρά-

συνέχεια στη σελ. 30



Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εμφάνιση - ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση (τουλάχιστον 
3 χρόνια σε θέση υπεύθυνης καταστήματος) 
•Επαγγελματισμό και όρεξη για δουλειά 
•Έως 30 ετών 
•Άπταιστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση υπολογιστών 
•Επιθυμητό πτυχίο ανώτερων σπουδών 
•Συστάσεις απαραίτητες (βιογραφικά  
σημειώματα χωρίς συστάσεις και χωρίς  

επισύναψη φωτογραφίας δε θα γίνονται δεκτά) 
Παροχές: 
•Βασικό μισθό αναλόγως προσόντων 
•Πριμ επί των πωλήσεων σε μηνιαία βάση 
•Ασφάλιση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
d.chatziangelidi@calzedonia.gr. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 210 6840005.

Ανώνυμη-εισαγωγική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ειδών ένδυσης ζητά: 

Store Managers  
για τα Καταστήματά της στην Αττική

Η εταιρία Zancou SA είναι μια 100% ελληνική εταιρία και δραστηριοποιείται στο χώρο λιανικής πώλη-
σης υποδημάτων. Είναι εισαγωγική και το δίκτυό της, το οποίο επεκτείνεται συνεχώς, απαριθμεί σήμερα 
50 καταστήματα Αθήνα και επαρχία, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και τμήμα e-shop , το οποίο καλύπτει τις 
ανάγκες των πελατών της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η πρωτοτυπία, το πάθος, η γνώση, η θετική στάση 
ζωής των συνεργατών της είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που έχουν συντελέσει στο να τη χαρακτη-
ρίζουν ως μία από τις ηγέτιδες στο χώρο. Η εταιρία, ζητά για τα κεντρικά της γραφεία στις Αχαρνές:

E-Commerce Manager
Τα βασικά του καθήκοντα θα 
περιλαμβάνουν τη διαχείριση 
του e-shop της εταιρίας:  
http://www.voi-noi.gr.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ διοίκησης 
επιχειρήσεων, με κατεύθυνση 
το marketing 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
2 χρόνια σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση SEO / Adwords 
για την αποδοτική παρουσία 
του e-shop 
•Άριστη γνώση Google 
analytics, social media 
•Άριστη γνώση εμπορικής  
διαχείρισης 
•Άριστες επικοινωνιακές  
δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική  
προσωπικότητα 
•Ικανότητα σωστής τήρησης 
διαδικασιών, ιεράρχησης  

προτεραιοτήτων και διαχείρισης 
πολλαπλών καθηκόντων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε εταιρία  
υποδημάτων-ενδυμάτων  
σε ανάλογη θέση. 
•Γνώσεις graphic design 
•Γνώση πλατφόρμας 
MAGENTO  
Καθήκοντα: 
•Να μπορεί να παρακολουθεί 
και να αναλύσει τους δείκτες 
απόδοσης των ενεργειών 
marketing & πωλήσεων του 
e-shop και να παρουσιάζει 
καθημερινά, εβδομαδιαία και 
μηνιαία reports με διορθώσεις 
και προτάσεις. 
•Να οργανώνει την ομάδα  
του e-shop (marketing,  
εξυπηρέτηση πελατών, 
developer) 
•Να παρακολουθεί και  

να συντονίζει τους συνεργάτες 
SEO / SΕΜ για την αποδοτική  
παρουσία του e-shop 
•Να σχεδιάζει προωθητικές 
ενέργειες και να τις υλοποιεί 
με τους designers 
•Να συνεργάζεται με την  
ομάδα των developer,  
για την επίλυση και ανάπτυξη 
θεμάτων του e-shop 
•Να οργανώνει τις mail 
marketing campaigns 
•Να σχεδιάζει την παρουσία  
στα social media 
•Να επιβλέπει το τμήμα  
εξυπηρέτηση πελατών  
και logistics  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Συνεχής εκπαίδευση  
και υποστήριξη  
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@zancoushoes.gr

A pioneering company that specializes in oriental tobacco, which has built its success upon the 
insight into human capital dynamics, a unique corporate culture and the innovative transfer of 
knowledge. MISSIRIAN S.A. is committed to the pursuit of excellence, diversity and equal employment 
opportunity policy. Career opportunity - The ideal profile for the:

 Agronomy Director Position  
(Job Ref. ID: AGR.DIR.K.1.1.15) 

Is a high caliber professional, who will ensure the 
continued prosperity and growth of the agronomy 
dept. of the company by maximizing all opportunities 
and the leadership requirements at the highest levels.

Job overview: 
Main responsibilities: 
•Tobacco producers relationship management 
•Planning, development & execution  
of agronomy development strategy 
•Agronomy R&D  
•Maximizing the ROI of products & services 
•Agronomy project management 
•Transfer of knowledge in tobacco producers 
– GAP  
Location: 
•Kavala, Northern Greece  
Job related qualifications: 
Educational requirements: 
•BSc in agriculture 
•MSc in a relevant academic field is desirable 
•Strong know how in best practices of agronomy  
Experience requirements: 
•At least 3 years of previous managerial 
working experience 
•At least 8 years of relative working experience 
in agronomy sector 
•R&D experience in tobacco industry  
is desirable 
•International previous assignment  
in tobacco industry is desirable 

Core competencies: 
•Quality orientation 
•People managerial skills 
•Project management 
•Innovation & creativity  
Other job requirements: 
•Fluent Greek & English 
•Strong information technology skills 
•Availability for business trips

Offer: The company offers an active career 
management by building a long-term relationship, 
competitive remuneration package and continuous 
training within a stimulating and growing working 
environment.

Application process: If you are looking 
for a fascinating career, please send your 
application in Greek or English at:  
careers@missirian.gr by 15/05/2015.

Your application must: 
•include your curriculum vitae, cover letter  
and a business photo 
•quote the relevant Job Ref. ID 
•include the names, addresses and/or email 
details of three referees

Only shortlisted candidates will be contacted and 
all information will be used solely for recruitment 
purposes and regarded as strictly confidential. 
MISSIRIAN S.A., 9th klm National Road Kavala 
- Drama, 640 12 Kavala, Greece, website: www.
missirian.gr

Ο όμιλος «Ξενοδοχεία ΣΠΥΡΟΥ» στη Σκόπελο, ζητεί για τη φετινή σεζόν:

Υπεύθυνο Επισιτιστικών (Captain)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Επιθυμητό πτυχίο τουριστικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 4*- 5*. 
•Καλή γνώση ξένων γλωσσών. 
•Ικανότητες επικοινωνίας, ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον σε ανερχόμενο ξενοδοχειακό όμιλο. 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gm.holidays@skopeloshotels.eu

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς 
ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην 
Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Πωλητής με έδρα την Αθήνα
Περιγραφή θέσης: Προώθηση και 
τεχνική υποστήριξη των προϊόντων 
της ALUMIL στη Ν. Ελλάδα. Ενδυ-
νάμωση υφιστάμενου και ανάπτυξη 
νέου πελατολογίου.

Η θέση αναφέρεται  
στον επιθεωρητή πωλήσεων  
Ν. Ελλάδος.  
Προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένη  
διεύθυνση πωλήσεων  

(ιδανικά στο χώρο  
των δομικών υλικών) 
•Πτυχίο μηχανολόγου/  
πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ/ ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές  
ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα 
με τη βαρύτητα της θέσης και 

την αξιολόγηση επιλογής  
•Μεταβλητές αποδοχές  
σύμφωνα με το σύστημα  
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη & εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών  
(αναφέροντας τον τίτλο  
της θέσης) μέσου του link: 
http://goo.gl/s3mNrk

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

Head Receptionist - Spa Therapist 
Athens - (code KHR)

Responsible for monitoring a team of spa therapists 
to deliver a luxury spa experience to hotel guests 
while achieving desired spa sales revenue targets.

Qualifications: 
•Degree in aesthetics and cosmetology  
or physiotherapy 
•Previous work experience in similar position 
with at least 3 year experience in a spa 
operation, preferably in a luxury boutique hotel 
or a spa resort 
•Totally fluent in Greek and English is 
mandatory 
•Third European language (French or German) 
will be considered as an asset 
•Computer literate 
•Solid skills of organization 
•Team work spirit 
•Strong sense of responsibility  
and communication skills 
•Ability to learn quickly and master a demanding 
cosmetic brand 
•Well presented with a professional manner 
•Talent and motivation for sales development 
will be much appreciated  
Key responsibilities and attributes: 

•Planning of the staff schedule, supervision  
of the team, and with a hands-on approach, 
ensure efficient completion of required tasks. 
•Develop and form positive relationships with 
guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times 
•Spa bookings, planning management 
•Inventories, orders 
•Budget and turnover objectives 
•On-going treatments training 
•Daily and monthly reporting  
The company offers: 
•a thorough and extensive initial training to 
International spa standards and spa brands 
•a competitive salary,  an attractive package  
of benefits subject to performance, 
•accommodation, meals at the hotel, a friendly 
work environment 
•opportunities for career development within  
a dynamic group.

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

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά:

Τεχνίτη Ζαχαροπλάστη
•Πλήρης απασχόληση για τις ανάγκες λειτουργίας του νέου καταστήματος. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
•Εξειδίκευση στο παγωτό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@ateneo.gr (με επισυναπτόμενη φωτογραφία  
και κωδικό θέσης ΑΤ1).
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δεια λόγου, επαγγελματισμός και προηγούμενη 
εμπειρία απαραίτητη. Γνώση H/Y και internet, 
πρωινή-απογευματινή απασχόληση 4ωρη ή 8ωρη. 
Τηλ: 210 8696790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για Γραμματειακή - τηλεφωνική 
υποστήριξη. Μερική απασχόληση, πρωί ή από-
γευμα, διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου-
ανάπτυξη νέου πελατολογίου, άριστη γνώση Η/Υ 
και γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
kchatzi@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 8 Υπάλληλοι Γραφείου για 
το τηλεφωνικό κέντρο μεγάλης εταιρίας τηλεπι-
κοινωνιών. Σταθερός μισθός, IKA και πενθήμερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για 6ωρη πενθήμερη εργασία σπα-
στού ωραρίου σε τηλεφωνικό κέντρο. Ωράριο: 
10:00 πμ - 2:00πμ και 6:00μμ - 8:00 μμ. Παρέχεται 
βασικός μισθός. Τηλ: 6907 444646.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Τηλεφωνήτριες με ευχέρεια λόγου 
από εταιρία στον Πειραιά. 4ωρη απασχόληση 
και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
polispages.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνητής /τρια με προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις προγραμμάτων κινητής τηλεφω-
νίας για κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο 
Χαλάνδρι, Αγίους Αναργύρους, Δάφνη, Ίλιον, 
και Κορυδαλλό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mobilecommunications.gr, τηλ: 210 6839443, 
κωδ: 200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, ανεξαρτήτως εμπειρίας πα-
νελλαδικά. Χαρακτηριστικά εργασίας: σοβαρό 
έξτρα-συνεχώς εξελισσόμενο εισόδημα, ελεύθερο 
ωράριο από το χώρο τους. Εισόδημα παράλληλα 
με την τρέχουσα δουλειά. Προσφέρονται: Δωρεάν 
εκπαίδευση-συνεχής υποστήριξη, από έμπειρους 
συνεργάτες. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεσο εισόδημα, δωρεάν 
εκπαίδευση με βασικές γνώσεις Υ/Υ και ομα-
δικό πνεύμα εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gianniotisspiros1@mail.com, τηλ: 6993 670953.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια ή Call Center, εντός 
καταστήματος Vodafone. Ανάλογη εμπειρία 
τουλάχιστον 1,5 χρόνο σε κατάστημα κινητής. 
Μισθός, ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: linosporis24@gmail.com.

ΑΕ ΟΜΙΛΟΥ ζητά 2 άτομα με γνώσεις Λυκείου 
ή ανωτέρων σχολών για μόνιμη εργασία ,άμεση 
πρόσληψη και μισθό ικανοποιητικό με προοπτι-
κές εξέλιξης. Περιοχή Λεωφόρος Ιωνίας στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: nfo@inlego.gr, 
τηλ: 210 9754008, 210 9754010.

EΤΑΙΡΙΑ προώθησης ζητά άτομα για στελέχω-
ση τμήματος και ανάπτυξη πελατολογίου της. 
Παρέχεται μισθός, bonus και ασφάλιση, άριστο 
εργασιακό περιβάλλον και εκπαίδευση. Fax: 211 
7053610, τηλ: 211 7053600.

ΑΤΟΜΑ για τηλεφωνικές πωλήσεις ζητούνται. 
Απογευματινό ωράριο. Μισθός 300€, συζητήσι-
μη. Βιογραφικά στο e-mail: info@gold-info.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνικές πωλήσεις 
μεγάλης σταθερής - κινητής τηλεφωνίας, απο-
γευματινό ωράριο, σταθερές αποδοχές, bonus. 
Πλησίον ΗΣΑΠ Καλλιθέας. Μισθός 400€. Τηλ: 
210 9580912.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί άτομα με ευχέρεια λόγου 
και όρεξη για εργασία για telemarketing, με προ-
ϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Βασικός 
μισθός, bonus επί των πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kolossosnet.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από μεγάλη ασφαλι-
στική εταιρία. Τηλ: 6975 900155, κα Θεοδωράκη 
Δήμητρα.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως (Team Leaders), με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι Ομάδας για τηλεφωνική απασχόλη-
ση, ημιαπασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια, 
μισθός 800€. Τηλ: 211 4113170.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική απασχόληση, 
για ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(Κάρτα Υγείας), σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
bonus, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. Μισθός 
750€. Τηλ: 211 4113170.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική απασχόληση 
για ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρό-
χου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση και bonus, δίπλα σε ΗΣΑΠ 
Άνω Πατήσια. Μισθός 700€. Τηλ: 6936 000207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο δραστήριο με καλές γνώσεις 
Η/Υ και επικοινωνιακό για 10 - 15 ώρες την 
εβδομάδα. Τηλ: 6946 388049.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 3ωρη και 5ωρη απα-
σχόληση, για εξυπηρέτηση πελατολογίου σε 
τομείς marketing. Παρέχεται εκπαίδευση και 
άμεση συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για στελέχωση 
νέου γραφείου, υψηλές αποδοχές, bonus και 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως εμπειρίας πα-
νελλαδικά. Χαρακτηριστικά εργασίας: σοβαρό 
έξτρα-συνεχώς εξελισσόμενο εισόδημα-ελεύθερο 

ωράριο από το χώρο σας. Εισόδημα παράλληλα 
με την τρέχουσα δουλειά. Προσφέρονται: δωρεάν 
εκπαίδευση-συνεχής υποστήριξη από έμπειρους 
συνεργάτες. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακές ικανότη-
τες και θετική διάθεση για στελέχωση τμήματος 
πωλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Προσφέρονται υψηλές αποδοχές, ασφάλιση και 
ευκαιρίες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
icomm-plus.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία νέος /α Υπάλληλος Γρα-
φείου για το τμήμα service. Βασικά καθήκοντα 
είναι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, η 
τιμολόγηση και οι παραλαβές-παραδώσεις προ-
ϊόντων. Περιοχή: Καμίνια-Πειραιάς. Βιογραφικά 
στο e-mail: vicky@carad.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η για το τηλεφωνικό κέ-
ντρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@athensgo.
gr, κωδ: 10 ΕΞ.Π.

Προωθητές-Merchandisers  
-Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ευπαρουσίαστες για Promotion 
- Delivery και για παρασκευή sandwich. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: topintzisl@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την εταιρία Grama στον 
τομέα του Visual Merchandising στη Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για promotion εταιρίας τηλεπι-
κοινωνιών, σε εξωτερικούς χώρους στη Λάρισα. 
Παρέχονται: βασικός μισθός και bonus. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrpromotion@connectphone.
gr, τηλ: 210 3628993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες, για πρωινή 
εργασία και προώθηση αρωμάτων στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 6985 958238.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες, για εργασία και 
προώθηση αρωμάτων στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ: 6974 107979, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Πωλητές /τριες με εμπειρία σε 
πωλήσεις-προωθήσεις και οργανωτικές ικα-
νότητες δικτύων πωλήσεων, για συνεργασία 
από εμπορική εταιρία. Αμοιβή βάση προσωπικής 
εργασίας επί των πωλήσεων με κέρδος 40%. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση κοινωνικών 
εντύπων. Ευέλικτο ωράριο, καθημερινή πληρωμή 
και υψηλές αμοιβές. Τηλ: 6942 279779, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00 - 15:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 Promoters και 
Πωλήτριες με καλή εμφάνιση και άνεση στην 
επικοινωνία. Μισθός και bonus. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@webtvcosmos.
com, κωδ: ΚΘ 4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα νέο /α 
κάτοικο Αττικής για προώθηση καρτοκινητής 
σε σχολές. Εργασία 6ωρη, πενθήμερη, μισθός, 
ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
lolis@chapter5.gr, τηλ: 210 9525840.

ΠΩΛΗΤΕΣ, Προωθητές Προϊόντων ζητούνται από 
εισαγωγική εταιρία ειδών οικιακού εξοπλισμού. 
Απόφοιτοι Λυκείου, με Ι.Χ., μόνιμη 5νθήμερη 
εργασία, μισθός 800€ και ασφάλεια. Τηλ: 210 
8541212.

ΕΤΑΙΡΙΑ promotion ζητά άτομα από Εκάλη, Νέα 
Ερυθραία, Βριλήσσια, Μελίσσια, Αγία Παρασκευή, 
Χαλάνδρι, Γέρακα, Παιανία, Σπάτα και Λούτσα 
για προώθηση προϊόντων. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info3sxty@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων. 
Τηλ: 6985 958238, κος Νίκος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα για σοβαρή επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία με καταξιωμένη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα της υγείας και της ομορφιάς. 
Απεριόριστες δυνατότητες εισοδήματος, δωρεάν 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες Promotion με 
όρεξη για δουλειά και ικανότητα επικοινωνίας 
για προώθηση περιοδικών τεύχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: papaeleni1985@yahoo.gr, τηλ: 2315 
504748, 6986 942999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για υπεύθυνη συνεργασία 
και προωθήσεις. Ωράριο: 9:00 - 18:00. Μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από πολυεθνική επιχείρηση 
πάνω στον τομέα της υγείας για συνεργασία. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση. Ωράριο αναλόγως 
αποδοχών. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για προώθηση προϊόντων. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο 
e-mail: taderbanakia@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ με εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, με δίπλωμα οδήγησης και γνώσεις H/Y, 
ζητείται από κατάστημα ειδών οικιακής χρήσης 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2756144.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την περιοχή της Κάτω 
Κορινθίας - Κιάτο. Τηλ: 6948 699831.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ σε Γέρακα και Αμπελόκηπους 
ζητεί εμφανίσιμες με ευφράδεια λόγου για 
promotion. Παρέχεται αμοιβή και προσωπική 
σας περιποίηση σε μαλλιά και νύχια. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 210 6615020.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet, ζητεί 2 Πωλητές, για στελέχωση 
και προώθηση νέου προϊόντος, υψηλές αποδοχές, 
ΙΚΑ, αυτοκίνητο, έξοδα μετακίνησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@icop.gr, τηλ: 210 2139880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για άμεσο συμπληρωματικό 
εισόδημα, με προσωπικότητα, επιχειρηματική 
νοοτροπία, συνεπή, ειλικρινή κοινωνικά, δρα-
στήρια, υπεύθυνα, για εργασία από το χώρο τους. 
Ελεύθερο ωράριο, χωρίς κεφάλαιο. Τηλ: 6986 
950930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πενθήμερη 6ωρη εργασία 
στην προώθηση γνωστής καρτοκινητής. Προ-
σφέρονται: σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hrpromotion@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριος Εξωτερικός Πωλητής 
από την ΕΤΕΑ ΑΕ αντιπροσωπεία VW-AUDI, για 
εξωτερικές πωλήσεις - προώθηση προϊόντων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
zinomesi@etea.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση και πωλήσεις 
για την Ελλάδα και Εξωτερικό, από εταιρία για 
πρακτική εξάσκηση. Απαραίτητα άψογη χρήση 
Ελληνικού και Αγγλικού γραπτού λόγου. Προο-
πτική μόνιμης συνεργασίας. Τηλ: 6987 174917, 
απογευματινές ώρες.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από διαφημιστική εταιρία 
για προώθηση τροφίμων σε super market. Τηλ: 
210 8258059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, επικοινωνιακοί και με 
όρεξη για δουλειά για να εργασθούν σε μόνι-
μο προωθητικό πρόγραμμα. Παρέχεται: μισθός, 
ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
kick@kickadv.gr, τηλ: 210 2852911 2102852913.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δίαυλος Ασφαλιστικά-Μεσιτικά-
Ενεργειακοί-Σύμβουλοι ζητά άτομα για προ-
ώθηση υπηρεσιών-εξωτερικές πωλήσεις και 
marketing για το τμήμα ενέργειας. Εκπαίδευση 
παρέχεται από την εταιρία με εξέλιξη και ωράριο 
ευέλικτο. Παρέχεται μισθός-προμήθεια-bonus 
E-mail: diavlos.energy@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτιδες για promotion από 
ιδιόκτητη επιχείρηση που επεκτείνεται πανελ-
λαδικά. Τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για 5ήμερη και 6ωρη απα-
σχόληση στην προώθηση γνωστής καρτοκινητής. 
Προσφέρονται σταθερός μισθός, ασφάλιση και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hrpromoon@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για 5ήμερη και 6ήμερη 
απασχόληση στην προώθηση γνωστής καρτοκι-
νητής στη Θεσσαλονίκη. Προσφέρονται σταθερός 
μισθός, ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrthessaloniki@connectphone.gr, τηλ: 
2313 039455.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης σε όλη την Ελλάδα για 
προώθηση διαδικτυακής εταιρίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: opportunitadilavoro@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες και άτομα 
ως Επόπτες Δικτύου για διάθεση κάρτας υγείας 
με πολλές παροχές. Τηλ: 6946 634468.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη θέσεων στο 
τμήμα προώθησης και πώλησης κοινωνικών 
εντύπων στον Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Κα-
θημερινή πληρωμή-υψηλές αμοιβές-ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: Πειραιά: 6909 947530, Θεσσα-
λονίκης: 6955 399591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός-Πωλητής για ex van, πώληση 
σε κριτσινοκούλουρα παραγωγής μας. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Τηλ: 210 9938158.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες από επι-
χείρηση για προώθηση προϊόντων καθαρισμού 
πρωτοποριακών και γρήγορων αποτελεσμάτων 
σε βενζινάδικα. Προοπτικές μεγάλων εισοδη-
μάτων. Τηλ: 6946 634468.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για προώθηση και πώ-
ληση καταναλωτικών προϊόντων. Δεν αφορά 
πυραμίδα, άμεση πληρωμή, προοπτικές μεγάλης 
εξέλιξης και ελεύθερο ωράριο. Σοβαρές προτά-
σεις μόνο, προτιμούνται άτομα με προϋπηρεσία 
δικτυακού marketing. Τηλ: 6981 581562.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
εισαγωγών-εξαγωγών και συμπληρωμάτων δι-
ατροφής-καφέ σε κόκκους-super slim, green 
coffee ζητά άτομα για την κάλυψη νέων θέσεων 
στα τμήματα: Εμπορικό-τηλεοπτικό-τηλεφωνικό 
κέντρο-ρεσεψιόν-γραμματεία. Πρωινά και απο-
γευματινά ωράρια. Τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο χώρο του 
δικτυακού marketing για ανάπτυξη εμπορικού 
δικτύου σε επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς 
προϊόν. Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@
hotmai.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για εξωτερική λιανική 
πώληση, μελωμένο φιστίκι και Κρητικά προϊόντα, 
με όρεξη για δουλειά. Ποσοστά 10% και έξοδα 
μετακίνησης πληρωμένα. Τηλ: 6958 453688.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για τη Χαλκίδα, 
διαφημιστικής εταιρίας διαδικτυακού επαγγελ-
ματικού οδηγού για το άνοιγμα και τη διατήρηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
zitas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 9 Συνεργάτες με εμπειρία στις 
πωλήσεις (κλασσικό - ηλεκτρονικό εμπόριο) ή 
δημόσιες σχέσεις. Επικοινωνιακός και διδάξι-
μος, για εταιρία marketing. Προμήθεια 90% και 
bonus. Δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 211 8004695, 
6972 194761.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Εξωτερικός Πωλητής για πωλήσεις 
στο χώρο των καταστημάτων εστίασης. Προμήθεια 
επί των πωλήσεων. Καλό θα είναι ο υποψήφιος 
να ασχολείται και με άλλα προϊόντα. Βιογραφικά 
στο e-mail: petros.kourtian@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την Πάτρα, 
διαφημιστικής εταιρίας διαδικτυακού επαγγελ-
ματικού οδηγού για το άνοιγμα και τη διατήρηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
zitas.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Πωλητής από εταιρία τρο-
φοδοσίας. Απαραίτητο δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cosmosfood.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής Ανταλλακτικών 
Αυτοκινήτων, με σκοπό την προώθηση ανταλ-
λακτικών σε επίπεδο χονδρικής-αυτοκίνητων 
Volkswagen-Audi. Απαιτείται προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 έτη-καλή γνώση Η/Υ-γνώστης 
ανταλλακτικών αυτοκίνητων-δίπλωμα οδή-
γησης-καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 
Παροχές: Μισθός-bonus-αυτοκίνητο-κινητό. 
Ε-mail: fotmal@filosidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για όλη την Ελλάδα για 
προώθηση είδους σχετικό με τα ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και ταβέρνες. Τηλ: 210 9929911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια με εμπειρία 
από κατάστημα ειδών συσκευασίας. Καθήκοντα: 
Εξυπηρέτηση πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@smarttrade.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό από εταιρία συμπληρωμά-
των διατροφής για καταχώρηση πελατολογίου, 
συσκευασία και αρχειοθέτηση. Σταθερές αποδο-
χές, ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. 
Απαραίτητα: Υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, δυνατές 
προσωπικότητες. Τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια από εταιρία 
εισαγωγής τροφίμων και αναψυκτικών. Προϋπη-
ρεσία στο αντοικείμενο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: geochrx@otenet.gr, τηλ: 210 8974660.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στον τομέα της 
ευεξίας και της ομορφιάς. Δυνατότητα ημιαπα-
σχόλησης και πλήρης απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: agoulo-trk@hotmail.gr.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης  
- Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Επίπλων από μεγάλη 
εταιρία κατασκευής και εμπορίας επίπλων, για 
το κατάστημα της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών. Προϋπηρεσία επιθυμητή, 
άμεση εργασία, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: response.dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια-Διακοσμητής /τρια, 
από μεγάλη εταιρία κατασκευής και εμπορίας 
επίπλων. Προϋπηρεσία 3 ετών επιθυμητή. Απα-
ραίτητα Αγγλικά και γνώση χρήσης Η/Υ, άμεση 
εργασία, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: response.dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης πεπειραμένος /η, από 
εμπορική επιχείρηση για πλήρης απασχόληση. 
Ωράριο: 17:00 - 15:00. Τηλ: 210 2138660.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από κατάστημα δερ-
μάτινων ειδών σε τουριστική περιοχή. Ξένες 
γλώσσες, μισθός συζητήσιμος. Ωράριο: 11:00 
- 20:00. Τηλ: 6946 951746, 210 3249590.

ΑΛΥΣΙΔΑ καθαριστηρίων γνωστή ζητά νέα 
Υπάλληλο για το κατάστημά της στη Λυκόβρυ-
ση. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο. Τηλ: 
6980 032269.

ΑΛΥΣΙΔΑ αρτοποιείων ζητά Πωλήτριες με γνώ-
σεις cafe στην Κηφισιά. Ωράριο: 10:00-15:00, 
18:00-21:00. Τηλ: 210 8073350, 6973 770710.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τουριστικό κατάστημα 
στη Σύμη Δωδεκανήσου, από 15/5 έως 15/10. 
Απαραίτητα Αγγλικά και 1 ακόμη γλώσσα. Μισθός 
πολύ ικανοποιητικός. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Τηλ: 6946 918302.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για e-shop από ηλεκτρο-
νικό κατάστημα. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση 
χειρισμού Η/Υ. Τηλ: 211 0121212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής πεπειραμένος στον κλάδο 
των pet shop. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιο-
γραφικά στο e-mail: petshopmrzoo@gmail.com, 
τηλ: 210 3216727.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, για πρατήριο υγρών καυσίμων 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2820010.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ καυσίμων στο Μαρούσι-λεωφόρο 
Κηφισίας ζητεί Πωλήτριες. Απαραίτητα προσόντα: 
καλή χρήση Ελληνικής γλώσσας, ευχέρεια απα-

σχόλησης κυλιόμενου ωραρίου, επικοινωνιακές 
ικανότητες, εργατικότητα, γνώση Η/Υ. Ωράριο: 
09:00-13:00. Τηλ: 210 8025055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία, για μαγα-
ζί ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων στη Νεάπολη 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 613337, υπεύθυνη 
κα Μακρίδου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από κεντρικό κατάστη-
μα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας - Αποθηκάριος κάτοικος Βορεί-
ων Προαστίων από εστιατόριο στη Νέα Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8075408.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια /ης πεπειραμένοι από κα-
τάστημα με τουριστικά είδη στο Μοναστηράκι. 
Απαραίτητα Αγγλικά, πλήρης απασχόληση, ευ-
χάριστο περιβάλλον, ικανοποιητικός μισθός. 
Τηλ: 210 3214957.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια έμπειρη για κρεοπωλείο 
στο Κερατσίνι. Τηλ: 6981 146771.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία από τουριστικό 
κατάστημα ενδυμάτων στην Πλάκα. Απαραίτητα 
τα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, ή Ισπανικά προαι-
ρετικά. Τηλ: 210 3210370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από πρατήριο άρτου, γλυκού 
καφέ στο Χαλάνδρι. Ωράριο: 16:00 - 22:00, τηλ: 
210 6000964.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη για κατάστημα 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 6999 907374.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με πείρα και γνώση καφέ, 
για φούρνο στην Κηφισιά. Τηλ: 6977 451168, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με τουλάχιστον 2 έτη προ-
ϋπηρεσία για κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων 
στο Γκύζι. Τηλ: 210 6440224, 6980 699100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές /τριες επίπλων από κα-
τάστημα επίπλων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Προϋπηρεσία σε πωλήσεις λιανικής απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στα Βριλήσσια ζητά 
Πωλήτρια με γνώσεις καφέ. Τηλ: 6987 093965.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της στην 
Αθήνα. Επιθυμητή η εμπειρία στο έπιπλο, η γνώση 
Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@almeco.gr, κωδ: ΠΑ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εκπληρωμένη στρατιωτι-
κή θητεία, σε αλυσίδα φρούτων και λαχανικών. 
Ωράριο: 09:00 - 15:00, Δευτέρα - Σάββατο. Τηλ: 
210 2851770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για Υπεύθυνος /η κα-
ταστήματος με εμπειρία στις πωλήσεις σε είδη 
πληροφορικής. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, 
τιμολόγησης, ευχέρεια προφορικού λόγου, ετοι-
μολογία, ικανότητα οργάνωσης-διοίκησης. E-mail 
με φωτογραφία: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από mini market σε πλυντήριο 
αυτοκινήτων. Απαραίτητα κάτοχος διπλώματος 
οδήγησης, 6ωρη απασχόληση στην Αγία Παρα-
σκευή. Τηλ: 210 6080461.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γλυκύρευστα ΕΠΕ, λόγω επέ-
κτασης των δραστηριοτήτων της, ζητά Υπεύθυνο 
Καταστήματος. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση-
ευχέρεια στην επικοινωνία-όρεξη για απαιτητική 
εργασία-μεθοδικότητα-οργανωτικότητα. E-mail: 
info@glikireysta.gr, fax: 2810 881084, τηλ: 2810 
881083.

ΤΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Costis αναζητούν 
για το νέο υποκατάστημα τους δραστήριους Πω-
λητές /τριες. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση-όρεξη για εργασία-ομαδικό 
πνεύμα. Ε-mail: info@glikireysta.gr, fax: 2810 
881084, τηλ: 2810 881083.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα /ος γνώστης εργασίας πρακτορείου 
ΠΡΟΠΟ. Τηλ: 6976 626353.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ καταστήματος ζητείται από κατάστημα 
παιχνιδιών στο Μαρούσι, για μόνιμη εργασία. 
Τηλ: 210 6232122.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ με προϋπηρεσία, ζητούνται από αρ-
τοποιείο - ζαχαροπλαστείο στον Άγιο Δημήτριο. 
Τηλ: 6948 498828.

ΝΕΟΣ και νέα ζητούνται για κρεοπωλείο, με 
προϋπηρεσία. Περιοχή Νίκαια (Παλαιά Κοκκι-
νιά). Τηλ: 210 4200991.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία, δραστήρια, ζητείται 
για ωράριο σε κατάστημα βαπτιστικών. Τηλ: 
6977 055496.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια έμπειρος -η ζητείται για ζα-
χαροπλαστείο. Περιοχή Άγιοι Ανάργυροι. Τηλ: 
210 2310700.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για κατάστημα ξηρών καρπών 
- ζαχαρώδη και μπαχαρικών στο Σύνταγμα. Προ-
ϋπηρεσία και γνώσεις ξένων γλωσσών. Τηλ: 
210 3233767, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με εμπειρία από κεντρικό 
αρτοζαχαροπλαστείο στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας για σούπερ μάρκετ στο Καμάρι 
Σαντορίνης. Απαραίτητο προσόν η γνώση της 
Αγγλικής Γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
aristonprekas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος στη Δράμα 
από κατάστημα βιομηχανικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού HORECA, για μόνιμη απασχόληση. 
Προϋποθέσεις: Κοινωνικός, γνώσεις Η/Υ, έντιμος, 
εργατικός, τίμιος. Τηλ: 2521 033300.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Διευθυντή Καταστήματος στην Αθήνα. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: giotis@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για πρατήριο 
υγρών καυσίμων με γνώσεις λογιστικής και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: charkasoil@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εξυπηρέτηση πελατών από 
κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.

KULTIA is seeking a Sales Manager for its 
jewellery corner in Halkidiki luxury hotel. 
English essential, Russian, prior experience 
will be valued. Accommodation, board offered. 
CVs: info@kultia.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής από εργοστάσιο 
επίπλων για τη στελέχωση του υποκαταστήματος 
μας στο Μαρούσι. Επιθυμητά προσόντα: Αγγλι-
κά, Γερμανικά και γνώση H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@electra.com.gr, fax: 2310 759477.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B  
- Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών αισθητικής-ονυχοπλαστι-
κής με έδρα την Αθήνα ζητά Πωλητή. Απαραίτητο 
δίπλωμα οδήγησης ΙΧ ή μηχανάκι. Θα θεωρηθεί 
προσόν η γνώση manicure και ονυχοπλαστικής. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε πωλήσεις. E-mail: 
areti@aesthesis.gr, τηλ: 210 9561362.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγοράς 
από ελληνική βιομηχανία χρωμάτων stancolac, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ένας για την Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: chemicals@stancolac.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών και διανομής κρασιού με 
έδρα την Αθήνα ζητά Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγο-
ράς. Βιογραφικά στο e-mail: info@dameli.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ διαδικτυακών εφαρμογών Ethos με 
έδρα το Μοσχάτο, αναζητά Πωλητές /τριες-Στελέχη 
Πωλήσεων για συνεργασία με εμπόρους-επι-
χειρηματίες. Βασικές γνώσεις Η/Υ, διαπραγμα-
τευτική ικανότητα, υπευθυνότητα, επικοινωνία. 
Εκπαίδευση, μόνιμη εργασία, ανέλιξη, υψηλές 
αποδοχές. E-mail: saradopoulos@ymail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές Β2Β για νέα δυ-
ναμική εταιρία. Καινοτόμο προϊόν στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Καλή γνώση internet και Αγγλι-
κών. Συνεργασία σε ανεξάρτητη βάση. Αποδοχές 
και εξέλιξη ανάλογες των πωλήσεων. E-mail: 
cvs032015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής για εκθεσιακό 
χώρο στα Βριλήσσια, στον τομέα των κουφω-
μάτων (ξύλινα-pvc-αλουμινίου). Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, Αγγλική γλωσσά, χειρισμός Η/Υ 
και δίπλωμα ΙΧ. Σημαντική η γνώση κάποιου 
προγράμματος κοστολόγησης. E-mail: info@
papavasiliou.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ (1) Συνεργάτης στον κλάδο της ανά-
πτυξης επιχειρήσεων και δικτύων καταναλωτών 
σε συνδυασμό εργασίας από το σπίτι. Όχι πω-
λήσεις προϊόντων. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και 
marketing. E-mail: ol.idea@yahoo.gr.

Η SHORETEL ηγέτης στις επιχειρηματικές τηλεπι-
κοινωνίες ζητά να προσλάβει Σύμβουλο Εταιρικών 
Πωλήσεων. Προϋπηρεσία σε εταιρικές πωλήσεις 
IT επιθυμητή. Παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο-
βασικός μισθός-προμήθεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@neox.gr, τηλ: 210 8030032, κωδ: T.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαροί επαγγελματίες, για ανάπτυξη 
επιχείρησης σε συνεργασία με την μεγαλύτερη 
εταιρία παγκοσμίως. Άτομα με επιχειρηματικές 
ικανότητες, και για ενα άμεσο, ισχυρό, συνεχώς 
αναπτυσσόμενο εισόδημα από δικαιώματα. Τηλ: 
6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες αναλώσιμων εκτυ-
πωτών - ειδών γραφείου, εξωτερικοί, από εταιρία 
με αναλώσιμα εκτυπωτών. Προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις-παρακολούθηση-ανάπτυξη πελατο-
λογίου, έμπιστος-εργατικός με μέσο μεταφοράς. 
Η εταιρία προσφέρει: μισθό-ποσοστά επί των 
πωλήσεων. Ε-mail: kallithea@rollink.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες έως 30 Απριλίου για 
μόνιμη, άμεση και στηριζόμενη συνεργασία (από 
μεγάλη εταιρία) με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και 
προϊόντα στους πιο αναπτυσσόμενους τομείς της 
αγοράς. Εξασφαλισμένο εισόδημα. Τηλ: 6944 
727748.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στον Άλιμο ζητεί Πωλητή 
Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού, κάτοχο πτυχίου 
ΑΕΙ/ΤΕΙ. Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 χρόνια, 
θέση πωλήσεων χονδρικής Β2Β. Κατοχή κάρ-
τας ανεργίας. Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@
spectratech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Δικτύου Πωλήσεων για 
σπορέλαια. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@profelm,gr, fax: 210 9850143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Πωλητής /τρια χονδρικής σε 
εταιρία ένδυσης στην Αθήνα. Απαραίτητη εμπειρία 
στο χώρο της ένδυσης, χειρισμός Η/Υ, δίπλωμα 
αυτοκινήτου, γνώση Βουλγαρικής ή Ρωσικής 
γλώσσας είναι προσόν. E-mail: tsakiri_elsa@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για διαδικτυακό marketing 
και προϊόντα internet με προμήθεια 80%. Ελεύ-
θερο ωράριο. Τηλ: 6993 620163.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις 
για ανεξάρτητη συνεργασία με μεγάλο ποσοστό 
κέρδους. Τηλ: 6944 135786, κος Νίκος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρης ή μερική απασχό-
ληση. Ευέλικτο ωράριο, πλήρης εκπαίδευση και 
προοπτική καριέρας. Βασικές γνώσεις internet 
απαραίτητες. Τηλ: 6948 343151.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εισαγωγική εταιρία στην 
Κεντρική Μακεδονία. Απαραίτητη εμπειρία σε 
μικρά σημεία λιανικής (kiosk, M/M,S/M). Προ-
σφέρεται μισθός ασφάλιση, bonus, αυτοκίνητο, 
κινητό. Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 6945 905324.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Αριστο-
τέλους) ζητά άτομο με εμπειρία σε e-commerce 
για διαχείριση και ανάπτυξη on line καταστήματος. 
Τηλ: 6937 135946.

ΕΤΑΙΡΙΑ με μεταλλικά νερά-χυμούς και προϊόντα 
delicatessen ζητά Συνεργάτες για τη Β. Ελλάδα 
/Φθιώτιδα /Μαγνησία / Σποράδες /Κυκλάδες 
/Δωδεκάνησα /Κρήτη /Ήπειρο /Πελοπόννησο. 
Υψηλές προμήθειες-bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: capost.status@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για την Αττική από 
εταιρία με μεταλλικά νερά-χυμούς και προϊόντα 
delicatessen. Προϋπηρεσία στο χώρο και μετα-
φορικό μέσο. Υψηλές προμήθειες-bonus-έξοδα 
κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: capost.status@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για άμεση, υποστηριζόμενη 
συνεργασία με τη μεγαλύτερη-κολοσσό εταιρία. 
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις-προϊόντα στους πιο 
αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς, εξασφάλι-
ση άμεσου-ισχυρού εισοδήματος-άτομα απλά-
ειλικρινή, με όνειρα-στόχους και θετικά προς 
μάθηση. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες νέοι /ες, 
δυναμικοί επαγγελματίες για να ενταχθούν στην 
ομάδα ανάπτυξης δικτύου-πωλήσεων και να γίνουν 
μέλη του μεγαλύτερου δικτύου υγείας - ευεξίας 
που δημιουργήθηκε ποτέ. Τηλ: 6944 814872.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα με άριστη χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, επικοινωνιακή ικανότητα σε κλάδο 
υπηρεσιών, οργανωτική, φιλόδοξη για νέα 
επιχείρηση ηλεκτρονικού διεθνούς εμπορίου. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
E-mail: gxtgroup@gmail.com, κωδ: Syn1-sk.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 Promoters και 
Πωλήτριες με καλή εμφάνιση και άνεση στην 
επικοινωνία. Μισθός και bonus. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@webtvcosmos.
com, κωδ: ΚΘ 4.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός Συνεργάτης για ανά-
πτυξη εμπορικού δικτύου με άριστη επικοινωνιακή 
δεξιότητα στον κλάδο των υπηρεσιών. Επιθυμητή 
γνώση internet και marketing. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobsinks1@gmail.com, κωδ: 01.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από πολυεθνική εταιρία με 
όρεξη για δουλειά, ευχάριστα, επικοινωνιακά 
με μεγάλα όνειρα. Μερική ή πλήρη απασχόληση 
και από το σπίτι. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από αμερικάνικη εταιρία 
για μερική ή πλήρη απασχόληση, υψηλά ποσοστά 
κέρδους, προοπτική εξέλιξης, ευέλικτο ωράριο, 
καλύτερο μέλλον, ευκαιρία ζωής, ταξίδια και 
bonus έως 70%. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για ανάπτυξη εμπορικού δι-
κτύου στον τομέα των επιχειρήσεων και των 
δικτύων καταναλωτών. Επιθυμητή η γνώση 
χειρισμού Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο 
e-mail: ol.idea@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή με δίπλωμα ΙΧ για υλικά 
συνεργείων αυτοκινήτων. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση Τηλ: 210 9953066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση τμήματος πωλή-
σεων από εταιρία στο χώρο της υγείας, άσκησης, 
διατροφής στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9690592.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μόνιμη ανεξάρτητη συ-
νεργασία με πολυεθνική εταιρία. Ωράριο: 8:30 
- 14:30 και 17:30 - 20:00. Tηλ: 6958 468701.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητείται Εμπορικός 
Αντιπρόσωπος για κεντρική και Βόρεια Ελλά-
δα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: ΕΑ0415.

ΕΤΑΙΡΙΑ μελέτης και κατασκευής έργων ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας ζητά Μηχανικό Πωλήσεων 
με εμπειρία στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας 
για επαγγελματικούς χώρους και δυνατότητα 
ταξιδιών. E-mail: accounting@energoplansa.
com, τηλ: 211 4110072.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική ή πλήρη απα-
σχόληση και εξυπηρέτηση πελατολογίου, για 
τομείς marketing. Άμεσο ξεκίνημα, πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Συνεργάτης - Πωλητής /τρια με προ-
μήθεια επί των πωλήσεων και γνώση της αγοράς 
φαρμακείων της Θεσσαλονίκης. Θα προτιμηθούν 
άτομα που να έχουν και άλλα προσόντα. Ε-mail: 
teaflavors@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την ανάπτυξη εμπορικού 
δικτύου. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ PALS με αντικείμενο τη χονδρική 
πώληση ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού υλικού 
ζητά Συνεργάτη Πωλητή με γνώσεις στο αντικεί-
μενο, συντήρηση-ανάπτυξη του πελατολογίου, 
χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα αυ-
τοκινήτου-μηχανής. Τηλ: 210 7563166, ώρες 
επικοινωνίας 07:00-15:00.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων - ποτών ζητά Συνερ-
γάτη - Πωλητή με προϋπηρεσία. Αμοιβή αρχικά 
βάσει ποσοστών και σύντομα αναλόγως εξέλιξης. 
Παρέχονται ασφάλιση, και bonus. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: pnikosath@yahoo.gr.

Η ARMA PHARMA ζητά Επιστημονικούς Συ-
νεργάτες στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να διαθέτουν τουλάχιστον 2έτη εμπειρία σε 
πωλήσεις και σε ΩΡΛ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@armapharma.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που εμπορεύεται διαφημιστικό προϊόν 
(καραμέλες με το logo κάθε επιχείρησης σε μικρές 
ή μεγάλες ποσότητες) και δυνατότητα συνερ-
γασίας με όλες τις επιχειρήσεις ζητά Στελέχη 
Πωλήσεων. E-mail: esmartpromo@gmail.com, 
τηλ: 6949 943391.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλη-
τές με σπουδές στην επικοινωνία και πρόσφατη 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις υπηρεσιών. Παρο-
χές: μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Απαραίτητα: 
συστάσεις και άριστη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών δημιουργεί νέα τμήματα και 
ζητά φιλόδοξους και δυναμικούς Πωλητές σε 
ανταγωνιστικό προϊόν. Υψηλές αποδοχές. Βιο-
γραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet-marketing ζητά Στελέχη 
Πωλήσεων με διάθεση για εργασία. Παρέχεται: 
Εκπαίδευση και υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing. 
Άτομο δραστήριο, με εμπειρία και επιτυχίες στις 
πωλήσεις για κάλυψη θέσης υπευθύνου σε τεχνική 
εταιρία ηλεκτρολογικών έργων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@artech.gr, κος Καβαζίδης Φώτιος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από πολυεθνική εταιρία, 
για μερική ή πλήρη απασχόληση στον τομέα της 
υγείας, ευεξίας, και ομορφιάς, για προσωπική ανά-
πτυξη, κίνητρα και εισόδημα. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για part time απασχόληση 
σε πολυεθνική εταιρία. Τηλ: 210 7243993, 6947 
556938.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να πωλούν μικρά έργα 
τέχνης από καλλιτεχνικό εργαστήρι, με μεγάλο 
κέρδος. Τηλ: 210 9333050, 6944176900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εξειδίκευση και προ-
ϋπηρεσία σε αυτοκίνητα Mercedes Benz από 
συνεργείο. Τηλ: 210 5155205.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από βιομηχανία πάνινων και 
τουριστικών ειδών για την Αθήνα και την υπό-
λοιπη Ελλάδα. Τηλ: 210 7227772, 6934 316656.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με κάρτα ανεργίας, γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ και κατοχή ΙΧ. Εμπειρία στην 
πώληση, μισθός και ΙΚΑ. Περιοχή Ηράκλειο 
Κρήτης. Τηλ: 6931 181899.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Εκπρόσωπους Πωλήσεων για 
παρακολούθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του 
πελατολογίου της. Απαραίτητα: Πανεπιστημιακή 
μόρφωση κατά προτίμηση στις εφαρμοσμένες 
τέχνες ή marketing και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: typorgan@otenet.gr, τηλ: 210 2389200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία σε πωλήσεις-
οργανωτικές-ικανότητες για ανάπτυξη-οργάνωση 
δικτύου, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη και 
ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία παγκοσμίως. 
Άτομα αποφασισμένα να ηγηθούν, σε επαγγελ-
ματική ομάδα. Άμεσο-ισχυρό-μόνο ανοδικό ει-
σόδημα. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένα άτομο για την ανάπτυξη εμπορι-
κού δικτύου. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ, Αγγλικής 
γλώσσας και διάθεση για δουλειά. Βιογραφικά 
στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΝΕΕΣ -ΟΙ και άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, ζη-
τούνται για εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες 
από διαφημιστικό γραφείο. Παρέχονται μισθός 
και bonus. Τηλ: 210 5446460, 6975 731397.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Υπάλληλο για στελέχωση του τμήματος 
παραγγελιών. Απαραίτητη η εμπειρία σε εταιρία 
επίπλων και η γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
human.resources.thes@gmail.com, κωδ: ΠΠ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Συνεργάτης - Πωλητής /τρια για 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο χώρο των 
καταστημάτων εστίασης. (καφέ κλπ). Θα προτιμη-
θούν άτομα και με άλλα προσόντα. Βιογραφικά 
στο e-mail: valourdo@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για εκ-
παίδευση και στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού. 
Παρέχεται: Εκπαίδευση και ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από όλη την Ελλάδα 
για προώθηση προϊόντων led σε καταστήματα, 
επιχειρήσεις και ξενοδοχεία. Δυνατότητα ταχείας 
εκπαίδευσης. Τηλ: 6982 596574.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Αποθήκης, χονδρικής 
με δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις Η/Υ και Βουλ-
γαρικής η Ρωσικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsakiri_elsa@yahoo.gr, τηλ: 69076 65373.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε πώληση κουρτινών και δίπλωμα αυτοκινήτου, 
στο Αιγάλεω και το Περιστέρι. Τηλ: 210 5909592.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής γεωργικών μηχανημάτων 
- τρακτέρ για όλη την Ελλάδα. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, εμπειρία, προϋπηρεσία ανάλογη, δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

Ιατρικοί Επισκέπτες  
- Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης / Συνεργάτης 
με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στο χώρο των 
ορθοπεδικών ειδών. Τηλ: 6942 668112, 6937 
540471.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά Υπεύ-
θυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Προσόντα: 
5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: bbiografiko@
yahoo.gr, fax: 210 4821825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Ιατρικός Επισκέπτης για την Αθήνα 
από εταιρία ιατρικών μηχανημάτων και μητρι-
κού θηλασμού (klinikum). Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ-δίπλωμα αυτοκινήτου. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία και φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Εξωτερικός Συνεργάτης - Πωλη-
τής /τρια με προμήθεια επί των πωλήσεων και 
του τζίρου και γνώση της αγοράς φαρμακείων 
της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές Φαρμακείου 
με προϋπηρεσία για την Αττική και Ν. Ελλάδα. 
Παρέχεται: μισθός, bonus και αυτοκίνητο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: medicinn@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ορθοπεδικών ζητά Ιατρικό Επισκέπτη 
με αποκλειστική προϋπηρεσία σε ορθοπεδικούς ή 
αγγειολόγους για Αθήνα και Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: lkyritsi@otenet.gr, τηλ: 210 6775555.

ΕΤΑΙΡΙΑ ορθοπεδικών ειδών ζητά Πωλητή Φαρ-
μακείων για την Αττική. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις φαρμακείων τουλάχιστον 2 έτη. 
Βιογραφικά στο e-mail: kyritsis-personnel@
hotmial.com, τηλ: 210 6775555.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Ιατρικοί Επισκέπτες και Πωλητές 
για το δίκτυο της Αττικής, από την οδοντιατρική 
εταιρία A.G. Dental Solutions. Επιθυμητή προϋ-
πηρεσία στο χώρο των πωλήσεων. Μισθός και 
ποσοστά. E-mail: sales@ag-dental.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία προϊόντων 
φαρμακείου για τους νομούς της Κρήτης-Νη-
σιά Αιγαίου με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Παρέχονται: Υψηλά ποσοστά πωλήσεων και 
bonus επίτευξης στόχων. Πλήρης απασχόληση, 
ωράριο φαρμακείων. E-mail: k_bsolutions@
yahoo.com.

 

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαία ως υπεύθυνη λειτουργίας-γραμ-
ματειακής υποστήριξης σε ιατρείο προγεννητικού 
ελέγχου. Καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Πρόσθετο 
προσόν η γνώση βασικών αρχών προγεννητικού 
ελέγχου-προϋπηρεσία σε μαιευτικό ιατρείο. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: gynmedical@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων ή 
άνευ, στην περιοχή Χανιώτη Χαλκιδικής, για 
τους καλοκαιρινούς μήνες ή για μόνιμη συ-
νεργασία. Πολύ καλές αποδοχές, απαραίτητα 
Αγγλικά, επιθυμητά Σέρβικα, Ρώσικα. E-mail: 
aegeanmedicalserv@gmail.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ή Παρασκευάστρια, με μεγάλη 
εμπειρία στις αιμοληψίες, για εξωτερικές αιμο-
ληψίες διαγνωστικού κέντρου. Εργασία 6ήμερη 
07:00-11:00, μισθός 350€, ΙΚΑ, με αυτοκίνητο 
και και Οδηγό της εταιρίας. Τηλ: 210 5012610, 
213 0351886.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για την παιδική κατασκήνωση 
Τα Δελφίνια. Τηλ: 6931 182386, 6978 126400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Φαρμακοποιός, για φαρ-
μακείο Βορείων Προαστίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: contact@ditapharm.gr, τηλ: 6972 059255.

ΙΑΤΡΟΣ γενικής ιατρικής, Παθολόγος εργασίας 
ή άνευ ειδικότητας για συνεργασίας με ιατρική 
εταιρία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Παρέχεται 
στέγη. Επιθυμητή γνώση Σέρβικης, Ρωσικής ή 
Βουλγάρικης γλώσσας. Τηλ: 6986 055831, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, Γαστρεντερολόγος, Αγγειο-
χειρουργός, Ρευματολόγος, Ωτορινολαρυγγολόγος 
και Ενδοκρινολόγος, ζητούνται για συνεργασία με 
ιατρικό κέντρο στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9524820, 
210 8954499.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικής αισθητικής νεοσύστατο στον 
Άγιο Δημήτριο ζητεί Δερματολόγους, Πλαστικούς 
Χειρουργούς, Αισθητικούς με 5ετή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον. Παρέχεται υψηλός μισθός, ασφά-
λεια, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@
gmail.com, τηλ: 210 9714800.

ΙΑΤΡΟΣ απόφοιτος Ελληνικού Πανεπιστημίου 
ζητείται για εργασία σε νησί. Δωρεάν διαμονή, 
απαραίτητα Ι.Χ., laptop, Αγγλικά, δυνατότητα 
εργασίας στην Αγγλία. Τηλ: 26610 97811, 
6974 172888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί, Παθολόγοι, Διαβητολόγοι, 
από την DXN Pharmaceutical για ανεξάρτητη συ-
νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@
gmail.com, τηλ: 6987 053544.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ της Φύσης Μαρκόπουλο Ωρω-
πού, ζητεί Ιατρό-Νοσηλευτή, έμπειρους πρόληψης 
και φυσικής φαρμάκου θεραπείας ασθενειών, 
σύμφωνα με την προτροπή του Ιπποκράτη Το 
φάρμακό μας να είναι η τροφή μας. Ε-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου στον Ωρωπό, με 
γνώση εκτέλεσης συνταγών. Βιογραφικά στο 
e-mail: anfotop@otenet.gr, τηλ: 22950 31592.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός ή Βοηθός Φαρμακείου 
ή Βιολόγος, για μόνιμη απασχόληση με πείρα 
για απασχόληση σε Δερματολόγους και Πλα-
στικούς Χειρούργους. Βιογραφικά στο e-mail: 
eiriniangelidi@hotmail.gr.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητά Δι-
κηγόρο με 3-5 έτη εμπειρία, να ειδικεύεται στο 
εμπορικό και αστικό δίκαιο. Πλήρη απασχόληση, 
ικανοποιητικές αποδοχές, με προοπτικές εξέλιξης. 
Fax: 210 3610174.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Δικηγόροι για την 
υλοποίηση εργασιών πανεπιστημιακού επι-
πέδου νομικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ergasiomania.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με 10+ έτη προϋπηρεσία 
σε δικηγορικά γραφεία και ανάλογη εμπειρία 
στα δικόγραφα και ακροατήρια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info-law@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί έμπειρα Στελέχη για 
διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Απαραίτητα 
προσόντα, γνώσεις H/Y και διαπραγματευτική 
ικανότητα. Βιογραφικά στο e-mail: noa@noalaw.
gr, τηλ: 210 8826115.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας και ειδικών θεραπειών 
στον Άγιο Αρτέμιο Αττικής (πλησίον μετρό Αγ. 
Ιωάννη) ζητά Παιδοψυχολόγο που να χορηγεί 
πιστοποιημένα test επαγγελματικού προσανατο-
λισμού. Επιθυμητή εμπειρία σε συμβουλευτική 
γονέων και ψυχοπαιδαγωγικό παιχνίδι. E-mail: 
sxolikoergastiri@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 
ζητά μάχιμους Δικηγόρους με πολυετή εμπειρία 
στην εκπαίδευση νομικών θεμάτων. Προϋπηρεσία 
σε διοικητικές θέσεις θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

 

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτρια 
για νεανικό περιοδικό. Άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, 
γνώση της νεανικής κουλτούρας απαραίτητα. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: PK0315.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες πτυχιούχοι, από νέο εβδο-
μαδιαίο free video περιοδικό ποικίλης ύλης ως 
Video-Opinionists οικονομικών-πολιτικών-κοινω-
νικών και επιστημονικών θεμάτων. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφίες στο 
e-mail: inefproductions@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Κοινωνιολογίας, έμπειροι 
και ικανοί ώστε να διδάξουν το νέο μάθημα της 
Γ’ Λυκείου από φροντιστήριο Νοτίων Προαστί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές με απαραίτητη προϋ-
πηρεσία σε κέντρο μελέτης από φροντιστήριο 
Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
kentropaideias@gmail.com.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης, με διδακτική εμπειρία σε φροντι-
στήρια για τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, 
Βιολογία και ΑΕΠΠ σε περιοχές Νοτίων Προα-
στίων. Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@
gmail.com.

TO ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο «Κατάρτισις» 
αναζητά Εκπονητές για τη σύνταξη, διόρθωση 
κ.λπ. φοιτητικών δοκιμίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekponites@katartisis.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για παιδί 5ης Δημοτικού, 
4ημέρες ανά εβδομάδα. Ωράριο: 15:30 - 19:00. 
Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6985 557914, ώρες επι-
κοινωνίας: 17:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών-Γραμματέας 
με επίσημη άδεια διδασκαλίας, για γραμματει-
ακή και διδακτική υποστήριξη Κ.Ξ.Γ Καλλιθέας. 
Εργατικότατη-οργανωτική-συνεπής-υπεύθυνη-
απολύτου εμπιστοσύνης-αποδοτική και υπό πίεση. 
Γνώσεις Η/Υ, συστάσεις απαραίτητες. Ένσημα 
και ΙΚΑ. Ωράριο: 14:00-10:00. Ε-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτες 
με εμπειρία στους παρακάτω τομείς: Πολεμική 
ιστορία, σινεμά, κηπουρική, ανεξήγητο, ασφά-
λεια. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: newmags415.

H FORUM AE ζητά Διευθυντή /τρια Σύνταξης 
με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
ετών σε αντίστοιχη θέση στον περιοδικό τύπο 
(όχι ραδιόφωνο-sites-τηλεόραση). Άριστα Αγ-
γλικά-Γαλλικά-εξοικείωση σε Mac-εμπειρία σε 
περιοδικά γαστρονομίας θα εκτιμηθεί. Ε-mail: 
magazines@forumsa.gr.

H FORUM AE ζητά Αρχισυντάκτη /τρια, με προϋ-
πηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση στον περιοδικό 
τύπο (όχι ραδιόφωνο, sites, τηλεόραση). Άριστη 
γνώση Αγγλικών-Γαλλικών-εξοικείωση σε περι-
βάλλον Mac-εμπειρία σε περιοδικά γαστρονομίας 
θα εκτιμηθεί. E-mail: magazines@forumsa.gr.

TO ΚΕΝΤΡΟ ιδιαίτερων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Πληροφορικής για παράδοση 
ιδιαιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

TO ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Οικονομικών για παράδοση ιδι-
αιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Πολυτεχνείου - Μηχανολόγους 
Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για 
παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
private-lesson.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφοι και Αρθρογράφοι 
για την Ελλάδα και Εξωτερικό, από εταιρία για 
πρακτική εξάσκηση. Απαραίτητα: άψογη χρήση 
Ελληνικού και Αγγλικού γραπτού λόγου. Προο-
πτική μόνιμης συνεργασίας. Tηλ: 6987 174917, 
ώρες επικοινωνίας απογευματινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής με άριστη γνώση Κινε-
ζικών από εταιρία. Ωράριο: 09:00 - 16:00. Tηλ: 
210 4969481.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μαθηματικός με σημειώσεις 
σε ηλεκτρονική μορφή από φροντιστήριο Β. Προ-
αστίων για Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου. Βιογραφικά 
στο e-mail: snarithmo@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται για έκδοση τοπικής 
εφημερίδας στον Πειραιά. Ωράριο: 08:00 - 14:00, 
17:00 - 21:00 καθημερινές εκτός Κυριακής. Τηλ: 
210 4316552.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων ή Χημικός part 
time για συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη 
νέων γαλακτομικών προϊόντων. Μεταπτυχιακός 
τίτλος στην επιστήμη των τροφίμων θα συνε-
κτιμηθεί. Προϋπηρεσία 3-5 ετών-άριστη γνώση 
Αγγλικών. E-mail: angcareer@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φιλόλογοι Εθελοντές (απόφοιτοι ή 
τελειόφοιτοι, για μαθήματα Ελληνικών με σκοπό 
την προετοιμασία ατόμων για πιστοποίηση ελ-
ληνομάθειας. Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή. 
E-mail: info@plateau.gr, τηλ: 210 9426550, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00 - 16:00.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας και ειδικών θεραπειών 
στον Άγιο Αρτέμιο Αττικής (πλησίον μετρό Αγ. 
Ιωάννη) ζητά Παιδοψυχολόγο που να χορηγεί 
πιστοποιημένα test επαγγελματικού προσανατο-
λισμού. Επιθυμητή εμπειρία σε συμβουλευτική 
γονέων και ψυχοπαιδαγωγικό παιχνίδι. E-mail: 
sxolikoergastiri@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας και ειδικών θεραπει-
ών που βρίσκεται στον Άγιο Αρτέμιο Αττικής 
(πλησίον μετρό Αγ. Ιωάννη) ζητά συνεργασία με 
Εργοθεραπεύτρια με σχετική επαγγελματική εμπει-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: sxolikoergastiri@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι και πιστοποιημένοι από 
ΕΚΕΠΙΣ Εισηγητές για υλοποίηση σεμιναρί-
ων σε Ελλάδα και Εξωτερικό στους κλάδους 
Management, Marketing και Human Resources. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@doortraining.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανάλυψη κάθε είδους 

εργασιών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών) της 
νομικής σχολής σε πολύ προσιτές τιμές, ανά-
λογα με το βαθμό δυσκολίας και την έκταση της 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: mangissare@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Παιδαγωγός, για κοριτσάκι 5ης 
δημοτικού, με γνώσεις Αγγλικών τουλάχιστον 
επιπέδου lower, 4φορές/εβδομάδα στην περιοχή 
Αχαρνών. Ωράριο: 15:30 - 19:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: abraham.dervis@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ για όλα τα θέματα, για πρακτική 
άσκηση, ζητούνται από μεγάλο ενημερωτικό site. 
Τηλ: 215 5251864.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται για παιδικά 
τμήματα. Bόρεια και Nότια προάστια για πρωινά 
και/ή απογευματινά τμήματα. Τηλ: 6973 022358.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία με Mεταπτυχιακούς και Διδα-
κτορικούς απόφοιτους όλων των ειδικοτήτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΗΣ φοιτήτριες Αγγλικής Φιλολογίας 
ή πτυχιούχοι του 2014, ζητούνται για κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Βύρωνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@markopoulou-school.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός, απόφοιτος ΑΕΙ με γνώσεις 
στην ανάπτυξη καλλυντικών προϊόντων. Εμπειρία 
και προϋπηρεσία σε αυτόν τον τομέα απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: argirisraf@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρθρογράφος για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη στο χώρο 
του επαγγελματικού τουρισμού για νέα on-line 
έκδοση. Γνώση του χώρου απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: TAG0415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών - Εκπαιδεύτρια 
Θεατρικού παιχνιδιού νέα, με καλές γνώσεις 
θεάτρου-καλό βιογραφικό-άδεια διδασκαλίας-
αγάπη για τα παιδιά, εργατική-συνεπής-ένσημα, 
λίγες ώρες την εβδομάδα, για ευρύτερη και στα-
θερή συνεργασία με Κ.Ξ.Γ. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι 
-Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανι-
κός Εφαρμογών με εμπειρία στο σχεδιασμό PCB 
για ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων. Γνώση 
αναλογικών/ψηφιακών κυκλωμάτων απαραίτητη. 
Επιθυμητή εμπειρία στον προγραμματισμό μικρο-
ελεγκτών. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού. Βιογραφικά στο e-mail: anna@isd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός με άδεια κατά ελάχιστη 
Βοηθού ή μεγαλύτερη, για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Απαραίτητα: δίπλωμα οδήγησης, 
ΙΧ, 5ετή εμπειρία υδραυλικών εργασιών ή κατα-
σκευή και συντήρηση πισινών. Τηλ: 210 8314387.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ετοίμων ενδυμάτων στο Ίλιον ζητεί 
Γαζώτριες - Κοπτοράπτριες έμπειρες και Υπεύθυνη 
Παραγωγής. Τηλ: 210 2614520, 6970 885896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός - Εργοδηγός για 
εργασία σε εργοτάξια εντός και εκτός Ν. Θεσσα-
λονίκης. Απαραίτητα: 5ετή εμπειρία σε κτιριακά 
έργα-μεταλλικές κατασκευές-έργα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. Πολύ καλή γνώση Ms Office-
Autocad-Ms Project. E-mail: info@gandp.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στη Σκιάθο αναζητά Προσωπικό 
για τη σεζόν 2015. Συντηρητή-Καμαριέρα-άτομο 
για την υποδοχή-Barman. Παρέχεται διαμονή, 
διατροφή, ασφάλεια, 8ωρο, 7ήμερο. Βιογραφικά 
με skype και φωτογραφία στο e-mail: jobs@
melinasjobs.gr, κωδ: Ref: ΣΚ04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων στη Σπάρ-
τη να εργασθεί σε συνεργείο αντιπροσωπείας 
αυτοκινήτων. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με 
εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην ειδικότητα 
και υποψήφιοι με πτυχίο. Τηλ: 6985 802568.

ΜΕΓΑΛΗ παραγωγική εταιρία με εργοστάσιο 
στο Λαύριο ζητά απόφοιτους Μηχανολογικών 
Σχολών για τη στελέχωση της διεύθυνσης πα-
ραγωγής και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών 
για τη στελέχωση της οικονομικής διεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kfaltsetas@adampack.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ επίπλων στον Πειραιά, ζητεί Τα-
πετσιέρη. Τηλ: 210 4534919.

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για εργασία σε κτήμα στο 
Λουτράκι, ως Εσωτερικοί, ο ένας για φροντίδα 
ηλικιωμένης και καθαριότητα και ο άλλος να 
γνωρίζει από τεχνικές και αγροτικές εργασίες. 
Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός - Μηχανικός για το τμήμα 
φαρμακοβιομηχανίας Medichrom για εξάμηνη 
πρακτική άσκηση και πιθανή μετά πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: fd@medichrom.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης κατασκευής κουφωμάτων 
- αλουμινίου - PVC με εμπειρία, στο Κορδελιό 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 231 3039513, κος Χριστο-
δουλίδης Ιωάννης.

Η ISD S.A. ζητά Ηλεκτρολόγο-Ηλεκτρονικό 
Μηχανικό με εμπειρία στο VHDL/Verilog based 
digital circuit design. Επιθυμητή εμπειρία στα: 

Asic design, FPGA-based design, Digital Signal 
Processing. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπλη-
ρωμένες. E-mail: anna@isd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μονταριστής από εργοστάσιο γυναικεί-
ων υποδημάτων, για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Τηλ: 210 9755082, 6936 852399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη στη ραφή, 
ανδρικών πουκαμίσων στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5738915.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη από βιοτεχνία 
στο Μενίδι, για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 09:00 
- 14:00. Tηλ: 210 2835869.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Βουλκανιζατέρ με προϋπηρεσία 
και τεχνικές γνώσεις, από εισαγωγική εταιρία 
ελαστικών. Τηλ: 2310 754690, ώρες επικοι-
νωνίας: 15:00 - 17:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Ηλεκτρονικός ζητείται με 
γνώσεις σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων (συναγερμών, CCTV, τηλεφωνικά κέ-
ντρα κ.λπ.) πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσο. 
Συζητήσιμη. Τηλ: 6944 273747.

ΒΟΗΘΟΣ Ψυκτικού με προϋπηρεσία ζητείται από 
εταιρία κλιματιστικών. Περιοχές Νέα Ιωνία, Ηρά-
κλειο, Πατήσια, Γαλάτσι, Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
210 2757821, ώρες επικοινωνίας 08:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων Βορείων Προαστίων ζητεί 
Ψυκτικό μηχανικών εγκαταστάσεων, απόφοιτος 
ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων - Ψυκτικών εγκαταστάσεων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανικό επίπεδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος έμπειρος και υπεύθυνος 
από ξενοδοχείο στο Σίσι Λασιθίου ως έμμισθος 
υπάλληλος. Παρέχονται: μισθός, διαμονή, έν-
σημα, δώρα, και επιδόματα. Τηλ: 6944 531386.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων Βορείων Προαστίων, ζητεί 
Ηλεκτρολόγο αυτοματισμού-εγκαταστάσεων 
βιομηχανικών, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, ικανότητα ανάγνωσης-σύνταξης 
ηλεκτρολογικού σχεδίου, άριστες γνώσεις 
ηλεκτρολογίας και εφαρμογής βιομηχανικών 
αυτοματισμών. E-mail: info@venetiw.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΕΒΕ ζητά Συντηρητή για τις εγκα-
ταστάσεις της (κτιριακές-μηχανολογικές) στο 
Κέντρο στην Αθήνα. Προϋποθέσεις: γνώσεις 
ηλεκτρονικών, υδραυλικών και γενικώς εργασίες 
συντήρησης (Πολυτεχνίτης). 10ετής εμπειρία σε 
παρόμοια καθήκοντα. Τηλ: 210 3678882, κος 
Χρήστος.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ έμπειρος ζητείται για εγκαταστάσεις 
κεντρικής μονάδας multi, με εμπειρία σε service 
επαγγελματικών ψυγείων. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 6202380, 210 6202384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη με βασικές γνώσεις 
αργυροχρυσοχοΐας και σχεδίασης με πρόγραμμα 
Rhinogold CAD-CAM, για πλήρη απασχόληση, 
με καλή γνώση Αγγλικών στη Ρόδο. Τηλ: 6949 
196320, κος Αργύρης.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech 
ζητεί στα πλαίσια πρακτικής άσκησης έναν 
φοιτητή /τρια ως Μηχανικό με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Προοπτικές μόνιμης 
εργασίας. Ε-mail: hrgr@globetech-group.com, 
fax: 210 5816744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Ηλεκτρονικός, απόφοιτος 
ΑΕΙ με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, για μόνιμη 
απασχόληση στην Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@polatidis-group.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για εταιρία security 
στην Κορινθία, με αντικείμενο στα συστήματα 
συναγερμού. Επιθυμητή εμπειρία. Τηλ: 6978 
609546.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
με δίπλωμα αυτοκινήτου και μοτοποδηλάτου, 
για κατάστημα - εργαστήριο σωληνών και ρα-
κόρ. Μηχανουργικές γνώσεις και χρήση Η/Υ θα 
εκτιμηθεί. Διεύθυνση Μοναστηρίου 191. Τηλ: 
2310 531274, 2310 557221.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής Χυτοπρέσσας για 
ζαμακ ή ορείχαλκο στη Μαγούλα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@convexdesign.gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός Χυτοπρεσσαρι-
στών Καλουπιών στη Μαγούλα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@convexdesign.gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, για συνεργείο 
φασόν ενδυμάτων στη Δυτική Αττική. Τηλ: 6942 
437008, 215 5507759.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές πολυτεχνείου - Μηχανολόγους 
Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για 
παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
private-lesson.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εργάτη με γνώσεις 
στράντζας - ψαλιδιού. Ωράριο: 08:00 -17:00. 
Τηλ: 210 4253698, υπεύθυνος κος Π. Σαμαρτζής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων για εξει-
δικευμένο συνεργείο group VW με εμπειρία 
τουλάχιστον 5 έτη, στη Θέρμη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@delta-auto.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής και διανομής καφέ ζητά 
Τεχνικούς Μηχανών Espresso. Προϋπηρεσία επι-
θυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: cafecafe1014@
gmail.com, κωδ: ΤΕΧΝ1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσέρης με πολυετή εμπειρία 
στους μοντέρνους καναπέδες, από εργοστάσιο 
στο Κορωπί. Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. 
Ωράριο: 11:00 - 18:00. Τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καλουπατζής με γνώσεις σιδερώματος, 
από κατασκευαστική εταιρία. Τηλ: 210 6034444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός με πολυετή εμπειρία σε 
κατασκευή καρεκλών και μοντέρνων επίπλων, 
από εργοστάσιο επίπλων στο Κορωπί. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία. Ωράριο: 08:00 - 17:00. Τηλ: 
6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Υδραυλικός για πλήρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 7716352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεγκτής ΚΤΕΟ για επιβατικά και 
φορτηγά έως 3.500 τόνους, μικτό βάρος και 
μοτοσυκλέτες για τη Νάξο. Τηλ: 22850 23323.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Φαναρτζήδες, Ηλεκτρο-
λόγους, Λαμαρινάδες και Φρενάδες από Αθήνα 
μέχρι Λαμία. Βιογραφικά στο e-mail: ch.kaykia@
dionsa.com, τηλ: 210 2847332.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Μηχανικούς Αυτοκινήτων 
βαρέως τύπου από Αθήνα - Λαμία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ch.kaykia@dionsa.com, τηλ: 210 2847332.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ με συστάσεις και αυτοματισμού και 
Τεχνίτης Πυρανίχνευσης Συναγερμού ζητείται 
από τεχνική εταιρία. Ωράριο: 11:00 - 14:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: psalidis@gmail.com, 
τηλ: 210 9537708.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άγιο Δημήτριο ζητά Μηχανολόγο 
απόφοιτο ΤΕΙ για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sevensun.gr, τηλ: 210 9904030.

ΕΤΑΙΡΙΑ μελέτης και κατασκευής έργων ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά Μηχανολόγο 
-Μηχανικό με εμπειρία στο τομέα εξοικονόμησης 
ενέργειας για επαγγελματικούς χώρους. Βιογρα-
φικά στο e-mail: accounting@energo-plansa.
com, τηλ: 211 4110072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός με 5ετή τουλάχιστον προ-
ϋπηρεσία σε έργα οδοποιίας από τεχνική εταιρία 
από Αθήνα μέχρι Λαμία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ch.kaykia@dionsa.gr, τηλ: 210 2847332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός από εταιρία για τοποθέτη-
ση κλιματιστικών σε υπαλληλική βάση, χωρίς 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Απαραίτητο δίπλωμα 
μηχανής και αυτοκινήτου. Τηλ: 210 4324980.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, κοπτοράπτη, 
και τιγκέλι στο Περιστέρι, κοντά στο μετρό Αν-
θούπολης. Τηλ: 6998 116004, 210 5713770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φασόν γυναικείων ενδυμάτων με 
γνώσεις για όλες τις μηχανές. Τηλ: 211 4091963.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια με πολυετή πείρα σε μοντέρνα 
σαλόνια, από εργοστάσιο σαλονιών στο Κορωπί. 
Ωράριο: 11:00 -17:00. Τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής με εμπειρία, από βιοτεχνία 
καθιστικών για μερική ή μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 210 4838325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Γαζώτρια από εργαστήριο 
επίπλων, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@electra.com.gr, fax: 2310 759477, 
τηλ: 2310 706341.

ΕΤΑΙΡΙΑ αυτόματων πορτών, ζητεί Τεχνικό, 
με γνώσεις ηλεκτρονικού για εγκατάσταση και 
service. Απαραίτητα με ερασιτεχνικό δίπλωμα 
οδήγησης. Τηλ: 210 2581465.

Στελέχη Παραγωγής- 
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ετοίμων ενδυμάτων στο Ίλιον ζητεί 
Γαζώτριες - Κοπτοράπτριες έμπειρες και Υπεύθυνη 
Παραγωγής. Τηλ: 210 2614520, 6970 885896.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία παραγωγής ηλιακών θερ-
μικών συστημάτων ζητάει απόφοιτο Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης για το τμήμα παρα-
γωγής και προμηθειών. Απαραίτητα Αγγλικά, 
Solidworks, Atlantis. Βιογραφικά στο e-mail: 
sammler@sammler.gr, κος Μιχαλόπουλος Χάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ για άμεση 
συνεργασία-δημιουργία νέας πρωτοποριακής 
κολεξιόν παιδικών ρούχων, για διάθεση στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sorisoltd@gmail.com, τηλ: 210 5785326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για βραδινά στο Πέραμα. 
Τηλ: 6980 032015, 210 6846080.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη στη ραφή, 
ανδρικών πουκαμίσων στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5738915.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη από βιοτεχνία 
στο Μενίδι, για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 09:00 
- 14:00. Tηλ: 210 2835869.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων, αναζητά Εργάτριες Παραγωγής με επι-
θυμητή ανάλογη προϋπηρεσία ή προϋπηρεσία σε 
χειρωνακτικές μικροκατασκευές (π.χ. κοσμήματα). 
Βιογραφικά στο e-mail: careers@micrelmed.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, για συνεργείο 
φασόν ενδυμάτων στη Δυτική Αττική. Τηλ: 6942 
437008, 215 5507759.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, κοπτοράπτη, 
και τιγκέλι στο Περιστέρι, κοντά στο μετρό Αν-
θούπολης. Τηλ: 6998 116004, 210 5713770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φασόν γυναικείων ενδυμάτων με 
γνώσεις για όλες τις μηχανές. Τηλ: 211 4091963.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια με πολυετή πείρα σε μοντέρνα 
σαλόνια, από εργοστάσιο σαλονιών στο Κορωπί. 
Ωράριο: 11:00 -17:00. Τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Φασονίστ για μαγιό. Τηλ: 
6945 344469.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Γαζώτρια από εργαστήριο 
επίπλων, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@electra.com.gr, fax: 2310 759477, 
τηλ: 2310 706341.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής με εμπειρία, από βιοτεχνία 
καθιστικών για μόνιμη ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 210 4838325, 210 483832.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Γαζώτρια. Τηλ: 2310 
624060, κα Στέλλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φασόν για ραφή γυναικείων βραδινών 
ενδυμάτων. Τηλ: 210 6917353.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτης /τρια με εμπειρία στο χώρο, 
από βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkatsiou@yahoo.gr, τηλ: 2310 550382, 2310 
553585, 6979 724464, ώρες επικοινωνίας: 
8:00πμ - 8:00μμ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γαζώτριες πεπειραμένες στο Γαλάτσι. 
Τηλ: 210 2929449, 6979 874405.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ΤΕΙ, με πολύ καλά Αγ-
γλικά, γνώσεις Autocad για το τμήμα παραγωγής 
εταιρίας ηλιακών συστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@helien.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητά Μηχανολόγο ΑΕΙ-ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδω-
των κατασκευών, με τριετή εμπειρία, γνώσεις 
Autocad, inventor-Αγγλικής γλώσσας. E-Mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Χειριστής Μηχανημάτων 
Παραγωγής Στρωμάτων στη Β.Ι.Π.Ε Νεοχωρού-
δας. Βιογραφικά στο e-mail: mmoschopoulos@
yahoo.com.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος, έμπειρος, με 30 έτη πείρα σε 
κότερα αναψυχής. Εξειδίκευση με 3ετή εμπειρία σε 
ναυπηγείο της Ιταλίας. Βαφές, πλαστικοποιήσεις, 
τζέλικοτ, μαραγκοδουλειές, μηχανικές γνώσεις, 
καταδύσεις. Τηλ: 6972 171144, κος Ηρακλής.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίμων ζητεί Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας 
05:00-09:00. Περιοχές Γαλάτσι και γύρω. Τηλ: 
210 2136406, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με δίπλωμα Γ’ κατηγορί-
ας και εμπειρία από βιομηχανία κατεψυγμένων 
προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά, με 
την ένδειξη για τη θέση του οδηγού στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, 
με πολύ καλή γνώση της Αττικής από εταιρία 
τροφοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: cv.eirbou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υπεύθυνου Προμηθειών 
από ξενοδοχείο, για πρακτική στο τμήμα προ-
μηθειών - αποθήκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrios.a.kourtis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Διανομέας με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας, άριστη γνώση Αθηνών και Προαστί-
ων, από εταιρία τροφίμων στη Ραφήνα. Ωράριο 
απογευματινό: 09:00-17:00. Τηλ: 2294 079803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Β΄ από εργαστήριο προϊόντων 
ζύμης στην Κηπούπολη, για 3ωρη πρωινή διανομή. 
Πληρωμή αυθημερόν. Τηλ: 6951 952474, ώρες 
διανομής 5:00 - 8:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ χονδρικής με έδρα στην Κερατέα Αττικής, 
ζητεί Υπάλληλο Αποθήκης - Οδηγό, με διάθεση 
για εργασία και υπευθυνότητα. Τηλ: 22990 42777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας - Αποθηκάριος κάτοικος 
Βορείων Προαστίων από εστιατόριο στη Νέα 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8075408.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: cargobus@cargobus.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής και διανομής καφέ αναζητά 
Οδηγούς για την περιοχή της Αττικής. Μόνιμη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cafecafe1014@gmail.
com, κωδ: ΟΔΗ1.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά Φύλακες - Οδηγούς με 
άδεια εργασίας και γνώση Αγγλικών στη Σα-
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ρωνίδα, για εργασία σε βάρδιες. Fax: 22910 
52283, 22910 54817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής - Γερανιστής - Οδηγός 
για παπαγαλάκι. Διπλώματα απαραίτητα, άμε-
ση πρόσληψη, ασφάλιση (ΙΚΑ), bonus. Παροχή 
οικίας δωρεάν στην Λάρυμνα Φθιώτιδας. Τηλ: 
6977 194019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Πωλητής από εταιρία τρο-
φοδοσίας. Απαραίτητο δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cosmosfood.gr.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γλυκύρευστα ΕΠΕ λόγω της επέ-
κτασης των δραστηριοτήτων της, ζητά Υπεύθυνο 
Αποθήκης στο Ηράκλειο Κρήτης. Απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση-όρεξη 
για απαιτητική εργασία-μεθοδικότητα-οργανω-
τικότητα. Ε-mail: info@glikireysta.gr, fax: 2810 
881084, τηλ: 2810 881083.

ΝΕΟΣ ζητείται με δίπλωμα οδήγησης, ευγενικός, 
φιλότιμος για εργασία σε αποθήκη - διανομές. 
Προτιμάται κάτοικος Κρυονερίου. Τηλ: 210 
9536512, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ με δίπλωμα οδήγησης ζητείται 
από ανώνυμη εταιρία. Περιοχή Κρυονέρι. Τηλ: 
210 9536512.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από το ξενοδοχείο Novus 
Α’ κατηγορίας στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Προσφέρεται μόνιμη εργασία. Τηλ: 211 
1053000, κα Πολίτη και κα Ξενιτίδη.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Guest Relations, με άριστη 
γνώση Ρώσικων και σχετική προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

Η MIDEAST, μεγάλο τουριστικό πρακτορείο ζητά 
δύο έμπειρα άτομα για το τμήμα αεροπορικών 
εισιτηρίων. Βιογραφικά στο e-mail: miliovits@
mideast.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για την καλοκαιρινή σε-
ζόν. Βιογραφικά στο e-mail: alpha.employment@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για την καλοκαιρινή 
σεζόν. Τηλ: 6948 662152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για 1 φορά/ανά εβδομάδα 
από κεντρικό ξενοδοχείο στην Πλάκα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kimonhotelathens.com, τηλ: 
210 3314658.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με άπταιστα Αγγλικά και γνώσεις 
Η/Υ, για εργασία σε τουριστικό γραφείο στο κέντρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paloma-tours.com, 
τηλ: 210 8227351.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στη Σκιάθο αναζητά Προσωπικό 
για τη σεζόν 2015. Συντηρητή-Καμαριέρα-άτομο 
για την υποδοχή-Barman. Παρέχεται διαμονή, 
διατροφή, ασφάλεια, 8ωρο, 7ήμερο. Βιογραφικά 
με skype και φωτογραφία στο e-mail: jobs@
melinasjobs.gr, κωδ: Ref: ΣΚ04.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* Boutique Hotel, Camvillia 
Resort, στη Μεσσηνία αναζητά Υπεύθυνη Τμή-
ματος Housekeeping. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexakis@camvillia.gr.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* Boutique Ηotel, Camvillia 
Resort, στη Μεσσηνία αναζητά άτομο για την 
κάλυψη θέσεως της Reception. Απαραίτητη 
γνώση Γαλλικής Γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: alexakis@cmavillia.gr.

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 5* Elegance Luxury Suites στο 
Τραγάκι Ζακύνθου ζητά Καμαριέρες και Assistant 
Housekeeper με προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμο-
νή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegancesuites.gr.

ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 5* Elegance Luxury Suites στο 
Τραγάκι ζητά Υπάλληλους Υποδοχής. Προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικής απαραίτητη. Διαμονή-δια-
τροφή. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: manager@elegancesuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής-κρατήσεων-
υπεύθυνος μονάδας με προϋπηρεσία από το 
Boutique Hotel στις Κυκλάδες. Απαραίτητα: 
άριστος χειρισμός Η/Υ και Αγγλικών, διαμονή 
και ημιδιατροφή εντός ξενοδοχείου. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@bluesand.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για spa ξενοδοχείου 5* στη Σα-
ντορίνη, με προϋπηρεσία. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, 
τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχει-
ακή μονάδα στο Λουτράκι. Απαραίτητη η καλή 
γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail siokosandreas@gmail.com.

ΤΟ ASTERAS RESORT στην Καρδάμαινα της 
Κω ζητά για τo 2015 Υπαλλήλους Υποδοχής. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώση Αγγλικής και Ιτα-
λικής Γλώσσας και επαγγελματική συμπεριφορά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@asterasresort.gr.

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ «Ελαιώνας της Γέρας» με έδρα τη 
Λέσβο αναζητά τελειόφοιτο/απόφοιτο τουριστικής 
σχολής για εποχική απασχόληση. Απαραίτητα 

προσόντα: Γνώση Αγγλικών, επιπλέον γλώσσα θα 
εκτιμηθεί, γνώση Η/Υ. E-mail: info@lesvoseleon.
gr, τηλ: 6947 449615.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά 3 Διοικητικά Στελέχη, 
για πλήρη και μόνιμη απασχόληση στη διεύθυνση 
ανάπτυξης. Άριστη γνώση pc και internet. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο αναζητεί νέα για 
τη θέση της υποδοχής. Καλές γνώσεις Η/Υ και 
δυνατότατα διαμονής εντός του ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paradiseview.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητά 3 Στελέχη για 
πλήρη απασχόληση. Θα προτιμηθούν όσοι έχουν 
εμπειρία στη χρήση computer και internet. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tour.org@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με γνώση 
protel, άπταιστα Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά η 
Γαλλικά. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Βοηθός Λογιστή για ξενο-
δοχείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@bookingsantorini.com.

KULTIA is seeking a Sales Manager for its 
jewellery corner in Halkidiki luxury hotel. 
English essential, Russian, prior experience 
will be valued. Accommodation, board offered. 
CVs: info@kultia.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζά-
κυνθο ζητούνται μαθητές ξενοδοχειακής τέχνης, 
τουριστικών σχολών (Ι.Ε.Κ) για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: stabulo1955@gmai.com, 
τηλ: 2351 027576, 2695 051830, 6982 926880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες με γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας για να εργασθούν σε ξενοδοχειακές 
μονάδες στο τμήμα απασχόλησης παιδιών και 
ψυχαγωγίας κατά την περίοδο Μάιος-Οκτώβρης. 
Τηλ: 2825 062664, 6940 581716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενο-
δοχείο στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: 
msynodinou830@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Elegant Fasilities αναζητά εκ μέρους 
μεγάλου τουριστικού γραφείου ομίλου, Γενι-
κό Διευθυντή για το ξενοδοχείο της στη Σόφια, 
της Βουλγαρίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υπεύθυνου Προμηθειών 
από ξενοδοχείο, για πρακτική στο τμήμα προ-
μηθειών - αποθήκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrios.a.kourtis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από το ξενοδοχείο Beach 
House Antiparos στην Αντίπαρο, για τη σεζόν 
2015 (Μάιος - Σεπτέμβριος), με αντίστοιχη προ-
ϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@beachhouseantiparos.com, τηλ: 
22840 6400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ - Front Office, με άριστη 
γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, 
γνώσεις Η/Υ. Επιθυμητή η γνώση της Βουλγαρικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: reservetions@
portoelea.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από τουριστικό κατάλυμα, με 
προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός και κατάλυμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@georgebeachstudios.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Κω αναζητά Αισθητικό 
με γνώσεις αισθητικής και μασάζ για την καλο-
καιρινή σεζόν 2015. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: nastzav99@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά άτομο για 
manicure - pedicure για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, Β’ Μάγειρας και Υπάλλη-
λος Υποδοχής από ξενοδοχείο δυναμικότητας 
16 Σουϊτών στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Τηλ: 
6983 896775, κος Παπαδογούλας Γεώργιος.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Caravel Zante, στη Ζάκυνθο 
ζητά για την τουριστική περίοδο Υπαλλήλους 
Υποδοχής με γνώση Αγγλικών, Γερμανικών και 
σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
caravelz@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ και Front Office-Back 
Office με γνώσεις ξένων γλωσσών, από ξενοδο-
χείο πολυτελείας στη Νάξο. Διαμονή, διατροφή 
εξασφαλισμένη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: villamarandi@gmail.com, τηλ: 6944 
633998, 210 8072401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με εμπειρία στο χώρο 
του αεροπορικού εισιτηρίου (προαπαιτούμενη 
γνώση Sabre, ακτοπλοϊκού και Αγγλικών) για 
εργασία σε ταξιδιωτικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@figamegroup.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Domotel Agios Nikolaos Suites 
Resort 4* στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, επιθυμεί 
να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015 
Υπάλληλο Υποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
tha@domotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Νovus Α΄ κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά Σπουδαστές /τριες ΤΕΙ για πρακτική 
άσκηση στο τμήμα υποδοχής. Τηλ: 211 1053000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Ρεσεψιονίστ με καλή 
γνώση H/Y και PROTEL ιδανικά. Αγγλικά και 
Ελληνικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 
(ΙΑΤΑ) με γνώση προγραμμάτων εισιτηρίων 
Amadeus / Galileo. Τηλ: 210 5235249,ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ρεσεψιόν - καφέ από ξενο-
δοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6978 085965, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια - Καμαριέρα, υπεύθυ-
νη, με γνώσεις Αγγλικών, από ξενοδοχείο στη 
Σκιάθο. Εποχική εργασία από Μάιο - Οκτώβριο. 
Τηλ: 210 8075893.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Καμαριέρα για εποχική εργασία σε ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια στον Άγιο Νικήτα Λευκάδος. 
Πενταετής προϋπηρεσία απαραίτητη. Παρέχεται: 
διαμονή, διατροφή, ΙΚΑ και ικανοποιητικός μισθός. 
Τηλ: 6977 574295, Κα Ιωάννα.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Οk Hotels ζητά για τα ξενοδοχεία της 
Kriti Beach - Kyma Beach, στο Ρέθυμνο Κρήτης, 
Υπάλληλους Υποδοχής. Γνώση της Γερμανικής 
γλώσσας επιθυμητή. E-mail με φωτογραφία: 
kritibeach@ok-rethymno.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στη Μύκονο ζητά 
Receptionist και Νυχτερινή Receptionist. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@deliancollection.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην περιοχή της Ανατο-
λικής Θεσσαλονίκης, ζητείται Receptionist με 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον Αγγλικών. Η γνώση άλλων γλωσσών 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@fourseasons.gr.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel (SLH) 
στη Μύκονο, ζητά Receptionist. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών (δεύ-
τερη γλώσσα επιθυμητή). Παρέχεται διαμονή, 
διατροφή και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με τουριστική δραστηριότητα αναζητά 
νέους για εργασία. Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - 
ΙΕΚ. Ωράριο: 09:00 - 16:00. Τηλ: 210 3211592.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια από ξενοδο-
χείο 5* στην Αράχωβα. Αρμοδιότητες: δωμάτια, 
κοινόχρηστοι χώροι και πλυντήριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 2267 032532.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Υπάλληλοι Υποδοχής στη 
Φολέγανδρο. Γνώση ΕΡΜΗ και εμπειρία τουλά-
χιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aspalathras.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Boutique ξενοδοχείο αναζητεί 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinacv@gmail.com, κωδ: ΜRFD.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από κεντρικό ξενοδοχείο 
της Πάτρας, να εργασθούν για ημιαπασχόληση. 
Οι υποψήφιες θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 6980 981773.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο, ζητεί Υπάλληλο Υπο-
δοχής για την καλοκαιρινή σεζόν. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση στη Μύκονο 
και απαραίτητες γνώσεις τουλάχιστον 2 ξένων 
γλωσσών(Αγγλικά-Ιταλικά). E-mail: mykmike@
icloud.com, με την ένδειξη Skywalker.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με ενοικιαζόμενες βάρκες στους 
Παξούς ζητά ειδικευμένο άτομο με γνώση Αγγλι-
κών και εξυπηρέτησης πελατών. Κατά προτίμηση 
με ανάλογη εμπειρία. Τηλ: 26620 32678, 6974 
399919.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά Στελέχη Πωλή-
σεων για προώθηση τουριστικών προγραμμάτων 
σε πελατολόγιο ομίλου. Εργασία εσωτερική, μι-
σθός, προμήθειες, ασφάλιση και bonus στους 
Αμπελόκηπους. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 1.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική επιθυμεί να προ-
σλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για τις 
εξής θέσεις: Μάγειρας και Υπάλληλος Υποδοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: s@ghtour.gr.

Εστίαση-Μάγειρες 
-Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για snack bar ξενοδοχείου στην 
Κεφαλλονιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κουζίνα. 
Παρέχονται διαμονή και διατροφή δωρεάν. Τηλ: 
210 8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από καφέ - ουζερί για σέρβις. 
Τηλ: 2310 709849, 6980 707998, κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος-Παρασκευαστής Πίτσας, 
από αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, στην Ανατο-
λική Θεσσαλονίκη. Καθήκοντα: παρασκευή πίτσας 
και ομοειδών, καλή χρήση εξοπλισμού, τήρηση 
κανόνων υγιεινής. Επαγγελματικός τίτλος σχολής 
μαγειρικής, τουλάχιστον 1-2 έτη προϋπηρεσία. 
Fax: 2310 253713.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τουριστική 
περίοδο 2015 Σερβιτόρους με σχετική προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με προϋπηρεσία, για 

εποχική εργασία σε εστιατόριο στην Περίσσα 
Σαντορίνης. Τηλ: 6940 784118.

LOOKING for a Cook A’ for Chinese Cuisine. 
Υoung and talented, for an amazing 5* hotel 
in island Kos. Excellent salary and benefits. 
CVs: info@controlhospitality.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Alesahne Beach Hotel στη 
Σαντορίνη, ζητά να προσλάβει Μάγειρα με 
προϋπηρεσία στην ελληνική, μεσογειακή και 
δημιουργική κουζίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alesahne.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε κατάστημα με 
κρέπες, βάφλες, καφέ στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία και εμπειρία σε 
κρέπα. Βιογραφικά στο e-mail: chocofreddo35@
gmail.com, τηλ: 6977 468111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γνωστή κρεπερί στον Πειραιά. 
Τηλ: 6979 147019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθητής Μαγειρικής για πρακτική 
άσκηση στη Μήλο, σε γνωστό εστιατόριο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: emoraitis@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες για bar στην 
επαρχία. Βιογραφικά στο e-mail: iannis37@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κρύα κουζίνα με γνώσεις, για 
μεγάλο ξενοδοχείο 4* στο δεύτερο πόδι Χαλκι-
δικής. Τηλ: 6941 662392.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες για σέρβις, από cafe bar στο 
πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Τηλ: 6941 662392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για βασικό menu πιτσαρίας 
στο Λαγκαδά. Τηλ: 6997 000009.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βarwoman και Σερβιτόρες για την 
καλοκαιρινή σεζόν σε cafe - bar. Βιογραφικά 
στο e-mail: alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με προϋπηρεσία, για ουζερί 
- μεζεδοπωλείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βarwoman και Σερβιτόρες για την 
καλοκαιρινή σεζόν σε cafe - bar. Βιογραφικά 
στο e-mail: gpalioudakis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας νέος, από σχολή για δημι-
ουργική μεσογειακή κουζίνα την καλοκαιρινή 
σεζόν, σε bar - restaurant στην Κεφαλλονιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: maria_dipla@hotmail.
com, τηλ: 6979 779233.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α για μπυραρία στο Νέο 
Ηράκλειο. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: litharia-1927@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service από καφέ στην 
Κηφισιά. Τηλ: 210 6230857.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα να εργαστεί σε fast food στην 
Άνω Γλυφάδα. Πρωινή 8ωρη εργασία με ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 9605283.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας - Λατζιέρης με 
προϋπηρεσία, να μιλάει και να διαβάζει καλά 
Ελληνικά στην Κεφαλλονιά. Τηλ: 6974 820984, 
26710 31616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Βοηθός από εστιατόριο 
στα Βλαχάτα Κεφαλλονιάς. Τηλ: 6974 820984.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας ή Μαγείρισσα από εστι-
ατόριο ελληνικής, δημιουργικής κουζίνας στη 
Σαντορίνη, με προϋπηρεσία. Παρέχονται: ασφά-
λιση πλήρης-διαμονή-μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: chefksarris@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με εμπειρία, από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά, με την ένδειξη 
Σερβιτόρες στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στη Σκιάθο αναζητά Προσωπικό 
για τη σεζόν 2015. Συντηρητή-Καμαριέρα-άτομο 
για την υποδοχή-Barman. Παρέχεται διαμονή, 
διατροφή, ασφάλεια, 8ωρο, 7ήμερο. Βιογραφικά 
με skype και φωτογραφία στο e-mail: jobs@
melinasjobs.gr, κωδ: Ref: ΣΚ04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης, Βοηθός και ένας Μπουφετζής 
από ελληνικό εστιατόριο στο Αμβούργο. Τηλ: 
0049 1716160550.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας διπλωματούχος, Chef και 
Βοηθός, για την παιδική κατασκήνωση Τα Δελφίνια. 
Τηλ: 6931 180386, 6978 126400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι, Ψήστης και άτομο για salad 
bar στην περιοχή Crailsheim της Γερμανίας. 6 
μέρες την εβδομάδα. Ωράριο: 11:30-14:30 και 
17:30-22:00. Προσφέρεται διαμονή, διατροφή 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: silver.
lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βarman και Σερβιτόροι για cafe - 
bar στην περιοχή του Πανοράματος. Τηλ: 6976 
777903.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ jackieO’ στην περιοχή Super 
Paradise Μυκόνου ζητεί έμπειρο Ζαχαροπλά-
στη - Pastry Chef, για τη θερινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: alkisvardaramatos@
yahoo.gr, τηλ: 6936 706055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου από εστιατόριο 
στη Σαντορίνη. Επιθυμητή η προϋπηρεσία μιας 
σεζόν. Τηλ: 6983 500953, κος Λεωνίδας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για μπουφέ και λάντζα 
από πιτσαρία στο Γαλάτσι. Βραδινή βάρδια. Τηλ: 
210 2920280.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες για μπουφέ - 
σέρβις σε αναψυκτήριο στο Γαλάτσι. Πλήρες 
ωράριο, ασφάλιση, απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6972 833837, 6972833838, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες για μπουφέ και σέρβις από 
νέο κατάστημα - καφέ στο κέντρο της Αθήνας. 
Κάτοικοι γύρω περιοχών. Τηλ: 6948 560791.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται από εστιατόριο - ψαροτα-
βέρνα στη Σκιάθο. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών 
και άλλης γλώσσας. Τηλ: 6974 493939.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται άμεσα για καφέ - bar στο 
Πόρτο Ράφτη. Τηλ: 22990 72898, 6936 160187.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ επαγγελματίας ζητείται για εστια-
τόριο - ψαροταβέρνα στη Σέριφο στο λιμάνι με 
γνώση ξένων γλωσσών, εμφανίσιμη. Παρέχεται 
διαμονή, διατροφή, ένσημα, καλά ποσοστά. Τηλ: 
22810 51391, 6932 191883.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ εμφανίσιμη, με γνώσεις buffet, ζη-
τείται από καφέ - κρεπερί στα Νότια Προάστια. 
Τηλ: 6936 930702.

ΝΕΕΣ -ΟΙ ζητούνται για service και buffet από 
καφετέρια στον Άλιμο. Τηλ: 6939 092761.

ΝΕΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για απογευματινή 
εργασία από cafe. Τηλ: 210 3214354.

ΝΕΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από σουβλατζίδικο στο 
Κέντρο της Αθήνας για part time απογευματινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 3240100.

ΝΕΑ -ΟΣ με εμπειρία στον καφέ, ζητείται από 
αναψυκτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 6942 480799.

BARMAN με εμπειρία ζητείται άμεσα για καφέ 
- bar στο Πόρτο Ράφτη. Τηλ: 22990 72898, 
6936 160187.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ - Μπουφετζής με γνώσεις καφέ, 
ζητείται από καφετέρια στη Λούτσα. Τηλ: 6974 
421550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες-Ζαχαροπλάστες όλων των 
επιπέδων, για 5* ξενοδοχεία και εστιατόρια με 
Michelin αστέρια/rosettes. Καλά Αγγλικά-fine 
dining προϋπηρεσία. E-mail στα Αγγλικά, με 
φωτογραφία-skype: silver.lining37@yahoo.com, 
τηλ: 2311 242026, 6937 212290. Silver Lining.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ με προϋπηρεσία ζητείται από εστια-
τόριο πολυτελείας. Περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 6977 
914557.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από ψητοπωλείο στο Περι-
στέρι. Νέα, ευπαρουσίαστη. Τηλ: 6977 090311.

ΑΤΟΜΑ (2) με γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών, 
με όρεξη για εργασία, ζητούνται για ξενοδοχείο, 
καφέ, restaurant, για service. Τηλ: 210 5242471, 
6994 505862.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας και Βοηθός - λάντζα από 
το ξενοδοχείο Giannoulaki στη Μύκονο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@deliancollection.com, τηλ: 
6944 375951, κος Γιαννούλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες /ισσες και Παρασκευα-
στές /τριες, από καφέ στην οδό Ιφιγένειας στη 
Μεταμόρφωση. Κοντά στην πλατεία του Carrefour 
Μαρινόπουλος, για κρύα πιάτα-σαλάτες-ψητά. Τηλ: 
6944 330496. Ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες, από καφέ στην οδό 
Ιφιγένειας στη Μεταμόρφωση, στην πλατεία του 
Carrefour Μαρινόπουλος. Τηλ: 6944 330496. 
Ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista για καφέ στην οδό Ιφιγένειας 
στη Μεταμόρφωση, στην πλατεία του Carrefour 
Μαρινόπουλος. Τηλ: 6944 330496. Ώρες επι-
κοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει από όλες τις 
θέσεις κουζίνας από πολυχώρο εστίασης. Τηλ: 
2310 402054, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ και Β’ Μάγειρας από εστιατόριο μο-
ντέρνας ελληνικής κουζίνας στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannispap1@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για τη στελέχωση κα-
ταστήματος εστίασης. Άτομα με προϋπηρεσία θα 
προτιμηθούν. Βιογραφικά με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία στο e-mail: ioannispapanikolaou@
gmail.com, τηλ: 6977 083445.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα για κρύα κουζίνα με 
γνώσεις και εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε 
αντίστοιχη θέση για μεγάλο ξενοδοχείο 4* στο 
δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef@bluedolphinhotel.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχειακή μονάδα στο 
Λουτράκι. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: siokosandreas@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για το εστιατόριο ψωμί 
και αλάτι στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef2@psomialati.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα έμπειρη για εστιατόριο 
στη Σέριφο. Απαραίτητη προϋπόθεση η Αγγλική 
γλώσσα και η εμπειρία. Ικανοποιητικός μισθός, 
ασφάλεια, διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: alpha.employment@outlook.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεπιέρης - Μπουφετζής από snack 
- bar στη Μύκονο. Τηλ: 6906 721641.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Γυρά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: stamykonos@gmail.com, τηλ: 
6906 721467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος για ξυλόφουρνο σε 
εστιατόριο στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6906 721467.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Μάγειρα και Βοηθό 
Μάγειρα. Βιογραφικά στο e-mail stamykonos@
gmail.com, τηλ: 6906 721467.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Σερβιτόρο /α 
και Βοηθό, με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλι-
κών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6906 721467.

ΑΛΥΣΙΔΑ αρτοποιείων ζητά Πωλήτριες με γνώ-
σεις cafe στην Κηφισιά. Ωράριο: 10:00-15:00, 
18:00-21:00. Τηλ: 210 8073350, 6973 770710.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολύ πεπειραμένος Ζαχαροπλάστης 
από μεγάλη επιχείρηση ζαχαροπλαστείο-εστια-
τόριο με 25ετή παρουσία στο χώρο της μαζικής 
εστίασης, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@premierkefalonia.
gr, τηλ: 6906 709434.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία από γνωστό φούρνο 
στον Πειραιά (24ωρο). Απαραίτητη προϋπόθεση 
η παρασκευή καφέ και πώληση προϊόντων αρτο-
ποιίας-ζαχαροπλαστικής. Ωράριο: 08:00 - 21:00. 
Τηλ: 6947 026432.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου από κατάστημα 
κεμπάπ στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Τηλ: 
211 0122115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης πεπειραμένος /η, από 
εμπορική επιχείρηση για πλήρης απασχόληση. 
Ωράριο: 17:00 - 15:00. Τηλ: 210 2138660.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, επαγγελματίες για υπο-
δοχή από εστιατόριο στη Μύκονο. Απαραίτητα 
γνώση ξένων γλωσσών. Τηλ: 6980 573638.

ΑΤΟΜΑ (2) με γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών, 
με όρεξη για εργασία, ζητούνται για ξενοδοχείο, 
καφέ, restaurant, για service. Τηλ: 210 5242471, 
6994 505862. 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο Παλαιό Φάληρο ζητά νέο /α 
Barista και Βοηθό Bar, με γνώσεις καφέ. Δευ-
τέρα - Παρασκευή, ωράριο: 12:00 - 20:00. Τηλ: 
6978 281928.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και οικογένειες που ενδια-
φέρονται να αναπτύξουν οικιακή οικονομία με 
ζώα, κότες, κουνέλια, μοσχάρια, αμνοερίφια, 
περιστέρια κ.λπ., για αύξηση εισοδήματος. Όροι 
συνεργασίας ευνοϊκοί. Τηλ: 210 7219084.

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για εργασία σε κτήμα στο 
Λουτράκι, ως Εσωτερικοί, ο ένας για φροντίδα 
ηλικιωμένης και καθαριότητα και ο άλλος να 
γνωρίζει από τεχνικές και αγροτικές εργασίες. 
Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6980 320099.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Agrostis ζητά Γεωπόνο για την προώθηση 
των προϊόντων της. Θετικά η γνώση της Ελληνικής 
αγοράς που αφορά στις ομάδες παραγωγών, συ-
νεταιρισμούς και στους Γεωπόνους - Συμβούλους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@agrostis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής γεωργικών μηχανημάτων 
- τρακτέρ για όλη την Ελλάδα. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, εμπειρία, προϋπηρεσία ανάλογη, δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ΑΕΙ για μόνιμη εργασία από 
νεοσύστατη κατασκευαστική πρασίνου. Δίπλωμα 
Ι.Χ, προϋπόθεση τα άριστα Αγγλικά, η χρήση Η/Υ 
και ο σχεδιασμός αρδευτικών δικτύων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: greconstructions@gmail.com.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά  
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές, Αθλητές, Εμψυχωτές 
για καλοκαιρινό camp αθλημάτων και αθλητικά 
events σε συνεργασία με το replayce. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@replayce.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γυμνάστρια ή φοιτήτρια με γνώσεις 
zumba και μοντέρνου χωρού, για την παιδική 
κατασκήνωση Τα Δελφίνια. Τηλ: 6931 180386, 
6978 126400.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά Αισθη-
τικό, για πωλήσεις καλλυντικών, ενημέρωση 
πελατών, εφαρμογή προϊόντων. Βασικές γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 210 9613480.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοντέλα από γνωστό μαγαζί με 
κοσμήματα, αξεσουάρ και εποχικά είδη για φω-
τογράφιση με μαγιό. Βιογραφικά με ολόσωμη 
φωτογραφία, και δείγματα δουλειάς στο e-mail: 
konstantinosextreme@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ για άμεση 
συνεργασία-δημιουργία νέας πρωτοποριακής 
κολεξιόν παιδικών ρούχων, για διάθεση στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sorisoltd@gmail.com, τηλ: 210 5785326.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές -τριες από μεγάλο γυ-
μναστήριο Εύοσμου Θεσσαλονίκης για άμεση 
και μελλοντική συνεργασία. Γνώσεις ομαδικών 
μαθημάτων αίθουσας. Βιογραφικά, με φωτογρα-
φία, στο e-mail: gymnastirio.evosmos@yahoo.
com, τηλ: 6933 6712082.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για spa ξενοδοχείου 5* στη Σα-
ντορίνη, με προϋπηρεσία. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, 
τηλ: 6947 188318.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικής αισθητικής νεοσύστατο στον 
Άγιο Δημήτριο ζητεί Δερματολόγους, Πλαστικούς 
Χειρουργούς, Αισθητικούς με 5ετή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον. Παρέχεται υψηλός μισθός, ασφά-
λεια, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 9714800@
gmail.com, τηλ: 210 9714800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί από χώρο spa. Παρέ-
χεται μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 7015392.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Αισθητικοί για πρακτική άσκηση 
από κέντρο αισθητικής στα Μελίσσια. Τηλ: 210 
8037730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ευπαρουσίαστες από στού-
ντιο μασάζ, χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 
6906 641709.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για κέντρο spa στο Μαρούσι. 
Τηλ: 6940 721611, 211 2169938.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ευεξίας και χαλάρωσης ζητούνται 
νέες, έμπειρες για μασάζ. Τηλ: 211 0182715.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από ΤΕΙ για πρακτική άσκη-
ση σε κέντρο αισθητικής στο Γέρακα. Τηλ: 210 
6654005, 6974 141387.

ΕΤΑΙΡΙΑ spa μεγάλη ζητά Αισθητικούς, Φυσι-
οθεραπευτές και Μanager για τη στελέχωση 5* 
ξενοδοχείων στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα. 
Υψηλές αποδοχές και bonus. Τηλ: 210 7015392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κομμωτήριο στην Αγία Παρα-
σκευή, με γνώσεις βαφείου, πιστολάκι. Ευγενική 
και πρόθυμη. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 6973 464320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη σε όλα τα 
στάδια από κομμωτήριο στην περιοχή Πατησίων. 
Τηλ: 210 8623514, 6943 922135.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με μεγάλη εμπειρία και 
πολύ καλή γνώση σε βαφείο, κούρεμα, πιστολάκι, 
στο Κολωνάκι. Τηλ: 210 3622916.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια για εργασία στην Κύθνο, 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Παρέχεται μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 5904242, 6944 888155.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαλάνδρι ζητά Τεχνίτη 
Βαφείου, Κομμωτές /τριες, Τεχνίτες manicure 
- pedicure και Βοηθούς. Τηλ: 210 6770888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές για κομμωτήριο στην 
Αττική επί του Αγίου Μελετίου. Τηλ: 210 8657284, 
6977 294609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου για ανδρικό 
κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8944117.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου με γνώσεις 
από πιστολάκι από κομμωτήριο στους Αγίους 
Αναργύρους. Τηλ: 210 2448710.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρες από στού-
ντιο νυχιών στην Καλλιθέα. Τηλ: 6944 720480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Μανικιουρίστ από πολυτελή 
χώρο αισθητικής στα Βόρεια Προάστια. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6945 948612.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κολωνάκι ζητά Βοηθό να 
γνωρίζει από πιστολάκι. Τηλ: 210 3643343.

ΑΠΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Πλαστήρας στην πλατεία 
Γλυφάδας ζητείται έμπειρος /η Τεχνίτης /τρια 
Βαφείου, έμπειρη Μανικιουρίστ με γνώση απο-
τρίχωσης και έμπειρος /η Κουπέρ για το αντρικό 
τμήμα. Τηλ: 210 8946098, 210 8980251.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες για μοντέρνο 
ανδρικό κούρεμα με επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Δεκτοί και νέοι Κομμωτές /τριες για πρακτική. 
Τηλ: 6987 210872 κα Φράγκου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός από φαρμακείο στον Ωρωπό 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώση εκτέλεσης συνταγών, συμπληρωμάτων 
διατροφής και καλλυντικών. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία, φιλικό κλίμα εργασίας. E-mail: anfotop@
otenet.gr, τηλ: 22950 31592.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Κω αναζητά Αισθητικό 
με γνώσεις αισθητικής και μασάζ για την καλο-
καιρινή σεζόν 2015. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: nastzav99@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά άτομο για 
manicure - pedicure για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία, πολύ 
καλές γνώσεις γυναικείου και ανδρικού τμήματος 
- σαλόνι βαφείο, από καινούριο κομμωτήριο στον 
Άλιμο. Άριστο εργασιακό περιβάλλον, μισθός 
αναλόγως εμπειρίας. Τηλ: 6942 912775, 210 
9902091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια, από πολυτελές κομμωτήριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 6940 528307.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας έμπειρος /η με πολύ καλές 
γνώσεις στο βαφείο και προϋπηρεσία απαραίτητη 
για καινούριο κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 
6942 912775, τηλ: 210 9902091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια για άμεση πρόσληψη, 
πλήρη ή μερική απασχόληση στα Νότια Προάστια. 
Τηλ: 6999 767991, 6932 227161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια για σαλόνι με μεγάλη 
πείρα για καινούριο κομμωτήριο. Άριστες συνθήκες 
εργασίας και αποδοχές αναλόγων προσόντων. 
Τηλ: 2109902091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διατροφολόγος - Διαιτολόγος με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος για παροχή υπηρεσιών 
διατροφής σε εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
margeneral@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για φαρμακείο στο Παλαιό 
Φάληρο. Κατά προτίμηση με γνώση καλλυντικών 
φαρμακείου, πλήρες ωράριο. Τηλ: 6944 128070, 
210 9853583.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Περιστέρι ζητεί έμπειρους 
Κομμωτές /τριες. Εξαιρετικό περιβάλλον, σταθερή 
εργασία, καλές αποδοχές, συνεχής εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 5772866.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές, Αθλητές και Εμψυχωτές 
για καλοκαιρινό camp αθλημάτων και αθλητικά 
events σε συνεργασία με το replayce. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@replayce.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτριες με γνώση manicure 
- pedicure με προϋπηρεσία και άριστη γνώση 
Ελληνικών και Αγγλικών, για υπεύθυνη εργασία 
σε spa κρουαζιερόπλοιου. Παρέχεται ανταγωνι-
στικό πακέτο αποδοχών, διαμονή και διατροφή. 
Ε-mail: avra.spas@gmail.com.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
ξενοδοχεία στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από αλυσίδα αρτοζαχα-
ροπλαστείων, για το κατάστημά της στο Πλαγιά-
ρι. Εμπειρία σε ανάλογη θέση και κάτοικος της 
περιοχής. Fax: 2310 253713.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για φροντίδα 
μεσήλικα με κινητικά προβλήματα στον Πειραιά. 
Μη Καπνίστρια και με χαρτιά για ένσημα. Παρέχεται 
σίτιση, στέγαση -βασικός μισθός με ένσημα. Ένα 
ρεπό την εβδομάδα. Τηλ: 6970 080287.

TO METROPOLIS Sandwiches ζητά νέες ευπαρου-
σίαστες για promotion - delivery. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: topintzisl@gmail.com.

ΤΟ METROPOLIS Sandwich ζητά άτομα για δι-
ανομή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
topintzisl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρες για την καλοκαιρινή σε-
ζόν. Βιογραφικά στο e-mail: alpha.employment@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας - Λαντζιέρης με 
προϋπηρεσία, να μιλάει και να διαβάζει καλά 
Ελληνικά στην Κεφαλλονιά. Τηλ: 6974 820984, 
26710 31616.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα 
στα Λουδράτα Κεφαλλονιάς. Τηλ: 6974 820984, 
26710 31616.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα 
στα Βλαχάτα Κεφαλλονιάς. Τηλ: 6974 820984, 
26710 31616.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ καθαρισμού ζητά άτομα για εργασία 
στον τομέα καθαριότητας, κυρίως με προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: geokonstandinidis@
yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για λάντζα, από ψητοπωλείο 
στην Αρτέμιδα. Τηλ: 22940 22904.

ΝΕΕΣ -ΟΙ και άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, ζη-
τούνται για εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες 
από διαφημιστικό γραφείο. Παρέχονται μισθός 
και bonus. Τηλ: 210 5446460, 6975 731397.

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για εργασία σε κτήμα στο 
Λουτράκι, ως Εσωτερικοί, ο ένας για φροντίδα 
ηλικιωμένης και καθαριότητα και ο άλλος να 
γνωρίζει από τεχνικές και αγροτικές εργασίες. 
Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για μπουφέ και λάντζα 
από πιτσαρία στο Γαλάτσι. Βραδινή βάρδια. Τηλ: 
210 2920280.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά άτομα για τη 
λάντζα. Τηλ: 6944 782108.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για καθαρισμό κτιρίων, 
χώρων για περιοχές εντός Αττικής. Τηλ: 210 
6459462, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο ζητείται για καθαριότητα σε 
κτήμα στο Λουτράκι. Παρέχεται διαμονή και 
διατροφή. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για επαγγελματικούς 
χώρους. Περιοχές Γέρακας και Καματερό. Τηλ: 
6986 587919.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Μάγειρας και Βοηθός - λάντζα από 
το ξενοδοχείο Giannoulaki στη Μύκονο. Βιογρα-

φικά στο e-mail: info@deliancollection.com, τηλ: 
6944 375951, κος Γιαννούλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εργοστάσιο ζαχα-
ροπλαστικής στο Περιστέρι. Δευτέρα - Σάββατο, 
ωράριο: 08:00 - 14:00. Τηλ: 210 5776558.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός εσωτερική ή εξωτερική 
με προϋπηρεσία και συστάσεις για οικογένεια με 
1 παιδί. Μισθός ικανοποιητικός και εργόσημο. 
Τηλ: 210 3822559.

ΝΕΟΣ -Α με μηχανάκι ζητείται από εταιρία 
ταχυμεταφορών, μισθός bonus. Περιοχή Νέο 
Ψυχικό. Τηλ: 210 6725860, 210 6725861, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΝΕΑ -ΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για διανομή φυλλαδίων. 
Περιοχές Νέα Σμύρνη και γύρω. Τηλ: 6936 465808.

ΝΕΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για διανομή διαφημιστικών 
φυλλαδίων από στούντιο ομορφιάς. Περιοχή 
Σύνταγμα. Τηλ: 6975 851361.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός Εσωτερική, vegetarian, οικο-
λογική συνείδηση, διαμονή σε ατομικό δωμάτιο 
- λουτρό, εντός δάσους, θεραπεία ασθενειών, 
ευπρόσδεκτες ανεξαρτήτου ηλικίας. Ικανοποι-
ητική αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: agapi@
oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για κέντρα ξένων γλωσσών 
και οικία στην Καλλιθέα. Απόλυτης εμπιστοσύνης-
ήθους-ακέραιος χαρακτήρας-εργατικότατη-υπεύθυ-
νη-σοβαρή-ολιγόλογη. Μόνο σοβαρές προτάσεις και 
μόνιμη σταθερή συνεργασία, συμβόλαιο, 20ώρες/
εβδομάδα, πρωινά 10:00-14:00. Ένσημα και ΙΚΑ. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, κάτοχος ΕΙΧ για φύλαξη και 
μεταφορά παιδιού 4 ετών στο σχολείο. Ωράριο: 
8:00 - 9:00 το πρωί και 15:00 - 16:00 το απόγευ-
μα. Μόνο περιοχές Νίκαια-Κορυδαλλός-Ρέντη. 
Τηλ: 6931 108441.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας για την κάλυψη θέσης security 
σε ιχθυοτροφείο στην Κορινθία. Κάτοχος της 
ειδικής άδειας και αυτοκινήτου, με άνεση στο 
στοιχείο του νερού. Τηλ: 6978 609546.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Χαλιών από καθαριστή-
ριο, για την περιοχή των Γιαννιτσών. Απαραίτητα 
προσόντα: δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας και 
γνώση του πολεοδομικού συγκροτήματος της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6974 320435.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με άδεια security και κάτοχοι 
μεταφορικού μέσου για φύλαξη στα Νότια Προά-
στια. Ωράριο: 10:00 - 13:00. Τηλ: 210 2711000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα security να εργασθούν 
ως Προσωπικό Ασφαλείας σε ιδιωτική εται-
ρία. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και 
απολυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας, γνώστης και των γύρω 
περιοχών από εστιατόριο - πιτσαρία στη Νέα Ιωνία. 
Μεσημεριανή απασχόληση και προϋπηρεσία 5 
χρόνια. Τηλ: 210 2714439.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Delivery, με δικό τους μηχανάκι από 
κατάστημα εστίασης στην Νέα Κηφισιά. Ωράριο: 
10:00 - 19:00. Τηλ: 6978 488339, 211 2101802.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Διανομέας με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας, άριστη γνώση Αθηνών και Προαστί-
ων, από εταιρία τροφίμων στη Ραφήνα. Ωράριο 
απογευματινό: 09:00-17:00. Τηλ: 2294 079803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας, με εμπειρία στο 
χώρο της εστίασης, για μπουφέ, καθαριότητα 
και λάντζα, από ιταλικό εστιατόριο στον Πειραιά. 
Ωράριο: 16:00-20:00. Τηλ: 210 4112450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με μηχανάκι για delivery σε 
αναψυκτήριο στον Ελαιώνα, με προοπτική της 
πλήρης εργασίας. Τηλ: 6947 944049, ώρες 
απογευματινές.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο στην Αθήνα ζητά Λα-
ντζιέρη /ισα με απαραίτητη προϋπηρεσία. Fax: 
210 5231229, τηλ: 211 1053000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο χωρίς υποχρεώσεις, ως Εσω-
τερική, μη καπνίστρια, για φροντίδα κυρίου 53 
ετών, ανάπηρου (όχι κατάκοιτου) και της κατοικίας 
του. Προσφέρεται διαμονή, διατροφή, αμοιβή 
και ασφάλιση. Τηλ: 6973 204338.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με δικό του μηχανάκι από καφε-
τέρια στην Καισαριανή. Τηλ: 210 72039.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Λαντζιέρηδες. 
Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων στο Βύρωνα για εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: diamond-care2007@yahoo.
gr, 210 7623052.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επόπτης /τρια για εταιρία καθαρισμού 
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Ωράριο: 9:00-15:00. Τηλ: 
210 6459462.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Kαθαρίστριες και Καμαριέρες για 
ξενοδοχεία στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με δικό του μηχανάκι, σε 
πολυχώρο εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια - Καμαριέρα, υπεύθυνη, με 
γνώσεις Αγγλικών, από ξενοδοχείο στη Σκιάθο. 
Εποχική εργασία από Μάιος - Οκτώβριος. Τηλ: 
210 8075893.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Giannoulaki στη Μύκονο ζητά 
προσωπικό για τη λάντζα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deliancollection.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πλυντήριο αυτοκινήτων 
στο Πόρτο Ράφτη, με γνώσεις οδήγησης αυτοκι-
νήτων. Τηλ: 6944 636376, ώρες επικοινωνίας: 
10:00 - 23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με αυτοκίνητο για εξωτερικές 
δουλειές, από εταιρία ορθοπεδικών, με επι-
θυμητό voucher και lifetime healthcare, στο 
Ν. Ραιδέστου στη Θεσσαλονίκη. Πρωινή 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 2310 467408.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γρήγορης εστίασης στο Μοναστη-
ράκι ζητεί Διανομέα με ποδήλατο. Απαιτούμενα 
προσόντα: αγάπη για το ποδήλατο, όρεξη για 
εργασία-ευγένεια-χαμόγελο. Θα προτιμηθούν 
άτομα με δικό τους ποδήλατο. E-mail με φω-
τογραφία: hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια από ξενοδο-
χείο 5* στην Αράχωβα. Αρμοδιότητες: δωμάτια, 
κοινόχρηστοι χώροι και πλυντήριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 2267 032532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός από οικογένεια, πρόθυ-
μη, μη καπνίστρια, με γνώση καλού σιδερώματος, 
καθαριότητα, τάξη και οικιακές εργασίες. Ωράριο: 
11:30 - 18:30, 10:00 - 18:00. Τηλ: 6944 229896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός εσωτερική για ηλι-
κιωμένη. Τηλ: 210 9373835, 6936 935533.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως εσωτερικές ή εξωτερικές 
Οικιακοί Βοηθοί. Τηλ: 6998 866937, 210 8612437.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως εσωτερική ή εξωτερική Οικιακή 
Βοηθός στην Κάτω Ηλιούπολη. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6984 912603, 6984 912603.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
security με άδεια εργασίας security και γνώσεις 
Η/Υ και Αγγλικών στη Σαρωνίδα για εργασία σε 
βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: info@dgs.gr, 
fax: 22910 52283, 22910 54817.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά Φύλακες - Οδηγούς με 
άδεια εργασίας και γνώση Αγγλικών στη Σα-
ρωνίδα, για εργασία σε βάρδιες. Fax: 22910 
52283, 22910 54817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από συνεργείο καθαρισμού στα 
Πατήσια. Τηλ: 6993 768467.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) 
στα Βόρεια Προάστια ζητά Φύλακες για την Ατ-
τική. Τηλ: 210 6216201, 210 6216220, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για διανομή με δικό του μηχανάκι 
σε cafe στο Μαρούσι. Ωράριο πρωινό. Τηλ: 210 
6104404.

ΕΤΑΙΡΙΑ με ανταλλακτικά αυτοκίνητων ζητεί 
Courier, με ολοκληρωμένες τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις για εξωτερικές εργασίες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η κατοχή διπλώματος για μηχανάκι. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ip-automotion.
gr. Ωράριο: 08:00-16:00. Τηλ: 210 2323276.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς με δικό τους μηχανάκι, 
από ιταλικό εστιατόριο στο Χαλάνδρι για 4ωρη 
βραδινή εργασία. Προϋπηρεσία απαραίτητη, βα-
σικός μισθός, συν ένσημα. Ωράριο: 12:00-21:00. 
Προτιμούνται κάτοικοι γύρω περιοχών. Τηλ: 210 
6892282.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security Officers στην Πάτρα από 
εταιρία security, με την απαραίτητη άδεια προ-
σωπικού ασφαλείας, με εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις και απολυτήριο Λυκείου. 
Τηλ: 6985 802568.

ΤΟ COFFEE ISLAND στο Σύνταγμα Λ. Αμαλίας ζητά 
εμφανίσιμους επικοινωνιακούς νέους /ες για τις 
θέσεις Βarista, μπουφέ και Delivery. Ευχάριστη 
διάθεση και μεράκι για τον καφέ. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: islacafe@yahoo.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά να προσλάβει Διανομέα 
κάτοχο διπλώματος Α’ και Β’ κατηγορίας, καλό 
γνώστη των δρόμων για 5ήμερη ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: geolan83@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καθαρισμού ζητά Καθαρίστρι-
ες για άμεση πρόσληψη στις περιοχές Βούλα, 
Νέα Ερυθραία, και Ελληνικό. Τηλ: 210 9324806, 
2109324807.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά νέο με μηχανάκι, 
γνώστη απολυμάνσεων στη Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 2797979.

ΝΕΟΣ ζητείται με δίπλωμα οδήγησης, ευγενικός, 
φιλότιμος για εργασία σε αποθήκη - διανομές. 
Προτιμάται κάτοικος Κρυονερίου. Τηλ: 210 
9536512, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας, κάτοχος άδειας security, 
για στατικές φυλάξεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
thes.sec.sol@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πλύντης για πλυντήριο αυτοκινήτων 
στη Νίκαια Αττικής, για Παρασκευή και Σάββατο. 
Καλή γνώση σε πλύσιμο, βιολογικό καθαρισμό, 
ξεθάμπωμα φαναριών και πλύσιμο μηχανής - αυ-
τοκινήτου, με άδεια οδήγησης. Τηλ: 6970 713014.
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ΕΚΠΑ: Δωρεάν Εργαστήρια Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Κατηγορία Πράξεων «Δομή 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων») διοργανώνει εργαστήρια Επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) (Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Πράξη «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών 
Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων»).

Πότε και σε ποιους απευθύνονται: Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στις 5 και στις 7 Μα-
ΐου 2015 και απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε εργαζόμενους φοιτητές και αποφοίτους 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας και επιδιώκουν να αναπτύξουν τις 
επαγγελματικές δεξιότητές τους. Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εργαστηρίων έχει ως εξής:

Εργαστήριο Α
Τρίτη 5 Μαΐου 2015, ώρα: 10:00-12:30
Τίτλος: «Αντιμετώπιση εργασιακού άγχους»

Εργαστήριο Β
Τρίτη 5 Μαΐου 2015, ώρα: 12:30-15:00
Τίτλος: «Συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής»

Εργαστήριο Γ
Πέμπτη 7 Μαΐου 2015, ώρα: 10:00-12:30
Τίτλος: «Επικοινωνιακές δεξιότητες»

Εργαστήριο Δ
Πέμπτη 7 Μαΐου 2015, ώρα: 12:30-15:00
Τίτλος: «Διαχείριση συγκρούσεων στον χώρο εργασίας»

Συντονίστρια: Ο συντονισμός των εργαστηρίων θα γίνει από τη Σύμβουλο του Δικτύου 
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, κα Ντίνα Μπαρδάκη.
Πληροφορίες: Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Τμήμα Πληροφορικής & Τη-
λεπικοινωνιών (πρώην ΤΥΠΑ) Αίθουσα Συνεδριάσεων (Α56) 1ος όροφος
Κόστος: Η συμμετοχή στο εργαστήριο, όπως και στις λοιπές δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης 
του ΕΚΠΑ και στις υπηρεσίες του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής 
του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι δωρεάν.
Αιτήσεις: Οι αιτήσεις / δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στη διεύ-
θυνση pkakaro@di.uoa.gr, ως επισυναπτόμενα αρχεία, μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. 
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα χρειάζεται οπωσδήποτε να φέρουν σχετικό τίτλο, ώστε να μην 
απορρίπτονται ως ενοχλητική αλληλογραφία.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα εργαστήρια ή να δηλώσει μόνο 
τα προτιμώμενα.
Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν και τα τέσσερα εργαστήρια.

Πληροφορίες κα Εύη Κακαρούχα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Τηλ.: 210 7275220, 5234 - E-mail: pkakaro@di.uoa.gr

2ο Συνέδριο Education, Innovation, Entrepreneurship
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας διοργα-
νώνουν το Συνέδριο Education, Innovation, Entrepreneurship, στο Noesis, Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη στις 27 Απριλίου 2015.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή ειδικούς από τους χώρους της καινοτομίας, 
της εκπαίδευσης και του επιχειρείν, όπως πανεπιστημιακούς, καθηγητές και δασκάλους, νεο-
φυείς επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, διαχειριστές επιχειρηματικών κεφαλαίων, business angels, 
startup accelerators, καθώς και κρατικούς φορείς και μέλη της κυβέρνησης.

Το συνέδριο προσφέρει μια εξαιρετική πλατφόρμα συζήτησης μεταξύ νέων επιχειρηματιών 
και επιχειρήσεων με τους καταλύτες του οικοσυστήματος της καινοτομίας-μορφωτικούς ορ-
γανισμούς και το ευρύ εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και τους ενισχυτές καινοτόμων δράσεων, 
όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρηματικά κεφάλαια και κρατικούς φορείς.

Η εκδήλωση αποτελείται από 3 κύρια μέρη: Το πρώτο επικεντρώνεται στη δημιουργία καινοτο-
μίας μέσω της εκπαίδευσης, το δεύτερο αναπτύσσει την ενίσχυση καινοτόμων δραστηριοτήτων 
μέσω ανάδειξης νέων και βέλτιστων πρακτικών, διανοίγοντας ορίζοντες σε νέους τρόπους 
χρηματοδότησης, και το τρίτο μέρος εξετάζει το ρόλο του κράτους ως μοχλό προώθησης της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Η συμμετοχή σας στο συνέδριο θα αποτελέσει ουσιαστικό καταλύτη σημαντικής συζήτησης 
και ανταλλαγής ιδεών.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Παρακαλούμε για εγγραφές πατήστε εδώ έως και 
την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μένη Χαραλάμπους: m.charalambous@amcham.gr, 2310 286453
Λήδα Παπατζήκα: papatzika@thessinnozone.gr, 2310 379341

Πρόγραμμα Κατάρτισης & Εξειδίκευσης 200 νέων από τη Nescafe
Το Καινοτομικό νέο Πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης κι Εξειδίκευσης με πιστοποίηση για 
νέους από τον Nescafé, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής 
Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ) Μένουμε ή Φεύγουμε; Αυτό είναι ένα από τα 
βασικά ερωτήματα που απασχολούν τους νέους στην Ελλάδα σήμερα, καθώς αναρωτιού-
νται για το μέλλον τους και προβληματίζονται για τα επόμενα βήματα της ζωής τους. Έχουν 
επαρκή εφόδια για να βρουν δουλειά στη χώρα μας; Υπάρχουν θέσεις εργασίας για να τους 
απορροφήσουν στους τομείς ειδίκευσης που επιλέγουν;

Σε αυτή την ανάγκη έρχεται να απαντήσει η πρωτοβουλία «Μπορούμε ΕΔΩ» του Nescafé, 
όπως παρουσιάζεται στην ειδική ιστοσελίδα www.mporoumeedo.gr

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να προσφέρει σε 200 νέους 18-35 ετών προγράμματα κατάρτισης 
κι εξειδίκευσης που σχετίζονται άμεσα με την αγορά εργασίας, προκειμένου να αποκτήσουν 
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν να βρουν πιο 
εύκολα εργασία στην Ελλάδα. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής 
και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ), που αποτελεί τον εκπαιδευτικό 
βραχίονα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα υπάρχει η δυνατότητα 
συμμετοχής των εκπαιδευμένων νέων σε εξετάσεις για τη λήψη πιστοποιήσεων από ανεξάρ-
τητο φορέα σε όλες τις ειδικότητες, εφ’ όσον οι ίδιοι το επιθυμούν.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
του προγράμματος www.mporoumeedo.gr

Η πρωτοβουλία απευθύνεται:
• Σε άνεργους απόφοιτους πανεπιστημιακών και τεχνικών σχολών AΕΙ, ΑΤΕΙ, καθώς και 
σε απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 18-35 ετών. 
• Σε εργαζόμενους επαπειλούμενους με ανεργία ή εργαζόμενους που δεν είναι ευχαριστημένοι 
με την εργασία τους και σκέφτονται να την εγκαταλείψουν. 
• Σε φοιτητές/σπουδαστές.

Εκτός από τα γενικά κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα ανά κατηγορία, που αφορούν στην 
ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των αιτούντων, και τα ειδικά κριτήρια, που αφορούν 
στο επίπεδο γνώσεων ανά ειδικότητα, θα υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια για προτεραιότητα 
σε ειδικές κι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2015, 
θα διαρκέσει μέχρι περίπου το τέλος του 2015 και θα πραγματοποιηθεί στις πιστοποιημένες 
εγκαταστάσεις του Ι.Β.ΕΠ.Ε. στην Αθήνα, στην πλατεία Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας του 
προγράμματος www.mporoumeedo.gr 
Το διάστημα για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται 
από τις 2/4/2015 ως και 30/4/2015.

PepsiCo School: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ
Η PepsiCo παρουσιάζει το PepsiCo School, μια νέα πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας, 
η οποία προέκυψε έπειτα από ιδέα, προτροπή και επιθυμία των ίδιων των εργαζόμενων της 
εταιρείας.
Το PepsiCo School είναι ένα πρόγραμμα που αφουγκράζεται και επιδιώκει να ανταποκριθεί 
σε μια βασική ανάγκη της σημερινής αγοράς εργασίας, την απόκτηση εξειδικευμένης επαγ-
γελματικής γνώσης, την ενίσχυση της κατάρτισης και την ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων.

Σε ποιους απευθύνεται: Πιο συγκεκριμένα, το PepsiCo School απευθύνεται σε πτυχιούχους 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ που δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή και θέλουν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές 
δεξιότητες τους, μέσω της έκθεσης τους στις διαδικασίες και την τεχνογνωσία ενός κορυφαίου 
πολυεθνικού ομίλου.

Στόχος: Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ανταποκριθεί σε μια σειρά θεμάτων 
που απασχολούν όσους επιδιώκουν την περαιτέρω κατάρτιση τους ή βρίσκονται σε φάση 
αναζήτησης των κατάλληλων επαγγελματικών επιλογών και βημάτων.

Σεμινάρια:
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στα σεμινάρια που διοργανώνει η PepsiCo:
Business Planning: Η διαδικασία του εταιρικού προϋπολογισμού και η ανάλυση των αποκλίσεων.
Agro: Από το χωράφι στο ράφι των καταστημάτων
Accounting: Σύνταξη Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Ν.Π και Περιοδικής Φ.Π.Α.
Sales: Πως γίνεται μια επιτυχημένη πώληση
IT: Το τμήμα Μηχανογράφησης σε μια πολυεθνική εταιρεία
Marketing & Insights – Στρατηγικό Μάρκετινγκ
HR: Προετοιμάσου σωστά για το επόμενο βήμα στην καριέρα σου
HR: Πως να πραγματοποιήσετε μια επιτυχημένη παρουσίαση

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος έως 30 συμμετέχοντες, η επι-
λογή των οποίων θα γίνεται με κλήρωση και σε ημερομηνίες που θα γνωστοποιούνται και 
θα ανακοινώνονται κάθε φορά για το καθένα ξεχωριστά στην σελίδα www.pepsicoschool.gr

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στις κεντρικές εγκαταστάσεις της 
PepsiCo, στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας). Κάθε υποψήφιος 
μπορεί να κάνει αίτηση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όμως θα παρακολουθήσει 
αυστηρά ένα από αυτά. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να κάνει κανείς αίτηση μόνο στους 
τομείς που τον ενδιαφέρουν πραγματικά.

Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.pepsicoschool.gr

Active Women: Δωρεάν μαθήματα Πληροφορικής από  
το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS)
Το πρόγραμμα «Active Women» δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες 
και σε γυναίκες άνω των 50 ετών να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα ενισχύσουν τη θέση 
τους στο κοινωνικό σύνολο. Το Active Women υλοποιείται στο Νομό Αττικής με χρονική 
διάρκεια 2 έτη. Το Active Women εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4., «Υποστήριξη 
των Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Με-
ταρρύθμιση 2007-2013» με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).

Μέσα από το σχέδιο δράσης οι ωφελούμενες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν εντελώς 
δωρεάν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια Η/Υ, σε συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες και σε 
workshops πληροφορικής, προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα ενισχύσουν 
τη θέση τους στο κοινωνικό σύνολο.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες δηλώνουν συμμετοχή μέσα από 
το σύνδεσμο http://activewomen.gr 

Στοιχεία επικοινωνίας: Tηλέφωνο: 210 3729083 - E-mail: info@hepis.gr
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ΑΤΤΙΚη

21 Απριλίου
Με αφορμή τη συμπλήρωση 
100 χρόνων από τη γέννη-
ση του Βασίλη Τσιτσάνη, ο 
ΙANOS θα φιλοξενήσει την 
ομαδική εικαστική έκθεση 
«Όταν συμβεί στα πέριξ...». 
Ένα εικαστικό αφιέρωμα στο 
μεγάλο λαϊκό συνθέτη Βασί-
λη Τσιτσάνη καθώς και μία 

εικαστική εγκατάσταση-αφιέρωμα στο μουσικοσυνθέτη με 
τίτλο «Το Τσακμάκι του Τσιτσάνη». 
Τοποθεσία: Ιανός, Κέντρο Αθήνας, Σταδίου 24 
Ώρα: Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-21:00 Σάββατο: 09:00 
με 20:00 (από 04/04-02/05)

22 Απριλίου 
Αφιέρωμα στις Ντίβες της Μεγάλης Οθόνης Ρίτα Χέιγουορθ. 
Μία νύχτα στο Τρίνινταντ.
Στο νέο Κινηματοθέατρο Έφη του Δήμου Περιστερίου διορ-
γανώνονται για το 2015 ξεχωριστές, πολιτιστικές δράσεις και 
εκδηλώσεις. Ο προγραμματισμός μέχρι και το Μάιο του 2015 
περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτε-
χνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μικροί και μεγάλοι 
μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν παιδικές παραστά-
σεις, κινηματογραφικές προβολές, γκαλά όπερας, μουσικές 
και θεατρικές παραστάσεις κλπ.
Τοποθεσία: Κινηματοθέατρο ΕΦΗ, Περιστέρι Βασιλικών 6 
Ώρα: 20:00

23 Απριλίου 
«Φάλτσο Πορεία» - Μουσικό-θεατρική παράσταση 32 μοίρες 
βορειότερα του Καββαδία. Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπο-
γράφει η ηθοποιός και συγγραφέας Πελαγία Φυτοπούλου, 
τη μουσική επιμέλεια ο μουσικός και τραγουδιστής, Γιάννης 
Λίνας. Γιάννης Λίνας: τραγούδι- κιθάρα Πελαγία Φυτοπού-
λου: ερμηνεία Σοφοκλής Σκούλτσος: βιολί Μιχάλης Γεράνιος: 
κρουστά-τραγούδι Γιώργος Βλάσσης: πιάνο
Τοποθεσία: Zp 87, Εξάρχεια – Νεάπολη, Ζωοδόχου Πηγής 87
Ώρα: 21:00

24 Απριλίου 
Το sound acts είναι μια συνάντηση, ένα showcase δημιουρ-
γικών συζεύξεων μεταξύ μουσικής/ ήχου, performance art/
ενσώματης επικοινωνίας και φύλου/σώματος/ακτιβισμού. 
Σημεία αφετηρίας είναι το μουσικοθεατρικό δρώμενο, η ιδέα 
του post-performance, τα cyborgs και η σχέση τεχνολογίας 
και σώματος, το drag show και το cabaret, η μουσική που δεν 
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και χρησιμοποιεί ενδεχομένως 
αντιφατικά στοιχεία.
Τοποθεσία: Πολυχώρος Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κυ-
ψέλη, Κύπρου 91Α και Σικίνου
Ώρα: 12:00-24:00 (24, 25 & 26 Απριλίου)

25 Απριλίου 
Στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2015, 
η Ελληνοαμερικανική Ένωση και η 
Comicdom Press σας προσκαλούν 
στην επετειακή 10η διοργάνωση του 
διεθνούς φεστιβάλ που άλλαξε τα 
δεδομένα στην εγχώρια σκηνή και 
τη σχέση των Ελλήνων με τα comics.
Πλουσιότερο από ποτέ, το πρό-
γραμμα του φετινού, επετειακού 

τριημέρου περιλαμβάνει: Εκθέσεις, προβολή ντοκιμαντέρ she 
makes comics, παρουσιάσεις - ανοιχτές συζητήσεις, workshops 
και soloup, καθώς και ένα masterclass του βετεράνου Σπύ-
ρου Ορνεράκη, διαγωνισμό Comicdom Cosplay και πλήθος 
δράσεων. 
Όπως πάντα, η είσοδος στο Comicdom Con Athens 2015 
είναι ελεύθερη, ενώ όλοι οι επισκέπτες θα λάβουν, δωρεάν, 
τον έγχρωμο, πολυσέλιδο κατάλογο με το πρόγραμμα και 
τα events του τριημέρου.
Τοποθεσία: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Κέντρο Αθήνας Μασ-
σαλίας 22 - Ώρα: 11:00 με 21:30 (24 /04, 25/04 & 26/04)

26 Απριλίου 
Moυσική βραδιά από την ορχήστρα «Μουσική Αργώ» με 
θέμα: «Λαμποκοπάει ανάσταση το περιβόλι» και «Μιλήματα 
και τραγούδια του Γλυκού Έαρος» θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 26 Απριλίου 2015, ώρα 19:30 στην αίθουσα της 
Μουσικής Βιβλιοθήκης «Νάνα Μούσχουρη» Δήμου Περιστε-
ρίου (Σκρα & Αδριανουπόλεως). Θα ακουστούν παραδοσιακά 
τραγούδια της Ελλάδος από την ορχήστρα «Μουσική Αργώ» 
με παραδοσιακά όργανα: Γεώργιος Παθιώτης (ούτι), Κατερίνα 
Μπικάκη (ακορντεόν), Σπύρος Χαλιγιάννης (κλαρίνο), Χρήστος 
Ζαρανίκας (κανονάκι). 
Τραγουδούν και απαγγέλουν ποιήματα οι: Στέλλα Χάλαρη, 
Γιολάνθη Πουλημένου, Ειρήνη Σταυροπούλου, Νίκος Παντα-
ζόπουλος, Χρήστος Βερώνης. Στο πιάνο και στην επιμέλεια 
του προγράμματος ο μαέστρος Παντελής Γούσας.
Τοποθεσία: Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου, Ανδριανου-
πόλεως και Σκρα 62 - Ώρα: 19:30

27 Απριλίου 
Strange cities: Athens - Παράξενες πόλεις: Αθήνα
Είναι δύσκολο, αλλά φανταστείτε να μην είχατε δει ποτέ την 
Αθήνα. Τώρα, σκεφτείτε μια έκθεση όπου εικαστικοί καλλιτέ-
χνες από όλο τον κόσμο έχουν κληθεί να δημιουργήσουν τη 
δική τους εικόνα για τη δική μας Αθήνα, με μόνη προϋπόθεση 
να μην την έχουν δει ποτέ!
Αυτή είναι η πρόκληση που θέτουν οι Παράξενες Πόλεις. Και 
η Στέγη, σε συνεργασία με την ομάδα επιμελητών της Double 
Decker από το Λονδίνο, απάντησε επιλέγοντας προσεκτικά 
μια ομάδα εικαστικών καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. 
Τοποθεσία: Διπλάρειος Σχολή (πλ. Θεάτρου 3)
Ώρα: 20 Απριλίου - 28 Ιουνίου 2015 Καθημερινά 12:00-21:00

ΘΕΣΣΑλΟΝΙΚη

21 Απριλίου
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος οργα-
νώνει σεμινάρια με θέμα: «Ο έλεγχος και ο 
τρόπος εκφοράς του λόγου, ως ρυθμιστής της 
σημασίας και του νοήματος». Είναι η πρώτη 
φορά στην ιστορία του θεάτρου που θα παρα-
σταθεί από σκηνής η «Απολογία Σωκράτους» 
στην αρχαία ελληνική γλώσσα έτσι όπως την 
κατέγραψε και τη διαμόρφωσε ο Πλάτωνας, 
που ήταν παρών εκείνη την ημέρα της Δίκης. 
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ηθοποιούς, 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αλλά 
και σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα δοθούν 
υπό την καθοδήγηση του Δήμου Αβδελιώδη.
Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 17 Απριλίου 
2015 στο Γραφείο Παραγωγής του ΚΘΒΕ, τηλ: 
2315 200008. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 
προσκομίσουν κείμενο της επιλογής τους (ένα 
μικρό απόσπασμα από ποίημα ή διήγημα) 
και με την καθοδήγηση του Δ. Αβδελιώδη 
να το προσεγγίσουν κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου.
Τοποθεσία: Βασιλικό Θέατρο, Κεντρικές περι-
οχές Θεσσαλονίκης, Πλατεία Λευκού Πύργου 
- Ώρα: 18:00-20:30 (από 21/04 έως 23/04) 

22 Απριλίου
Τετάρτη στις 20:30 στο Φουαγιέ του ΑΜΘ 
πραγματοποιούνται μουσικές εκδηλώσεις και 
ρεσιτάλ πιάνου του Ρώσου πιανίστα Rustam 
Muradov με έργα Mozart και Debussy. Την 
εκδήλωση οργανώνει ο «Σύνδεσμος Απο-
φοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης»
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσα-
λονίκης, Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης, 
Μ. Ανδρόνικου 6 - Ώρα: 20:30

23 Απριλίου
Recorded Memories - Καταγεγραμμένη Μνήμη
Στην έκθεση παρουσιάζονται τα έργα 22 καλ-
λιτεχνών από 11 χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, οι οποίοι πραγματεύονται ερωτήματα 
που αφορούν τη συλλογική μνήμη, τους τό-
πους μνήμης, τις διαφορετικές κουλτούρες της 
μνήμης, καθώς και το ρόλο της εικόνας στις 
διαδικασίες αυτές. Με τη χρήση φωτογραφιών 
και βίντεο, οι καλλιτέχνες εξετάζουν μέσα 
από τα έργα τους τρόπους με τους οποίους 
το παρελθόν εξακολουθεί να είναι παρόν σε 
αυτήν τη στιγματισμένη από συγκρούσεις και 
πολέμους περιοχή της Ευρώπης
Τοποθεσία: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλο-
νίκης 1ος όροφος, Αποθήκη Α, Α΄ Προβλήτα, 
Λιμάνι Θεσσαλονίκης Αποθήκες Στρατού Α΄ 
Προβλήτα, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Ώρα: 11:00-19:00 (από 21/04 έως 26/04)

24 Απριλίου 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» κλείνει 20 χρό-
νια δράσης και το γιορτάζει! Με αφορμή τη 
συμπλήρωση 20 χρόνων πραγματοποιεί μία 

μεγάλη γιορτή για τα παιδιά. Στις 24, 25 και 26 
Απριλίου 2015 το περίπτερο 12 της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε ένα 
χώρο διασκέδασης, ξεφαντώματος αλλά και 
ενημέρωσης για μικρούς και μεγάλους.
Παιδότοπος, κλόουν, Μάγοι, Ζογκλέρ, ξυλο-
πόδαροι, ταχυδακτυλουργοί, Face painting, 
Zumba για μικρούς και μεγάλους, ζαχαροπλα-
στική και μαγειρική για παιδιά, παράσταση 
καραγκιόζη, αφήγηση παραμυθιών, συναυλίες 
με αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές ακόμα 
εκπλήξεις σας περιμένουν για 3 ημέρες από 
τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.
Τοποθεσία: ΔΕΘ-HELEXPO (περίπτερο 12) 
Ώρα: 10.00-22.00 (24, 25 & 26 Απριλίου)

25 Απριλίου
Λέξεις και εικόνες. Στο πλαίσιο της έκθεσης 
«Recorded Memories - Καταγεγραμμένη 
μνήμη», πραγματοποιείται συζήτηση με πα-
ρισταμένους τους συμμετέχοντες Έλληνες 
δημιουργούς, Πάνο Κοκκινιά και Ανδρέα 
Τσονίδη. 
Στη συζήτηση, την οποία θα συντονίζει ο 
δημοσιογράφος κ. Κώστας Μαρίνος, θα 
παρεμβαίνουν ο Επίκουρος Καθηγητής στο 
Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων κ. Δημήτρης Καργιώτης, η Επίκουρη 
Καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών 
& Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κα. Σταυρούλα Μαυρογένη και 
η ερευνήτρια Kings College London και φι-
λόλογος κ.α. Ελένη Παπαργυρίου.
Τοποθεσία: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσα-
λονίκης, Κεντρικές περιοχές Θεσσαλονίκης 
Αποθήκη Α’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης 
Ώρα: 12:30

26 Απριλίου
Ο πολυχώρος WE ανοίγει τις πόρτες του και 
σας καλεί την Κυριακή 26 Απριλίου από τις 
11:00 το πρωί σε μια ολοήμερη εμπειρία 
δράσεων και απολαύσεων!
Δωρεάν δοκιμές στον προσομοιωτή χιο-
νοδρομίας, τοίχο αναρρίχησης, slacklines, 

longboards, aerials 
για τους φίλους της 
αδρεναλίνης. Δημι-
ουργικά εργαστήρια 
από τα Παιδιά εν Δρά- 
σει για τα παιδιά. Τρα- 
πεζάκια στην αυλή, 

κάτω από τον ήλιο, για τους λάτρεις του 
κυριακάτικου καφέ και της μπύρας.
Τοποθεσία: Πολυχώρος Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «WE» - Κεντρικές περιοχές 
Θεσσαλονίκης 3ης Σεπτεμβρίου και Γρηγο-
ρίου Λαμπράκη Τηλέφωνο: 2310284700. 
Ώρα: 11:00

27 Απριλίου 
«Ταξιδεύοντας» από τη φωτογραφική ομάδα 
«Φωτοπόροι»
Μια νέα παραγωγή της φωτογραφικής ομά-
δας «Φωτοπόροι». Η έκθεση προέκυψε με 
αφορμή μια παρουσίαση για την ταξιδιω-
τική φωτογραφία και ζητούμενο ήταν να 
παραχθεί από τον καθένα ένα δημιουργικό 
portfolio από ένα ταξίδι, με προτεραιότητα 
την κατάθεση της άποψης του φωτογράφου 
και όχι την παρουσίαση του τόπου.
Τοποθεσία: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, 
Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) 
Ώρα: 9:00-18:00
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ανταλλαγεσ προϊοντων & υπηρεσιων

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου
Έδρα: Παλαιό Δημαρχείο/ ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου, Δ/νση: Οδός Πεντζερίδη 3,  
Αγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 8004830  
(εσωτ. 114 ή 121), fax: 210 6218202,  
e-mail: txdionysos@gmail.com,  
site: trapeza-xronou.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αιγάλεω-
Χαϊδάρι - Τηλ.: 210 5320551

➤ Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
E-mail: athenstimebank@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Αγίου Δημητρίου - Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7, Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ.: 215 5509980 - Ε-mail:  
timebank.dad@gmail.com - Site: timeswap.gr

➤ Κοινότητα Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης 
Ανατολικής Αττικής "ΜΠΡΕΞΙΖΑ"
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 32,  
Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 96268

➤ Τράπεζα Χρόνου Παλαιού  
Φαλήρου - Δάφνης Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος  
στη Δάφνη. Τηλ: 215 5508681.  
Ε-mail επικοινωνίας: p49dpftx@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου &  
Αλληλεγγύης Μοσχάτου
Διεύθυνση: Μεσοποταμίας,  
Πλάτωνος 13, Μοσχάτο

➤ Τράπεζα Εθελοντικού Χρόνου  
(Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης)
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 6411449, 210 7786886

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Παλλήνης
Τηλ.: 210 6604600. 
E-mail: info@diktiopallinis.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Μαραθώνος-Ωρωπού-Διονύσου
Τηλ.: 210 8004830

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα.  
E-mail: trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com, 
τηλ: 210 9608973

➤ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-
Δημοτικό ανταλλακτήριο ρούχων  
& άλλων ειδών. Διεύθυνση: Λεωφ.  
Κύπρου 68. Τηλ.: 213 2018800

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17. Περιστέρι.  
Τηλ: 210 5771137

➤ «Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8078353

➤ Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλ.: 213-2055405. Email.: trapezaxronou 
@galatsi.gr - www.galatsitimebank.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Ανατολικής 
Αττικής (Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7  
(πλησίον Δημαρχείου), Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας. Ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00. 
Τηλ.: 22990 20175

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ανάσα»-Κηφισιά 
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά.  
Τηλ.: 210 8078353.  
E-mail: diktyoanasa2012@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15, Αθήνα,  
E-mail: synxronw@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού 
εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 213 2031920 - 21

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας  
Κορυδαλλού
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  
Τηλ.: 6975 812 963

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Αριστομένους 8  
(Δημαρχείο Αγ. Βαρβάρας, 2ος όροφος).  
Tηλ.: 213 2019351, e-mail: trapezaxronou.
agvk@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Κερατσινιού-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου και  
Μο-ναστηριού, Κερατσίνι Δραπετσώνα.  
Τηλ.: 210 4967757, fax: 210 4944564,  
e-mail: keratsini_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 
10:00-14:00 - Tηλ.: 213.2039921

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως Κωνσταντόπουλου 45, 
Ηλιούπολη. Τηλ.: 216 7002719,  
e-mail: trapchronou@ilioupoli.gr

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου 
Χολαργού-Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Κορυδαλλού Βότσαλο
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23, 
Κορυδαλλός. Τηλ.: 6975812963, 
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  

Site: http://votsalo.org/

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 20, 
Κηφισιά. Τηλ.: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας  
και Δημητρίου Μόσχα, Μαρούσι 
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr
Site: http://www.maroussi.gr/

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2845008, email: trapezaxronou-
met@hotmail.com. Site: http://trapezaxro-
noumetamorfosis.epeksa.gr/

➤ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  
της Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους και Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι. Τηλέφωνο: 213 2055416, e-mail: 
diamesolavisi@galatsi.gr, sissitio@galatsi.gr, 
koin.farmakeio@galatsi.gr. Site: http://www.
koinoniasos.gr/

➤ Γραφείο Διαμεσολάβησης Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στο 2ο όροφο. Τηλ.: 213-2055416
Email: diamesolavisi@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στον 1ο όροφο. Τηλ.: 213-2055321
Email: koin.pantopoleio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.:210-2222011, 210-2143376
Email: koin.farmakeio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Συσσίτιο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.: 210-2222011, 210-2143376
Email.: syssitio@galatsi.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 210 2612673, e-mail: trapezaxronou.
ilion@gmail.com. Site: http://www.txilion.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60, Φυλή
Τηλ.: 210 2406732, e-mail: timebankacha-
rnes@gmail.com. Site: http://www.nostos.
org.gr/tbacharnes/Register.aspx

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και  
Σαλαμίνος, Ασπρόπυργος
Τηλ.: 213 2006504, e-mail: info@depeka.gr 

➤ Τράπεζα Χρόνου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 και Μαβίλη, 
Κορδελιό Εύοσμος. Τηλ., fax: 2310 558505,  
e-mail: trapezaxronouke@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
από το Δήμο Μήλου
Το ανταλλακτήριο λειτουργεί κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη κατά τις ώρες 17:00-19:00  
στο χώρο του Γηροκομείου.

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών  
& Αλληλεγγύης Πιερίας
Επικοινωνία: Κωνσταντία Σαμαρά,  
τηλ:6932 651183, email: dinasamara66@
hotmail.gr, Αναστασία Τσορμπατζίδου,  
email: atsormpatzi@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α, Σέρρες.  
Τηλ.: 23210 63559

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Ηρώων  
Πολυ-τεχνείου, Τρίκαλα.
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com

➤ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Ν. Πέλλας
Τηλ.: 23813 51310

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ανοίξεως, Βέροια 
E-mail: solidarityver@yahoo.gr

➤ Ενεργοί Πολίτες Λάρισας ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης,  
Λάρισα. E-mail: info@energw.gr

➤ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων Άρσις-Λάρισα
Διεύθυνση: Σκουφά 27, Λάρισα. Τηλ./Fax:  
210 8259880. Email: arsisathina@gmail.com

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 
Τηλ.: 6947 124178, 6974 353581.  
E-mail: omada_allileggyis_aliveriou@ 
windowslive.com ανοιχτά κάθε Σάββατο 
10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

➤ Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας «Όλοι Μαζί»
Τηλ.: 6973 361817 και 6973 605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com

➤ Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 9, Χαλκίδα 

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης και αχρήματης 
ανταλλακτικής οικονομίας Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας 

Σε καιρούς κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής- σε καιρούς επίθεσης σε 
δικαιώματα και κατακτήσεις, στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση 
επιβίωσης. Η εφημερίδα Rejoin κατανοώντας τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην 

κοινωνία, θεωρεί ότι είναι πιο επιτακτικό όσο ποτέ να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση. 
Τράπεζες χρόνου, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά φαρμακεία είναι 
μόνο μερικές από τις καινούριες δομές κοινωνικής υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί 
τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η λογική της λειτουργίας τους είναι απλή. Η 
δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων βασισμένες στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την 
υποστήριξη. Αυτές οι 3 έννοιες είναι ο βασικός πυρήνας της δημιουργίας των δομών 
αλληλεγγύης, της ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Μόνο έτσι, με αυτούς τους όρους, 
θα ανοίξει μια ρωγμή στο σημερινό αδιέξοδο για να διαμορφωθούν οι ζωές μας με όρους 
ισοτιμίας, ισονομίας και ισότητας. Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας 
και της υποστήριξης υλικής και ηθικής μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας. 

Σε πολλούς δήμους της χώρας λειτουργούν κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντο-
πωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές στήριξης και αλληλεγγύης και προσφέρουν μια 
ελάχιστη ανακούφιση σε συμπολίτες μας που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα 
της οικονομικής κρίσης. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να αγκαλιάσει αυτά τα 
δίκτυα αλληλεγγύης και να τα στηρίξει μέσα από τις δομές του κράτους προσφέροντας 
όπου χρειάζεται εκπαίδευση και υποδομές που θα διευκολύνουν την όλη προσπάθεια. 
Οι δομές αλληλεγγύης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά μιας καλύτερης, πιο ανθρώπινης 
ζωής σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δομές να στηρίξουν έμπρακτα όποιον έχει 
πραγματική ανάγκη, να βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
να σταθούν στα πόδια τους. Από τη μεριά μας επιχειρούμε να διαμορφώσουμε έναν 
κατάλογο με τις πιο ενεργές δομές αλληλεγγύης που έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της κοινωνίας. 
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Περιοχή: Λαμία. E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

➤ Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ-Πάτρα
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19, Πάτρα. 
Ε-mail: info@stakraeli.gr.  
Τηλ. επικοινωνίας: 6945 031965

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας  
«Κανένας Μόνο»
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 2-14, Πάτρα 
E-mail: kanenasmonospatras@gmail.com

➤ Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου 
Περιοχή: Σινά, Κόρινθος 
E-mail: contact@txkorinthou.gr

➤ Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140,  
(νεοκλασσικό Τσιριγώτη), Σπάρτη 
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 389714,  
6938 030566

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας - Tοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα, 
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας "Μπουτσούνι"
Περιοχή: Κέρκυρα. Τηλ: 6948 570549, e-mail: 
info@mpoutsouni.gr, register@mpoutsouni.gr 

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κω 
"ΚΥΚΛΟΣ" - Εναλλακτικό Νόμισμα «Μαϊδί». 
Περιοχή: 25ης Μαρτίου, Κως. E-mail:  
antalaktikiko@gmail.com, info@kyklos-kos.gr 

➤ Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών 
και προϊόντων - Συριανό Aνταλλακτικό 
Νόμισμα (Σ.Α.Νο) 
E-mail: sanosyros@yahoo.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι  
Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα Μήλου 
E-mail: milos@peliti.gr. Τηλ.: 6972 881172, 
22870 28144

➤ Κουρσέβα - Δίκτυο Αλληλεγγύης 
και Ανταλλακτικής Οικονομίας Πάρου 
Αντιπάρου - Παριανό Ανταλλακτικό 
Νόμισμα Κουρσέβα 
E-mail: info@kourseva.gr.  
Τηλ: Νίκος 6936 842488 (πρωί),  
Κώστας 6997 116894 (απόγευμα)

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
Άμπελος-Μυτιλήνη
Περιοχή: Λέσβος. Τηλ. 22520 91067.  
E-mail: ampeliko@yahoo.gr

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης  
του Ιερού Ναού Π. Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι. Τηλ.: 22510 61418  
και 6938 090958

➤ Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου 
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38, Άγιος 
Νικόλαος. E-mail: kaereti.info@gmail.com
Τηλ.: 28420 80036.

➤ Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82,  
Μακρύ Στενό/Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο 
E-mail: politistikes.rethymnou@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων,  
Τοπικό Εναλακτικό Νόμισμα -  
Χανιώτικη Εναλλακτική Μονάδα 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Χανιά 
E-mail: diktyoxanion@gmail.com,  
τηλ 6980 615985

➤ Εναλλακτικό Δίκτυο Συναλλαγών  
και Αλληλεγγύης Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ -  
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16, Ιωάννινα

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, 
Ομάδα Ιωαννίνων 
E-mail: ioannina@peliti.gr, τηλ: 26510 07490

➤ Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης 
Δήμου Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 
(εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ), Ιωάννινα.  
Τηλ.: 26510 23227, fax: 26510 23227,  

e-mail: polikatastima@okpapa.gr.  
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-13:00

➤ Μπαχτσές-Ιωάννινα
Διεύθυνση: Ναπολέων Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα. 
E-mail: baxtsesgiannena@gmail.com

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας
Τηλ: 2681 363512, 2681 363515,  
2681 363500, 2681363501

➤ Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α.
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3, Δράμα 
και Ερ. Σταυρού 11 Δράμα. Τηλ: 25210 
21014, e-mail: contact@ydika.gr

➤ Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83, Ξάνθη. Τηλ:  
6980 776588, e-mail: xanthiall@hotmail.com 

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

➤ Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84, Καστοριά 
Τηλ. 6942 555452, 6945 410714,  
email: kanenasmonos@yahoo.gr

➤ Ινστιτούτο Περιφεριακής Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9, Κοζάνη 
Τηλ: 24610 26622, fax: 24610 26625,  
e-mail: info@ipadm.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής 
Μακεδονίας, Ομάδα Κοζάνης 
Συντονισμός: Νίκος Λόφτσαλης και Γρηγόρης 
Τσουφουλίδης. E-mail: kozani@peliti.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - 
Εναλλακτικό Νόμισμα Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ»
E-mail: anexartitiprotovoulia@gmail.com 
Τηλ.: 6948 482008 και 6973 556231

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και 
Προϊόντων Θεσσαλονίκης - Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45, Καλαμαριά 
E-mail: info@koino.com.gr. Τηλ.: 23140 21362

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και 
Αλληλεγγύης Καρδίτσας
Τηλ.: 24410 21000

➤ Τράπεζα Χρόνου Κατοίκων  
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη, 
Νικόπολη. Τηλ: 2310 020188.  
Email: trapezaxronoupm@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος. E-mail:  
info@tem-magnisia.gr, τηλ: 24210 38317

➤ Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4, Κομοτηνή.  
Τηλ.: 25310 21727, e-mail: info@emro.gr 

➤ Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο 
Ανταλλαγής Υπηρεσιών (Δήμος Λαμίας)
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3. Τηλ: 22310 38284

➤ Δίκτυο τοπικών ανταλλαγών  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22, Ηράκλειο.  
Τηλ.: 2810 247502

➤ Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Ηράκλειο Κρήτης. 
Τηλ.: 2810 344094

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Λαρισαίων
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα.  
Τηλ.: 2410 232978

➤ Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό  
Παζάρι "Ηλιοχώρος"- Γαλαξίδι
Γαλαξίδι. E-mail: iliohoros@iliohoros.gr 

➤ Εναλλακτική κοινότητα "Πελίτι"- Δράμα
Διεύθυνση: Μεσοχώρι, Δράμα (Παρανέστι).  
Τηλ.: 25240 22059

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω) 
Διεύθυνση: Ομονοίας 117 (Β' όροφος), 
Καβάλα. Τηλ.: 2510 831388,  
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Νεάπολης 
Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 
Θεσσαλονίκη. E-mail: trapezaxronou@ 
ergani.gr. Τηλ.: 2310 621166

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μ. Φριζή 10, Εργατικό Κέντρο 
Χαλκίδας. Τηλ: 22210 62965, e-mail: trapeza.
xronou@0932.syzefxis.gov.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα, e-mail: info@diktioelia.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών & Υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά 
Διεύθυνση: Σάντας 7, Καλαμαριά

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Λέσβου «ήλεκτρο»
Περιοχή: Μυτιλήνη, e-mail:  
ilektromitilini@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Ευβοίας
Περιοχή: Χαλκίδα. E-mail: rumel@hol.gr

➤ Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής 
Οικονομίας Νάξου
Θα μας βρείτε στο χώρο που στεγάζει  
την ΚΛΙΜΑΚΑ (οδός Δανακού, δίπλα  
στο ζαχαροπλαστείο του Μεσολογγίτη, Χώρα 
Νάξου) τον οποίο, μάλιστα, μας παραχωρεί, 
στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που 
προσφέρει. Εκεί, έχουμε τη δυνατότητα 
να συναντηθούμε, να συζητήσουμε, να 

ανταλλάξουμε ιδέες αλλά και πράγματα  
ή υπηρεσίες. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή  
18:00-21:00. Επίσης, μπορείτε να 
επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλ. 6932762809 
και 6944838832, στέλνοντας e-mail στο  
partoalliosnaxos@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Μέγαρο Λόγου & Τέχνης,  
Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα. Τηλ.: 2610 224548

➤ Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου
E-mail: eleflourianou@yahoo.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Προϊόντων  
και Υπηρεσιών Ρεθύμνου
E-mail: info@rodia-reth.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 29227

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής προϊόντων  
και υπηρεσιών Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Για όλο τον νομό Αργολίδας. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 27520 93030 

➤ Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών  
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας
Η «μονάδα» αυτή βρίσκεται στην Αρτέμιδα,  
στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή  
της Λεωφ. Αρτέμιδος και λειτουργεί κάθε 
Τετάρτη (18:30-21:30) και κάθε Σάββατο  
& Κυριακή (10:30-13:00).

➤ Δήμος Αγίας Παρασκευής -  
Κοινωνικό ανταλλακτήριο ρούχων
Στεγάζεται στο κτίριο των Δημοτικών 
Ιατρείων, επί της οδού Χειμάρας 22. Ημέρες 
και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 
π.μ. Πληροφορίες: Τηλ. 213 2004 578.
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.



Community
Conference & Awards

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:  
• 210 9730280  
• ekoutsikou@skywalker.gr 
• mzoupanti@skywalker.gr

hrcommunity.gr

Divani Caravel 
13 Μαΐου 2015

Συνδιοργανωτές:

Community
Awards 2015

Ενότητες συνεδρίου: 
✓ Panel 1 
«Η αρχιτεκτονική του εργασιακού τοπίου  
στην Ελλάδα»

✓ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας 
«Η σημασία των social media  
στην πρόσληψη προσωπικού»

✓ Panel 2 
«HR Community: Υπηρετώντας  
την Ελληνική Επιχειρηματικότητα»

✓ Προβολή βίντεο 
«Proud to be HR» 
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Communication sponsors

Corporate Participation

Innovative Digital Services




