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

25.000 Αντίτυπα

157 θέσεις εργασίας για Στελέχη Επιχειρήσεων σελ. 16 - 17, 20

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, Λογιστές, 
Οικονομικά Στελέχη

σελ. 4

Μηχανοργάνωση,  
Προγραμματιστές

σελ. 6

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 8

Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10

Πωλητές Υγείας, 
Ιατρικοί Επισκέπτες, Ιατροί, 
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Τεχνικοί

σελ. 12-13

Μηχανικοί, Logistics,  
Αποθηκάριοι, Διανομείς, 
Εστίαση 

σελ. 14

Τουρισμός, Μόδα
σελ. 18

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

2.102
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20142

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση - Πεύκη, Δημαρχείο

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Μετρό - Ελληνικό
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού - Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας
• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

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

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

➤  Δωρεάν μαθήματα για αρχάριους 
μελισσοκόμους. Ξεκινούν στις 22 
Οκτωβρίου και ώρα 18.00 τα δωρεάν 
μαθήματα μελισσοκομίας στη Βούλα. 
Πρόκειται για μαθήματα που 
απευθύνονται σε αρχάριους  
αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο,  
τα οποία πραγματοποιούνται  
στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο  
του π. Κάμπινγκ στη Βούλα  
(δίπλα από το ΠΙΚΠΑ - ΒΟΥΛΑΣ / 200 
μέτρα πριν το τέρμα του τραμ Βούλας), 
από έμπειρο μελισσοκόμο.  
Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τετάρτη  
από τις 18:00 - 20:00, παρέχονται δωρεάν 
και η ομάδα εκμάθησης θα είναι μέχρι  
25 άτομα. Για δηλώσεις συμμετοχής, 
επικοινωνήστε στα τηλ: 6944508223, 
6937581124. Τα μαθήματα θα γίνονται 
στο κτίριο που βρίσκεται δίπλα  
στην είσοδο των πεζών.

➤  Η Νέα Σχολή Χορού «ΕΝ ΡΥΘΜΟ» 
άσκηση και χορός θέλοντας να δώσει  
μία νότα αισιοδοξίας με πολλή θετική 
ενέργεια και χορευτική διάθεση,  
πλαισιωμένη από μία εξαιρετική  
ομάδα δασκάλων, προσφέρει δωρεάν 
μαθήματα για όλες τις ηλικίες σε: Latin, 
Ευρωπαϊκούς, Ελληνικούς χορούς, 
Oriental, Hip Hop, Funky Jazz καθώς  
και σε Χορευτική Γυμναστική, Pilates  
και Zumba. Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ. επικοινωνίας 210 6619675 & 
6983640163. Διεύθυνση: Λεωφ.Λαυρίου 
73, Γλυκά Νερά.

➤  Πρόγραμμα «Κοντά στους νέους». 
Ξεκινά η Β’ φάση του προγράμματος όπου 
η AEGEAN φέρνει επιπλέον 250 φοιτητές 
πιο κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα. 
Κατά τη Β’ φάση του προγράμματος,  
οι νέοι πρωτοετείς της ακαδημαϊκής 
χρονιάς 2014/15 θα έχουν τη δυνατότητα  
να καταθέσουν τις αιτήσεις τους  
στο www.kontastousneous.gr  
από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014  
στις 12:00 έως 2 Νοεμβρίου 2014  
στις 23:59, ενώ η ανακοίνωση  
των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 19 
Νοεμβρίου 2014 μετά τις 11:00. Στόχος 
της AEGEAN μέσα από το πρόγραμμα 
«Κοντά στους Νέους», είναι να σταθεί 
δίπλα στους νέους που βρίσκονται  
στο ξεκίνημα της πορείας τους,  
και παράλληλα να στηρίξει οικονομικά  
τις οικογένειές τους, φέρνοντάς τους 
κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

➤  Κοζάνη: Δωρεάν μαθήματα 
προετοιμασίας για τους υποψήφιους 
πανελλαδικών εξετάσεων. Τη δράση 
«δωρεάν προετοιμασία για τις 
πανελλήνιες εξετάσεις» μαθητών Γ» 
Λυκείου, στις θετικές, τεχνολογικές  
και θεωρητικές επιστήμες, υλοποιούν,  
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,  
η ΑΡΣΙΣ - Κοζάνης και η ομάδα 
εθελοντών φοιτητών του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας OPENCOURSE.  
Η δράση «απευθύνεται στους μαθητές,  
οι οικογένειες των οποίων, λόγω 
οικονομικών δυσκολιών, αδυνατούν  
να ανταποκριθούν στο «αναγκαστικό» 
οικονομικό κόστος που συνεπάγεται  
η παρακολούθηση μαθημάτων 
προπαρασκευής σε ιδιωτικά 
φροντιστήρια» αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση. Για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
opencourse@uowm.gr, να επισκέπτονται 
τη σελίδα www. arsiskozanis.blogspot.gr 
ή να τηλεφωνούν στο 24610 49799.

Όταν αναφερόμαστε στην online 
αναζήτηση εργασίας το μυαλό των 
περισσοτέρων πάει δικαιολογημένα 
στο linkedin. Αποτελεί όμως το linkedin 
μονοπώλιο στο χώρο της αναζήτησης 
εργασίας; Σίγουρα όχι! Το twitter, όντας 
το πιο ευέλικτο μέσο κοινωνικής δι-
κτύωσης, εξελίχθηκε σε σημαντικό 
εργαλείο για τον σύγχρονο Job Seeker.

Αν θέλετε όμως να χρησιμοποι-
ήσετε αυτό το υπέροχο και άμεσο 
Social Medium, θα πρέπει να κάνετε 
μερικές αλλαγές τόσο στην ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΗ του προφίλ σας όσο και στον 
τρόπο ΧΡΗΣΗΣ του συγκεκριμένου 
κοινωνικού μέσου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Χρησιμοποιήστε το 
twitter profile σας σαν μία online, 
διαδραστική, επαγγελματική κάρτα:
• Username: Τα @Ksanthia_Kaltsa 
και @Skoteinos_Ippotis μπορεί να σας 
φέρουν αναγνώριση και Retweets στην 
twitterόσφαιρα, σίγουρα όμως δε θα 
εκτιμηθούν από τους δυνητικούς ερ-
γοδότες σας. Χρησιμοποιήστε απλά 
usernames με το ονοματεπώνυμό 
σας (πχ @TsounisChris).
• Φωτογραφία: Σίγουρα στα μπουζού-
κια βάλατε το αγαπημένο σας ρούχο και 
ακόμα πιο σίγουρα το καλοκαιρινό σας 
μαύρισμα αναδεικνύεται από το μαγιό 
σε φλούο χρώματα. Γι’αυτό υπάρχει το 
Instagram. Εδώ χρησιμοποιήστε μία 
επαγγελματική φωτογραφία: Πορτραίτο, 
Business ή Business Casual ντύσιμο, 
Ουδέτερο Background.
• Cover: Άλλη μία ευκαιρία να δώσετε 
άμεσες πληροφορίες για εσάς. Μην τη 
χαραμίσετε λοιπόν βάζοντας μία φωτο-
γραφία με τη θέα του μπαλκονιού σας 
ή ένα βαθιά ‘φιλοσοφημένο’ ρητό που 
βρήκατε στο internet. Χρησιμοποιήστε 

μία εικόνα του κλάδου σας ή το λογότυπο 
από τον φορέα του σημαντικότερου πι-
στοποιητικού σας (πχ σήμα του ΤΣΜΕΔΕ 
για τους μηχανικούς).
• Backround: Ομοίως με το Cover. 
Καλό το μονόχρωμο και ουδέτερο 
background όμως χάνετε την ευκαιρία 
να επικοινωνήσετε ακόμα περισσότερες 
πληροφορίες. Δώστε μία σχηματική 
απεικόνιση των ικανοτήτων - δρα-
στηριοτήτων σας ή χρησιμοποιήστε 
τα λογότυπα των ινστιτούτων και των 
φορέων πιστοποίησής σας.
• Bio: Ίσως το πιο χρήσιμο κομμάτι του 
προφίλ σας. Μέσα σε 140 χαρακτήρες 
πρέπει να αναφέρετε: την ιδιότητά σας, 
τον κλάδο σας, το βαθμό εκπαίδευσής 
σας καθώς επίσης και τα θέματα για 
τα οποία tweetάρετε. Επιπλέον, μπο-
ρείτε να δώσετε το URL του Blog σας 
αλλά και τον τόπο διαμονής σας. Έχετε 
πάντα στο μυαλό σας πως πρόκειται 
για μία online σούπερ - σύνοψη του 
βιογραφικού σας σημειώματος.

ΧΡΗΣΗ
• Tweets: Tweetάρετε σχετικά με 
το αντικείμενό σας, νέους νόμους, 
εξελίξεις του κλάδου ή απλά ενδι-

αφέροντα άρθρα. Μη διστάζετε να 
κάνετε Fav και RT τις εταιρείες που 
σας ενδιαφέρουν. 
•#hashtags: Ακολουθήστε τα πιο 
σημαντικά hashtags για να ενημε-
ρώνεστε συνεχώς για τις νέες θέσεις 
εργασίας αλλά και για τις εξελίξεις 
στον κλάδο σας. Βασικά παραδείγματα 
hashtags είναι τα #AggeliesErgasias, 
#KanonikesDouleies, #Ergasia #Pro 
slipseis ενώ εξίσου σημαντικά είναι 
και τα hashtags του κλάδου σας όπως 
πχ #Mixanikos. 
• Λίστες: Η συνεχείς ροή του twitter 
που το κάνει τόσο άμεσο και γρήγο-
ρο, μπορεί να κάνει δύσκολη τη ζωή 
σας στην αναζήτηση εργασίας. Πολλά 
tweets μπορούν εύκολα να χαθούν 
μέσα στο ‘θόρυβο’ του timeline. Για 
να το αποφύγετε αυτό, δημιουργήστε 
δημόσιες λίστες με τα Jobsites και 
τις εταιρίες που παρακολουθείτε. 
Δημιουργήστε ξεχωριστή λίστα για 
τα Jobsites και ξεχωριστή για τις 
μεμονωμένες εταιρίες των οποίων 
οι αγγελίες σας ενδιαφέρουν. Με 
τον τρόπο αυτό, όχι μόνο φιλτράρε-
τε καλύτερα την προσλαμβάνουσα 

ενημέρωση αλλά δημιουργείτε μία 
πιο τακτοποιημένη εικόνα στο δημόσιο 
προφίλ σας.
• Επικοινωνία: Επικοινωνήστε απευ-
θείας με τις εταιρίες που σας ενδια-
φέρουν. Μη διστάζετε να στείλετε στο 
twitter τους και να ρωτήσετε απευθείας 
για ανοιχτές θέσεις εργασίας ή σχετικά 
με άλλα θέματα όπως η εταιρική τους 
πολιτική για τους εργαζομένους τους 
κλπ. Επιπλέον, μη διστάζετε να επι-
κοινωνείτε με τα jobsites και να τους 
ρωτάτε για νέες αγγελίες, προγράμματα 
(πχ Voucher) ή θέματα του κλάδου 
που σας ενδιαφέρει. Οι επαγγελματίες 
του χώρου σίγουρα θα έχουν κάποιες 
επιπλέον πληροφορίες που εσάς σας 
διαφεύγουν.
• Σημαντικά πρόσωπα: Επικοινωνήστε 
απευθείας με σημαντικά πρόσωπα. 
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος 
να μη στείλετε σε έναν διευθυντή ή 
έναν εκπρόσωπο εταιρίας ή οργανι-
σμού. Βρίσκονται στο διαδίκτυο για 
να επικοινωνήσουν μαζί σας. Τα πρό-
σωπα αυτά μπορεί να είναι υπουργοί, 
διευθυντές δημοσίων επιχειρήσεων, 
διαχειριστές προγραμμάτων ή απλά 
δημοσιογράφοι και bloggers. 

Συνοψίζοντας, η αμεσότητα, η τα-
χύτητα και η απλότητα του twitter είναι 
τα βασικά στοιχεία που το καθιστούν 
τόσο χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο 
αναζήτησης εργασίας. Φροντίστε την 
εικόνα του προφίλ σας και επιδείξτε 
επαγγελματισμό στη χρήση του. 

Και να θυμάστε, είστε η εικόνα που 
δημιουργείτε στους άλλους! Χτίστε 
τη σωστά…

Χρήστος Τσούνης, Ιδρυτής 
Jobnews.gr

How - To - Twitter και αναζήτηση εργασίας

Η εύρεση της κατάλληλης 
εργασίας είναι πάντα αποτέλε-
σμα συστηματικής προσπάθειας 
και οργάνωσης. Δεν υπάρχει 
σωστός ή λάθος τρόπος, παρ’ 
όλα αυτά υπάρχουν κάποιες 
βασικές δεξιότητες που κάθε 
υποψήφιος θα πρέπει να καλ-
λιεργήσει, για να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του σύγχρονου 
εργασιακού περιβάλλοντος. 
Ακολουθούν 7 tips για να 

ενι σχύσετε την αποτελεσμα-
τικότητα των ενεργειών σας:
• Ευελιξία: Τροποποιώ το βιο-
γραφικό μου δίνοντας έμφαση 
στα σημεία που «ταιριάζουν» 
στα ζητούμενα της κάθε θέσης.
• Οργάνωση: Τηρώ αρχείο 
(ημερομηνιών και εταιρειών) 
αποστολής βιογραφικών.

• Αποτελεσματική έρευνα: 
Γνωρίζω όλες τις εταιρείες/ 
γραφεία μεγάλου ή μικρού 
βεληνεκούς που δραστηρι-
οποιούνται στον χώρο μου; 
Έχω τις διευθύνσεις τους;
• Οραματίζομαι την επιτυχία: 
Η αναζήτηση της κατάλληλης 
εργασίας διαρκεί συνήθως 

περισσότερο από ότι έχουμε 
υπολογίσει. Παρέχουμε κί-
νητρα στον εαυτό μας για να 
συνεχίσει την προσπάθεια!
• «Networking is forever»: 
Γράφομαι στα social networks 
του διαδικτύου και αναζητώ 
επαφές που μπορεί να φα-
νούν χρήσιμες/ Ενεργοποιώ 

το οικογενειακό και φιλικό μου 
περιβάλλον.
• Προσαρμοστικότητα: Χρησι-
μο ποιώ τη δημιουργική μου σκέ-
ψη (π.χ γνωρίζω ξένες γλώσ σες, 
θα μπορούσα να απα σχοληθώ 
εποχιακά στον τουρισμό).

Σας ευχόμαστε καλή επι-
τυχία!

Έλλη Ανίτση Ψυχολόγος
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, 

ISON Psychometrica

Τα βασικά βήματα για να οργανώσουμε την αναζήτηση εργασίας

6 tips στην αναζήτηση εργασίας

Μια φίλη μου έμεινε άνεργη, έπειτα από 10 
ολόκληρα χρόνια, που εργαζόταν στην ίδια επι-
χείρηση. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ήταν 
ευχαριστημένη στην εργασία της και δεν χρειά-
στηκε ποτέ να αναζητήσει δουλειά. Έτσι, μαζί με το 
ισχυρό σοκ της απόλυσης, είχε να αντιμετωπίσει 
και ένα ακόμη πρόβλημα: Πώς να οργανώσει την 
αναζήτηση εργασίας;

Είναι συχνό φαινόμενο, όσοι δεν έχουν ανα-
ζητήσει δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
να αισθάνονται ανίδεοι ως προς τις ενέργειες 
που πρέπει να προγραμματίσουν για το επόμενο 
επαγγελματικό τους βήμα.

Ας συνοψίσουμε τα βασικά βήματα, που θα 
πρέπει να κάνουμε όσοι είμαστε σε αυτή τη θέση.

Αξιοποιούμε το διαδίκτυο. Αν για οποιοδήποτε 
λόγο, τόσα χρόνια έχουμε μείνει μακριά από τις 
καταιγιστικές εξελίξεις της τεχνολογίας, τώρα επι-
βάλλεται να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το 
Ίντερνετ. Εκεί, θα βρούμε πλούσιο όγκο ποιοτικών 
πληροφοριών, γρήγορα, εύκολα και δωρεάν!

Ποιες είναι οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε; 
Διερευνούμε ποιες είναι οι εξελίξεις στον κλάδο 
μας, ποιες εταιρείες θεωρούνται πρωτοπόρες και 
βρίσκονται σε ανάπτυξη, ποια νεοφυή σχήματα 
έχουν δημιουργηθεί, ποιες γνώσεις και δεξιότητες 
απαιτούνται τώρα, για να ξαναμπούμε στην αγορά 

εργασίας. Αν διαπιστώσουμε ότι οι γνώσεις μας 
χρειάζονται φρεσκάρισμα, για να συμβαδίσουμε 
με τις σύγχρονες απαιτήσεις, προγραμματίζουμε 
την παρακολούθηση κάποιων εκπαιδευτικών σε-
μιναρίων. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα είτε 
με χαμηλό κόστος είτε και εντελώς δωρεάν εξ 
αποστάσεως ή διαδικτυακά.

Ενημερωνόμαστε για όλες τις διαθέσιμες πηγές 
ενημέρωσης νέων θέσεων εργασίας. Αυτές είναι 
οι ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, οι ιστοσελίδες 
των εταιρειών, οι εφημερίδες και οποιαδήποτε άλλη 
πηγή, μπορούμε να εντοπίσουμε.

Αν δεν έχουμε προφίλ στα social media, δη-
μιουργούμε και αν έχουμε, το επανεξετάζουμε! 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επιφέρει 
τεράστιες αλλαγές στην κοινωνία μας, οι οποίες 
ακόμη δεν έχουν συνειδητοποιηθεί πλήρως. Ξεπερ-
νάμε τους όποιους δισταγμούς και επιφυλάξεις, τα 
ανακαλύπτουμε και τα χρησιμοποιούμε με σκοπό 
τη δικτύωσή μας με ανθρώπους - κλειδιά στον 
επαγγελματικό κλάδο, που θέλουμε να ενταχθού-
με. Προσέχουμε ώστε η δημόσια εικόνα μας να 
είναι πάντα επαγγελματική και να αναδεικνύει τις 
γνώσεις και την εμπειρία, που έχουμε αποκτήσει.

Διαβάζουμε άρθρα για τη σύνταξη της συνοδευ-
τικής επιστολής και του βιογραφικού σημειώματος. 
Γράφουμε προσεκτικά το βιογραφικό μας και τη 
συνοδευτική επιστολή. Αν έχουμε φίλο ή γνωστό 
με εμπειρία σε προσλήψεις προσωπικού, ζητάμε 
να τα εξετάσει και να μας πει τη γνώμη του. Στη 
συνέχεια, κρατάμε τα δυο αρχικά έγγραφα και κάθε 
φορά που υποβάλουμε το βιογραφικό μας μαζί με 
τη συνοδευτική, τα προσαρμόζουμε σύμφωνα με 
όσα ζητάει η αγγελία εργασίας.

 Αφήσαμε για το τέλος, αυτό που πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε από την πρώτη στιγμή της 
νέας φάσης στη ζωή μας: Η αναζήτηση εργασίας 
είναι πλήρης απασχόληση. Απαιτεί επιμονή, ορ-
γάνωση και προγραμματισμό. 

Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing

Η skywalker free press δε θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, λόγω της εθνικής 
εορτής. Το επόμενο τεύχος θα είναι ξανά μαζί σας στις 4 Νοεμβρίου.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Build your career with a company that is making 
an impact on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of 
the energy revolution. RECOM Corporation, the global 
leader in solar modules, offers incredible opportunity to 
ambitious, motivated individuals seeking a rewarding 
work environment. The diverse, multinational company is 
comprised of highly - skilled professionals who possess 
expert knowledge and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the Solar Energy 
industry and has established corporate branches in 8 
countries. In all of its operations, the company maintains 
‘best workplace practices’ and upholds the highest ethical 
standards. RECOM is an equal opportunity employer who 
prides itself for its diverse background and has developed 
its work force based solely on skill and expertise.

Receptionist

Job purpose: Serves visitors by greeting, welcoming, 
and directing them appropriately; notifies company 
personnel of visitor arrival; maintains security and 
telecommunications system.

Education: Degree in business administration or 
in secretarial studies.  
Experience: Minimum of one year experience as 
receptionist or secretary.

Language skills: Native speaker in English; Excellent 
verbal and written communication skills in Greek. 
Knowledge of any additional language will be considered 
an asset.

Computer skills: Proficiency in using Microsoft Office 
suite applications and strong skills of internet use.  
Interpersonal skills: Polite, communicative, 
organized, flexible, adaptable, proactive.  
Tasks: 
•Answering phones and operating a switchboard. 
•Routing calls to specific people. 
•Answering inquiries about the company. 
•Greeting visitors warmly and making sure  
they are comfortable. 
•Scheduling meetings and conference rooms. 
•Arranging appointments. 
•Coordinating incoming and outgoing mail. 
•Sending e-mails and faxes. 
•Performing basic bookkeeping, filing, and clerical 
duties. 
•Taking and relaying messages. 
•Updating appointment calendars. 
•Scheduling follow - up appointments.  
Location: Agios Dimitrios, Athens.  
Send your CV to the following e-mail: cv@recom.gr

Η Winners Education είναι ένας γοργά αναπτυσσόμενος 
εκπαιδευτικός οργανισμός με εικοσαετή παρουσία στην 
Ελληνική αγορά. Το διεθνές πρόγραμμα σπουδών σε 
συνδυασμό με τις πρωτοποριακές μας υπηρεσίες κάνουν 
την Winners Education μια επιχείρηση που ξεχωρίζει 
στον τομέα της. H Winners Education αναζητά:

Υπεύθυνο Γραφείου
Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση καθημερινού προγράμματος  
και συναντήσεων του διευθυντή 
•Προετοιμασία παρουσιάσεων της διεύθυνσης 
•Προγραμματισμός της ροής εργασιών  
και δραστηριοτήτων του οργανισμού 
•Υποστήριξη διδακτικού προσωπικού  
(φωτοτύπηση, Η/Υ, κλπ) 
•Διαχείριση ερωτήσεων και αιτημάτων πελατών  
με διακριτικότητα 
•Διαχείριση των προφίλ social media του οργανισμού 
•Χρήση ποικιλίας λογισμικού γραφείου  
και εφαρμογών 
•Διαχείριση των οικονομικών εισροών σε συνεργασία 
με τον οικονομικό διευθυντή  
Απαραίτητα προσόντα 
•1 - 2 έτη εμπειρίας σε θέση με ταχύ ρυθμό εργασίας, 
κατά προτίμηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
•Εξαιρετικό επίπεδο αγγλικής, τόσο προφορικά  
όσο και γραπτά 
•Σπουδές διοίκησης ή διευθυντικής υποστήριξης  
θα υπολογιστούν ως πρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή εμπειρία υποστήριξης ακαδημαϊκών 
δραστηριοτήτων 
•Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ, πακέτου Microsoft 
office και social media 
•Διαθεσιμότητα για απογευματινή εργασία  
(15:30 - 21:30 μ.μ.) 
•Εξαιρετικές δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης 
•Υψηλού επιπέδου διαπροσωπικές  
και επικοινωνιακές δεξιότητες 

•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου,  
προτεραιοποίηση και multi - tasking 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα για ελαστικότητα  
και ανάληψη πρωτοβουλίας 
•Γρήγορη αντίδραση και διαχείριση προβλημάτων, 
θετική στάση 
•Υπευθυνότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια 
•Ικανότητα επικοινωνίας με διακριτικότητα  
με ανθρώπους οποιουδήποτε υπόβαθρου 
•Οξυδέρκεια και ομαδοκεντρική σκέψη 
•Διάθεση για μάθηση, προσωπική ανάπτυξη  
και ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας και ευθύνης 
•Δίπλωμα οδήγησης

Παρακαλώ επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
Βιογραφικά μέσω του link:  
http://winners.edu.gr/career/

Υπάλληλος Γραφείου

Έως 30 ετών από βιομηχανία στην περιοχή της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης.

Απαιτούνται: 
•Πτυχίο πληροφορικής (ΑΕΙ - ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Μεταφορικό μέσο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για άνδρες)

Παρακαλώ τα βιογραφικά να προωθούνται  
στο e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

Από εμπορική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη που 
δραστηριοποιείται στο χονδρεμπόριο τροφίμων, με 
εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα, ζητείται:

Υπάλληλος Γραφείου 

Για την υποστήριξη του λογιστηρίου  
και της εξυπηρέτησης πελατών.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ 
καλή γνώση της αγγλικής 
•Άριστη γνώση και εμπειρία χειρισμού MS Office, 
Internet 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία χρήσης προγράμματος 
ERP ENTERSOFT ή συναφούς erp προγράμματος 
•Εμπειρία στη διαχείριση τιμολογίων  
και παραστατικών διακίνησης και λογιστηρίου 
•Εμπειρία στις εξαγωγές τροφίμων θα εκτιμηθεί 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε συνθήκες 
υπό πίεση, αναπτυγμένη υπευθυνότητα και πνεύμα 
συνεργασίας, άνεση στην επικοινωνία, θετική διάθεση 
και ευγένεια, μεθοδικότητα, φροντίδα και αφοσίωση 
στη διαδικασία και το αποτέλεσμα της εργασίας  
Προσφέρεται 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίες 
•4ωρη εργασία

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη.

Αποστολή των βιογραφικών στο e-mail: work.office.
cv@gmail.com

Υπάλληλοι Γραφείου 

Για την περιοχή των Αμπελοκήπων Αθηνών, στο τμήμα 
συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της 
εταιρίας CYTA.

•Προσφέρουμε βασικό μισθό και ασφάλεια ΙΚΑ. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από σταθμό μετρό 
Πανόρμου).  
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7716706. 
•Fax αποστολής βιογραφικών 210 7716708. 
•E-mail: whiteup@whiteup.gr

Γνωστή εταιρία (e-shop καλλυντικών) ζητεί:

Administrative Assistant 
 για Άμεση Πρόσληψη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών (κάτοχος Proficiency) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook, 
Powerpoint) 
•Άριστη γνώση τιμολόγησης και γενικότερης  
χρήσης του ERP συστήματος SOFT1 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
Καθήκοντα: 
•Εξυπηρέτηση πελατών (τηλεφωνικό κέντρο) 
•Καταγραφή και παρακολούθηση πωλήσεων/ 
στατιστικών στοιχείων 
•Αρχειοθέτηση, διαχείριση αποθήκης, επικοινωνία 
με προμηθευτές, διευθέτηση πληρωμών κλπ.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cosmetics1111@hotmail.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Από εμπορική εταιρία Α.Ε. στον Πειραιά με έντονη 
εισαγωγική δραστηριότητα στο χώρο της ναυτιλίας, 
βιομηχανίας, δημοσίων έργων ζητείται:

Γραμματεύς Εμπορικής &  
Τεχνικής Διεύθυνσης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής 
•Άριστη γνώση της ελληνικής & αγγλικής  
(προφορικά - γραπτά) 
•Άριστη γνώση χειρισμού MS Office, internet 
•Οργάνωση γραμματείας, διαχείρισης εμπορικής 
αλληλογραφίας και τηλεφωνικών κλήσεων 
•Εκπόνηση προσφορών ιδιωτικών & δημοσίων 
οργανισμών 
•Επικοινωνιακή με πρωτοβουλία & υπευθυνότητα 
•Προϋπηρεσία 3 - 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία κάτω των 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενες ν’ αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα 
στα κάτωθι στοιχεία:  Ιωάννης Γιόξας & Συνεργάτες 
Α.Ε. Αιτωλικού 23Α - 18545 Πειραιάς τηλ: 210 - 
4610442 - fax: 210 - 4610446.  E-mail: account@
johngioxas.com.gr

Το ινστιτούτο οφθαλμολογίας και μικροχειρουργικής  
“Ophthalmica” επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο 
Γραμματειακής Υποστήριξης

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου, Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι, Α.Ε.Ι 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
στον κλάδο υγείας 
•Εξαιρετική γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Εξαιρετικές αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Εντιμότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό 
πνεύμα 
•Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση και βάσει στόχων 
•Ηλικία: έως 35 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική  
ανάπτυξη 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μια  
αναπτυσσόμενη εταιρεία και ένα δυναμικό κλάδο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
athanasiadou@ophthalmica.gr. Σε όλες  
τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο ZEGE AE ζητά να προσλάβει:

Γραμματέα

Απαραίτητα προσόντα 
•Πενταετή προϋπηρεσία. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Εμπειρία σε παρουσιάσεις. 
•Oργανωτικές ικανότητες και υπευθυνότητα. 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: bio@zege.gr 
με ΚΩΔ. ΓΡΑΜ.09.14.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Στέλεχος Λογιστηρίου

Στέλεχος με εμπειρία στη λειτουργία λογιστηρίου 
και σημαντική εξοικείωση με το SAP, ζητείται από 
βιομηχανική αναπτυσσόμενη Α.Ε. παραγωγής υλικών 
συσκευασίας στο Σχηματάρι.

•Επιθυμητή η εμπειρία σε τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να στείλουν  το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail:  kotsivirosd@gmail.com με την ένδειξη: ACC

Εμπορική επιχείρηση επιθυμεί να προσλάβει για τη 
στελέχωσή της στην Αθήνα:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 28 ετών 
•Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (περιβάλλον MS Office  
και ERP) 
•Γνώση αγγλικών επιθυμητή 
•Εμπειρία θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας  
και διαπροσωπικών σχέσεων 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 

•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@telemarketing.gr

Έμπειρος Λογιστής  για Εργασία 
σε Οργανωμένο Λογιστικό Γραφείο 

Περιοχή απασχόλησης: 
•Κέντρο Αθήνας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: 
EX - LOG 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

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

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
για Πλήρη Απασχόληση

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

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία 5-15 έτη 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@petcity.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Senior Auditor

H TMS ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, 
συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών με έδρα 
την Ελλάδα. Τα κεντρικά εταιρικά γραφεία βρίσκονται 
στην οδό Λουκιανού 6 στην Αθήνα.

Η TMS από τον Απρίλιο 2013 εντάχθηκε, ως ανεξάρτητο 
μέλος, στον διεθνή οργανισμό ανεξάρτητων ελεγκτικών 
επιχειρήσεων «IAPA International» ο οποίος είναι o 
9ος σε μέγεθος παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 1979 και 
αποτελείται από 220 εταιρείες - μέλη, με γραφεία σε 
60 χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται 
περίπου στο 1 δις $.

Η TMS προς το παρόν απαριθμεί 19 συνεργάτες, από 
τους οποίους οι 6 κατέχουν τον βαθμό του ορκω-
τού ελεγκτή λογιστή (ΟΕΛ), οι 9 είναι υποψήφιοι 
ΟΕΛ και οι 4 είναι κατάλληλα καταρτισμένα στελέχη 
με ειδίκευση στην ελεγκτική, τη φορολογία και τη 
συμβουλευτική.

Επί του παρόντος αναζητούμε φιλόδοξα άτομα με 
πνεύμα ομαδικότητας και ισχυρή προσωπικότητα 
προκειμένου να στελεχώσουμε την ελεγκτική μας 
ομάδα, σε ένα ανταποδοτικό με γεμάτο προκλήσεις 
περιβάλλον, όπου δίδεται η δυνατότητα εξέλιξης και 
καθιέρωσης στον κλάδο μας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί ως senior 
auditor και θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικού αντικειμένου. 
•Κάτοχος (ή σε εξέλιξη) επαγγελματικής  
πιστοποίησης (ACCA, ΙΕΣΟΕΛ) [θα δοθεί  
προτεραιότητα σε όσους έχουν ολοκληρώσει  
την παρακολούθηση των μαθημάτων]. 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS). 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 
Proficiency). 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης  
(λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική,  
διοίκηση επιχειρήσεων).

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, συνεχείς ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυ-
ξης, άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας και ευχάριστες 
συνθήκες εργασίας μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: e.farantou@tms - auditors.gr
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συνέχεια στη σελ. 8

Από την εταιρεία NILO ζητείται:

Οικονομικός Διευθυντής - 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Υπεύθυνος για τη διαχείριση της οικονομικής  
λειτουργίας της εταιρείας και την εκπλήρωση  
των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.  
Χαρακτηριστικά υποψηφίου: 
•7 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση κοστολόγησης και οικονομικού 
προγραμματισμού 
•Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των οικονομικών 
•Πολύ καλή γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένων  
προγραμμάτων λογιστικής 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστικών φύλλων 
εργασίας 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Υπευθυνότητες: 
Ο υποψήφιος θα: 
•Είναι υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία  
του λογιστηρίου 
•Διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες  
και εργασίες για την ορθή τήρηση των βιβλίων, 
γενική λογιστική, ΚΒΣ, αναλυτική λογιστική  
και κοστολόγηση 
•Συμμετέχει στη σύνταξη αναφορών  
και απεικόνισης της πορείας της εταιρείας προς  
τη διοίκηση 
•Παρακολουθεί την καθημερινή ροή των εργασιών 
και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα  
των διαδικασιών  
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail: kali@nilo.gr

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τεχνικός Υποστήριξης  

(Technical Support Engineer)

Zητείται από εξαγωγική εταιρεία κατασκευής εκτυπωτών 
Inkjet στη Θεσσαλονίκη.

Ωράριο εργασίας: 
•Πλήρης απασχόληση, 9 - 5 Δευτέρα - Παρασκευή.  
Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη after - sales 
•Καταγραφή τεχνικών κλήσεων 
•Service μηχανημάτων στην έδρα και on site σε όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά  
και προφορικά) 
•Γνώσεις γραφιστικών προγραμμάτων Photoshop, 
Corel, Illustrator 
•Εμπειρία σε χρήση MS Office (Word, Excel) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου  
Β’ κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Υπευθυνότητα & ομαδικό πνεύμα  
Επιπλέον θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε χρήση, επισκευή και συντήρηση  
εκτυπωτών Ink - jet μεγάλου πλάτους (Epson, 
Mimaki, Mutoh,Roland) 
•Προϋπηρεσία στο τομέα των ψηφιακών  
εκτυπωτικών συστημάτων 
•Γνώσεις ψηφιακής εκτύπωσης σε ύφασμα 
•Διαχείριση ERP (Softone) 
•Δίπλωμα οδήγησης δίκυκλου  
Προσφέρονται: 
•Εκπαίδευση σε διάφορους τύπους μηχανημάτων 
Inkjet 
•Μισθός, υπερωρίες, εκτός έδρας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε εξαγωγική  
εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με δυνατότητα  
γρήγορης εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@polyprint.gr

Ασφαλιστική εταιρία αναζητά:  

Στέλεχος για το Τμήμα  
Πληροφορικής / Μηχανογράφησης

Καθήκοντα senior programmer:  
•Σχεδιασμός, ανάλυση, ανάπτυξη και συντήρηση 
λογισμικού.  
Προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε ασφαλιστική εταιρία 
•Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της πληροφορικής ή άλλο 
αντίστοιχο 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών στον Σχεδιασμό, ανάλυση, 
ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού μέσω  
της χρήσης προϊόντων της Microsoft  

•Καλή γνώση VB.Net και .Net Framework 
•Καλή γνώση Microsoft SQL Server 2012 
•Καλή γνώση Microsoft SQL Reporting 
•Καλή γνώση σε Web Service 
•Καλή γνώση και σχεδιασμός για Web εφαρμογές  
Επιπλέον προσόντα τα οποία θα προσμετρηθούν 
κατά την αξιολόγηση: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση 
την πληροφορική ή τη διοίκηση επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ασφαλιστική 
εταιρία 
•Διαχειριστική εμπειρία σε Microsoft Windows  
& Microsoft Windows Server (Active Directory), 
καθώς και βάσεων δεδομένων Microsoft SQL 
Server 
SQL server reporting ή/και analysis services 
•Σχετικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Η εταιρία επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, 
προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, σύγ-
χρονο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελ-
ματικής εξέλιξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋπο-
θέσεις παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο παρακάτω e-mail: talktotheriver@
gmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
C++/OpenGL Developer

Job title: C++/OpenGL Developer  
Κατηγορία: Προγραμματιστές - Web - Τηλ/νιών - 
Τεχνικοί Η/Υ 
 Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι)  
Απασχόληση: Πλήρης

Job description: Solid Iris Technologies is a new 
company in the field of informatics, focusing on 
visualization technologies (http://www.solidiris.com). 
We seek an individual with passion for 3d computer 
graphics, to work full time at our office in Athens for 
our flagship product “Thea Render” (non - realtime 
photorealistic render engine).

Main tasks: 
•3D software application development.  
Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area) 
•Proven experience in C++ and OpenGL.  
Skills wanted: 
•Experience with at least one modeling application 
(for example Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D 
or others) 
•Very good programming level with C/C++ 
•Very good level of oral and written English 
•Responsible personality.

If you want to apply for this position, please e-mail 
your CV to the following e-mail: jobs@solidiris.com 
with the subject “C++/OpenGL Developer Job”. Any 
information provided will be considered confidential.

Software Engineer 
 for Secure Embedded Systems

TELESMA Business Technologies S.A. is a company 
offering technology products and services focusing 
on business consulting, software development and 
system integration. (www.telesma.gr). 

We are seeking, on behalf of our client, a large 
corporation, a S/W Engineer for Secure Embedded 
Systems to staff our client’s project development 
activities in Poland (Wroclaw) and Germany (Hamburg).

Job description: 
•The successful candidate will be involved, 
according to his/her skills, in the definition,  
the design, the implementation and the testing  
of software for secure embedded systems, including: 
•Development of SW and HW security IP for Smart 
Card Controllers; 
•Development of security measures; 
•Giving guidance on the design of software 
architectures with respect to cryptographic  
& security aspects: secure implementation  
of SW and new HW security features; 
•Specification and implementation of secured SW; 
•Anticipation of new attacks before they 
become known in public and finding appropriate 
countermeasures; 
•Driving innovation on way of working in secured 
SW design.  
Qualifications: 
Required: 
•University Degree in a technical field 
•Minimum 2 years of experience in programming 
of embedded systems 
•Advanced programming skills in C 
•Knowledge of ARM architecture 

•Experience in designing low - level software  
(e.g. drivers, OS - less firmware) 
•Understanding of security attacks  
(e.g. side channel) 
•Experience with implementation of advanced 
cryptology algorithms and secured SW 
architecture design on products 
•Programming skills in assembler and C++ 
•Programming skills in scripting languages, e.g. 
Perl, Python 
•Knowledge of software development tools 
(compiler, linker, simulator, version control, bug 
tracking systems) 
•Very Good knowledge of English (spoken  
and written) 
•Willingness for long - term international 
assignment (applicant must be in possession of EU 
work permit)  
Nice to have: 
•FPGA know - how 
•SW Verification & validation know - how 
•Knowledge of Smart Card technology 
•Hardware measurements, e.g. oscilloscopes, logic 
state analyzers 
•Knowledge about symmetric and asymmetric 
cryptography 
•Understanding of the physical aspects on 
semiconductors 
•Experience in secure embedded systems, e.g. 
banking systems, payment systems 
•Knowledge of German language  
Only candidates deemed to fulfill the 
aforementioned qualifications will be invited  
to an interview.

We offer a compensation package according to 
qualifications, relocation, continuous learning and 
training and, above all, a promising career path in one 
of Europe’s leading software engineering companies.

Interested applicants should send their full CV 
to: Telesma Business Technologies S.A. 77, Alexandras 
Ave., 114 74, Athens, t.: +30 216 9000004, f.: + 30 216 
9000007, e-mail: sweses@telesma.gr

INVISION ΑΕ - Εταιρία Συμβούλων Μεταφορών και 
Επικοινωνιών: Η εταιρία INVISION A.E. ιδρύθηκε το 
1997 και έχει έδρα την Αθήνα. Έχει δημιουργηθεί από 
στελέχη με μακρά εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις 
της αγοράς. 

Η εταιρία είναι εξειδικευμένη και επικεντρωμένη 
στις αγορές που αναδύονται από την σύγκλιση  
τεχνολογίας και υπηρεσιών στους τομείς των: 
•Επικοινωνιών 
•Μεταφορών 
•Πληροφορίας και των νέων μέσων.

Προσφέρει τεχνολογικές και εμπορικές συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητος και ανάπτυξη και-
νοτομικών πρωτότυπων συστημάτων σε τεχνολογίες 
αιχμής, ζητεί:

Software Programmer / Web Developer 
Πλήρους Aπασχόλησης στην Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη web & native εφαρμογών 
•Συντήρηση υφιστάμενων εφαρμογών 
•Συντήρηση βάσεων δεδομένων 
•Ικανότητα παρουσίασης έργου και εκτίμηση  
χρόνου παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
Online Portfolio έργων 
•Πολύ καλή γνώση .ΝΕΤ (C#, VB, ASP..), HTML5, 
CSS3, JavaScript, 
•Γνώση SQL/PL - SQL 
•Επιθυμητή η γνώση για ανάπτυξη εφαρμογών 
Android. 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής 
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Παροχές: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων και απόδοσης 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gkats@invision.gr, website: www.invision.gr

Developer

Με έτος ίδρυσης το 1989 η On Line Data συνεχίζει την 
πολύχρονη δραστηριότητα της στον ευαίσθητο χώρο 
της πληροφορικής. Σήμερα οι πρωτοποριακές και 
σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις που η On Line Data 
γνωρίζει να προσφέρει, την τοποθετούν όχι μόνο στην 
κορυφή της πυραμίδας αλλά και στην πρώτη γραμμή 
ανάπτυξης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Επιπρόσθετα με την πρωτοπορία 
που την διακρίνει, έχει πλέον καθιερωθεί σαν η λύση 
σε θέματα που άπτονται της επιστήμης των logistics. 
Έτσι σήμερα σε αγορές όπως αυτή των διεθνών μετα-
φορών, αποθηκεύσεων και διανομών η on line data 
κατέχει μερίδιο μεγαλύτερο του 95%.

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε συνεργάτες που θα 
συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας 
με το ταλέντο, την εμπειρία και τις ικανότητές τους.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν 
υποχρεωτικά εμπειρία άνω των 4 ετών και πολύ 
καλές γνώσεις στις ακόλουθες τεχνολογίες:  
Υποχρεωτικά: 
•VB.NET ή C# (.Net Framework 4 και άνω  
και Visual Studio 2010 και άνω) 
•SQL SERVER (2008 R2 - 2012) 
•ASP.NET, HTML - HTML5, JavaScript, CSS  
Επιθυμητά: 
•WPF - WCF - Windows Services 
•iOS & Android Apps  
Άλλες απαιτήσεις θέσης: 
Υποχρεωτικά: 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά: 
•Πτυχίο ανώτερης/ ανώτατης εκπαίδευσης

Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον 
ενώ στον κατάλληλο υποψήφιο/ια θα δοθεί ανταγωνι-
στικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων καθώς 
και εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μέσω e-mail, στα ελληνικά ή αγγλικά: info@onlinedata.
gr, (Υπόψη: R&D Department, Ref: CCD 011014), 
website: http://www.onlinedata.gr

Άτομα για 
 Software Support

Η εταιρία ΙΜΕ Πληροφορική ΕΠΕ που εδρεύει στην 
Πάτρα αναζητά 2 άτομα με πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών για πλήρη απασχόληση, στο τμήμα 
υποστήριξης εφαρμογών.

•Απαραίτητη άριστη γνώση: Microsoft SQL Server, 
Windows, Windows Server, MS Office, αγγλικών, 
εφαρμογών λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης.

Βιογραφικά στο e-mail: info@ime.com.gr

Panasoft S.A. a leading company in the software 
development for the industry of tourism in EMEA 
needs to hire:

.Net Application Developer  
(Ref. APPDEV04)

Job requirements: 
•University degree in computer science  
or Information systems 
•Very good knowledge of .NET (C#) 
•Excellent written and spoken command of English 
•Experience in the development of web and rich 
client applications, and web services 
•Military obligations fulfilled (for male candidates)  
Required qualifications: 
•Knowledge of MVC ASP.Net and JQuery 
frameworks. 
•Knowledge of LINQ, T-SQL, Entity Framework  
(or other ORM tools) 
•Knowledge of WPF and WCF 
•Capability of good collaboration with the rest  
of the development team for the implementation 
of large projects. 
•Willing to learn new technologies.  
Company offers: 
•Full time employment. 
•Competitive salary according to qualifications. 
•Excellent working environment. 
•Career development opportunities.

If you are interested in joining a dynamic company where 
you will be able to prove your creative skills please 
send your CV at the following e-mail: hr@panasoft.gr

If you are results oriented and hungry for success then 
this opportunity may be for you.

Software Developer

KResearch has been providing consulting, professional 
and software development services for large IT and 
banking organizations in Europe, Middle East, Asia 
and Africa areas since 2001.

Currently KResearch is in partnership with NCR 
Corporation (Cyprus, Middle East, Asia, Africa) 
and has designed a number of software platforms 
related to Bill Payment, Cheque Clearing and other 
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systems for NCR which are deployed for customer 
organizations worldwide. KResearch is seeking to 
recruit an experienced C/C++ developer to design 
and develop commercial applications in Windows OS.

The ideal candidate should 
•hold a degree in computer science/software 
engineering or any other related field 
•have 5+ years of programming experience  
in C/C++ programming languages 
•have experience in electronic payments 
•have experience in devices integration on 
Microsoft operating systems 
 
A good command of the English language  
(oral and written) is a must. For male candidates, 
military obligations must be fulfilled.

In return we offer a very attractive salary, 
benefits and a supportive environment,  
that encourages professional development  
and advancement opportunities.

Please send a copy of your CV, in full confidence, to: 
Kresearch Nicosia. (www.kresearch.com) human 
resources department 8 D-E, Kyriacou Matsi 
Avenue 1082 Nicosia, Cyprus Fax: + 357 22453172 email: 
kresearch@kresearch.com

Μηχανικοί Λογισμικού

Η εταιρεία 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 
εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά για συ-
νεργασία μηχανικούς λογισμικού, κατόχους μετα-
πτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας 
για εμβιομηχανικές εφαρμογές.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στην ανάπτυξη διεπαφών χρήστη για 
web applications. Άριστη γνώση των JavaScript/
HTML/CSS και JavaScript UI frameworks.  
Επιθυμητή η γνώση WebGL 
•Ευχέρεια σε SQL ή/και NoSQL τεχνολογίες 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ενδιαφέρον 
για διεπιστημονική συνεργασία 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση Java, Python 
•Καλή γνώση γερμανικών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευ-
τικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση e-mail: 
career@nikitec.gr. NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering,Κα. 
Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνι-
κής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα, τηλ.: 
+30 26510 85240, fax: +30 26510 85249, website: 
www.nikitec.gr

UTX Technologies LTD is an R&D company providing 
innovative technological solutions for cellular telecom 
and asset security markets. If you like challenges and 
working at the cutting edge of technology then maybe 
U-TX is right for you. We are currently looking for a:

System Engineer
Job description: 
•Oversee all phases of solution life cycle from  
presale, concept design, requirement development,  
implementation, production, testing and integration. 
Will serve as single point of technical contact 
•Understand customer needs and requirements 
and adapt the solution in accordance with those 
requirements and stand within the limits of the 
proposal compliance 
•Carry end to end responsibility for an on-time 
delivery of a fully functional high quality product 
by taking into account the product road map  
and development efforts consideration 
•Liaising with the respective technical interfaces 
such as HW design, mechanical engineering, SW 
development, production, QA, inventory, support 
function, 3rd parties and customer technical 
representatives during all project phases

Qualifications required: 
•Bachelor’s degree in electrical engineering  
or computer engineering 
•1+ year of similar capacity experience  
in a technical company 

•4+ years of development background 
•Multidisciplinary high level knowledge, including 
working experience in the following domains: 
Board design, RF, mechanical engineering,  
SW development and assembly process 
•Basic understanding of wireless communication 
architectures, including antennas and radio 
frequency propagation. Familiarity with cellular 
communication - an advantage 
•Work experience with test equipment, such  
as Spectrum Analyzer and Oscilloscope 
•Ability to write technical documentation  
in English  
Other requirements: 
•Highly committed and accountable, independent 
and able to take initiative 
•Strong communication skills with the ability 
to motivate colleagues & subcontractors.  
The candidate should be organized and clear  
in communicating plans, requirements, results  
and information 
•Multi-tasking capabilities. Very good problem 
solving and analytical skills. Perform well under 
pressure and capable to prioritize in the presence 
of high work load 
•Self-learning capabilities with hands on approach 
•Wide system view with deep technical understating 
•Flexible work hours. Ability to travel abroad 
(10%-20%)

Send your CV to the following e-mail: jobs@u-tx.com

Mobile Applications 
Developer

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληρο-
φορικής, business center της SingularLogic με πι-
στοποιημένους τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στο 
χώρο επιθυμεί να προσλάβει: Mobile Applications 
Developer με εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη εφαρμογών iOS & Android.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των XCode & Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία 2 ετών  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(SQL Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF services 
•Portfolio  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχής 
εκπαίδευση, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
(έως 25/10) στο e-mail: info@upgrade.net.gr, (όλα 
τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά).

 EU Projects IT Analyst  
(Ref: EUPIA-102014)

Digitalis Consult is a management consulting firm, 
specialized in R&D administration and in providing 
project management and project-related quality 
assurance services for collaborative R&D projects 
in the area of information technology, particularly in 
European Commission supported projects.

We are looking for focused and experienced individuals 
to work on full time basis in the context of a collaborative 
team with the purpose to contribute to the development 
and implementation of EU funded projects, with an 
emphasis on IT related tasks. Indicative thematic 
areas include: technology enhanced learning issues, 
public sector ICT services, regional development and 
competitiveness, social and management issues.

Job profile: 
•Contribute to the management of EU-funded R&D 
projects and consortia 
•Contribute to the coordination of European 
research consortia including scheduling and 
resource allocation, tracking of deliverables  
and work schedules, etc 
•Contribute to the drafting of new research 
proposals, establishment of European consortia, 
elaboration of budget and spending forecasts 
•Substantial support to the design, development, 
and implementation of IT solutions required within 
EU projects, such as mobile apps, technology 
enhanced learning systems (LMS, MOOCs), serious 
games modules, web-based forms 
•Support company internal IT projects and tasks 
such as the company’s ICT infrastructures, CRM, 
websites.

Candidate profile: 
•Graduate, with a degree preferably in information 
technology or other related subject of studies 

•At least 3 years relevant working / research 
experience 
•Proven very good writing skills in English 
•Excellent organizational skills 
•Self motivated, team player 
•Experience with SCORM/AICC, and/or moodle, and/
or web development tools (PHP, CSS, HTML5, Flash, 
javascript), and/or LMS will be considered  
a strong asset.  
Offered: 
•Competitive remuneration 
•Opportunities for significant career development 
•Work in a creative and rewarding small business 
environment 
•Work with major IT companies, international 
knowledge organizations and European public 
administrations.  
Job type: full time, permanent. 
Location: Athens northern suburbs. 
Hours of work: Monday to Friday 9am - 6pm.

Send your CV to the following e-mail: jobs@digitalis.gr

Frontend Developer

We are looking for an exceptional frontend 
engineer with leading qualities whose key 
responsibilities will be to: 
•Analyse, design and develop web applications 
based on a multi-tier .NET backend environment 
•Efficiently estimate tasks required to complete 
sprints or major road plans 
•Use modern techniques / design patterns  
for software development 
•Produce well written, modular code which 
performs and scales exceptionally  
Required experience and qualifications: 
•3+ years of experience in web development 
•BS / MS in computer science or equivalent 
experience 
•Excellent competence in HTML5, CSS3, JavaScript 
•Good understanding of JavaScript mvc patterns 
and associated libraries or frameworks (backbone, 
angularjs, knockout, ember) 
•Experience in AngularJs will be considered  
as a great plus 
•Experience with cross-platform (PC/Mac, tablet) 
and cross-browser (IE, Firefox, Chrome, Safari) 
development 
•Experience on Git 
•Experience in developing Web applications  
for optimal performance 
•Familiar in Server Side .NET applications 
•Expertise with development life-cycle 
methodologies and best practices 
•Ability to work in a fast-paced environment  
and meet set deadlines 
•Good communication and collaboration skills  
Arenacube will reward the successful clients  
with very remunerative salaries.

All CVs together with a covering letter should be 
sent to the following e-mail: careers@arenacube.com

Web Programmers & Developers  
(Κωδ: WEBDV)

H Globalstar.gr, εταιρεία εφαρμογών λογισμικού, 
στην Ηλιούπολη, ζητά για άμεση πρόσληψη έμπειρους 
προγραμματιστές.

Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 έτη, απαραίτητη  
η ύπαρξη και αποστολή online portfolio.  
•Απαραίτητες γνώσεις: HTML5, PHP, MySQL, 
JQUERY. 
•Εξειδίκευση σε: JOOMLA, MAGENTO, 
VIRTUMART 2, BOOTSTRAP. 
•Επιπλέον γνώσεις: Windows & Linux Server 
Administration.

Παρακαλώ αποστείλετε το cv σας στο e-mail: 
cv@globalstar.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Just, a healthcare communications agency is seeking 
a high potential individual to join our team, for the 
position of:

Associate Creative Director  
(code: ACD)

The Associate Creative Director is responsible for 
developing original creative design concepts and 
approaches, overseeing multiple projects though 
execution and managing a team of designers. The 
ACD will also contribute to the development of digital 
and marketing strategies, drive the collaborative 
efforts of the project’s creative, user experience 
and technology teams, and inspire teammates on 
all levels to exceed expectations. The ACD is also 

responsible for managing the client relationship for 
all things related to creative.

The right candidate should possess: 
•BA degree (advertising, communications, fine arts 
or related field preferred) 
•Experience in a creative leadership role 
•A proven track record of creative ability  
and judgment 
•Successful client contact experience 
•Excellent presentation skills 
•Comprehensive awareness and interest in new 
platforms and technologies for digital channel 
•Successful experience in managing creative 
teams and multiple accounts  
The company offers excellent career 
opportunities and a competitive remuneration 
package.  
Please apply with a full CV (quoting code ACD) 
to: Just, 60 Alkiviadou str., 18532, Piraeus  
by e-mail to the address: info@justadv.gr

Η HELLAS SOLAR εταιρεία παροχής υπηρεσιών, 
ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσε-
ων, από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στο χώρο 
των πωλήσεων ζητά:

Web Designer

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί  
στo technical department και θα είναι  
υπεύθυνος για: 
•Το σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή/συντήρηση 
εφαρμογών / ιστοσελίδων. 
•Τoν έλεγχο (testing) των νέων συστημάτων  
και την επιδιόρθωση σφαλμάτων. 
•Την επικοινωνία με τους χρήστες για τροποποίηση 
συστημάτων/εφαρμογών και την έγκυρη εφαρμογή 
τους.  
Απαιτούμενα προσόντα web designer: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
και άριστη γνώση στο αντικείμενο (HTML, CSS, 
Joomla, Wordpress, Photoshop ). 
•Εξοικείωση σε τεχνολογίες JQuery/ JavaScript 
•Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω  
σε νέες web τεχνολογίες 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί γνώση / εμπειρία σε: 
•Facebook Api 
•Ανάπτυξη mobile applications (Android ή iOS  
ή Windows) 
•illustrator 
•PHP, 
•MySQL 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
και άριστη γνώση στο αντικείμενο (PHP, MySQL, 
Javascript). 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων 
•Εξοικείωση σε τεχνολογίες AJAX/ JQuery/ 
JavaScript/ XML/ HTML/ CSS 
•Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω  
σε νέες Web τεχνολογίες 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ανάπτυξη mobile applications (Android ή iOs)

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τηλεφωνητές - Τηλεφωνήτριες  
Ζητούνται για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε εξερ-
χόμενες κλήσεις με αντικείμενο την προώθηση 
επώνυμης κάρτας υγείας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση θα θεωρηθεί προσόν  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό - απογευματινό 
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Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: 
CC - SL - T 
•Στο e-mail:cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

Άτομα για  
Τηλεφωνική Προώθηση Προγραμμάτων

Ο όμιλος BFS GROUP δραστηριοποιείται στο χώρο 
των τηλεπωλήσεων & της εξυπηρέτησης πελατών 
και ζητεί άμεσα άτομα με σκοπό την τηλεφωνική 
προώθηση των προγραμμάτων των ομίλων: Wind 
(σταθερής - κινητής τηλεφωνίας και internet) και 
Forthnet - Nova (τηλεφωνία, internet και συνδρο-
μητική τηλεόραση). 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας 19-55 ετών 
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 
•Ευχέρεια & άνεση στην επικοινωνία 
•Υψηλοί στόχοι 
•Εμπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική)  
Προσφέρονται: 
•Ο υψηλότερος μισθός της αγοράς 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Επαγγελματική σταδιοδρομία 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο) 
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο)  
Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς στο μετρό  
Αγ. Δημητρίου)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@bankfs.gr 
ή στο τηλέφωνο 211 1038555.

Εξασφαλίστε τώρα την καριέρα σας κατοχυρώνοντας 
μία θέση εργασίας στo ακόλουθo τμήμα:

Τηλεφωνήτριες Call Center, 
κωδ.1005

Απολαβές / παροχές: Ασφάλεια, μισθός αναλόγως 
προσόντων και θέσης εργασίας, καθώς και πριμ 
παραγωγικότητας.  
Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση.  
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη 
δυναμική.

Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: job@eyclub.gr σημειώνοντας τον κωδι-
κό της αντίστοιχης θέσης ενδιαφέροντος. Website: 
www.eyclub.gr

Νέοι / Νέες για Προώθηση  
Κάρτας Υγείας - Δάφνη

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

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία & την διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή 
•Μισθός μεγαλύτερος του βασικού 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα -  
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα  
& ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον  
Άμεση πρόσβαση σε στάση Μετρό.   
Βιογραφικά στο e-mail: telecon23@gmail.com, 
τηλ 210 9853333-6906508984 Κα Καλαβρού.

H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψη-
φίους στο τηλεφωνικό κέντρο για:

Τηλεφωνικές Πωλήσεις  
Τηλεφωνία-Internet-Συνδρομητική Τηλεόραση

Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά εξερχόμενες 
κλήσεις με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση των 
προϊόντων της εταιρίας, σε 4ωρη ή 6ωρη απασχόλη-
ση σε βάρδιες, πενθήμερης απασχόλησης, στα Νότια 
Προάστια της Αθήνας.

Προσόντα: 
•Επιθυμητή η εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 

•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας-ικανότητα  
για πωλήσεις 
•Άνεση στην επικοινωνία με διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 
•Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows  
MS-Office  
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και ασφάλιση 
•Υψηλό bonus παραγωγικότητας (επιπλέον  
του παρεχόμενου μισθού) 
•Επιπρόσθετο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό  
πρόγραμμα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
ACT-STLS-1014. ACTION LINE ΕΠΕ. Για αποστολή 
βιογραφικού, e-mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 
3637544.

Σύμβουλοι Πωλήσεων Σταθερής  
Τηλεφωνίας & Συνδρομητικής Τηλεόρασης

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

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

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Εμπειρία στις πωλήσεις τηλεπικοινωνιακών  
υπηρεσιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό & σύμβαση εργασίας,  
ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ασφαλιστική κάλυψη και τα νόμιμα δώρα  
και επιδόματα 
•Αξιοπιστία & συνέπεια στις πληρωμές 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (3’ απόσταση  
από το μετρό Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών: υπόψη τμήματος προσωπι-
κού. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευ-
τικές, e-mail: hr@mediatel.gr, φαξ 214 214 80 90, τηλ. 
επικοινωνίας: 214 214 8000 (Επιλογή 1). Διεύθυνση 
εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, Αμπελόκηποι, 
Αθήνα, (στάση μετρό Πανόρμου).

PROMOTION 
MERCHANDISERS

Η εταιρία Gepaworld Α.Ε που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών 
ένδυσης αναζητά:

Merchandiser

Mε έδρα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

Ειδικότερα, ο συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος/η 
για το merchandising και την παραγγελιοληψία σε 
συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής καθώς και 
για τον έλεγχο ελλείψεων προϊόντων. Επιπλέον ο 
υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εικόνα και τη 
διαμόρφωση των stands, των corner και των shop 
in shop της εταιρίας.

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα / ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση- προϋπηρεσία στον 
κλάδο της ένδυσης επιθυμητή 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μηχανής 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άνδρες υποψήφιους 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για 
τις οργανωτικές του δυνατότητες, τη θετική διάθεση 
και σκέψη, τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε ομάδα 
και τη δέσμευσή του στο αποτέλεσμα.

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες

•Mε κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία  
και το ομαδικό πνεύμα. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο 
αμοιβών και παροχών. 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Περιοχές καταστημάτων: Καλλιθέα, Ζωγράφου, 
Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη, Μελίσσια  
Βιογραφικά στο e-mail:  info@thebakers.gr

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

Πωλήτρια 
για την Ανατολική Θεσσαλονίκη

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
στον κλάδο 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: hr@estiabakery.gr

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ στα πλαίσια ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της εκτός νομού Αττικής αναζητά:

Διευθυντή / Υπεύθυνο  
Kαταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης  
ή διοίκησης επιχειρήσεων ή γεωπονικής  
με ειδικότητα αγροτικής οικονομίας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές  
αντικείμενο 
•5ετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία στη διοίκηση  
και οργάνωση ομάδας 
•Εμπειρία σε αγροτικά ζητήματα και στον τομέα  
των πωλήσεων θα εκτιμηθεί 
•Ικανότητα σε σύνταξη αναφορών, προϋπολογισμών 
και προβλέψεων 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Στρατηγική σκέψη 
•Ικανότητα προσαρμογής σε ένα δομημένο εταιρικό 
περιβάλλον

Παρακαλούμε πολύ οι ενδιαφερόμενοι όπως στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα και τη συνοδευτική επι-
στολή υπ’ όψιν της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού 
με κωδικό θέσης Α500 στο e-mail: hr@c - gaia.gr  Όλες 
οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
  για το Kατάστημα της Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10, Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, 
ή e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2014043

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

Προσωπικό Πωλήσεων 
 Κωδικός Θέσης: (ΠΑ01)

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

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

H εταιρία 2ΧΜ Ελλας ΕΠΕ στα πλαίσια της αναπτυ-
ξης της στον τομέα της λιανικής αναζητεί:

Πωλήτριες 

Mε προϋπηρεσία για full και part time εργασία για το 
νέο της κατάστημα Crocs στο Mediterranean Cosmos 
της Θεσσαλονίκης.

•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση  
χειρισμού εμπορικών προγραμμάτων Η/Υ.  
Τα βιογραφικά πρέπει να αποσταλούν  
στο e-mail:lekakis@2xm.eu

Υπεύθυνη Καταστήματος

•Ζητείται από τη Γαλλική αλυσίδα παιδικών  
ενδυμάτων ORCHESTRA για το κατάστημά της  
στα Τρίκαλα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9887829  
αναγράφοντας τον κωδικό ORC-TR.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδος 
στον κλάδο κατασκευής εποχιακών φωτιστικών, 
leader στον κλάδο της, αποκλειστικά εξαγωγική, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη (κύκλος εργασιών: 10 εκ ευρώ, 
προσωπικό: 120 άτομα), ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κωδ. 26054/14)

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος 
πελατολογίου μέσω επισκέψεων - εξωτερικό μόνο. 
•Η δημιουργία νέου πελατολογίου στις υπάρχουσες 
αγορές (εξωτερικό) που δραστηριοποιείται η εταιρία, 
•Ανάπτυξη νέων αγορών εξωτερικού 
•Την εφαρμογή στρατηγικών διείσδυσης για νέες 
συνεργασίες πελατών 
•Έρευνα αγοράς - έλεγχοs και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
•Την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις σε όλο  
τον κόσμο 
•Παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση  
των τάσεων και των αλλαγών στην αγορά.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού Πολυτεχνείου - επιθυμητό 
•Πολύ καλές ηλεκτρολογικές γνώσεις 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση -  
πωλήσεων εξωτερικού 
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Specialty doctor: Μια θέση εργασίας κατάλληλη  
για έναν ιατρό που μόλις έχει αποκτήσει τον τίτλο 
ειδικότητας του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη  
αυτού, καθώς επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια 
σαν ειδικός.

•Ετήσιος, μικτός μισθός ενός specialty doctor  
από £50000 - £55000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
•Ώρες εργασίας είναι 48/7 συμπεριλαμβανόμενες 
οι εφημερίες (on-calls).  
Ετήσιο συμβόλαιο, με προοπτική ανανέωση  
αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο 
μετά την λήξη του αρχικού συμβολαίου.  
Trust SHO:  απαραίτητη εμπειρία: Τουλάχιστον  
2 χρόνια εμπειρίας ως ειδικευόμενος.  
•Ο βασικός ετήσιος μισθός του trust SHO  
είναι μεταξύ £27,798 - £38,705 (αναλόγως  
προηγούμενης εμπειρίας). 
•Ένας μέσος ετήσιος μισθός είναι περίπου £40000 
- £45000 συνολικά. Ώρες εργασίας είναι 40/7 συν 
On-Calls (εφημερίες).  
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβά-
νονται: 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: 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία 
μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρι-
νίσεις. Κατερίνα Κοντάλιπου GlobalMediRec Τηλ: 6934 
803930. E-mail:katerina.kontalipou@globalmedirec.
com. Website: www.globalmedirec.com/jobs/greek-
doctors.htm

Ζητούνται για εργασία στη Γερμανία:

Ψυχίατροι

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kariera@md- 
hellas.gr, σε μορφή europass στην αγγλική ή γερ-
μανική γλώσσα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αναζητούν:

Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες 
 με Προϋπηρεσία στην Αιμοληψία 

Απαραίτητα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
•Εγγραφή στην ΕΝΕ (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) 
•Προϋπηρεσία 
•Τιμολόγιο (απόδειξη) παροχής υπηρεσιών

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη 
εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εταιρεία μας μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας στο internet: www.sosiatroi.gr και 
στο Facebook και να μας ακολουθήσετε στο Twitter 
και στο LinkedIn.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) 
είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στους τομείς της αναζήτησης εργασίας, του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής ιδέας. Για λογαριασμό του συνεργάτη 
της, e-Castellano εκμάθηση Ισπανικής γλώσσας 
μέσω e-learning αναζητά:

Καθηγητή Ισπανικής Γλώσσας

Καθήκοντα θέσης: 
•Διδασκαλία εκμάθησης της ισπανικής γλώσσας 
μέσω e-learning  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Πτυχιούχος ισπανικής φιλολογίας ή κάτοχος  
επιπέδου superior (αποδεδειγμένη) 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας 
•Ικανότητα προετοιμασίας, οργάνωσης  
και εκπόνησης μαθημάτων

Προφίλ εταιρείας: Η e-Castellano, είναι νέα ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία, καινοτόμος στο χώρο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης e-learning platform, για 

την εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας. Υποστηρίζει 
το: όπου θέλεις, την ώρα που θέλεις, όποτε θέλεις 
με τον καθηγητή που εσύ επιλέγεις.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα και συ-
νοδευτική επιστολή στο e-mail: info@careerinprogress.
gr σημειώνοντας τον κωδικό «ΚΑΘ.ΙΣΠ»

Η εταιρεία ΒΕΑΤ ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει 
η δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ - εστίασης. Από την ίδρυση του 
πρώτου καταστήματος της η σχέση της, με το φαγητό και 
τον καφέ είναι μια συνεχή προσπάθεια ώστε, να μπορεί 
να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ικανοποιώντας 
τις γευστικές ανησυχίες των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, όπου 
όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα προϊόντα, 
να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής ποιότητας 
όλο το 24ωρο. Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της 
ανάπτυξης αναζητά εσένα - που σου αρέσει ο χώρος της 
εστίασης, η ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις 
δημιουργικά - 

Υπεύθυνο Εκπαίδευσης  
/ Training Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Υλοποίηση εκπαίδευσης 
•Δημιουργία εγχειριδίων 
•Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
 προγραμμάτων 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη/άνοιγμα καταστημάτων 
•Επίβλεψη και καθοδήγηση εργαζομένων 
•Παρακολούθηση πρακτικών 
•Βελτίωση εργασιακών συμπεριφορών 
•Ένταξη νέων προϊόντων 
•Εκτέλεση προωθητικών προγραμμάτων 
•Πλήρη υποστήριξη των καταστημάτων  
Τα προσόντα σου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα 
της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
υπεύθυνου εκπαίδευσης / training manager,  
σε δομημένο Ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον 
έχοντας υπό την ευθύνη σου τον σχεδιασμό  
και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στο management 
•Δυνατότητα στρατηγικής σκέψης και εστίαση  
στην λεπτομέρεια. 
•Ικανότητα παρουσίασης στοχεύοντας στην προβολή 
και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων. 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας, αξιολόγησης  
και εκπαίδευσης αυτής. 
•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας  
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες  
και στόχους βάσει των αναγκών του τμήματος  
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες  
των πελατών και των καταστημάτων. 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών 
και τη συστηματική παρακολούθηση  
των αποτελεσμάτων. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας. 
•Πάθος για διάκριση.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητα ανάπτυξης

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

Registrar

ACS Athens, A world class international school - 
leading innovation in education, is seeking to recruit 
a registrar who is responsible for maintaining student 
records and confidential files as well as providing 
transcript information to universities and/or for 
employment purposes. The Registrar reports to the 
dean of student affairs.

Duties: 
•Maintains all comprehensive student files 6-12; 
•Maintains confidential files 6-12; 
•Keeps student records up to date (transcripts, 
attendance, grades etc.); 
•Understands the school system for students 
transitioning between grades; 
•Provides students transcripts for colleges/
universities; 
•Works with alumni to provide transcripts when 
and where needed; 
•Prepares reports regarding college admissions, 
scholarships, universities attended; 
•Works with skyward software to maintain student 
information up to date; 
•Orders and sets up process for distribution  
of the PSAT tests as well as testing day processes; 
•Operates online administrative platforms of ACS 
Athens (ie. Skyward); 

•Processes requests for replacement diplomas, 
including printing of diploma which requires  
3 signatures and mailing them to appropriate 
party; 
•Prepares certificates of graduation; 
Answers inquiries regarding PSAT, SAT, TOEFL, 
ACT testing; 
•Takes care of DHL courier service for the entire 
school: Office of student affairs  
(senior transcripts to colleges),  
business office, principals office, IB office  
(IB exams) and Staff members; 
•Coordinates items sent through the DHL courier 
service; 
•Processes necessary envelopes which consist  
of entering addresses into computer and printing 
of waybill and deliver to guard for pick-up. Follows 
up (tracing) of shipment electronically through  
a computer; 
•Coordinates, assists students with sizing  
of gowns, and orders graduation gowns  
and distributing final graduation gown packages 
to seniors; 
•Other duties, as assigned.  
Qualifications: 
•Master’s degree; 
•At least two years of experience in secondary 
education, ideally with three or more years  
of experience in a similar position; 
•Excellent knowledge of English and Greek both 
oral and written; 
•Excellent computer skills i.e. Microsoft Excel, 
Word, Powerpoint; 
•Knowledge of current trends in Registrar 
functions, developments and technology in student 
services such as skyward; Commitment to remain 
current in such technologies; 
•Knowledge of admissibility of students with 
international/foreign as well as local documents, 
and familiarity with processes for evaluating 
international/local transcripts; 
•Strong problem-solving skills, interpersonal 
skills, able to set up priorities; 
•High professionalism, dependability  
and confidentiality.

Application procedure: To be considered for this 
vacancy, please reference the specific job title and 
your last name in the subject line (e.g. REGISTRAR_
SURNAME), and submit electronically (via e-mail 
attachment in MS Word or PDF) in English:

•A letter of interest addressing the listed 
qualifications; 
•Resume/curriculum vitae; 
•Three professional references including contact 
information 
•Submit the above required information to human 
resources at the following e-mail: jobs@acs.gr  
Incomplete submissions or candidate profiles 
that do not meet the minimum published 
qualifications will not be considered.

ACS Athens is committed to safeguarding and promoting 
the welfare of students and expects all staff to share 
this commitment. ACS Athens does not discriminate 
on the basis of race, color, religion, national origin, 
age, gender, sexual orientation, genetic information, 
or disability in admission to, access to, employment 
in, or treatment in its programs and activities. ACS 
Athens is an equal opportunity employer, committed 
to diversity in our workplace. The school system’s 
educational philosophy and HR goals, including the goal 
of equal employment opportunity, will be considered 
in filling all positions.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η “ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.”εταιρεία 
βιομηχανικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού ζητά:

Μηχανικό για την  
Υποστήριξη Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ /ΤΕΙ ή ισοδύναμο 
•Άριστη γνώση προφορικά και γραπτά της αγγλικής 
γλώσσας 
•Γνώση MS Office και τεχνικών όρων 
•Προϋπηρεσία 3 - 4 συνεχών ετών σε ανάλογες 
θέσεις εμπορικών - τεχνικών εταιρειών,  
εξειδικευμένων στην προμήθεια υλικών δικτύων 
ρευστών (νερού - καυσίμων κ.λ.π.) υποστήριξης 
προϊόντων μηχανολογικού εξοπλισμού θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη, επιμόρφωση. 
•Ικανότητα στην έρευνα αγοράς, πωλήσεων,  
τεχνική υποστήριξη, διαγωνισμών ιδιωτικού & 
δημόσιου τομέα με ευρεία αντίληψη της αγοράς  
και των τεχνολογικών εξελίξεων. 
•Ευρεία αντίληψη της αγοράς και των τεχνολογικών 
εξελίξεων 

•Ηλικία έως 35 ετών με επικοινωνιακή  
και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης - δυνατότητα ταξιδιών.  
Σκοπός θέσης: 
•Εμπορική & τεχνική προώθηση και υποστήριξη 
των προϊόντων στην βιομηχανία, ναυτιλία, τεχνικές 
εταιρείες και δημόσιο τομέα με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω να απο-
στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση: Ιωάννης Γιόξας 
& Συνεργάτες Α.Ε. Αιτωλικού 23Α, 18545 Πειραι-
άς,  fax: 210 - 4610446, τηλ.: 210 - 4610442,  e-mail: 
account@johngioxas.com.gr

Ο όμιλος εταιριών Kleemann λόγω της συνεχούς ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγορά 
επιθυμεί να προσλάβει, στη βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς:

Μηχανικός Πωλήσεων 
Εξωτερικού (κωδ. 10814)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
Proficiency) 
•Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση Σέρβικων  
ή Βουλγάρικων ή Αλβανικών ή Τσέχικων 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - follow up 
προσφορών 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων 
•Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας - ταξιδιών)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 
μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο 
& playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
29/10/2014, υπόψη Ζ. Παναγιωτίδου αναγράφοντας 
τον κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Manager  

Technical Services

Αναζητούμε άμεσα Υπεύθυνο Τεχνικών Υπηρεσιών 
για την ενίσχυση της ομάδας μας στην Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη.

Οι αρμοδιότητές σας: Θα είστε υπεύθυνος για την 
τεχνική υποστήριξη των πελατών της Schaeffler 
Automotive Aftermarket στην Ελλάδα, στην Κύπρο 
και στη Μάλτα με έδρα τα γραφεία μας στην Αθήνα. Θα 
οργανώνετε και θα διεξάγετε τεχνικά σεμινάρια και 
ενημερώσεις προϊόντων για τους διανομείς της εταιρίας 
και για τα ανεξάρτητα συνεργεία οχημάτων. Πρέπει 
να προετοιμάζετε εκπαιδευτικό υλικό σε συμφωνία 
πάντα με τους τεχνικούς και τα τμήματα παραγωγής 
και ανάπτυξής μας. Θα προσφέρετε έμπρακτη τεχνική 
υποστήριξη στους εμπορικούς αντιπροσώπους και συ-
νεργάτες μας και στα συνεργεία σε θέματα διάγνωσης 
βλαβών και τεχνικών προβλημάτων σχετικών με τα 
προϊόντα της εταιρίας.

Το προφίλ σας: Πρέπει να διαθέτετε άρτια τεχνική 
εκπαίδευση στον τομέα του αυτοκινήτου και θεω-
ρητική και πρακτική εμπειρία ως εκπαιδευτής. Να 
μπορείτε να εργάζεστε ανεξάρτητα, πάντα με επί-
κεντρο τον πελάτη και να έχετε οργανωτικές και 
διαπραγματευτικές ικανότητες. Τα δυνατά σημεία 
σας πρέπει να είναι η ρητορική και η διδακτική ικα-
νότητα, η ευελιξία και η δημιουργικότητα. Το γενικό  
τεχνικό υπόβαθρο γύρω από το αυτοκίνητο, η ικανό-
τητα στην προώθηση πωλήσεων, η αναλυτική σκέψη 
καθώς και οι γνώσεις marketing ολοκληρώνουν το 
προφίλ σας. Πρέπει να είστε άριστος χειριστής της 
αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο και 
να μπορείτε να χειρίζεστε άψογα τις εφαρμογές του MS 
- Office. Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα  
πραγματοποίησης πολλών ταξιδιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Σας ενδιαφέρει πραγματικά 
αυτή η θέση;  Τότε θέλουμε οπωσδήποτε να σας γνω-
ρίσουμε. Στείλτε μας με e-mail το βιογραφικό σας 
στα αγγλικά μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία σας 
στο e-mail: Theodore.Lekkas@schaeffler.com. Προς: 

•Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων  
και ΜS Office 
•Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη - υπερχονδρική / μεγάλα έργα 
•Ικανότητα διαχείρισης μεγάλων πελατών -  
key account  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

Η Ελληνική εταιρία Β. Κιβωτόπουλος Α.Β.Ε.Ε., με 
έδρα τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο 
Αττικής και παρουσία στο χώρο τα τελευταία 60 χρόνια, 
έχοντας κατακτήσει μία από τις κορυφαίες θέσεις στην 
ελληνική αγορά με αντικείμενο την επένδυση μεταλ-
λικών κυλίνδρων με ελαστομερή υλικά ενδιαφέρεται 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Η κύρια αρμοδιότητα του κατάλληλου υποψηφίου επι-
κεντρώνεται στη διατήρηση και ανάπτυξη των λογαρια-
σμών της επιχείρησης βάσει του στρατηγικού πλάνου 
πωλήσεων εντός και εκτός της ελληνικής αγοράς.

Η θέση αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση.  
Οι βασικές αρμοδιότητες του υπεύθυνου  
πωλήσεων: 
•Αξιολογεί και καθορίζει συστηματικές επαφές  
με δυνητικούς, ενεργούς και ανενεργούς πελάτες, 
προκειμένου να επιτύχει προκαθορισμένα ποσοστά 
επισκεψιμότητας και στοχοποιημένους τζίρους  
ανά πελάτη 
•Αναγνωρίζει άμεσες ή και μελλοντικές ανάγκες 
των πελατών και δίνει άμεσα πληροφόρηση  
στην εμπορική διεύθυνση έτσι ώστε να προβούν  
σε σχετικές ενέργειες, όπως τη σύνταξη  
προσφορών 
•Παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση 
των πελατών σχετικά με την εμπορική πολιτική  
της εταιρίας, τιμές, προσφορές, εκπτώσεις,  
χρόνους παράδοσης κτλ. 
•Παρακολουθεί συστηματικά την αποδοτικότητα 
των προϊόντων μετά το κλείσιμο της πώλησης,  
παρέχοντας συμπληρωματικές οδηγίες όταν  
και όπου χρειάζεται σε συνεργασία με την τεχνική 
διεύθυνση 
•Ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις  
της αγοράς όπως νέες τεχνολογίες και τάσεις  
και εισηγείται τις προτάσεις του όταν εντοπίζει 
ανταγωνιστικές ευκαιρίες για επένδυση 
•Συμμετέχει ενεργά και υλοποιεί προγράμματα 
πωλήσεων, διαφήμισης και προώθησης καθώς  
και συμμετέχει στο forecasting και budgeting  
των πωλήσεων 
•Διαχειρίζεται κατόπιν πληροφόρησης  
από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, παράπονα 
και ανάγκες των πελατών 
•Συμμετέχει ενεργά σε meeting της διοίκησης  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
•Απόφοιτος μηχανολόγος μηχανικός ή χημικός 
μηχανικός 
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε business oriented 
πεδίο (MBA, marketing κτλ.) 
•Εξοικειωμένος στην κατανόηση βιομηχανικών 
σχεδίων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση γερμανικής γλώσσας  
(προαιρετικά) 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Θα δοθεί έμφαση στους υποψηφίους  
που μπορούν και: 
•Αφομοιώνουν εύκολα νέες δεξιότητες 
•Λειτουργούν κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Δείχνουν ευκολία στην αλλαγή 
•Επιδεικνύουν στρατηγική και δημιουργική σκέψη  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Fax: 210 55 76 124. 
•Website: www.kivotopoulos.gr.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales@kivotopoulos.gr

We are a consulting company specializing in  
productivity, quality and customer service 
improvement. In developing our Greek unit operation 
we are looking for a:

Sales Executive

The ideal candidate: 
•Is 40-45 years old. 
•Is fluent in English. 
•Has a minimum of five years sales experience  
in services. 
•Negotiating experience at C.E.O. and President 
level is required.

Send motivation letter, ‘full length’ photo and C.V. 
at e-mail:greece@bedorexcem.com

Η «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ανώνυμη κτηνοτροφική 
βιομηχανική εταιρία επεξεργασίας και τυποποίησης 
κρέατος, κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών, στα 
πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, 
αναζητά έμπειρα και δυναμικά στελέχη για την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης: 

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Κύριες αρμοδιότητες: Δυνατότητα κάλυψης ευρεί-
ας περιοχής στον τομέα των πωλήσεων, ανάληψης 
σχετικών αρμοδιοτήτων και διεκπεραίωσης αυτών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με το αντικείμενο  
πωλήσεων-marketing. 
•Εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερή κλάδο και θέση. 
•Καλή γνώση αγγλικών και καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ. 
•Ηλικία άνω των 25 ετών. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες. 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων, αποτελεσματική  
εργασία και προγραμματισμός εργασιών.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο 
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας και πληρούν τις 
παραπάνω προδιαγραφές, παρακαλούνται να αποστείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και συνοδευτική 
επιστολή αναφέροντας την συγκεκριμένη θέση στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fmsa.gr ή μέσω φαξ: 
27415 00991 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Κρητικά Αρχαίας Κο-
ρίνθου Κόρινθος, 20100.  Τηλ. επικοινωνίας: 27410 
74162 έως 4, υπόψη: υπεύθυνου ανθρώπινου δυ-
ναμικού, website: www.farmamitsop.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα και θα απαντηθούν οι 
υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Η LION RENTAL Α.Ε. - SIXT RENT A CAR,  εταιρεία 
Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων, μέλος ενός από τους 
μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα, με δυναμική 
ανάπτυξη στην ελληνική αγορά επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή για το Τμήμα 
Βραχυχρόνιων Ενοικιάσεων (RAC)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άνδρας ηλικίας έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3- 5 ετών σε ανάλογη 
θέση. Τυχόν προϋπηρεσία στο χώρο θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, ομαδικό πνεύμα 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:  hr@lion.com.gr, με την ένδειξη 
“ΠΩΛΗΤΗΣ-SIXT”.

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο 
των νομικών & φορολογικών βιβλίων και των CD 
ROM, για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές 
 (Ένδειξη: ΕΠ-14Θ)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις 
door to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(προμήθειες & bonus)* 

•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση  
* Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν ΑΠΥ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά σημειώ-
ματα να αποστέλλονται με την αντίστοιχη ένδειξη. Υπ’ 
όψιν Κας Βασιλειάδου, e-mail: fragon@sakkoulas.gr, 
fax: 2310 546812.

Η ΕΛΕΚΤΡΟΜΑΡΚΕΤ ΓΚΡΟΥΠ ΜΕΠΕ, θυγατρική του 
ομίλου ELMARK HOLDING SA που αντιπροσωπεύει 
το εμπορικό σήμα ELMARK, και ειδικεύεται στο ηλε-
κτρολογικό υλικό και τα προϊόντα φωτισμού, επιθυμεί 
να προσλάβει για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Πωλήσεων

Με βασικές αρμοδιότητες την καθημερινή επικοινωνία 
με υφιστάμενους πελάτες της εταιρείας, την επίλυση 
πιθανών προβλημάτων, την λήψη και την παρακο-
λούθηση της σωστής εκτέλεσης των παραγγελιών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος/ υποψήφια πρέπει  
να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια: 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και της βουλγαρικής 
γλώσσας, προφορικά και γραπτά 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις, 
εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών 
•Γενικές τεχνικές γνώσεις 
•Επιθυμητές σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη χρήση Η/Υ με γνώση MS Office 
•Υπεύθυνη, οργανωμένη και επικοινωνιακή  
προσωπικότητα

Αποστόλη βιογραφικού στα αγγλικά μαζί με φωτο-
γραφία στο e-mail: officethessaloniki@elmarkgroup.
eu, website: www.elmarkholding.eu

Account Manager in Information  
Technology Services & Solutions (AM 6363) 

DOXIADIS BROS GRAPHOTECHNIKI S.A., the exclusive 
distributor for RICOH office automation products in 
Greece, is looking to hire an account manager for 
our headquarters in Athens.

Candidate responsibilities: 
•Sales management of IT solutions and services 
for enterprise accounts 
•Attract of new customers and help maximize 
market and revenue share 
•Implementation of company’s sales strategy 
according to the budget, targets and objectives 
•Actively involved or responsible for the pre-sales,  
consultancy, proposal building, project 
management and post-sales required throughout 
the selling process 
•Development and maintenance of strong,  
long-lasting relationships with customers 
•Significant effort to fully analyze customers’ 
IT infrastructure, business opportunities and 
objectives, so that optimal solutions are proposed. 
•Consistently provide high standards of service  
to customers 
•Adherence to internal company procedures 
•Competition and market monitoring and reporting 
to management  
Required qualifications and experience: 
•Minimum 5 years of experience in B2B Sales  
of information technology solutions or services 
•University degree 
•Excellent interpersonal, communication  
and presentation skills; team spirit, strong sense  
of responsibility, multi-tasking abilities 
•Passion, enthusiasm and desire to meet sales 
objectives and company targets in a competitive 
environment§ 
•Ability to perform under clear objectives, 
deliverables and deadlines 
•Ability to work autonomously and under minimum 
supervision 
•Strong analytical, organizational and project 
management skills 
•Strong negotiation and problem solving skills 
•Excellent knowledge of oral and written English  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications and bonus 
scheme 
•Company car and monthly travel expenses 
•Additional health insurance 
•Friendly and challenging working environment 
•Opportunities for further growth and development

Required Information: Should you be interested  
in a career with our company, please address your CV 
to our human resource dept. by email at the following 
address: info@doxiadis.gr. All communication will 
be kept strictly confidential.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πωλητές/τριες

Εξασφαλίστε την καριέρα σας στις πωλήσεις στην 
μεγαλύτερη και πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία 
στο χώρο των υπηρεσιών υγείας πιστοποιημένη κατά 
ISO9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών της.

•Παρέχονται πλήρης και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, 
μεγάλη δυνατότητα εξέλιξης και ανέλιξης.  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει 
μισθό, ασφάλιση, πριμ παραγωγικότητας.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@eyclub.gr.  
Κωδ. Θέσης 1504.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρεία μας η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των 
παραφαρμακευτικών & ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
ζητά:  

Τοπικούς Συνεργάτες / Αντιπροσώπους 
 για την Αγορά των Φαρμακείων

Για τις παρακάτω περιφέρειες: 
•Αττικής 
•Πελοποννήσου 
•Ηπείρου & Ιονίων Νησιών 
•Στερεάς Ελλάδος 
•Θεσσαλίας 
•Δυτικής Μακεδονίας &κεντρικής Μακεδονίας 
•Ανατ. Μακεδονίας, Θράκης & βορείου Αιγαίου 
•Κρήτης & νοτίου Αιγαίου  
Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε πωλήσεις 
στα φαρμακεία ή ιατρικής ενημέρωσης ορθοπεδικών 
& φυσικοθεραπευτών 
•Αμοιβή με δελτίο παροχής υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν τις περιφέρειες που 
δραστηριοποιούνται και να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα άμεσα στο info@algotech.gr, fax: 2310 
570559, website: www.algotech.gr

Η εταιρεία PHARMAZAC A.E., μια από τις πιο δυναμικές 
εταιρείες στο χώρο της ανάπτυξης,εμπορίας και δια-
κίνησης φαρμάκων, αναζητεί για τα καρδιολογικά και 
ορθοπεδικά της φαρμακευτικά σκευάσματα (primary care):

Ιατρικούς Επισκέπτες  
για την Αττική (κωδ. 718)

Περιγραφή θέσης: Οι Ιατρικοί Επισκέπτες είναι 
υπεύθυνοι για την ιατρική ενημέρωση σχετικά με τα 
γενόσημα σκευάσματα της εταιρείας στην κατηγορία της 
καρδιολογίας, της ορθοπεδικής/ ρευματολογίας και της 
γενικής παθολογίας, ενώ συμμετέχουν στην ανάλυση 
της αγοράς και στην προώθηση του εταιρικού ονόματος. 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίων: Ο ιδανικός 
υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία στον χώρο του φαρ-
μάκου και της ιατρικής ενημέρωσης τουλάχιστον πέντε 
(5) ετών και να διαθέτει εμπειρία στο χώρο του γενόση-
μου φαρμάκου με το ανάλογο track record πωλήσεων.

Χρήσιμες αλλά όχι απαραίτητες είναι οι σπουδές στο 
χώρο της βιολογίας, χημείας, φαρμακευτικής ή στο 
πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων καθώς και η πολύ 
καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητες θε-
ωρούνται οι δεξιότητες στην διαχείριση χρόνου, στην 
επικοινωνία και στις διαπραγματεύσεις.

Παροχές: Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αμοιβής και παροχών, άριστο περιβάλλον εργασίας 
καθώς και την δυνατότητα δημιουργίας και ανέλιξης 
σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Για την εμπιστευτική υποβολή ενδιαφέροντος και 
βιογραφικού σημειώματος η επικοινωνία θα γίνει 
μέσω e-mail στο: pharmazac@pharmazac.gr, υπ’ όψιν 
Κυρίου Απόστολου Συρράκου και αναγράφοντας τον 
κωδικό θέσης ή με fax στο 210 8661262.

ΙΑΤΡΟΙ
Η GLOBALMEDIREC έχει δέκα άμεσες θέσεις εργασίας 
σε κρατικά νοσοκομεία NHS στην ευρύτερη περιοχή 
της Μεγάλης Βρετανίας.

•Δύο θέσεις εργασίας για: Νευρολόγους 
-Consultant in Neurology 1 ½ ώρα από το Κέντρο 
του Λονδίνου 
•Επτά θέσεις εργασίας για: Νέους  
Αναισθησιολόγους - Specialty Doctor In 
Anaesthesia 4 Βόρεια & 2 Κεντρική & 1 Νότια 
Αγγλία 
•Μια θέση εργασίας για: Ανειδίκευτο Ιατρό -Trust 
SHO in Cardiothoracic Λονδίνο

Details about the consultant vacancies: Ο βασικός 
ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½  
την εβδομάδα συν On-Calls εφημερίες).
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Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. 
KG Theodore Lekkas Area Sales Manager Southeast 
Europe, website: www.schaeffler - aftermarket.com

Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερ-
μανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά άτομα για εκπαίδευση/εργασία 
στην Γερμανία μέσω επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού 
προγράμματος στην εξής ειδικότητα:

Τεχνικά Επαγγέλματα

•Τεχνικός ηλεκτρονικός βιομηχανικών ενεργειακών 
συστημάτων 
•Τεχνικός μεταλλουργίας κτιριακών κατασκευών 
•Τεχνικός μηχανοτρονικών συστημάτων 
•Τεχνικός σχεδιασμού-εγκατάστασης υδραυλικών 
συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού/αερισμού 
•Τεχνικός φανοποιίας και βαφής κλπ  
Προφίλ υποψηφίου  
•Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης (γυμνάσιο/λύκειο) 
•Ηλικία έως 27 ετών 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα   
Προφίλ προγράμματος  
•Έως 3 έτη εκπαίδευση στη Γερμανία - δυικό  
σύστημα εκπαίδευσης/πρακτικής 
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών στην Ελλάδα  
•Μηνιαία επιδότηση για τα 3 χρόνια και άλλες  
παροχές 
•Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια  
της εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/
αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας 
Αποστολή βιογραφικών σε μορφή europass / αρχείο 
word στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με φωτο-
γραφία πρόσφατη έγχρωμη στο e-mail: kariera@
md-hellas.gr. Τηλέφωνο : +30 2810 330009.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικός Πεδίου

Περιγραφή ρόλου: 
•Υποστήριξη/εγκαταστάσεις/παραμετροποίηση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
Βασικά καθήκοντα: 
•Υποστήριξη/εγκαταστάσεις/παραμετροποίηση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
•Εβδομαδιαίες βάρδιες (on - call)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών 
ή ηλεκτρολόγων μηχανικών με κατεύθυνση  
στις τηλεπικοινωνίες 
•Εμπειρία σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 
•Αποδεδειγμένη γνώση τεχνολογιών SDH & WDM 
•Γνώσης αγγλικών & ευχέρεια σε γραπτό  
και προφορικό λόγο. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδος  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης 
•Μικτονομήσεις και βλάβες τηλεπικοινωνιακών 
βρόχων 
•Γνώση τεχνολογιών των τεχνολογιών xDSL  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδος 
στον κλάδο των υαλοπινάκων (κύκλος εργασιών 20 
εκ. ευρώ - 150 άτομα προσωπικό),  με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητεί:

Μηχανικό Επίβλεψης Έργων 
(Κωδ. 26056 - 14)

Αρμοδιότητες: 
•Εκπόνηση τεχνικών μελετών - γυάλινων  
κατασκευών μεγάλων έργων (ξενοδοχεία,  
βιομηχανικά κτίρια, οικοδομές κτλ) 
•Τεχνική υποστήριξη, στον τομέα των γυάλινων 
κατασκευών της ομάδας μηχανικών - αρχιτεκτόνων, 
τεχνικών έργων κατά την φάση σχεδιασμού  
των έργων. 
•Επίβλεψη όλων των έργων της εταιρίας  
(κατασκευές υαλοπινάκων), μέχρι την ολοκλήρωση 
του έργου σε όλη την Ελλάδα. 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων στην έκδοση 
των προσφορών - τεχνική κάλυψη (ομάδα οχτώ 
ατόμων) 

Προσόντα: 
•Πτυχιούχος μηχανικός 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε κατασκευές 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
και ΜS Office 
•Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Εμπειρία σε μεγάλες κατασκευές γυαλιών 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

Μηχανικός Αυτοματισμού /  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: Τμήμα Αυτοματισμού 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα προσόντα: η 4ετής προϋπηρεσία σε 
προγραμματισμό PLC και BMS και commissioning 
εγκαταστάσεων, η καλή γνώση σχεδιασμού βιομη-
χανικών πινάκων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
μηχανοστασίων, εργοταξιακή εμπειρία, δυνατότητα 
συχνών ταξιδιών εκτός και εντός Ελλάδας, η εξοι-
κείωση με τον εξοπλισμό υδραυλικών δικτύων και 
η άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην σχεδίαση 
και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και 
συστημάτων επεξεργασίας νερού, με έμφαση σε βιομη-
χανικές εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. 
Πρόσθετες πληροφορίες στο site: www.sychem.gr.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Κτιριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις  
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση τεχνολογιών 
γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών 
ηλιακών 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA  
και κολυμβητικών δεξαμενών 
•Συστήματα διαχείρισης (BMS) 
•Ενεργειακές μελέτες 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού 
•Αντλιοστάσια

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.
gr ή στο φαξ 210 6084942 με κωδικό SY-ERGO-1.

KAMINCO is seeking a dynamic and experienced 
Systems Support Engineer for technical support, 
project engineering and desk sales of marine & 
industrial automation systems.

Succesfull applicant should have: 
•TEI or university degree in the field of automation, 
electrical, electronics or computer science 
•2 - 3 years experience in relevant position 
•Fluency in English 
•Driving license 
•Ability to travel abroad  
Following assets are also evaluated: 
•Experience in tank level gauging systems  
and field instrumentation 
•Fire detection systems 
•Valve remote control and various ship automation 
systems
Please send your resume to: front.office@kaminco.
com. Η θέση αφορά κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών.

 
Μηχανικοί

Η εταιρεία 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 
εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία Μηχανολόγους/Αερο-
ναυπηγούς/Πολιτικούς μηχανικούς κατόχους μετα-
πτυχιακού ή φοιτητές που βρίσκονται σε αναζήτηση 
θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι 
θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις 
της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Matlab/Simulink ή Siemens NX 
•Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας 
προγραμματισμού 
•Άριστη γνώση θερμοδυναμικής 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασική γνώση γερμανικών

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 

Μηχανικός Λογισμικού, Σχεδιασμού 
& Υλοποίησης Έργων (Κωδ: DDE/T-1014) 

Η θέση αναφέρεται στον τεχνικό διευθυντή.  
Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάλυση απαιτήσεων και ανάπτυξη λογισμικού  
σε JAVA Card Platform 
•Συγγραφή documentation 
•Διαχείριση έργων (project management) 
•Ανάπτυξη script για τερματικά που εμπορεύεται  
η εταιρεία 
•Παρακολούθηση αγοράς τεχνολογίας  
και συμμετοχή στον σχεδιασμό νέων λύσεων 
(Hardware & Software) 
•Προετοιμασία τεχνικών προτάσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού & μηχανικού  
Η/Υ ΑΕΙ ή ηλεκτρονικού μηχανικού / αυτοματισμού 
ΤΕΙ ή πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Γνώσεις και ικανότητα προγραμματισμού σε JAVA 
CARD/ JAVA 
•Γνώσεις ψηφιακών πιστοποιητικών 
•Γνώσεις έξυπνων καρτών (chip), μέθοδοι  
κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης για identity 
management και logical access control, διάθεση 
και ικανότητα για έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο, ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας 
κάτω από πίεση για επίτευξη deadlines, ικανότητα 
project management μεθόδων PRINCE II ή ITIL 
•Μεγάλη εξοικείωση σε τεχνολογικές εφαρμογές 
και hardware 
•Γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων 
•Άριστη γνώση αγγλικών (Excellent) ευχέρεια  
σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Ικανότητα συγγραφής τεχνικών δοκιμίων 
(specifications) Ελληνικά και Αγγλικά 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel,  
project, pp) & CAD. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Κάτοχος Ι.Χ. και δίπλωμα οδήγησης Β Κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδος  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση 3ης γλώσσας κατά προτίμηση  
Γερμανικής 
•Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
•Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης 
•Τεχνική υποστήριξη hardware / software  
(για τον υποψήφιο ΤΕΙ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cardel@cardel.gr

LOGISTICS
Νεαρός Logistics - Kηφισιά 

 Κωδικός Θέσης: LOG AΘ

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Νεαρός για προετοιμασία και αποστολή μικρών 
δεμάτων με ιατρικό υλικό 
•Γνώσεις κομπιούτερ 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Τόπος εργασίας: Νέα Κηφισιά  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Εξέλιξη μετά από σύντομο αρχικό διάστημα 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως απόδοσης 
•Συνεχής εκπαίδευση on and off-the-job 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία 9.30 έως 18.00

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332  
στο e-mail: ncv@gcp.gr ταχυδρομικώς  
στη διεύθυνση Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, 
website: www.gcp.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η ICAP Employment Solutions για λογαριασμό πελάτη 
της στην περιοχή της Κρήτης, εταιρεία στο χώρο των 
logistics, αναζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης, 
για μερική απασχόληση.

Ο υποψήφιος θα απασχολείτε στην ευρύτερη περιοχή 
των Ν. Ηρακλείου, Ν. Χανίων.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ θετικών επιστημών  
ή πανεπιστημίου εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία αποθηκαρίου σε logistics, επιθυμητή 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας, 
επιθυμητή 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, κάτοχος  
αυτοκινήτου, απαραίτητο 
•Κάτοικος περιοχών Ν. Ηρακλείου, Ν. Χανίων 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια είναι απαραίτητα στοιχεία  
Παροχές: 
•Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές και ασφαλιστική 
κάλυψη 
•Αορίστου χρόνου σύμβαση

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: es@icap.gr ή στο φαξ 2130 173572. Πα-
ρακαλούμε διευκρινίστε “ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Ref. 
CAC4014)” στο subject line του e-mail σας.  Όλες οι 
επαφές θα γίνουν με εχεμύθεια.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
To εστιατόριο ΚFC στο Παγκράτι ζητά:

Διανομείς

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην 
Κέρκυρα, υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Kitchen / Κουζίνα  
(C/Κ/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Chef 
•Sous Chef 
•Cook A 
•Cook B 
•Cook C 
•Stewart 
•Pastry 
•Runner  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/Κ/15) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση 
email hr@aquisresorts.com

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

Πιτσαδόρο 
 για την Περιοχή της Θέρμης

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του 
αντίστοιχου τμήματος 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα 
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

συνέχεια στη σελ. 18
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής με-
ταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: jobs@enviroplan.gr 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης.

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύε-
ται από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής 
και πώλησης Snacks & την PepsiCo - HBH στα μη 
αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην PepsiCo - HBH 
ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Αναλυτή  
Προγραμματισμού Παραγωγής

Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για την 
προετοιμασία του προγραμματισμού παραγωγής. Συν-
δυάζοντας τα δεδομένα των γραμμών παραγωγής, 
της ζήτησης προϊόντων και των αποθεμάτων τους, 
καταρτίζει το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
λειτουργίας των γραμμών παραγωγής και ενημερώνει 
τα αρμόδια τμήματα για τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες. 
Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες μακροχρόνιου 
προγραμματισμού. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις 
τεχνικές βελτιστοποίησης και αναγνωρίζει / προτείνει 
ευκαιρίες αριστοποίησης στηριζόμενος/η σε μετρή-
σιμους δείκτες απόδοσης (service to sales, supply 
plan adh erence, lines utilization, lines efficiencies 
κ.α). Επιπλέον υποστηρίζει το τμήμα προϋπολογισμού 
και αναφορών.

•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με 
οικονομική κατεύθυνση ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα 
της ανάλυσης της παραγωγής 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων 
και καλή γνώση οικονομικών 
•Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
στην επικοινωνία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word) 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση χρήσης 
Excel (συναρτήσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 56234BR, 
μέσω του link: http://www.aplitrak.com/?adid=dGh
vbWFzLnlmYW50aWRpcy4zNTYyMi40MjgwQHBlc
HNpY28uYXBsaXRyYWsuY29t ή ταχυδρομικά στην 
ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ 22ο ΧΛΜ 
Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττική, ΤΚ 
14565. Τηλεφωνικό κέντρο: 210 - 6298000. Υπό-
ψιν: H.R. με την ένδειξη 56234BR

Business Manager, Saudi Arabia

Our client is a Saudi Arabian listed company, 
established in 1976, which operates in the manufacture, 
sale and distribution of food products in the Middle 
East, currently holding leadership position in Saudi 
Arabia with a total sales revenue of about €340.0 
mio. The company sells its products with its own 
sales - force through over 20 distribution - centers / 
depos across the country, as well as in Kuwait, Qatar, 
Jordan and Bahrain. Each Distribution - center is 
managed by a Business Manager.

The company seeks to hire a Business Manager for 
one of its distribution - centres. The location of the 
incumbent will be determined during the interviews 
with the company’s management.

Prerequisites: 
•University level education 
•At least eight (8) years experience in the sales 
function entailing necessarily direct - sales with 
a structured, disciplined and result - oriented 
FMCGs company (i.e., in the dairy industry, food, 
confectionary, detergents, personal care).  
This should include at least three (3) years 
experience at managerial level, i.e., sales 
manager or regional/area sales manager. 
The incumbent should reflect high level 
adaptability, flexibility and willingness to 
perform up to expectations in a demanding work 
- environment. 
•Mature, self - confident, self motivated and able 
to effectively lead and guide his team with a team 
spirit towards achieving set objectives. 
•Able to inspire his sales - people and gain  
their trust and respect. 
•Able to establish constructive relations  
with the trade. 
•Good command of the English language; 
computer literate. 

•35 - 45 years old  
The company offers attractive remuneration 
package.

Interested candidates may forward their CV quoting 
reference code: SAR/BM/DK to the following e-mail: 
athens@amrop.gr

Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία στο χώρο των χρηματο-
οικονομικών υπηρεσιών επιθυμεί να εντάξει στο 
ανθρώπινο δυναμικό της εξειδικευμένο στέλεχος 
στη θέση του Regional Area Manager.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 έτη σε διοικητική 
θέση στο δίκτυο πωλήσεων ασφαλιστικής  
εταιρείας ή τράπεζας. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
διοικητική θέση 
•Διοικητική και οργανωτική ικανότητα, άνεση  
στην επικοινωνία 
•Γνώση στην ανάπτυξη στρατηγικών αλλά και 
αποδεδειγμένη ικανότητα στην άμεση εμπλοκή, 
χειρισμό και επίλυση καθημερινών θεμάτων. 
•Ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων στις περιοχές 
ευθύνης, στοχεύοντας στην αύξηση των μεγεθών 
εστιάζοντας σε κερδοφόρα αποτελέσματα. 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα επίτευξης  
και υπερεπίτευξης στόχων. 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Σπουδές σε χρηματοοικονομικούς κλάδους. 
•Άριστη γνώση της ασφαλιστικής και τραπεζικής 
αγοράς. 
•35 - 50 ετών.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Extra benefits.

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία, αναφέροντας οπωσδή-
ποτε στο θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω fax στον 
αριθμό 211 8008866, μέσω του link: http://www.
ksmhr.gr/submit - cv ή στη διεύθυνση: KSM HUMAN 
RESOURCES Α.Ε.Π.Α. Γεωργίου Παπανδρέου 76 - 
78 Ζωγράφου. Τ.Κ 15377. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 
7472010. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

MedNet International is a unique Information 
Technology company.  We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively 
developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide.  We are a member of Munich 
Health - one of three business segments of Munich 
Re that brings together Munich Re’s global healthcare 
know - how in primary insurance, reinsurance and 
risk - management. This gives us access to more than 
5,000 experts at 26 locations who provide input to our 
solutions. Due to our increasing demand of designing 
and implementing “best in industry IT solutions”, at 
our Athens Office, we are seeking specialists for the 
following positions:

Human Resources &  
Administration Assistant - HR 001

Profile: The provision of day - to - day support on 
all human resources and administrative activities, 
including recruitment and training, new employee 
orientation, policies and procedures, health and safety, 
appointments, correspondence, data compilation as 
well as records maintenance and control; further, 
including the resolution of problems that prevent 
normal office work flow.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in business administration, human 
resources or other relevant field of study. 
•3 - 5 years of commercial experience in similar 
position would be an asset. 
•Candidates should have very strong organizational, 
prioritization and time management skills. 
•Good oral and written communication skills. 
•PC literate - excellent knowledge of MS Office. 
•Very good command of English language.  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading - edge technology  
Send your CV to the following e-mail: 
recruitment@mni.gr

The company GREEK YELLOW PAGES, the strategic 
partner of thousands of professionals throughout 
Greece, with 43 years of experience and expertise 
in the market seeks to hire: 

On Line Product Manager

Position summary: 
•Proposing and rollout of local search product 
portfolio 
•Developing detailed business case analysis 
•End-to-end product management from 
requirements definition to commercial launch 
•Successful product implementation 
•Analysing usage statistics 
•Proactively developing alternatives to resolve 
problems 
•Delivering concise and relevant presentations  
to big-scale sales teams 
•Holding an active role as new business activity 
mentor, encourage and develop team members 
and internal suppliers  
Candidate profile / competencies: 
•Past experience of at least 3 years in product 
management 
•Commercial knowledge of online advertising 
marketplace and trends (competition, channels, 
commercial models and policies) 
•Demonstrated success in product launches,  
end-to-end execution of B2B marketing products 
•Experience in business modeling 
•Ability to provide with status reports and being 
first point of contact for internal suppliers 
•Familiar with SEO and SEM tactics 
•Proven ability to influence cross-functional 
teams without formal authority 
•Proven track record of working well under 
pressure, 
•Confident working independently, self-motivated 
and driven 
•University degree in business and/or MBA.  
The company offers: 
•A competitive remuneration package 
•Private health insurance scheme.

Candidates who are interested for the position 
can send their CV to the HR Department 
quoting the job title to the following e-mail: 
hr@yellowpages.gr

Business Development and External  
Relations Executive (Ref: BDERE-102014)

Digitalis Consult is a management consulting firm, 
specialized in R&D administration and in providing 
project management and project-related quality 
assurance services for collaborative R&D projects 
in the area of information technology, particularly in 
European Commission supported projects.

We are looking for focused individuals to work on full 
time basis in the context of a strong collaborative team 
by contributing to the network building, business 
development, and marketing & communications 
affairs of the company. Indicative thematic areas of 
company work include: ICT issues, public policies and 
services, economic analysis, regional development 
and competitiveness, social and management issues.

Job profile: 
•Identify and contact clients for participation  
in consortia & proposals seeking EU funding 
•Develop and manage key stakeholder 
relationships, discovering and exploring 
opportunities 
•Update and maintain customer information 
database on regular basis 
•Develop, edit and maintain company website  
and marketing promotion publications as well  
as EU funded projects’ communication materials 
•Conduct and follow up electronic marketing 
actions to achieve the targeted external relations 
results.  
Mid and long term career development 
potential: 
•Develop negotiating strategies, screen,  
and close business deals 
•Assess deals’ requirements, potential,  
and financials; evaluate alternatives  
and implement internal company priorities 
•Evaluate the value added of external relations; 
obtain feedback from clients on services 
•Guide, train and motivate business development 
team members to meet or exceed the business 
development performance targets.  
Candidate profile: 
•At least 3-5 years relevant experience 
•Graduate, with interdisciplinary academic  
or work background that preferably combines 
exposure to the IT sector and/or to social 

sciences, business world environment and/or 
public policies 
•Excellent English language skills and proven 
ability to write, structure and present effectively 
documentation, presentations, and reports 
•Proven track record in of marketing, 
communications and public relations activities 
•Organizational skills and ability to prioritise, 
to multitask, to think clearly, to organize and 
process large amounts of complex information 
under pressure 
•Ability and inner interest to learn new subject 
matters and to acquire new knowledge.  
Offered: 
•Competitive remuneration 
•Opportunities for significant career development 
•Work in a creative and rewarding small business 
environment 
•Work with major IT companies, international 
knowledge organizations and European public 
administrations.  
Job type: full time, permanent. 
Location: Athens northern suburbs. 
Hours of work: Monday to Friday 9am - 6pm.  
Send your CV to the following e-mail:  
jobs@digitalis.gr

Chrispa LTD specialized in providing advisory and 
technical support services to companies and has 
significant expertise in practical operational projects 
and issues. On behalf of KSYblends, in order to enhance 
B2B sales department is seeking to employ an:

Export Specialist

The role reports to Export Manager and among 
others responsibilities will include: 
•Ongoing communication of existing accounts  
and ensures further growth. 
•Portfolio development. 
•Establish of strong customer relations. 
•Identification of perspective clients through 
market research, personal networking, 
international exhibitions etc. 
•Research and identify sales prospects  
in different foreign markets. 
•The position in based in Athens Greece  
and requires availability for frequent travelling

The ideal candidate should be able to pursue and 
achieve personal - and participate to departmental 
- sales goals, have a commercial mindset and strong 
communication and negotiation skills. He/she should 
be team player, critical thinker, flexible and structured.

Other qualifications required: 
•3 - 5 years of working experience in B2B sales, 
business development, or other related field, 
preferably in food industry. 
•Fluency in English, any other languages 
knowledge is highly desirable. PC literate.  
We offer an attractive remuneration package  
and professional growth opportunities.

KSY Blends is a Blendings & services company providing 
high expertise and Taylor made fruit juices solutions 
for different product application needs. The company’s 
staff is highly professional in education and experience 
and cooperates with top level facilities and companies 
in Greece and North Europe in order to cover complex 
industrial needs in the Juice industry related to blended 
and compound Juice product applications.

Send your CV to the following link: http://www.
chrispa.gr/component/rsform/form/43 - export - 
specialist - 10 - 2014.html

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

Στέλεχος για το 
Τμήμα Αγορών Εξωτερικού

Περιγραφή εργασίας: 
•Παραγγελίες προϊόντων σε οίκους εξωτερικού 
•Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές  
και εύρεση νέων  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 3-4 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχο τμήμα 
•Γνώσεις αγγλικών επίπεδο Proficiency 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•Γνώσεις Microsoft Office 
•Ηλικία έως 30 ετών  
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω  
περιοχές.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customercare@petcity.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Product  
Development Executive

City: Limassol  
Job description: 
•Manage all aspects of mobile and fixed 
(residential) product development and strategy 
including market and competitor analysis, 
product planning roadmap, product positioning 
and differentiation, pricing and profitability 
analysis 
•Develop the product pricing strategy for all new 
and existing mobile and fixed products  
and services 
•Work with cross - functional teams to define  
the product requirements and assess the product 
and service feasibility for their successful 
implementation 
•Help with product and service marketing efforts, 
before, during and after launches 
•Analyze the trends of new and existing products 
in the market  
Person specification: 
•Degree in marketing management, 
telecommunications or any other related field 
•3 - 4 years of relevant experience within an ICT/
Telecom/media company, specifically in product 
development 
•Must have a proven track record of creating 
customer - focused products 
•Ability to conceptualize, define and translate a 
strategic vision to guide product development 
•Possess a good understanding of mobile 
services 
•Experience in customer - centric product 
development, design and project management 
•Ability to work under pressure and meet 
deadlines 
•Excellent command of the spoken/written 
English language 
•Computer literate (MS Office)  
Remuneration: 
•Salary and other benefits are commensurate 
with qualifications and experience.

Please note that only short listed candidates will 
be contacted. Applications close on October 22, 
2014, e-mail: jobs@prime - tel.com

H ATOM DYNAMIC είναι μια δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Είναι πρωτοπόρος στον τομέα των θερμικών κατερ-
γασιών, NTD, διαχείριση και συντήρηση αγωγών και 
εγκαταστάσεων και βιομηχανικών επιθεωρήσεων. 
Δραστηριοποιείται διεθνώς σε σύνθετα έργα μεγάλης 
κλίμακας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αγωγών 
φυσικού αερίου. Στα πλαίσια της συνεχούς και δυ-
ναμικής ανάπτυξής της αναζητά:

Project Manager 
 Κωδ. Θέσης: PM 1

O/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ομα-
λούς ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην εταιρεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε διοίκηση 
έργων 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε παρόμοιες θέσεις τεχνικών έργων 
•Ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας  
και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα να παρακινήσει, να οδηγήσει  
και να ενισχύσει το ηθικό των ομάδων 
•Προθυμία να ταξιδέψει εκτενώς σε όλα  
τα εργοτάξια 
•Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ σχετικών  
με τεχνικά έργα 
•Γνώσεις τεχνολογίας, συντήρησης, εμπειρίας 
διαγωνισμών  
Καθήκοντα: 
•Εποπτεύει και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες 
που σχετίζονται με το έργο 
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση  
του προϋπολογισμού του έργου 
•Συμμετέχει σε συσκέψεις, παρουσιάσεις,  
επισκέψεις σε έργα με σκοπό την ενημέρωση  
της διοίκησης 
•Ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τη διοίκηση 
της εταιρείας με αναφορές προόδου, κόστους, 
απόδοσης, προτάσεις βελτίωσης εργασιών,  

προβλέψεις εξέλιξης του έργου 
•Αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού  
σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης παρα-
καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: atomnewrec@gmail.com

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδος 
στον κλάδο κατασκευής εποχιακών φωτιστικών, 
leader στον κλάδος της, αποκλειστικά εξαγωγική, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (κύκλος εργασιών: 10 εκ 
ευρώ, προσωπικό: 120 άτομα), ζητεί:

Στέλεχος Τμήματος Εξαγωγών - Διεκπεραίωση 
(Κωδ. 26055/14)

Αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη προσφορών 
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, 
τραπεζική παρακολούθηση εξαγωγών 
•Kαθορισμός αποστολής εμπορευμάτων,  
παρακολούθηση φορτίων, έλεγχος containers 
•Την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Ηλεκτρολογικές γνώσεις - επιθυμητό 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη 
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση -  
διεκπεραίωση τμήματος εξαγωγών 
•Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων  
και ΜS Office 
•Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης γλώσσας επιθυμητή  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

Η εταιρεία BEAT ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ - εστίασης. Από την ίδρυση του 
πρώτου καταστήματος της η σχέση της, με το φαγητό 
και τον καφέ είναι μια συνεχή προσπάθεια ώστε, να 
μπορεί να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ικανο-
ποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο. Η BEAT, στα πλαίσια της 
στρατηγικής της ανάπτυξης αναζητά εσένα - που σου 
αρέσει ο χώρος της εστίασης, η ομαδική εργασία και 
θέλεις να συμμετέχεις δημιουργικά - 

Περιφερειακός  
Διευθυντής / Area Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Καθοδήγηση άριστης εξυπηρέτησης πελατών 
•Εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων 
•Έλεγχος απόδοσης των εργαζομένων 
•Καθορισμένες λειτουργικές επιθεωρήσεις 
•Συνεχής παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
•Ανάπτυξη διευθυντών / υπευθύνων βάρδιας 
•Συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
•Προγράμματα και έλεγχος εργατικού κόστους 
•Παρακολούθηση food cost 
•Επίτευξη αποτελεσμάτων πωλήσεων  
Τα προσόντα σου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα 
της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
περιφερειακού διευθυντή / area manager,  
σε δομημένο ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον 
έχοντας υπό την ευθύνη σου την επίτευξη  
εμπορικών στόχων καθώς και τη διοίκηση ομάδας. 
•Αποδεδειγμένη διοίκηση ομάδας.  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στο management 
•Δυνατότητα στρατηγικής σκέψης και εστίαση  
στην λεπτομέρεια. 
•Ικανότητα παρουσίασης στοχεύοντας  
στην προβολή και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων. 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας, αξιολόγησης 
και εκπαίδευσης αυτής. 

•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας  
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες 
και στόχους βάσει των αναγκών του τμήματος 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες  
των πελατών και των καταστημάτων. 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών 
και τη συστηματική παρακολούθηση  
των αποτελεσμάτων. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας. 
•Πάθος για διάκριση.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητα ανάπτυξης  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@totalretail.gr

Εισαγωγική εταιρία αυτοκινήτου αναζητά:   
Product Manager 

(Κωδ.: PM01)

Ο/Η κάτοχος της θέσης, μέλος μιας δυναμικής ομάδας 
διαχείρισης προϊόντων, θα είναι υπεύθυνος/η για την 
εφαρμογή της προϊοντικής και τιμολογιακής πολιτικής 
για τα μοντέλα ευθύνης του, ενώ θα παρακολουθεί 
τον ανταγωνισμό και θα προτείνει στρατηγικές και 
τακτικές που θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα 
τους στις κατηγορίες όπου αυτά δραστηριοποιούνται. 
Θα συνεργάζεται με τα τμήματα logistics, πωλήσεων 
και οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνονται 
οι στόχοι πωλήσεων, ποιότητας και ποσότητας του 
στοκ καθώς και της κερδοφορίας των προϊόντων 
ευθύνης του/της.

Απαιτούμενα προσόντα: 
Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση,  
τουλάχιστον 4 ετών στο χώρο του αυτοκινήτου. 
•Πτυχίο πανεπιστημίου ή αντίστοιχης βαθμίδας 
στο marketing ή διοίκησης επιχειρήσεων ή άλλης 
οικονομικής κατεύθυνσης. 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιθυμητό 
•Άριστη γνώση αγγλικών (η γνώση 2ης ξένης 
γλώσσας θα εκτιμηθεί) 
•Άριστη γνώση υπολογιστών - εφαρμογών 
 των windows (ειδικότερα Excel).  
Γνώση εφαρμογών και χειρισμού Jato (επιθυμητή) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες)  
Ο/η ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι: 
•Δημιουργικός, με πολύ καλές αναλυτικές 
ικανότητες και προσήλωση στη λεπτομέρεια 
•Ομαδικός/ή, με διάθεση για σκληρή δουλειά  
και ικανότητα λειτουργίας υπό πίεση 
•Πολύ καλός/η γνώστης της αγοράς αυτοκινήτου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
s.a.groupforpa@gmail.com

Founded in 1993 AnastasiaDate was among the first 
enterprises of its kind and now has a membership 
of over 1,000,000, with more than 80 million online 
visitors annually and 1.5 million+ letters exchanged 
onsite daily. AnastasiaDate’s long - standing reputation 
is testament to her unwavering protection of member 
safety, dedication to customer satisfaction and ongoing 
pursuit of innovation. AnastasiaDate is proud to 
have an international team working in USA, Latin 
America, Russia, China, and Africa with over 300 
full - time staff.

AnastasiaDate has been featured on numerous 
television shows and networks, including 48 Hours, 
The Daily Show, The Howard Stern Show, and Jennie 
Jones, with news features on ABC, CBS, NBC, FOX, 
CNN and the BBC. International television and press 
coverage is regularly seen in Japan, Germany, The 
Netherlands, France, Italy, Switzerland, Brazil, Turkey 
and Australia to name just a few. We are looking for:

Business  
Development Companion  

in Greece

We offer you: 
•A possibility to start your own local business 
based on our know - how, experience and 
infrastructure; 
•High degree of autonomy and flexible work 
hours; 
•Possibility to work from your home office; 
•Working with a team of professionals within  
the international network; 
•Excellent development opportunities.  
Requirements: 
•Well - developed communication skills; 

•Project management experience will be a benefit; 
•Experience in matchmaking and online 
communications is a great advantage (users 
attraction to the website); 
•Leading character; 
•Good English communication skills both oral  
and written will be a plus; 
•Advanced PC&internet user.  
What we offer: 
•Income: EUR 2000 - 2500 per month. Details  
to be discussed at the interview.

Please apply to this position with a CV and a 
cover letter, mark a topic “Business Development 
Companion”, send your CV to the following e-mail: 
hr@anastasiadate.com

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Η εταιρεία μας, μια από τις με-
γαλύτερες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, 
αναζητεί Σ.Δ.Ε. για την κάλυψη θέσεως εργασίας 
στα γραφεία της στην Αθήνα: 

Στέλεχος Διαχείρισης 
Έργων (κωδ. Σ.Δ.Ε.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού - αρχιτέκτονα  
ή μηχανικού δομικών έργων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διαχείριση - 
παρακολούθηση υλοποίησης έργων 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτίμηση -  
αξιολόγηση - κατασκευή επαγγελματικών 
ακινήτων - ξενοδοχείων 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office & Autocad 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων 
υπαγωγής στον επενδυτικό νόμο και σε προγράμ-
ματα του Ε.Σ.Π.Α. διοίκηση & διαχείριση ενταγμένων 
επενδυτικών έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα, 
συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, 
αξιολόγηση - εκτίμηση επαγγελματικών ακινήτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας - αποστολή βιογραφικών: 
kaplanis@noisisdev.gr. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη

To Κτήμα Πόρτο Καρράς που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και στην εμπορία οίνου και αποσταγμάτων 
επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:

Υπεύθυνο Εξαγωγών 
(Code: EXP)

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α πρέπει  
να έχει απαραιτήτως τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων πανεπιστημιακού 
επιπέδου 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα 
•5ετή εμπειρία στο χώρο των εξαγωγών  
και του εμπορίου με το εξωτερικό 
•Απαραίτητη εμπειρία στο χώρο των κρασιών  
και του αλκοόλ 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών  
Γνώση γερμανικών ή και ρώσικων θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη χρήση Η/Υ  
•Δυνατότητα πραγματοποίησης συχνών ταξιδιών 
στο εξωτερικό 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας 
•Ηλικία έως 38 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με e-mail: 
hr@techol.gr

Η εταιρεία ENVIROPLANA.E. (http://www.enviroplan.gr), 
η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχανικού 
και ειδικεύεται σε μελέτες - έρευνες σχετικά με τη 
διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά 
και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, 
με γραφεία και δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα - 
Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Ρουμανία και Τουρκία, ζητά 
για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε έργα στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό:

Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Έργων 
(Κωδικός Θέσης: 07/14)

•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε συναφή ειδίκευση 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση  
σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ) - Επιθυμητή 
πιστοποίηση 
•Άριστη γνώση αγγλικών ( προφορικά και γραπτά) 
- δυνατότητα εργασίας στα αγγλικά. 
•Επιθυμητή η εμπειρία και γνώση σε θέματα  
επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων 
•Επιθυμητή γνώση διαγωνιστικών διαδικασιών 
δημοσίων συμβάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
•Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση της τουρκικής  
ή σερβικής ή κροατικής γλώσσας 



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

ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201418

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία αναγράφοντας τον 
κωδικό της θέσης που τους ενδιαφέρει, στην ακόλου-
θη διεύθυνση:  hr@estiabakery.gr.  Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η αλυσίδα καταστημάτων Crepaland (www.crepaland.gr)  
αναζητά για το κατάστημά της στην Άνω Γλυφάδα άτομα 
ηλικίας 18 - 40 για τη θέση του:

Κρεπαδόρου 

•Με ή χωρίς προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία) στο e-mail: dimitzanos@gmail.com 

Η εταιρεία ΒΕΑΤ ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ - εστίασης. Από την ίδρυση του 
πρώτου καταστήματος της η σχέση της, με το φαγητό 
και τον καφέ είναι μια συνεχή προσπάθεια ώστε, να 
μπορεί να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ικανο-
ποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν εξαιρετικής ποιότητας ροφήματα 
και καφέ όλο το 24ωρο. Η ΒΕΑΤ, στα πλαίσια της 
στρατηγικής της ανάπτυξης αναζητά εσένα - που σου 
αρέσει ο χώρος της εστίασης, η ομαδική εργασία και 
θέλεις να συμμετέχεις δημιουργικά - 

Υπεύθυνο  
Τροφίμων / Food Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Εισαγωγή νέων προϊόντων στα καταστήματα 
•Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας 
•Διαχείριση προμηθευτών 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση αγορών και προμηθειών 
•Διασφάλιση ποιότητας 
•Κοστολογικός έλεγχος 
•Εκπαίδευση εργαζομένων 
•Κατάρτιση διαδικασιών  
Τα προσόντα σου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα 
της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση F&B 
manager, σε δομημένο Ελληνικό ή πολυεθνικό  
περιβάλλον έχοντας υπό την ευθύνη σου την επίτευξη 
εμπορικών στόχων καθώς και τη διοίκηση ομάδας. 
•Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης τροφίμων 
/αντίστοιχης σχολής. 
•Ικανότητα παρουσίασης στοχεύοντας στην προβολή 
και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων. 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας μέσω παροχής 
εποικοδομητικών σχολίων, αξιολόγησης  
και εκπαίδευσης αυτής. 
•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας  
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες  
και στόχους βάσει των αναγκών του τμήματος  
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες  
των πελατών και των καταστημάτων. 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών και 
τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. 
•Επιτυχής χειρισμός πολλαπλών εργασιών μέσα  
σε ένα περιβάλλον γρήγορων ρυθμών 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας. 
•Πάθος για διάκριση.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητα ανάπτυξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@totalretail.gr

Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερ-
μανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά άτομα για εκπαίδευση/εργασία 
στην Γερμανία μέσω επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος στην εξής ειδικότητα:

Επαγγελματίες Εστίασης 
Chef, βοηθοί Chef κλπ

Προφίλ υποψηφίου  
•Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης (γυμνάσιο/λύκειο) 
•Ηλικία έως 27 ετών 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα  
Προφίλ προγράμματος  
•Έως 3 έτη εκπαίδευση στη Γερμανία - δυικό  
σύστημα εκπαίδευσης/πρακτικής  
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών στην Ελλάδα  
•Μηνιαία επιδότηση για τα 3 χρόνια και άλλες παροχές 
•Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια  
της εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/

αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή europass/αρχείο 
word /με φωτογραφία στην Αγγλική ή Γερμανική 
γλώσσα στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. Τηλέφωνο: 
+30 2810 330009.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστιάζει 
στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την οργάνωση 
των τμημάτων- τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστά-
σεων - την εντατική εκπαίδευση και ειδίκευση του 
προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της εταιρίας η 
διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και 
η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα 
την φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να επανδρώσει το νέο της κατάστημα στη Συγγρού 
- Φιξ, ζητά προσωπικό ηλικίας 20 - 35 ετών για τις 
παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος 
Service (με εμπειρία) 

Barista, Ταμία και Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) 
στο e-mail: hr.ath@georgiaff.gr. Fax: 211 8004885  
Τηλ. 210 2517255 / 210 2514649.

Ξενοδοχείο CASTELLO CITY HOTEL *** Ηράκλειο:

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

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

Το Μελινικόν, the greek pancake house  με έδρα 
στο Κολωνάκι στα πλαίσια της ανάπτυξης του ζητά:

3 Ψήστες / Υπεύθυνους 
Προετοιμασίας

•Mε προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε κρεπερί  
ή και σε ζαχαροπλαστεία. 
•Θα εκτιμηθεί ανάλογη πείρα στο ψήσιμο πάνω  
σε πλατό.

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts 
αναζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην 
Κέρκυρα, υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Housekeeping / Καθαριότητα 
 (C/Η/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Executive housekeeper 
•Ass. executive housekeeper 
•Housekeeper 
•Linen keeper 
•Cleaners  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω 
προσόντα, παρακαλούμε όπως αποστείλουν το ανα-
λυτικό βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας 
τον κωδικό (C/H/15) και τη συγκεκριμένη θέση για 
την οποία ενδιαφέρονται στην παρακάτω διεύθυνση 
email: hr@aquisresorts.com

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection” 
- Exclusive Villa Resort,  “Myconian Utopia Resort” 
member of Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador 
Hotel” member of Relais & Chateaux, Myconian 
Imperial Resort” member of the Leading Hotels of 
the World,  “Royal Myconian Resort” member of the 
Leading Hotels of the World,  “Myconian K hotels” - 
Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2015:

Hotel Operation Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Τουριστικών σχολών ή ανωτέρας σχολής 
•Έως 40 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία σε leading hotels  
of the World ή Relais et Chateaux 
•Άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr  
Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη. 

Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΕΠΕ που εδρεύει 
στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2015:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2-3 ετών σε ξενοδοχεία 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη με ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Η εταιρεία μας προσφέρει 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Ασφάλιση διαμονή και διατροφή

Επιθυμητή η φωτογραφία στο βιογραφικό.  
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν  
στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail:  
p.liakop39@gmail.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 Atlantica hotels 
in Kos and Crete (Chania) islands:

Reservation / FO Managers

We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in Hotel Management 
or similar academic background with previous work 
experience in similar positions, of at least 4 years, 
in 4* and 5* hotels. Perfect Knowledge of English 
is essential and good knowledge of German and/or 
Russian will be considered as an advantage.

•The successful candidates should be able  
to work in a challenging and demanding 
environment within a team.  
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Please forward all CVs to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be 
treated in strict confidence.

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

Operations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση στον τουρισμό/
διοίκηση επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο άνω 
των 300 δωματίων 
•Εμπειρία στην επικοινωνία και διαχείριση  
διοικητικών καθηκόντων σε εταιρικό επίπεδο πολλών 
ξενοδοχείων (Multi-unit hotel corporate level) 
•Εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση συνεδρίων 
είναι επιθυμητή 
•Οργανωτική και δυναμική προσωπικότητα,  
με ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και λογισμικών 
Microsoft office θεωρούνται απολύτως απαραίτητα  
Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας 
όλων των τμημάτων ξενοδοχείου 
•Καθημερινές συναντήσεις με τους επικεφαλής 
των τιμημάτων για την επίτευξη καλής λειτουργίας 
•Παρακολούθηση και έλεγχος καθηκόντων  
τμημάτων/βάρδιες 
•Εφαρμόζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους 
της διοίκησης ανά τμήμα, τους οποίους και ελέγχει 
•Δημιουργεί και ελέγχει προγράμματα εκπαίδευσης 
για όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου 
•Έλεγχος αποθήκης και τήρηση προγράμματος  
αγορών και εποπτεία απογραφών 

•Συνεχής δημιουργία ενημερώσεων για τα γεγονότα 
που λαμβάνουν χώρα στους χώρους του ξενοδοχείου 
•Προγραμματισμός 
•Οικονομική διαχείριση budgeting (τήρηση  
οικονομικών στόχων) 
•Μηνιαίες εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων 
τμημάτων και εργασιακού κόστους 
•Δημιουργία κανόνων λειτουργίας τμημάτων  
και τήρηση πειθαρχίας και απόδοσης προσωπικού 
•Τήρηση νομοθεσίας λειτουργίας ξενοδοχείου  
και προσωπικού 
•Ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντος, in house  
βελτιστοποίηση εσόδων τμημάτων 
•Διατήρηση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους 
tour operators 
•Εποπτεία διαχείρισης σχέσεων πελατών και online 
reviews (customer care)  
Εκτός του πακέτου μισθού, προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

Η αλυσίδα Aegean Star Hotels, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε αυτή την θέση  
σε εποχιακό ξενοδοχείο 4* ή 5*, 300 κλινών και άνω. 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ (επιθυμητή η γνώση  
του τουριστικού προγράμματος Protel) 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Τα βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν  
στο e-mail: manager-chal@aegeanstar.com,  
ή στο φαξ 23740 / 20544. Για περαιτέρω  
πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 
23740 / 20861 καθημερινά εκτός Κυριακής  
από τις 09:00 έως τις 17:00.

Η Intelligent Hotel Solutions, είναι μια εταιρεία 
που εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξε-
νοδοχείων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

Ζητούνται επαγγελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα 
που διαχειρίζεται η IHS, για τις παρακάτω θέσεις: 

Διοικητικά Στελέχη 
Ξενοδοχείου

Η IHS είναι σε αναζήτηση διοικητικού προσωπικού 
για τη στελέχωση νέου ανοίγματος 5* ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος για τη σεζόν 2015.  
Αναζητούνται οι εξής ειδικότητες: 
•Operations Manager 
•Rooms Division Manager 
•Housekeeping Manager 
•F&B Manager 
•Maitre d’hotel 
•Chef de Cousine  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής ή /και 
ρώσικης γλώσσας 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία 
στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ihs.gr.  
Website: www.ihs.gr 

ΜΟΔΑ
Πρακτική άσκηση στη Madame Shoushou:

Μοδίστρα / Πατρονίστ 
σε Σταθερό και Ελαστικό Ύφασμα

•Πατρόν - ραπτική 
•Ραπτική παραγγελίας 
•Επιδιορθώσεις 
•Δημιουργία δειγμάτων

Βιογραφικά στο e-mail: mdmshoushou@gmail.com, 
Υπ’ όψιν κας Σερδάρη.

Χειριστής / Τεχνικός Μηχανημάτων Συσκευασίας
Η Κορρές είναι μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1996 και έχει τις ρίζες της στο παλαιότερο ομοι-
οπαθητικό φαρμακείο της Αθήνας. Η εταιρεία εστιάζει στη θεμελιώδη και στην εφαρμοσμένη έρευνα 
στα φυσικά προϊόντα, αξιοποιώντας την εμπειρία των 3.000 ομοιοπαθητικών σκευασμάτων φυσικής 
προέλευσης του φαρμακείου και συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία 
με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 400 φυσικά και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα σε 30 
χώρες, με παρουσία στα σημαντικότερα επιλεκτικά σημεία πώλησης παγκοσμίως.

Η Κορρές αναζητά να καλύψει τη θέση του Χειριστή / Τεχνικού Μηχανημάτων για το τμήμα Συσκευασίας 
με έδρα την παραγωγική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται  
στον προϊστάμενο συσκευασίας και θα έχει  
ως καθήκοντά του: 
•Τη ρύθμιση και τον χειρισμό γραμμών  
συσκευασίας 
•Την ομαλή λειτουργία των γραμμών συσκευασίας 
εντός προκαθορισμένων αποδόσεων 
•Τον έλεγχο του παραγόμενου, συσκευασμένου 
προϊόντος 
•Τον καθαρισμό των γραμμών συσκευασίας 
•Την πρωτοβάθμια συντήρηση γραμμών  
συσκευασίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  

να διαθέτει: 
•Τεχνική κατάρτιση με πτυχίο τεχνικής σχολής 
μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε βιομηχανική παραγωγή 
•Εμπειρία σε πρωτοβάθμια συντήρηση μηχανών 
•Δυνατότητα βαρδιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv2@skywalker.gr

Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερμανικών 
εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά άτομα για εκπαίδευση/εργασία στη Γερμανία 
μέσω επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος:

Εκπαιδευόμενοι 
(Διαφόρων Ειδικοτήτων)

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

Χημικός Εργαστηρίου 
 (κωδ ΧΕ-14)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στη καθημερινή λειτουργία της χημικού εργαστηρίου της βιομηχανίας.  
Προδιαγραφές θέσης: 
•Αναγνωρισμένο πτυχίο χημικού ΑΕΙ ή ισότιμου 
•Προϋπηρεσία σε χημικό εργαστήριο τουλάχιστον 3 ετών, με εμπειρία σε δημιουργία δειγμάτων, ανά-
πτυξη προϊόντων με νέες συνταγές, εφαρμογές δειγμάτων, εργαστηριακούς ελέγχους,  έκδοση πιστο-
ποιητικών αναλύσεων και ποιότητας, διάφορες εργαστηριακές μετρήσεις, κλπ 
•Επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα εργαστηριακών αναλύσεων χημείου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση, επικοινωνία) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ και προγράμματος ERP 
•Ικανότητα μάθησης και γρήγορης προσαρμογής σε νέο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευγένεια, καλό παρουσιαστικό, καλή επικοινωνία 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, επιθυμητή η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Επαγγελματισμός και εργατικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσφέρονται: 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

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

Junior Fashion Designer
Ψάχνουμε δυναμικές προσωπικότητες για να στελεχώσουν 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 
•Ταξίδια σε χώρες όπου γίνεται η παραγωγή και διαρκής επικοινωνία με την ομάδα παραγωγής,  
για διασφάλιση της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχεδιαστή από αναγνωρισμένη σχολή 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Illustrator, Corel Draw κ.α.) 
•Τήρηση αυστηρών deadlines και άρτια συνεργασία με την ομάδα του δημιουργικού 
•Ηγετική προσωπικότητα, ομαδικότητα και θετική σκέψη 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Περιγραφή εταιρείας:Η GEPAWORLD είναι μια καθετοποιημένη εταιρεία σχεδιασμού, παραγωγής και 
διανομής ειδών ένδυσης και υπόδησης. Από τον σχεδιασμό και την παραγωγή έως τις δραστηριότητες 
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 
προϊόντα 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

Η My Company Projects www.mycompany.com.gr, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο του 
SMS marketing παγκοσμίως, στα πλαίσια ανάπτυξης τoυ τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων B2B σε 
περισσότερες χώρες του εξωτερικού, ζητά να προσλάβει:

Key Account Manager for Spain Region
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων Ισπανών πελατών 
Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε δυνητικούς Ισπανούς πελάτες  
Έδρα εταιρίας & υποψηφίου: Θεσσαλονίκη-κέντρο  
Αρμοδιότητες υποψήφιου 
•Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση και εξυπηρέτηση νέων και υπαρχόντων πελατών Ισπανίας 
•Καθημερινή καθοδήγηση πελατών σε online πλατφόρμες και διαχείριση-διαπραγμάτευση πελατολογίου 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε κατηγορίες πελατολογίου σε όλη την Ισπανία 
•Προώθηση-πώληση προϊόντων & υπηρεσιών sms marketing – bulk sms σε νέο δυνητικό πελατολόγιο 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads) στη χώρα της Ισπανίας 
•Εντοπισμός αναγκών & τηλεφωνική διαπραγμάτευση με νέο ή υπάρχοντα πελάτη με σκοπό την πώληση  
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου 
•Άριστη / πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας, σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας με πελάτη 
(native speaker)(δεν υπάρχει ορολογία, δεν απαιτείται η χρήση επαγγελματικής γλώσσας. Απαιτείται η 
πολύ καλή κατανόηση και η ευχέρεια στον απλό, καθημερινό, γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελάτη 
•Εμπειρία σε προσωπικές ή τηλεφωνικές πωλήσεις B2B (όχι telemarketing) 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ - θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας έως 38 ετών 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Καλή γνώση & χρήση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες  
Προσφέρονται 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ιατρική κάλυψη 
•Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο και on-the-job) 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, δηλ. την πολύ καλή ευχέρεια 
λόγου στα Ισπανικά σε συνδυασμό με την διάθεση για εργασία στο αντικείμενο των πωλήσεων 
δε θα απαντώνται. Επικοινωνία: My Company, τηλ. 2310 231557. E-mail: cv@mycompany.com.gr

Προφίλ υποψηφίου:  
•Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης (γυμνάσιο/λύκειο) 
•Ηλικία έως 27 ετών 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό 
πνεύμα   
Προφίλ προγράμματος:  
•Έως 3 έτη εκπαίδευση στη Γερμανία - δυικό 
σύστημα εκπαίδευσης/πρακτικής  
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών  
στην Ελλάδα  

•Μηνιαία επιδότηση για τα 3 χρ  όνια και άλλες 
παροχές 
•Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια  
της Εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/
αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας 

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή europass / αρ-
χείο word στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με 
φωτογραφία πρόσφατη έγχρωμη πορτρέτο ή τύπου 
διαβατηρίου στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. 
Τηλέφωνο : +30 2810 330009.

 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ζητά για άμεση πρόσληψη στο συνεργείο Αθηνών:

Τεχνικό Γραφέα
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι. (μηχανολόγου ή γεωργικών  
μηχανών) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων Excel, Word 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί 
υπόψη

Προσφέρονται: 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Πρόσθετο πρόγραμμα συνταξιοδότησης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών e-mail:  
personnel@condellispaul.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται, Πτυχιούχος Διοικητικών-Οι-
κονομικών Σχολών για Επιτελικό Στέλεχος και 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Άριστη γνώση Η/Υ, 
υπευθυνότητα, επικοινωνιακό χαρακτήρα, ξένες 
γλώσσες. Βιογραφικά με την ένδειξη “Ε.Σ.” στο 
e-mail: cvzoubsa@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες, 
μισθός 1.200€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com, τηλ: 
6949 087377.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανογραφική στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Supporter με εμπειρία στις εμπορολογιστικές 
εφαρμογές και καλή γνώση SQL-ERP για το τμή-
μα consulting. Βιογραφικά στο e-mail: sales@m-
service.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά Πτυχιούχες/ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπειρία, για στελέχωση 
θέσεων marketing-management-finance-sales-
banking. Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, τηλ: 210 6773990 κα 
Παππά.

ΕΤΑΙΡΙΑ σύμβουλων επιχειρήσεων ζητεί να 
προσλάβει Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών 
ή Πολυτεχνείου, με άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Επιθυμητή προϋπηρεσία 2 έτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@corestrategy.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ, ανάπτυ-
ξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές, παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο ελεύθερο, 
προοπτικές καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων, για στελέχωση 
και εποπτεία προϊόντων διατροφής και αθλητικής 
διατροφής. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής -τρια ως εμπορική διεύθυνση 
για γυναικείο site με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
ενεργό πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά Στελέχη για πρωινή 
ή απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6943 950447.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση νέας μονάδας διεθνούς 
ομίλου. Ζητούνται Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων με εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ, ανάπτυ-
ξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές, παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο ελεύθερο, 
προοπτικές καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ - Συνέταιρο (χωρίς κεφάλαιο), με 
άριστη χρήση Η/Υ, Αγγλικά, επαγγελματική αντίληψη, 
ζητά νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Προϋπη-
ρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: euroreal1@gmail.com κωδ: Syn-sk.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται, Πτυχιούχος Διοικητικών-Οι-
κονομικών Σχολών για Επιτελικό Στέλεχος και 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Άριστη γνώση Η/Υ, 
υπευθυνότητα, επικοινωνιακό χαρακτήρα, ξένες 
γλώσσες. Βιογραφικά με την ένδειξη “Ε.Σ.” στο 
e-mail: cvzoubsa@gmail.com.

ΝΕΟΙ ως Υπάλληλοι Γραφείου ζητούνται με όρεξη 
για δουλειά, προοπτική για μεγάλες απολαβές 
και εξέλιξη. Τηλ: 6936 020367.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με άνεση επικοινωνίας 
ζητείται, με πολύ καλή γνώση Η/Υ, για πρόσληψη 
από ασφαλιστικό γραφείο στην Παιανία. Πλή-
ρης ή μερική απασχόληση. E-mail: almasalis@
yahoo.gr, τηλ: 210 6645114, ώρες επικοινωνίας 
15:00-17:00, κος Αλέξανδρος.

ΝΕΕΣ ως Υπάλληλοι Γραφείου, με όρεξη για 
δουλειά, προοπτική για μεγάλες απολαβές και 
εξέλιξη. Τηλ: 6936 020367.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητεί νέα για 
Γραμματειακή Υποστήριξη - Υποστήριξη Πωλή-
σεων. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ . 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@diverse.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
αναζητα Γραμματέα με άριστη ικανότητα επικοι-
νωνίας, Ιταλικής και Αγγλικής γλώσσας, προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση, άριστο χειρισμό Η/Υ. 
E-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΝΕΟΣ -α για γραμματειακή υποστήριξη ζητείται 
εκπαιδευτηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προσεγμένη εμφάνιση, 
επικοινωνιακές ικανότητες, 5θήμερη ημιαπα-

σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@alpha-
ekp.gr, τηλ: 210 3823982, ώρες επικοινωνίας 
17:00-20:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για Καταχώρηση - Επεξεργασία 
Δεδομένων ζητούνται. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικών προφορική και γραπτή 
(Proficiency), επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα, 
άριστη χρήση Η/Υ και internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: dataentryposition2014@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από εκδοτικό 
οίκο με εξαγωγική δραστηριότητα στο Περιστέρι. 
Επιθυμητή η εμπειρία ή γνώση οικονομικών/
λογιστικών. Απαραίτητη η εξαιρετική γνώση 
Αγγλικών και Ιταλικών. E-mail: segreteria@
edilingua.it, τηλ: 210 5758903.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας ζητά Υπάλληλο Γραφείου για το back 
office, με προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση. 
E-mail: hr@green.com.gr.

Μ.Κ.Ο. ζητά δραστήριο Συνεργάτη -τιδα ανεξαρτήτου 
ηλικίας, για ενδιαφέρουσα θέση γραμματειακής 
υποστήριξης/επίβλεψης δραστηριοτήτων. Μερική 
απασχόληση με αντίστοιχο μισθό και ΙΚΑ. Απαραίτη-
τη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, εφαρμογή (Powerpoint). 
Βιογραφικά στο e-mail: nifalioi@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμα για γραμματειακή υποστήριξη 
εταιρίας, data entry. Μεσημβρινή ή απογευμα-
τινή ημιαπασχόληση, μία ή περισσότερες φορές 
την εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.
jobs@gmail.com.

ΜΙΛΑΤΕ απταίστως τη Γερμανική γλώσσα; Ελλη-
νικό παράρτημα μεγάλης Γερμανικής πολυεθνικής 
προσφέρει θέση για Υπάλληλο Γραφείου με στα-
θερό μισθό και ασφάλιση. Σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον. Βιογραφικό στο e-mail: pksolution.
group@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καφέ αναζητά άτομα για 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Επιθυμητό Πτυχίο, 
γνώση Αγγλικών, επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες, Ms Office, εμπειρία στο χώρο 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: dianomescafe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη με 
Πτυχίο Πανεπιστημίου, γνώση Αγγλικών/ECDL, 
γνώση προγράμματος ERP/Atlantis, άριστες ικα-
νότητες επικοινωνίας άνεση στη σύνταξη κειμέ-
νων στην Ελληνική/Αγγλική, για το εργοστάσιο 
Βρύσες Ριτσώνας Αυλίδος. E-mail: georgia@
slider.gr, fax: 210 4905069.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ έμπειρη, με υποχρεωτική προϋπη-
ρεσία, ζητείται σε ασφαλιστική εταιρία - γραφείο. 
Συστάσεις απαραίτητες. Για 6ωρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 6147625.

H VPOWER αναζητά άτομο για γραμματειακή 
υποστήριξη με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 3ετή προϋπη-
ρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Γνώση 
Γαλλικών ή Ιταλικών θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@vpower.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη με 
διαπιστευμένες γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, για 
ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trust-it.gr, τηλ: 210 6520660.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητείται Γραμματέας - 
Τηλεφωνήτρια για το κατάστημα της στο Μα-
ρούσι. Απαραίτητη εμπειρία, γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κα-
τεύθυνσης ως Υπεύθυνος Γραμματείας Εμπορικού 
Τμήματος. Γνώσεις, εμπειρία εμπορικής διαχεί-
ρισης, για διαχείριση και διακίνηση εμπορευμά-
των. Επάρκεια σε προγράμματα Η/Υ, Αγγλικά, 
επικοινωνιακός, εμπιστοσύνης. Βιογραφικά στο 
e-mail: serpa@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Γραμματέα - Τηλεφωνή-
τρια για το κατάστημα της στο Μαρούσι, Αθήνα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών, Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΑΕΒΕ ζητεί Υπάλληλο για το τμήμα προμηθειών. 
Τουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Άριστα Αγγλικά/Excel, εμπειρία σε περι-
βάλλον εμπορικής διαχείρισης ERP (προτιμάται 
Entersoft), οργανωτικός, με δυνατότητα ταξιδιών 
στο εξωτερικό. E-mail: admin@nikolisgroup.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία στο κέντρο της Αθή-
νας ζητά Γραμματέα με καλές γνώσεις λογιστικής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
γνώσεις προγραμμάτων singular, word, excel. 
Βιογραφικά στο e-mail: eleven11@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με τριετή εμπειρία 
σε γραμματειακή υποστήριξη. Βιογραφικό στο 
e-mail: prosopiko2004@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ξενοδοχειακού management ζητεί 
νέα για γραμματειακή υποστήριξη, αρχικά για 
part time απασχόληση, με σχετική εμπειρία 
στο τουριστικό χώρο και άριστη γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
dimitriskon64@gmail.com.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ /δημιουργικό γραφείο ζητεί 
νέο /α για θέση Γραμματείας Διοίκησης. Προ-
φίλ: ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης, οργάνωση, 
συνέπεια, έρευνα, τυπικότητα. Άριστη γνώση 
word/excel, internet. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@strabo.gr, κωδ:158.

ΕΤΑΙΡΙΑ παρασκευής και εμπορίας καλλυντι-
κών επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου, 
Απόφοιτη Ανωτέρας/Ανωτάτης Εκπαίδευσης, 
κάτοχο proficiency. Βιογραφικά στο e-mail: 
mtsatsouli@gavrilisgroup.eu.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Αθήνα, αναζητά Υπεύθυ-
νο άτομο για τη θέση του πιστωτικού ελέγχου 
πελατών (credit control). Γνώση Ms-Office απα-
ραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: recruitment@
stassinopoulosgroup.gr, κωδ: CC2014.

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

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ Συνεργάτες ως Υπάλληλοι Γραφείου 
ζητούνται, με γενικού ή ακαδημαϊκού επιπέδου 
γνώσεις περί του νερού για τη στελέχωση του 
τηλεφωνικού μας κέντρου σε ενημέρωση προ-
γραμμάτων. Σταθερός μισθός πενθήμερο. Τηλ: 
6986 155896.

ΑΤΟΜΟ ελεύθερη, χωρίς υποχρεώσεις, ζητείται 
ως Γραμματέας με στοιχειώδεις γνώσεις λογι-
στικής, για επιχείρηση υπό σύσταση. Τηλ: 210 
8676053, 6998 676053.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ -τρια για εργασία γραφείου σε γνωστή 
εταιρία. Άριστο εργασιακό περιβάλλον, ευέλικτο 
ωράριο, μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 322110.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με ή χωρίς προϋπηρεσία 
για τη κάλυψη νέου τμήματος αθηναϊκής εται-
ρίας. Ωράριο, 8ωρο ή 4ωρο, άμεση πρόσληψη, 
σταθερός μισθός. Τηλ: 211 99644004.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις - 
Διαφήμιση
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -η Marketing ζητείται με δυναμική 
παρουσία και πολυετή εμπειρία στο τουρισμό - 
ηλεκτρονική διανομή τουριστικών προϊόντων, 
από εκδοτικό οίκο ιατρικού τουρισμού. Τηλ: 210 
6096939, 6974 304565.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, με όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των 
τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και management 
συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες μερικής απασχόλησης για 
τη στελέχωση γνωστού χώρου διασκέδασης στο 
Γκάζι με ή χωρίς προϋπηρεσία. Τηλ: 6984 612804.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ Διαφημιστές - Πωλητές ζητούνται 
από Αθήνα και όλη την Ελλάδα, για ανάπτυξη πε-
λατολογίου διαφημίσεων και χορηγιών για νέες 
τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλων τηλεοπτικών κα-
ναλιών. Υψηλές αποδοχές και εξέλιξη. E-mail, με 
φωτογραφία: cnpmedaipto@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και ζητά 
Συνεργάτη με εμπειρία στις πωλήσεις ή δημόσιες 
σχέσεις. Όχι μισθός. Προμήθεια μέχρι και 90%. 
Τηλ: 2341 070332.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη, Marketing and Sales Assistant, 
με γνώση χώρου παροχής διαδικτυακών υπηρε-
σιών, πολύ καλά Ελληνικά, καλή εμφάνιση και 
ευχέρεια επικοινωνίας, κάρτα ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-μισθός-
bonus απόδοσης. Βιογραφικά, σε pdf, στο e-mail: 
admin@onscreen.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για το διαφημιστι-
κό τμήμα. Βιογραφικά έως 31/10 στο e-mail: 
rockmelodieswebradio@gmail.com.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Volta ζηταέι Συνεργάτες στο τομέα 
του marketing. Προσφέρεται μισθός και προμήθεια. 
Τηλ: 6972 438419, 6970 627339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαδικτυακής Προώθησης 
και Μάρκετινγκ, Πτυχιούχος ΑΕΙ- ΤΕΙ για τη δημι-
ουργία, προσφορών και υποστήριξη πωλήσεων, 
επικοινωνιακός/αποτελεσματικός, καλή γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ, γνώσεις σχεδιασμού επιθυμητές. 
E-mail: serpa@otenet.gr, κωδ: ΜΚ09.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ με άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις και θετική σκέψη, ζητείται, για να επεκτείνει 
το πελατολόγιο διαφημιστικής εταιρίας με περι-
βαλλοντικό χαρακτήρα. Θα διαχειριστεί project με 
οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. E-mail: 
kanakisnikos@gmail.com.

CLIENT Servise 3ετους τουλάχιστον εμπειρίας 
στη διαφήμιση, με οικολογική κουλτούρα, θετική 
σκέψη ζητείται, για να επεκτείνει το πελατολόγιο 
διαφημιστικής εταιρίας. Θα διαχειριστεί project με 
οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. E-mail: 
kanakisnikos@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά Πτυχιούχες/ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπειρία, για στελέχωση 
θέσεων marketing-management-finance-sales-
banking. Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 

pappam100@gmail.com, τηλ: 210 6773990 κα 
Παππά.

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

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

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για οργάνωση εκδηλώσεων, 
αποστολών και ανάπτυξη σχέσεων, με τουριστι-
κό χώρο. Εμπειρία, άριστα Αγγλικά, γνώση word, 
excel. Άμεση απάντηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
panousopoulos@gnl.gr.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Ανεξάρτητους Αντιπροσώπους 
για την εξάπλωση μιας εταιρίας στη Κύπρο και 
το Εξωτερικό στο τομέα του δικτυακού marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: music42@windowslive.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο των φαρμακείων 
αναζητά ικανό Στέλεχος για τη κάλυψη θέσης 
Product Manager. Εμπειρία στο χώρο επιθυμητή. 
Τηλ: 6906 242404.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ οργανισμό με Κυριακάτικη εφη-
μερίδα και μεγάλα site, ζητούνται Διαφημιστές, 
Πωλητές -τριες, επικοινωνιακοί, με καλή παρουσία 
και διάθεση εξέλιξης. Δίπλωμα οδήγησης, δυνα-
τότητα ταξιδιών απαραίτητα. E-mail: akrathos@
gmail.com, τηλ: 6947 361035.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ζητά Πωλητές Διαφήμισης. Μισθός 
και ποσοστά. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επι-
θυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: SALES1014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, με όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των 
τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και management 
συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

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

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ συνεταιρισμός ζητεί 2 σοβαρές Συ-
νεργάτιδες για το διαφημιστικό τμήμα νέου πρω-
τοποριακού γυναικείου διαδικτυακού περιοδικού 
(πώληση διαφήμισης σε εξωτερικά ραντεβού). Πλή-
ρες ωράριο, μισθός 600€ και bonus, ασφάλιση 
ΙΚΑ, συνεχής εξέλιξη. E-mail: info@dear-eva.gr.

MARKETING Assistant ζητείται, για part time 
με προοπτική full time, συσκευασίες φαρμάκων. 
Καθήκοντα: εξυπηρέτηση και επίσκεψη πελατών, 
παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευτών εξωτερι-
κού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS Office. E-mail: 
info@mtcltd.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημοσίου τομέα ζητεί 2 
άτομα (Απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) για συμμετοχή σε 
12μηνο επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα που αναζητούν 
εργασία με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
να είναι συνεργάσιμος, με όρεξη για δουλειά, εκ-
παιδεύσιμος με ήθος και εντός Αττικής. Τηλ: 6945 
675759, 6943 113546.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτου φύλλου, Απόφοιτοι 
Σχολής Social Media ή Εμπορίας και Διαφήμισης, 
με άπταιστα Αγγλικά για ολιγόωρη εργασία από 
Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6977 
41536, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

SKYSPIRITS is seeking for a Marketing Assistant. 
1-2 years experience Marketing or Sales preferably 
University Degree, excellent knowledge in Digital-
Social Media-English presentation, communication 
skills, strong+organized personality. Competitive 
package, continuous training. CV’s: info@skyspirits.
gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για διαχείριση site και 
e-shop, δημιουργία έντυπων καταλόγων. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ζητείται για συνεργασία με site 
ενημερωτικού χαρακτήρα. Τηλ: 6938 188499.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ / Account Executive για επώνυμο 
τεχνικό γραφείο ζητείται. Master στο Marketing, 
εμπειρία, Η/Υ, και Proficiency. Ανάπτυξη πελατολο-
γίου, διεύρυνση κύκλου εργασιών. Μη υπαλληλική 
σχέση, εξαιρετική πληρωμή, βάσει αποτελέσματος. 
Τηλ: 6932 050080.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Διαφήμισης, Marketing, ζητείται από 
Σχολές ομορφιάς, με άριστη γνώση Η/Υ, γνώσεις 
διαχείρισης social media, internet marketing, επικοι-
νωνιακή. Πλήρης απασχόληση, ωράριο 13:00-21:00. 
Βιογραφικά σwτο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Internet, Facebook, 
marketing, προώθησης και δημοσίων σχέσεων για 
να αναλάβει το δημιουργικό κομμάτι προώθηση 

στα Media επισιτιστικής επιχείρησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών με έδρα Θεσσαλονίκη 
ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη για μόνιμη συνεργασία 
με αντικείμενα: οργάνωση, εκτέλεση στρατηγικής 
μάρκετινγκ, επικοινωνία, social media, blog, 
newletters. E-mail με συστάσεις και ενδεικτικό 
portfolio: jobs@training.gr.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση από πολυεθνική εταιρία για τομείς μάρκετινγκ 
- εποπτείας - ανάπτυξης, internet επιθυμητό. Τηλ: 
6943 950447.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις marketing και πωλήσεων ζητά 
διαφημιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Στόχος η οργάνωση 
νέου τμήματους πωλήσεων και σχεδιασμού υπη-
ρεσιών. Δεκτά άτομα με εμπειρία. E-mail: job@
exnethellas.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ομάδα αναπτύσσεται και αναζητά 
3 άτομα με καλές ικανότητες επικοινωνίας, για να 
αναλάβουν νέο διαφημιστικό project. Απαραίτητο 
Απολυτήριο Λυκείου και γνώση Αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tb-plab@hotmailcom, τηλ: 
6947 593865.

MARKETING Director 3ετούς τουλάχιστον εμπειρίας 
στη διαφήμιση, ζητείται με οικολογική κουλτούρα, 
θετική σκέψη για να επεκτείνει το πελατολόγιο 
διαφημιστικής εταιρίας. Θα διαχειριστεί project με 
οικολογικό περιεχόμενο. E-mail: kanakisnikos@
gmail.com.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται για μόνιμη πρωινή εργασία, 
σε εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail:naviskal@otenet.gr, τηλ: 210 4222131.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Δημοσίου ΙΕΚ, για Πρακτική Άσκηση 
σε λογιστική φοροτεχνική εταιρία, ζητούνται, 
δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 210 8663246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων. Περιοχή Αλεξανδρού-
πολη. Τηλ: 6970 080571, 6974 509476.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καφέ αναζητά Βοηθούς 
Λογιστηρίου με Πτυχίο Οικονομικής ή Λογιστι-
κής Κατεύθυνσης, γνώση Αγγλικών, Ms Office 
Atlantis. Εμπειρία 3ετή στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: dianomescafe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για part time εργασία σε 
διαγνωστικό εργαστήριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@neogenetics.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής στην Oceanic Solution A.E. 
Πατρών, με καθήκοντα μισθοδοσίες-προσλή-
ψεις. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο, 
καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά ανα-
φέροντας στο θέμα Λογιστής Πάτρα στο e-mail: 
andrianopouloum@oceansec.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με 5 έτη προϋπηρεσία, με 
γνώσεις του προγράμματος Έσοδα - Έξοδα Data 
Communication από λογιστικό γραφείο στα Γλυ-
κά Νερά. Βιογραφικά στο e-mail: taxsmart7@
gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 
δυναμικά άτομα ζητά διεθνής όμιλος ως Οι-
κονομολόγους - Λογιστές, για άμεση στελέ-
χωση κενών θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, κος Μάρρας.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανογραφική στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Supporter με εμπειρία στις εμπορολογιστικές 
εφαρμογές και καλή γνώση SQL-ERP για το 
τμήμα consulting. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@m-service.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία στο κέντρο της Αθή-
νας ζητά Γραμματέα με καλές γνώσεις λογιστικής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
γνώσεις προγραμμάτων singular, word, excel. 
Βιογραφικά στο e-mail: eleven11@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με τουλάχιστον 
5ετή εμπειρία σε Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλία, 
κλεισίματα, ΦΠΑ, ιδανικά και μισθοδοσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: panidisp@gmail.com, τηλ: 
2310 282623.

ΕΤΑΙΡΙΑ παρασκευής και εμπορίας καλλυντι-
κών επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή, 
Απόφοιτη Ανωτέρας/Ανωτάτης Εκπαίδευσης, 
κάτοχο proficiency. Βιογραφικά στο e-mail: 
mtsatsouli@gavrilisgroup.eu.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση 
Αττικής ζητεί Βοηθό Λογιστή, για πλήρης 
απασχόληση. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετή. 
Απαραίτητη γνώση ERP(προτίμηση LOGIC DIS). 
Βιογραφικά στο e-mail: nikmaras@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Αν. Θεσσαλονίκη ζητά 
Λογίστρια για άμεση πρόσληψη με άδεια Α΄τάξης. 
Απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε διπλογρα-
φικά βιβλία (τήρηση, κλείσιμο ισολογισμού, κτλ). 
Βιογραφικά στο e-mail: maria@eurologistic.gr.
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PEOPLECERTglobal leader in certification of persons and professionals in internationally recognized 
brands is seeking an exceptional and talented professional to join our team as:

CRM Developer 
Location: Athens, Ref. Code: (CRMD10)

The role: You will join our research and development team of circa 40 developers - an inhouse software 
department which designs and develops applications that support & manage our certification exams, 
conducted 24x7, worldwide. Our applications are Windows and MAC OS, web based (thin client) or client/
server (thick client) and span from web based (ASP.NET, C#, AJAX, JavaScript), to mobile web (JQuery 
Mobile), desktop (C#), iPhone native, optical marking recognition, Google APIs for Georeference, and 
Reporting services. Our applications make use of web services in order to exchange data and/or link 
servers and our software security architecture is based on ISO 27001. They are integrated with our 
current MS CRM4 implementation.

You will participate and contribute in a team that will implement the transfer of our current CRM4 to MS 
CRM 2013 on cloud, including data migration and workflows. From then on, you will be responsible for 
maintaining and extending the development of the MS CRM 2013 on cloud implementation and its services.

Main responsibilities: 
•Maintain Microsoft CRM 2013 on cloud platform 
•Provide planning and architecting solutions 
•Extend the development in order to provide 
new services 
•Integrate CRM with company’s other systems 
(MIS, ERP) 
•Design and develop workflows as well  
as any customizations required 
•Research new technologies, tools and solutions  
Candidate profile: 
•University and/or postgraduate degree  
in a relevant field 
•Minimum 3 years of relevant working 
experience in a similar position 
•Excellent knowledge of .NET - connected 
applications in Visual Studio 
•Knowledge of JavaScript, XML, Transact SQL 
•Knowledge of CRM web services, Workflows 
and Reports 
•Excellent command of the English Language 
(Level C1) 
•Ability to work in a team under guidelines 
provided by the chief architect and analyst, 
using agile software development (SCRUM) 
•Excellent organizational skills and the ability 
to work under pressure 
•Strong teamwork approach

If you are a motivated, resourceful and self-
driven professional looking to enhance your 
career further in a multinational and innovative 
environment then we would like to hear from you. 
Please send us your résumé and cover letter via 
e-mail: hr@peoplecert.org mentioning the reference 
code (CRMD10).

About PEOPLECERT: With millions of exams 
delivered in over 135 countries across the globe, 
PEOPLECERT offers globally recognised certifications 
(such as ITIL®, PRINCE2®, various ISO qualifications 
and others) as well as customized assessment tools 
and validation services for government & private-
sector certification and licensure programmes 
around the world.

Through flexible & secure exam management 
systems, PEOPLECERT offers a suite of services 
for simple, flexible and secure exams, including 
online exam booking, multilingual online proctoring, 
e-certificates and online certificate verification.

As an equal opportunity employer, we recognize 
that our strength lies in our people. Our culture is 
young, ambitious and challenging and we actively 
promote training, team spirit and knowledge sharing. 
For more information, please visit the corporate 
website www.peoplecert.org or Greek product specific 
websites www.ecdl.gr and www.cityandguilds.gr

Η EXECUTIVE INSURANCE BROKERS μέλος των εταιριών του ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά:

Υπεύθυνο Λογιστηρίου
Γενικά:  
Η θέση αναφέρεται στην οικονομική και γενική 
διεύθυνση και έχει ως βασικά καθήκοντα: 
•Ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία  
του λογιστηρίου και βελτιστοποίηση εσωτερικών 
διαδικασιών 
•Διεκπεραίωση υποχρεώσεων έναντι  
των φορολογικών αρχών, εποπτικών αρχών  
και επιμελητηρίων 
•Εργασίες φορολογίας 
•Μηνιαίες συμφωνίες ασφαλιστικής παραγωγής 
και κλεισίματος λογιστικών εργασιών 
•Κατάρτιση και παρακολούθηση υλοποίησης 
ετήσιων και μηνιαίων προϋπολογισμών  
και αναφορών 
•Παρακολούθηση εισπράξεων και πληρωμών 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής  
οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 6 -10 έτη με τα 3 τελευταία  
σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης 
•Ά Τάξης άδεια λογιστή 
•Άριστη γνώση Κ.Φ.Α.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση εμπορικού προγράμματος IBS 
•Γνώση χρήσης λογιστικού προγράμματος  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
•Γνώση αγγλικών & προχωρημένες γνώσεις 
Microsoft Office  
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: insbrk@executive.gr

Η TALANTON business consulting & marketing services, εταιρεία ανάθεσης εξειδικευμένων υπη-
ρεσιών δικτύων πωλήσεων & merchandising τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την Κύ-
προ, πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα παροχής αντίστοιχων 
υπηρεσιών, αναζητά να προσλάβει για τις ανάγκες ανάπτυξης πωλήσεων πολυεθνικής εταιρείας στον 
κλάδο των τηλεπικοινωνιών, άτομα πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αττικής - Πελοπόννησος.

Πωλητής
Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και ανάπτυξη των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών 
πωλήσεων των κωδικών (προϊόντων) στα σημεία πώλησης, καθώς και για την παραγγελία αυτών. Κα-
ταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και δημόσιες σχέσεις με τους υπεύθυνους των σημείων 
πώλησης.
Περιοχές έδρας: Αττική

Καθήκοντα:Παραγγελιοληψία, 
ενημέρωση εμπορικής πολιτικής, 
εκπλήρωση στόχων, κλπ.

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου ή ανωτέρας 
εκπαίδευσης 
•Εμπειρία σε καταναλωτικό 
προϊόν και υπηρεσίες σε μικρά 
σημεία πώλησης (mini market, 
περίπτερα, ψιλικά) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα αντίληψης των 

αναγκών του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη 
στόχων και αποτελεσμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, 
οργανωτικότητα, ικανότητα 
ανάληψης  πρωτοβουλιών, 
πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία 
και ευγένεια 
•Δίπλωμα οδήγησης  
(κατηγορίας Β ή Α)   
•Κάτοχος ΙΧ ή μηχανής  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό 
πακέτο και ασφαλιστικές  
καλύψεις 

•Κάλυψη εξόδων κινήσεως 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής εκπαίδευση στον 
κλάδο των πωλήσεων  
•Δυνατότητες σύντομης  
εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους, μέσω e-mail: merch@
talanton.gr (site: www.talanton.gr). 
Επιπλέον μπορείτε να επικοινω-
νήσετε στο 210 9407745-7 για 
περισσότερες πληροφορίες με 
τον κο Καλογερόπουλο Κίμωνα.

Ζητούνται από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ Θεσσαλονίκης:

Ορθοπεδικοί
Απαραίτητα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία

Οι υποψήφιοι που πληρούν  
τις προϋποθέσεις παρακαλούνται 

να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, αναφέροντας 
τον τίτλο της θέσης  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
salonica@sosiatroi.gr.  
Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις 

αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την εταιρεία μας 
μπορείτε να επισκεφθείτε  
την ιστοσελίδα μας  
στο internet: www.sosiatroi.gr

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση 
προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, με περισσότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά να 
συνεργαστεί με γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα (κατά προτεραιότητα δερματολογίας ή πλαστικής 
χειρουργικής), με επιθυμητό χρόνο αναμονής τουλάχιστον 4 χρόνια.

•Η συνεργασία θα είναι για Ελλάδα και εξωτερικό με διαθεσιμότητα από τον γιατρό 15 - 20 ημερών  
το μήνα με Δ.Π.Υ.   
•Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@dhiglobal.com

MyOmega is the technology company for the internet of things. MyOmega is a growing company, 
specialized in R & D for information and communications technology services and products. MyOmega 
provides mobile technology and application services, mobile IP and products. We are located in Athens and 
Nuremberg. Our customers are top international companies in the forefront of the technology. MyOmega 
is currently seeking to recruit candidates with the following academic and professional skills:

IT System Administrator
•2nd and 3rd level IT operations support 
•Maintenance and development  
of the global IT infrastructure onsite  
and on the cloud. 
•Management of Microsoft O365 accounts 
•Administration of LINUX and Windows  
Servers 
•Ability to configure and manage the company 
GIT repository and supporting tools 
•Administration of local Windows and Linux 
environment on our sites in Germany and 
Greece. 

Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies  
in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as 
independently 
•Proactive attitude, communicative and 
customer-oriented 
•Willingness to travel and work within the EU.

Kindly submit your detailed CV in English to the 
following e-mail: webadmin@myomegasys.com

Consultant (Κωδ. 2203)
Η Bedor EXCEM εξειδικεύεται σε προγράμματα re-engineering, που στόχο έχουν να βοηθήσουν τις μεγάλες 
επιχειρήσεις (βιομηχανίες, υπηρεσίες, εμπόριο κ.τ.λ.) με σκοπό την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
τους. Οι υπευθυνότητές σας σαν σύμβουλος θα σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενεργειών, που 
θα συνεισφέρουν στην ολοκληρωτική εφαρμογή του προγράμματος στα έργα, στα οποία θα συμμετέχετε.

•Productivity management 
•Quality management 
•Customer service management 
•Management training 
•Sales development 
•Skills enhancement 
•Βιογραφικό στα αγγλικά. 
•Απαραίτητο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, 
μηχανικού παραγωγής ή οικονομικής  
κατεύθυνσης. 

•Επιθυμητή 4 έτη εμπειρία σε έργα 
reengineering ή βελτιστοποίησης  
παραγωγικότητας. 
•Δυνατότητα για έργα στην Ελλάδα,  
αλλά και στο εξωτερικό.  
•Μόνο άμεσα διαθέσιμοι. 
•Ηλικία 30-35 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitriou@
bedorexcem.com, Εθνικής Αντιστάσεως 25, 15232 
Χαλάνδρι, fax: 210 6843236.
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ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή από όμιλο ζητείται, με βιβλία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας. Απαραίτητα γνώση Union και 
σχετική εμπειρία σε γενικά καθήκοντα. Πρωινό 
8ωρο ή απογευματινό 5ωρο. Τηλ: 210 8810109.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται οι οποίοι να γνωρίζουν 
λογιστικά, χρηματοοικονομικά (π.χ. οικονομετρία) 
αλλά και τραπεζικά. Βιογραφικά στο e-mail: info2@
ergasiomania.gr, τηλ: 6939 785533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, συνεργάσιμος με γνώση των λο-
γιστικών προγραμμάτων EUROFASMA και XLINE. 
Bιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@gmail.
com. τηλ: 6934 006672.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, συνεργάσιμος με πολύ καλές γνώ-
σεις Η/Υ για εταιρία με παραφαρμακευτικά προϊό-
ντα. Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΑΝΩΝΥΜΗ λογιστική εταιρία ζητά Λογιστή 
- Φοροτεχνικό με προϋπηρεσία σε απλογρα-
φικά και διπλογραφικά βιβλία καθώς και φο-
ρολογικές δηλώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου ζητείται, αποθήκης 
ειδών super market, στην Αθήνα. Γνώσεις αγοράς 
για αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια, προϋπηρεσία 
5ετή, συστάσεις, μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη 
για εργασία. Τηλ: 6974 029999.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου ζητείται, αλυσίδας 
super market, στην Αμοργό. Γνώσεις αγοράς 
για αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια, προϋπηρεσία 
5ετή, συστάσεις, μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη 
για εργασία. Τηλ: 6974 029999.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση λογιστικής, Αγγλικά 
και χρήση H/Y, ζητείται από εταιρία με ιατρικά 
μηχανήματα στην Αθήνα, επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dormed.gr. Τηλ: 
210 7473777.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ λογιστηρίου με τουλάχιστον 
10ετή εμπειρία, γνώση Αγγλικών και H/Y, ζητείται 
για το λογιστήριο εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hatzoudis@airtechnic.gr, τηλ: 211 7055500.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γρα-
φείο στο Ίλιον, για πρόσληψη με voucher, θα 
προτιμηθούν οι κάτοικοι κοντινών περιοχών. 
Τηλ: 6974 379394, 210 2615101.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανογραφική στη Θεσσαλονίκη ζητά 
άτομο με εμπειρία στην υποστήριξη εμπορολο-
γιστικών εφαρμογών και καλή γνώση SQL-ERP 
για να στελεχώσει το τμήμα consulting. Αποστολή 
βιογραφικών στο sales@m-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και η εμπειρία στη 
συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: economics.services@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξαήμερη απασχόληση 
από Κυριακή έως Παρασκευή (ρεπό Σάββατο) 
σε εταιρία εμπορίας φρούτων στο Μοσχάτο 
για γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη. 
Βιογραφικά στο e-mail: johkorko@gmail.com, 
τηλ: 6944 275470.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Λογιστές -τρι-
ες με γνώση και εμπειρία στη τήρηση βιβλίων 
Γ’κατηγορίας και με προϋπηρεσία 3ετή και άνω 
σε ξενοδοχειακή μονάδα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικής. Βιογραφικά στο e-mail: louka@yourc.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητεί 
Υπάλληλους Γραφείου για τμήματα μηχανογρά-
φησης, γραμματείας, εξυπηρέτησης πελατών και 
τηλεφωνικό κέντρο. Υψηλές αποδοχές, ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
211 5554148.

ΟΜΙΛΟΣ παροχών υγείας, ζητεί άμεσα 14 άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας, 
για πρωινή ή απογευματινή εργασία, στην Γραμ-
ματεία και στη Μηχανογράφηση. 4ωρο 700€, 
2ωρο 320€. Τηλ: 211 5554805.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ζητά 
Φοιτητές για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε 
τμήματα του λογιστηρίου, στην περιοχή της Κορίν-
θου. Βιογραφικά στο e-mail: agiolvas@terna.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την ευρύτερη περιοχή Πάτρας 
επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Λογιστηρίου. 
Απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία σε Γ’ κατηγορίας 
βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: cvpatra1@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών με έδρα τον Άγιο Ι.Ρεντη, 
ζητά Βοηθό Λογιστή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@gavrilisgroup.eu.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ, ζητείται 
από εταιρία παροχής υπηρεσιών με βιβλία τρί-
της κατηγορίας, γνώση Soft One και voucher θα 
συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: mkarma@envirometrics.gr.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές - 
Φοροτεχνικοί
ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά Απόφοιτο ΑΕΙ Οικονομικής 
Κατεύθυνσης, με γνώση λογιστικής, φορολογικής 
εργατικής νομοθεσίας. Μεταπτυχιακός τίτλος 
επιθυμητός, γνώση Η/Υ.E-mail με φωτογραφία: 
gratsikas.biotypos@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 δυ-

ναμικά άτομα, ζητά διεθνής όμιλος ως Οικονομο-
λόγους - Λογιστές, για άμεση στελέχωση κενών 
θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κος Μάρρας.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Οικονομικό Τομέα, με έδρα στην 
Αθήνα, ζητεί να προσλάβει Συνεργάτες. Προϋπη-
ρεσία δεν είναι απαραίτητη. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6936 020367, 211 4111285.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Λογιστή 
- Οικονομολόγο, με εμπειρία 5ετή και άνω στη 
τήρηση Γ΄κατηγορίας βιβλίων και κατάρτιση-
σύνταξη cash flow επιχειρήσεων και reporting. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: louka@yourc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Οικονομικής Σχολής 
για 4ωρη απογευματινή εργασία από γραφείο 
οικονομοτεχνικών μελετών. Τηλ: 6945 039520, 
κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Απόφοιτη ΙΕΚ, ΤΕΙ, ως Βοηθός 
Οικονομικού Διευθυντή, με άριστη γνώση του 
λογιστικού, εμπορικού προγράμματος κεφάλαιο, 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
johkorko@gmail.com, τηλ: 6944 275470.

ΝΕΑ κεντρική μονάδα διεθνούς ομίλου θα 
προσλάβει άμεσα 6 Πτυχιούχους Οικονομικής 
Κατεύθυνσης με εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΑΝΩΝΥΜΗ μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων ζητεί 
άτομο για εργασία γραφείου (data entry), απα-
ραίτητη άριστη γνώση Η/Υ. Τηλ: 210 9540700, 
κα Φουρλεμάδη Μαρία.

ΕΤΑΙΡΙΑ επενδύσεων και διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας για χαρτοφυλάκιο ακινήτων ζητεί 
Property Manager. Απαραίτητη σχετική προϋ-
πηρεσία asset management και Σπουδές σε real 
estate. Άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. E-mail: 
hospitality.greece@gmail.com.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ασφαλιστικής εταιρίας Ν. Προα-
στίων, ζητεί 2 Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους. Μισθός, 
bonus. Τηλ: 6973 338559.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ζητούνται για ενημέρωση σε κάρτα 
(ΝΗS). Ενημερωθείτε για το τρόπο συνεργασίας, 
μισθός 1.000€. Τηλ: 6906 486700.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ από ασφαλιστικά γραφεία ζητούνται 
για συνεργασία σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας Ν.Η.S), μέσα από οργανωμένα αξιό-
πιστα δίκτυα μεγάλων ιδιωτών φορέων, μισθός 
1.000€. Τηλ: 6933 115562.

ΤΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ, Κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της στη 
Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ενημερωμένο χαρ-
τοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελατολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@liolidis.gr, τηλ: 2310 
420002.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ειδών χαρτοπωλεί-
ου στον Αγ. Στέφανο ζητά Υπεύθυνο για το τμήμα 
χρηματοπιστωτικού ελέγχου. Προϋπηρεσία θα 
εκτιμηθεί. Ε-mail: mariachronaki@amatalon.gr, 
κωδ: ΧΕ10/14.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις, για στε-
λέχωση μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο των 
επενδύσεων. Βιογαρφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κα Παππά.

Η FLEXIPHASMA συνεργάζεται με τους μεγαλύ-
τερους και ζητάμε Ασφαλιστικούς Συμβούλους, να 
εκπαιδευτούν - πιστοποιηθούν και να εργαστούν 
μαζί μας ως Σύμβουλοι Επενδύσεων-Συντάξεων-
Υγείας -Διαχείρισης Κινδύνων. Βιογραφικά στο 
e-mail: flaxiphasma@gmail.com.

Η FLEXIPHASMA συνεργάζεται με τους μεγα-
λύτερους. Είσαι Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής; 
Έλα να συνεργαστούμε στο Cross Sales και στο 
Financial Planning, εχεμύθεια. Bιογραφικά στο 
e-mail: flaxiphasma@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ 4 ζητά διεθνής όμιλος για προώθηση 
προγραμμάτων υγείας και χρηματοασφαλιστικών 
υπηρεσιών για ολική και μερική απασχόληση. Προ-
τιμώνται Πωλητές, Μεσίτες, Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Μαγαζάτορες, Σερβιτόροι, Προπονητές. E-mail: 
theodoridisap@gmail.com, τηλ: 6977 631166.

ΕΤΑΙΡΙΑ μακροχρόνιας παρουσίας στο χρηματοοι-
κονομικό τομέα, ζητά ικανά και επικοινωνιακά άτομα 
για τη δημιουργία νέου γραφείου. Αμοιβή, bonus, 
εκπαίδευση, προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: alxasf2005@gmail.com, τηλ: 6985 021351.

Η TELEMASTERS.gr. ζητά Ανεξάρτητους Συνεργά-
τες(Ασφαλιστές-Μεσίτες), Πωλητές για προώθηση 
των εταιριών σταθερής/κινητής τηλεφωνίας κατέ-
επιλογή του πωλητή. Δραστήρια/ικανά Στελέχη 
με εμπειρία. Μισθός/ασφάλιση/bonus πωλήσεων/
προοπτική εξέλιξης(ομάδας-γραφείο). Συνεχή κα-
θοδήγηση/υποστήριξη. E-mail: .hr@telemasters.
gr. τηλ: 2311 207393.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται οι οποίοι να γνωρίζουν 
λογιστικά, χρηματοοικονομικά (π.χ. οικονομετρία) 
αλλά και τραπεζικά. Βιογραφικά στο e-mail: info2@
ergasiomania.gr, τηλ: 6939 785533.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλ-
κίδα αναζητά έμπειρους Μηχανικούς Η/Υ και 
Προγραμματιστές ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

JOOMLA Εxperts ή Junior Experts, ακόμη και 
Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΜΠ, ζητούνται από εταιρία 
για ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, ημι-
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.
jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, Απόφοιτος 
AEI-TEI Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου υπεύθυνος 
για τη μελέτη, εκτέλεση εντολών εργασίας, παρα-
μετροποίησης, έλεγχο λειτουργίας σε σταθμούς 
κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
maria.papanikolaou@group-egnatia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τουριστική - συνεδριακή ζητεί Τεχνικό 
Συνεδρίων για εξωτερική συνεργασία με εμπειρία 
στα συνέδρια. Απαιτούνται γνώσεις windows 
network και wifi. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.fratzoglou@events.gr, τηλ: 210 9880032, 
fax: 210 9881303.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Θήβα ζη-
τεί Μηχανικό Συστημάτων Πληροφορικής για 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση 
συστημάτων πληροφορικής. Γνώσεις: Windows 
Server/Active Directory/Exchange/MS-SQL, 
Networking/hardware. Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
γνώση ERP-WMS θα εκτιμηθεί. E-mail: info@
nikolidakisgroup.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Υποστήριξης Τηλεφωνικού Κέντρου 
ζητείται από μη κερδοσκοπική εταιρία, ως Εξω-
τερικός Συνεργάτης. Τηλ: 210 8810109.

COMPANY is seeking a Site Engineer or Site 
Supervisor. CVs: orascomci@engineer.com, fax: 
210 8212611.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ιστοσελίδας ή Επόπτης Ιστοσελίδας 
ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: orascomci@
engineer.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός, για εγκατάσταση σκληρού 
δίσκου ssd σε imac μοντέλου 2010, Δραπετσώνα, 
20€. Τηλ: 6936 608225.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, Τεχνικός Δικτύων - Software, 
ζητείται με γνώσεις Αγγλικών (proficiency), 
Advanced, γνώσεις κεφαλαίου. Δίπλωμα αυ-
τοκινήτου - μηχανής, εκπληρωμένο στρατι-
ωτικό. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 6974 065678, 
6932 885828.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Laptopolis ζητάει Τεχνικό Η/Υ. 
Περιοχή Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
servicelaptopolis@gmail.com, τηλ: 6948 872837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για επισκευές 
Motherboard σε Notebook, Tablets, Smartphones 
από εμπορική επιχείρηση στον Πειραιά. Απαραί-
τητη η γνώση του αντικειμένου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mycomputer.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για εταιρία ταμειακών και 
συστημάτων μηχανογράφησης, για εξωτερικές 
εργασίες για μερική ή πλήρης απασχόληση. Προ-
ϋπόθεση κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και 
μηχανάκι. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. E-mail: 
kanetheo@gmail.com, τηλ: 6974 829009.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ κατασκευής ιστοσελίδας, ζητείται 
για κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος. Τηλ: 6938 285535.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Εξωτερικό Συνεργάτη, Τεχνικό Η/Υ για on site 
υποστήριξη σε H/W και δίκτυα πελατών, 8 ώρες 
την ημέρα, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 
210 9531001, κωδ: FE09/14.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από εταιρία 
πληροφορικής. Ιδιαίτερα έμπειρος σε vb και 
περιβάλλον Ms-Sql, επιθυμητή εμπειρία σε 
ERM συστήματα, πλήρης απασχόληση, Αθήνα - 
Αμπελόκηποι. E-mail: mkontelli@emrp.gr, τηλ: 
210 6990475, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλ-
κίδα αναζητά έμπειρους Μηχανικούς Η/Υ και 
Προγραμματιστές ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

WEB Developers Πτυχιούχοι, πολύ έμπει-
ροι-αποτελεσματικοί (plug and play) σε PHP-
CSS3-HTML5-mysql-jqueries-SEO, Αγγλικά, 
να κατασκευάζουν οι ίδιοι εξ αρχής custom 
λογισμικών/έργων, και να επιλέγουν/οργανώ-
νουν/ελέγχουν προγραμματιστές. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: SPsk.

WEB Developers Πτυχιούχοι Πληροφορικής, με 
5έτη προϋπηρεσία, αποτελεσματικοί με άριστη 
γνώση PHP-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-SEO, 
καλά Αγγλικά, για custom εξ αρχής (scratch), 
κατασκευές portals/e-shops/μηχανών καταχώ-
ρησης/αναζήτησης και συντηρήσεις ζητούνται. 
E-mail: webultradyn@gmail.com κωδ: Pr-sk.

C++ DEVELOPER ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd, για τη στελέχωση της ομά-
δας της στη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: C++, MFC, 
Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/Αγγλικά/
στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. 
Εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@pulsemicro.com, κωδ: cd.

.NET WEB Developer ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd. για τη στελέχωση της ομάδας 
της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: C#,.
NET,HTML5/JavaScript/Πτυχίο τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης/Αγγλικά/στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες. Eμπειρία: ASP.NET MVC/jQuery/
AngularJS/KnockoutJS/MS SQL/MySQL. E-mail: 
jobs@pulsemicro.com, κωδ: wd.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για Α.Ε. με 1.100€ 
καθαρά και γνώσεις SQL, HTML, CSS, JavaScript, 
angular.js, AJAX, .NET. Περιοχή Αμπελοκή-
πων, Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
citybrokers.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά άτομο με μεγάλη 
εμπειρία σε C++ και OpenGL για 3D Software 
Application Development. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@solidiris.com, τηλ: 210 5325822.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Εφαρμογών, user interfaces 
και web ζητείται. Εφαρμογές σε smart buildings, 
γνώσεις PHP,JAVA Microsoft Studio, C, C++, 
Mysql. Βιογραφικά στο e-mail: info@gds.com.
gr, τηλ: 6932 636940.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ κατασκευής ιστοσελίδας, ζητείται 
για κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού κα-
ταστήματος. Τηλ: 6938 285535.

ΝΕΟΣ -α Φοιτητής -τρια Πληροφορικής για κα-
τασκευή έξυπνων e-shops. Τηλ: 6945 039520.

JUNIOR ASP.Net / Visual Studio Software 
Developer ζητείται για πλήρης απασχόληση. 
Παρέχονται άριστες συνθήκες εργασίας, εκ-
παίδευση και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@geobanking.gr.

JOOMLA Εxperts ή Junior Experts, ακόμη και 
Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΜΠ, ζητούνται από εται-
ρία για ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, 
ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: work.
publication@gmail.com.

ΝΕΟΦΥΗΣ επιχείρηση ζητεί Συνεργάτη με γνώσεις 
προγραμματισμού για ανάπτυξη εφαρμογών iOS 
& android. Ενδεικτικά προσόντα: Java, Xcode, 
Android SDK, Objective-C, MySQL. E-mail: 
appinnovationsjobpostings@gmail.com, τηλ: 
6945 474002.

Η FOCUS-ON group ζητά Mobile Applications 
Developer. Απαιτούμενα προσόντα: άριστη γνώση 
iPhone/iPad applications, android applications, 
portfolio για κάθε πλατφόρμα, άριστη γνώση 
Αγγλικών. Bιογραφικά στο e-mail: career@
focus-on.gr, τηλ: 210 8943068.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά έμπειρους Web 
Developers. Απαραίτητο Πτυχίο Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, επαγγελματική 
προγραμματιστική εμπειρία τουλάχιστον 3ετή, 
άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στo e-mail: 
career@focus-on.gr, τηλ: 210 8943068, 210 
8920915.

Η FOCUS-ON group στελεχώνει 3 νέες θέσεις στο 
τμήμα web consulting, με αρμοδιότητες: πώληση 
διαφημιστικού χώρου, e-shop, mobile application. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@focus-on.gr, τηλ: 
210 8943068, 210 8920915.

H NEUROSYNTHESIS OE αναζητά Junior 
Developer για πλήρης απασχόληση. Εργασία 
αποκλειστικά σε περιβάλλον linux. Πρέπει να 
διαθέτει κάρτα ανεργίας. Βιογαρφικά στο e-mail: 
hr@neurosynthesis.com.

Η CICICOM ζητά Μobile Αpplications 
Developer, προσόντα: άριστη γνώση iPhone/
iPad applications, άριστη γνώση Android 
applications, Portfolio από τις παραπάνω 
πλατφόρμες, άριστη γνώση Αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για πλήρη απασχό-
ληση με γνώσεις: Java, C#.net, ASP.net, SQL 
server, PHP, MySQL, ολοκληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mihaniki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μακροπρόθεσμη συνεργασία Web 
Developer με πολύ καλή γνώση C#, ASP.NET 
FRAMEWORK 4 - 4.5, SQL SERVER, ADO.NET, 
JAVASCRIPT, JQUERY, JSON, RESTfull Web 
Services. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it.

WEB Developer /IT Support ζητείται για πλήρη 
απασχόληση, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε 
ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών σε php, 
Java, css, html5, wordpress, joomla, κτλ. 
Βιογραφικά τύπου Europass στο e-mail: hr@
hyphen.gr.

ΑΠΟ ΤΟ σπίτι, Developer που θα πραγματο-
ποιεί αλλαγές/προσθήκες και συντήρηση σε 
υπάρχον σύστημα CMS Netvolution ζητείται. 
Πληρωμή ανά project. Γνώσεις HTML/CSS, 
SQLserver, asp. Βιογραφικά στο e-mail: 
dpurpler@gmail.com.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες από διαφημιστική εταιρία 
για τη θέση των Promoters και Animaters. Τηλ: 
210 3388264.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Χαλάνδρι ζητά Γραφί-
στα /τρια με άριστη γνώση προγραμμάτων Adobe 
σε ΜΑC και δημιουργική ματιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@wisegreece.com, τηλ: 213 0276559.

ΜΕΓΑΛΗ Κυριακάτικη εφημερίδα ζητεί δημιουρ-
γικό Art Director. Απαραίτητη πολυετής εμπειρία 
σχεδιασμού σε εφημερίδες ή περιοδικά. Πολύ 
καλές συνθήκες εργασίας, μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μοντάζ με εμπειρία 3D, ζητείται 
από μεγάλη Κυριακάτικη εφημερίδα για την επε-
ξεργασία τηλεοπτικών σποτ. Πολυετής εμπειρία 
σε ανάλογο έργο και δημιουργική ικανότητα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ με άριστη γνώση InDesign ζητείται 
για δύο φορές την εβδομάδα, ημιαπασχόληση, 
δυνατότητα περισσότερης απασχόλησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Ράφτες και Μοδίστρες για 
εργασία στην Αγγλία, ανάλογα την εμπειρία του 
καθενός. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ή Art Director, ζητείται με 3ετή του-
λάχιστον εμπειρία στη διαφήμιση, με γνώσεις 
Mac, οικολογική κουλτούρα, και θετική σκέψη. Θα 
διαχειριστεί project με οικολογικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο. E-mail: kanakisnikos@gmail.com.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ /δημιουργικό γραφείο ζητεί 
νέα για θέση Visual Merchandiser (Διακοσμητή). 
Προφίλ υποψηφίου: προϋπηρεσία στο χώρο του 
καταστήματος, δημιουργικό/καλλιτεχνικό πνεύ-
μα, επικοινωνιακή, οργανωτική. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@strabo.gr, κωδ: 156.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ /αρχιτεκτονικό γραφείο ζητεί 
νέο /α για θέση Γραφίστα. Προφίλ υποψηφίου: 
Adobe CS6, δημιουργικό πνεύμα, καινοτομία, 
επικοινωνιακός /ή, οργανωτικός /ή. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@strabo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Γραφίστρια για πλήρης απα-
σχόληση σε διαφημιστική εταιρία. Επιθυμητή 
η ικανότητα χειρισμού social media και CMS 
(Joomla/Wordpress). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ebmteam.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, άτομο για μεζέδες και 
Μπουζουξής στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hairdressa@hotmail.com.

ΝΕΟΙ Δημιουργοί, καλούνται για συνέντευξη, 
Ζωγράφοι, Χαράκτες, Γλύπτες, Φωτογράφοι, 
Μουσικοί, Μουσικοσυνθέτες, Αγιογράφοι, Χορευ-
τές, Χορογράφοι, Τραγουδιστές, Σεναριογράφοι, 
Σκηνοθέτες, Ποιητές, Συγγραφείς, Εικονολήπτες, 
Ηχολήπτες. Τηλ: 210 4110212, 6943 800161.

ΕΤΑΙΡΙΑ με κατάστημα πώλησης θυρών ασφα-
λείας, επίπλων κουζίνας, κουφωμάτων αναζη-
τά νέα Διακοσμήτρια ή Αρχιτέκτων με γνώσεις 
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: kalarasgeo@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ με άριστη γνώση InDesign ζητείται 
για δύο φορές την εβδομάδα, ημιαπασχόληση, 
δυνατότητα περισσότερης απασχόλησης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: work.publication@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια για 
απογευματινό ωράριο ή για εργασία κατ’ οί-
κον. Έκδοση τόμων και περιοδικών. Τηλ: 210 
8810109, κα Θεοδοσιάδη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές -τριες / Διακοσμητές με 
εμπειρία στη λιανική πώληση επίπλων - διακο-
σμητών για εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά έμπειρο Γραφίστα για γυναι-
κείο περιοδικό με άριστες γνώσεις indesign, 
photoshop, illustrator. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com κωδ: grf.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια. Βιογραφικά και δείγμα 
δουλειάς στο e-mail: pgelegenis@yahoo.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια ζητείται από διαφημιστική για 
κάλυψη θέσης junior art. Απαραίτητη η γνώση 
Illustrator, Photoshop & Indesign, εμπειρία σε 
δημιουργικό συσκευασίας και προωθητικών υλι-
κών καταναλωτικών προϊόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@allbright.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη για δημιουργία 
TV Spots DVDAuthoring στο PC. Απαραίτητη καλή 
γνώση προγραμμάτων Premiere, After Effects, 
Avid και συναφών εργαλείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: annak@compupress.gr, κωδ: TVPC1014.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια ζητείται από εκδοτική εταιρία. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστα Αγγλικά, προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση, γνώση Quark, Corel, 
Photoshop, και σελιδοποίησης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: medplan@otenet.gr.

συνέχεια στη σελ. 24

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

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

•Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση.

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

Junior 
Assistant Accountant

Η MATRIX μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων ανώνυμη εταιρεία, με ηγετική θέση στο χώρο των 
αντασφαλίσεων με έδρα το κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει βοηθό λογιστηρίου, έως 27 ετών.

Junior IT Professionals
Job location: Athens 
Job number: 00189085  
Schedule: Full-Time Reg ABSU

If you join Accenture you can make great ideas 
happen for some of the world’s most dynamic 
companies. With broad global resources and deep 
technical know-how, we collaborate with clients to 
cultivate ideas and deliver results. Choose a career 
at Accenture and enjoy an innovative environment 
where challenging and interesting work is part of 
daily life.

Consulting in Accenture provides outstanding 
opportunities to develop highly specialized skills 
that will help you advance your career.

Job description: Entry level IT professionals are 
responsible for delivering large-scale, complex 
programs that marry processes with technology 
to help our clients achieve high performance. 
They envision, estimate, define, build and deploy 
Accenture’s solutions using standard delivery assets 
to improve clients’ delivery approach.

Key responsibilities may include: 
•Documenting business requirements 
•Performing application design activities  
(e.g., designing user interface, usability  
testing) 
•Assisting in conducting gap analysis between 
business requirements and software 
•Creating functional requirements as an input  
to application design 
•Assisting with build, test, and deploy  
activities 
•Performing testing work 
•Administering tools (e.g., testing tools) 

Professional skill requirements: 
•Very good educational background in IT  
or in a numerate discipline (such as engineering, 
mathematics, etc), ideally combined with MBA 
•Strong programming skills in 2 or more  
of the following areas: Cobol, C, C++, Visual 
Basic, Microsoft .Net 
•Familiarity with PL/SQL and Java will  
be considered a strong plus 
•Previous working experience in the IT field  
is preferred but not required 
•Previous working experience with core banking  
or telecommunication systems will be considered 
a strong plus 
•Understanding of financial or network services’ 
concepts will be considered a strong plus 
•Ability to meet travel requirements, when 
applicable 
•Eagerness to contribute in a team-oriented 
environment 
•Ability to work creatively and analytically in a 
problem-solving environment 
•Desire to work in an information systems 
environment 
•Good communication (written and oral) and 
interpersonal skills  
We offer: 
•Competitive compensation packages 
•Comprehensive training programs 
•A stimulating and multinational working 
environment 
•Opportunities to work abroad 
•Very good career advancement opportunities

Send your CV to the following link: http://careers.
accenture.com/gr-en/jobs/Pages/jobdetails.aspx?
lang=en&job=00189085&carsec=10260

Εταιρεία με αντικείμενο το εμπόριο και τις αντιπροσωπείες ξένων οίκων δραστηριοποιείται στο 
χώρο του διεθνούς εμπορίου και των αντιπροσωπειών για τον τομέα πρώτων υλών και μηχανο-
λογικού εξοπλισμού. Οι πελάτες της εταιρείας είναι από το χώρο της βιομηχανίας.

Πωλήσεις 
Υποστήριξη Πωλήσεων

Καθήκοντα: 
•Εγγραφές λογιστικής 
•Συμφωνία μηνιαίων  
λογαριασμών 
•Συμφωνία υποσυστημάτων  
με γενική λογιστική 
•Υποβοήθηση reporting  
Προσόντα: 
•Απόφοιτο/τελειόφοιτο ΤΕΙ 

λογιστικής 
•Άριστη χρήση αγγλικών  
(προφορικά και γραπτά) 
•Πολύ καλή χρήση Microsoft 
Office (κυρίως excel) 
•Κατά προτίμηση γνώση  
Κεφαλαίου  
Παροχές εταιρείας: 
•Προοπτικές εξέλιξης  

σε αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Ιδιωτική ασφάλιση  
Αποδοχές: 
•€ 650 / μήνα  
Για αποστολή βιογραφικού 
συνοδευόμενου  
από φωτογραφία, e-mail: 
hr@matrix-brokers.com

Ηλικία: μέχρι 35 ετών  
Απαιτούμενες γνώσεις: 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Χρήση Η/Υ (Office: MS Word, Excel, Access, 
Outlook) 
•Άριστη διαχείριση αρχείων σε Η/Υ 
•Έρευνα αγοράς μέσω internet  
Προσόντα: 
•Καλή επικοινωνία,  
οργανωτικός/ή, συνεργάσιμος/η 

•Προτίμηση να κατοικεί κοντά στην έδρα  
της εταιρείας στη Γλυφάδα (νότια προάστια)  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ασφαλιστική κάλυψη και εκπαίδευση

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το ερωτηματο-
λόγιο που θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: 
https://www.surveymonkey.com/s/iscopresales2014, 
website: http://www.isco.gr

Η ACNielsen SA, πολυεθνική εταιρεία, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες στον κλάδο της 
έρευνας αγοράς καταναλωτικών προϊόντων, αναζητά μόνιμο συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, για τη 
θέση του/της:

Ερευνητή
Περιοχή απασχόλησης: Χανιά - Κρήτη

Αντικείμενο θέσης:Συλλογή/καταγραφή 
δεδομένων καταναλωτικών αγορών  
σε συνεργαζόμενα δίκτυα super markets  
και άλλων σημείων λιανικής πώλησης  
(περίπτερα, mini markets).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Βασική γνώση H/Y σε επίπεδο χρήστη 
•Δίπλωμα οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου

Επιθυμητή προϋπηρεσία: Ερευνητής σε εταιρεία 
ερευνών αγοράς υπάλληλος super market,  
περίπτερου ή mini market, υπάλληλος αποθήκης  

ή αποθηκάριος.

Προφίλ: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Εξωστρεφής προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας με αυτονομία 
•Επιμονή στο αποτέλεσμα 
•Ακρίβεια και επιμέλεια

Αμοιβή & παροχές: Μηνιαίος μισθός υπέρτερος 
του κατώτατου οριζόμενου από ΕΓΣΣΕ,  
ασφάλιση ΙΚΑ, εταιρικό κινητό τηλέφωνο,  
Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  
στο e-mail: hr.greece@nielsen.com ή fax: 210 
9578606 με τον κωδικό ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ στον τίτλο.

H Βάμβαξ Α.Ε. με εμπειρία στην παραγωγή λευκών ειδών και χαλιών των διεθνών οίκων Guy Laroche, 
Pierre Cardin και Blumarine. Ζητά να προσλάβει:

Αποθηκάριο  
με Γνώσεις Μηχανογράφησης

Προσόντα: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Επιθυμητή γνώση χειρισμού 
ATLANTIS ERP 
•Καλή γνώση MS Office 
•Άνεση στην επικοινωνία,  
γραπτό και προφορικό λόγο 
•Όρεξη για εργασία  

σε απαιτητικό περιβάλλον 
εργασίας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Παραλαβή προϊόντων από 
προμηθευτές 
•Χώρισμα παραγγελιών & 
picking ειδών και ολοκλήρωση 
παραγγελίας ανά πελάτη 

•Συσκευασία ανά πελάτη 
•Έκδοση τιμολόγιου  
και δελτίου αποστολής 
•Dispatch

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρα-
καλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στο e-mail: 
a.kouvarakou@vamvax.gr

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

 Βοηθό Μάγειρα
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή απαραίτητα 
διετής προϋπηρεσία  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 

•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
 
Επικοινωνία: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

Στέλεχος Εξαγωγών  
με Άριστα Γερμανικά (SS09) για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Γερμανικών 
•άριστη γνώση χειρισμού internet explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα  
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου και η επικοινωνία με 
φορείς/ οργανώσεις στη Γερμανία.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε 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: skywalker@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια με εμπειρία, δημι-
ουργικές ιδέες και γνώση της σουίτας Adobe για 
πλήρης απασχόληση από την MMS διαφημιστική 
με απαραίτητη την αποστολή βιογραφικών και 
δειγμάτων δουλειάς. E-mail: irini@mms-adv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γραφίστας για να αναλάβει 
τη διαχείριση του e-commerce τμήματος εταιρίας 
ένδυσης-υπόδησης. Γνώσεις σε web-development 
και social-media θα προσμετρήσουν θετικά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@toptrends.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής βίντεο και live streaming 
μεταδόσεων, αναζητά Στέλεχος για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητες γνώσεις:βιντεοσκόπηση, 
επεξεργασία και μοντάζ βίντεο, Adobe After 
Effects, Adobe Photoshop, άριστη γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: vdel.media@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί, Χορευτές, Παιδαγωγοί, 
επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και Βο-
ηθητικό Προσωπικό, για τη στελέχωση του 2ου 
Christmas Factory, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
(28/11/2014 - 6/1/2015). Βιογραφικά στο e-mail: 
staff@starkid.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ Domogroup ζητείται για το τμήμα 
marketing, Γραφίστας -τρια για μόνιμη απα-
σχόληση. Στις υποχρεώσεις και η γραμματειακή 
υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων χονδρικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: theo@domogroup.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια με εμπειρία στο 
χώρο των γραφικών τεχνών από διαφημιστι-
κή εταιρία. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα 
προγράμματα photoshop, illustrator, indesign. 
Γνώσεις Web Design θα προτιμηθούν. Ε-mail: 
liasef@hotmail.com.

Η FORUM AE ζητά Photo Editor. Άριστη γνώση 
Adobe Photoshop και Bridge για την οργάνωση 
φωτογραφικού αρχείου. Bιογραφικά στο e-mail: 
magazines@forumsa.gr.

ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ με τραγούδια λαϊκά, έντεχνα, 
ρεμπέτικα, δημοτικά, ζητά Συνθέτη για σοβαρή 
συνεργασία. Τηλ: 6946 329338.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για ταπετσαρίες κα-
ναπέδων για εργοστάσιο στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για κουστούμια και νυφικά. 
Άμεση πρόσληψη για Αγγλία, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί 2 νέες με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμες για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Βασικός μισθός και 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί νέα εμφανίσιμη 
με άνεση στην επικοινωνία για τμήμα εξυπηρέ-
τησης πελατών, 5θήμερη πρωινή απασχόληση. 
Βασικός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό στο κέντρο Αθηνών 
ζητεί 2 νέες εμφανίσιμες με άνεση στην επι-
κοινωνία για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Εργασία 5θήμερη πρωινή. Παρέχεται βασικός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 3604373.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ εκδοτικό ζητεί νέα για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, πρωινή 5θήμερη εργα-
σία. Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604373.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
ζητούνται με ευχέρεια λόγου για 4ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nkollia@bioger.gr, τηλ: 
210 7779409, ώρες επικοινωνίας 12:00-17:00.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί άμεσα άτομα ως Τη-
λεφωνήτριες, για back up office, τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση, διαχείριση πελατολογίου, κλείσιμο 
ραντεβού για τμήμα πωλήσεων. Τηλ: 211 5001815.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
χωρίς προϋπηρεσία, μισθός 750€. Βιογραφικά στο 
e-mail: perynine@gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
χωρίς προϋπηρεσία, μισθός 750€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com, τηλ: 6949 087377.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο ζητεί Υπάλληλο για 4ωρη 
πρωινή ή απογευματινή εργασία, με μπλόκ πα-
ροχής υπηρεσιών. Τηλ: 213 0236200.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με εμπειρία στην επικοινωνία 
πελατών, εμπορική αλληλογραφία, λήψη παραγ-
γελιών και χρήση Η/Υ. Περιοχή Μεταμόρφωση. 
Μισθός 600€. Τηλ: 211 7058289, fax: 210 2834986.

ΚΕΝΤΡΟ αισθητικής στο μετρό του Ελληνικού 
ζητεί Τηλεφωνήτριες. Υψηλός μισθός, ΙΚΑ, μπό-
νους, εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 9646600@
gmail.com, τηλ: 210 9646600.

ΝΕΕΣ από κέντρο ομορφιάς, για εργασία σε τηλε-
φωνικό κέντρο ζητείται. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχο χώρο, Νότια Προάστια, πλησίον 

μέτρο. Βιογραφικά στο e-mail: 9646600@gmail.
com, τηλ: 210 9646600.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ κατά προτίμηση με εμπειρία στην 
τηλεφωνική έρευνα, ζητούνται από εταιρία έρευνας 
αγοράς στο Χαλάνδρι για τηλεφωνική συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων σε δημοσκοπήσεις. Αμοιβή 
βάσει απόδοσης. E-mail: info@threesixtyone.
gr, τηλ: 211 1060700.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία θα προσλάβει άμεσα 
άτομο για το τμήμα υποδοχής - εξυπηρέτησης 
πελατών. Μόνιμη απασχόληση, πρωινό πενθή-
μερο, εξέλιξη σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8898844.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητείται Γραμματέας - 
Τηλεφωνήτρια για το κατάστημα της στο Μα-
ρούσι. Απαραίτητη εμπειρία, γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών Essence De Femme 
ζητά άτομα για εργασία από το σπίτι για τηλεφω-
νικές πωλήσεις καλλυντικών. Τηλ: 210 7247308, 
πρωινές ώρες.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο δερματολογίας ζητά για άμεση 
πρόσληψη έμπειρες Τηλεφωνήτριες. Τηλ: 210 
77774737.

ΑΠΟ εταιρία τηλεφωνικών πωλήσεων με αντι-
κείμενο σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ζητούνται 
Πωλητές -τριες με άνεση λόγου και επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: phonesales.gr@gmail.
com, τηλ: 2311 820690.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο ΑΕ ζητεί άτομα με ευχέ-
ρεια λόγου για κάλυψη κενών θέσεων. Υψηλές 
αποδοχές. Περιοχή μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 
210 8254268, 210 6456304.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες έμπειρες ζητούνται 
από εταιρία σταθερής τηλεφωνίας για 8ωρη, 
4ωρη εργασία γραφείου. Μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
8233116, 210 6456304.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ τηλεπικοινωνιών ζητεί έμπειρα 
άτομα σε τηλεφωνικές πωλήσεις, για εργασία 
γραφείου. Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 8233116, 
210 6456304.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών στο μετρό Αμπελοκήπων, ζη-
τεί έμπειρα άτομα στις τηλεφωνικές πωλήσεις. 
Άριστο περιβάλλον. Μισθός 6ώρου 800€. Τηλ: 
210 8254384, 210 6456304.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για τηλεφωνική 
εργασία από Ελληνική εταιρία στη Νίκαια. Ευ-
έλικτο πρωινό ή απογευματινό ωράριο, βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.sav2014@gmail.com, τηλ: 215 5304017.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από εταιρία για 
τηλεφωνική απασχόληση γραφείου. Ευέλικτο 
ωράριο, παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.kartas@gmail.com, 
τηλ: 215 5304072.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από εταιρία με εμπειρία 
στη τηλεφωνική επικοινωνία, πλήρης ή μερική 
απασχόληση, ενημέρωση σε προγράμματα κι-
νητής-σταθερής τηλεφωνίας ή κάρτα υγείας. 
Βασικός μισθός, ασφάλιση, επιδόματα, δώρα, 
μισθός: 600€. Τηλ: 210 2282023.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από όμιλο για 
ενημέρωση σε προγράμματα υπηρεσιών υγεί-
ας (κάρτα υγείας), σταθερός μισθός, ασφάλιση 
και bonus, δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από όμιλο για ενημέ-
ρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση και bonus, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο μετρό Αμπελοκήπων, 
ζητεί Τηλεφωνητές -τριες. Προσφέρονται υψη-
λές αμοιβές. Άριστο περιβάλλον. Απαιτούνται 
επαγγελματισμός, συνέπεια, ευχέρεια λόγου. 
Τηλ: 210 8254384, 210 6456304.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί για άμεση πρόσληψη, 
20 άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. 
Βασικός μισθός, ασφάλιση, bonus, μισθός: 700€. 
Τηλ: 6906 486700.

ΟΜΙΛΟΣ αθηναϊκός ζητεί άτομο συνταξιούχο με 
εμπειρία telemarketing για το τμήμα ενημέρωσης 
συνδρομητών. Πενθήμερη πρωινή εργασία. Τηλ: 
210 3630271.

ΑΤΟΜΑ (2) έμπειρα, ζητούνται στο χώρο σταθε-
ρής τηλεφωνίας. 4ωρη απογευματινή εργασία, 
κοντά στο μετρό Αμπελοκήπων. Βασικός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. Τηλ: 213 0225657, 210 6456304.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται από εταιρία αθηναϊκού ομίλου 
για άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, 5θήμερη εργασία πρωινή ή απογευματινή. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.201401@gmail.com, 
τηλ: 215 5304075.

ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας για απασχόληση από 
το σπίτι. Απαραίτητες προϋποθέσεις εμπειρία 
στη τηλεφωνική επικοινωνία και κάτοχος Η/Υ 
και internet, μισθός: 400€. Τηλ: 6949 752671.

ΝΕΕΣ (2) ζητούνται από εταιρία για το τηλεφωνικό 
κέντρο, για κλείσιμο ραντεβού και εξυπηρέτηση 
πελατών. Τηλ: 6938 534252, Δευτέρα - Σάββατο, 
09:30 - 20:00.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται από όμιλο επιχειρήσεων 
για εργασία από το σπίτι. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις, εμπειρία στη τηλεφωνική επικοινωνία. 
Τηλ: 6949 752671.

ΕΤΑΙΡΙΑ αθηναϊκή ζητεί άτομα για απασχόληση 
από το σπίτι. Απαραίτητες προϋποθέσεις εμπειρία 
στη τηλεφωνική επικοινωνία. Τηλ: 6949 752671.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί άτομα για ενημέρωση σε προ-
γράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και σταθερής 
τηλεφωνίας. Μισθός σταθερός, ασφάλιση και bonus, 
δίπλα σε ΗΣΑΠ, μισθός 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ κοντά στο Κρατικό Νίκαιας ζητεί 
άτομα για κάλυψη τηλεφωνικού κέντρου, 5θή-
μερη εργασία, πρωινή ή απογευματινή, μισθός, 
αφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: hr.sav2014@
gmail.com, τηλ: 215 5304074.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στο χώρο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας και internet, 
ζητούνται για στελέχωση τμήματος. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό. Περιοχή μετρό Αμπελοκήπων. 
Μισθός σταθερός. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά νέα με προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 5ετή στους εξής τομείς: 
τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνικές πωλήσεις, 
εξυπηρέτηση πελατών, reception. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dei.edu.gr.

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για 
διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου. Άμεση 
πρόσληψη και προοπτικές εξέλιξης. Ευχάριστο 
περιβάλλον, σταθερός μισθός, ευέλικτα ωράρια. 
Τηλ: 211 1044010.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα με βασικό μισθό, για τηλε-
φωνική απασχόληση. Επιπλέον παροχές ασφάλιση 
και μπόνους. Προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ 
Άνω Πατησίων. Μισθός 700€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία στα Βόρεια Προάστια 
για τηλεφωνικό κέντρο (κλείσιμο ραντεβού). Τηλ: 
6938 534252, Δευτέρα-Σάββατο.

ΑΤΟΜΑ 10 από εταιρία ζητούνται για πλήρης ή 
μερική απασχόληση με εμπειρία στην τηλεφωνι-
κή επικοινωνία. Η εταιρία παρέχει βασικό μισθό 
και ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας. Τηλ: 
6939 001370.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία στο telemarketing, για άμε-
ση πρόσληψη από σοβαρή εταιρία στο χώρο του 
διαδικτύου. Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, άριστο 
εργασιακό περιβάλλον, όχι πωλήσεις. Τηλ: 211 
5001815.

ΝΕΑ ζητείται ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας από 
εταιρία ιατρικών παρόχων. Άμεση πρόσληψη, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 5554857.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομα για εσωτερι-
κή θέση γραφείου σε νεοσύστατο τμήμα. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ :211 5554805.

ΚΥΡΙΟΣ /α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Τηλ: 6986 212664.

ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία για γραμματεία και 
τηλεφωνικό κέντρο. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 6938 534252, ώρες επικοινωνίας 10:30-
20:30, Δευτέρα-Σάββατο.

ΝΕΕΣ 2 με γνώσεις και εμπειρία στο telemarketing, 
ζητούνται από διαφημιστικό όμιλο για οργάνωση 
και διοίκηση παραγωγικού τμήματος. Τηλ: 210 
8898844, 6973 375981.

ΝΕΑ ζητείται για τηλεφωνική ενημέρωση, από 
εταιρία στην Άνω Γλυφάδα, κάτοικος κοντινών 
περιοχών. Προσφέρονται, σταθερός μισθός και 
έξτρα ποσοστά. Τηλ: 210 9690594.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων αναζητά εργαζόμενους για το 
τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες. Προ-
σφέρεται μισθός, εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον 
εργασίας και δυνατότητα εξέλιξης. E-mail: info@
ferro.gr, κωδ: ΤΠ.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται για Τηλεφωνήτριες από 
μεγάλη εταιρία στο χώρο κινητής τηλεφωνίας. 
Τηλ: 6948 891288.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για στελέχωση μεγάλης εταιρίας 
στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Προοπτικές 
καριέρας. Τηλ: 6948 891288.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών ζητεί άμεσα άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας για την 
γραμματεία, reception, αποθήκη και τηλεφωνικό 
κέντρο. 4ωρο 680€, 2ωρο 330€, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο. Τηλ: 211 5554148.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητεί 
Υπαλλήλους Γραφείου για τμήματα μηχανογρά-
φησης, γραμματείας, εξυπηρέτησης πελατών και 
τηλεφωνικό κέντρο. Υψηλές αποδοχές, ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
211 5554148.

ΑΤΟΜΑ με καλά Ελληνικά ζητούνται για κάλυψη 
νέων θέσεων. 8ωρο 1340€, 4ωρο 715€, 3ωρο 
510€. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554854.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει Προσωπικό 
για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινό 
ή απογευματινό ωράριο. Σταθερός μισθός. Τηλ: 
211 5554854.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών παρόχων ζητεί άμεσα να 
προσλάβει άτομα για την επάνδρωση του νέου 
της υποκαταστήματος. Ωράριο πρωινό ή απο-
γευματινό. 6ωρο, 650€, 4ωρο 610€. Ευχάριστο 
περιβάλλον. Τηλ: 211 5554883.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στην τηλεφωνική διαφή-
μιση ζητούνται από εταιρία των Β. Προαστίων. 
Παρέχεται σταθερός μισθός και μπόνους. Τηλ: 
210 8020550.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ τηλεπικοινωνιών ζητεί έμπειρα 
άτομα σε τηλεφωνικές πωλήσεις, για εργασία 
γραφείου. Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 8233116, 
210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί νέα για τηλεφωνικές πωλήσεις / γραμ-
ματειακή υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής. 
Ευχέρεια στον προφορικό λόγο, επικοινωνιακή 
ικανότητα, ταχύτητα αντίληψης. E-mail με φω-
τογραφία: info@pcrama.gr.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΝΕΑ εμφανίσιμη, Απόφοιτη Λυκείου, με ή 
χωρίς εργασιακή προϋπηρεσία, δυναμική, 
επικοινωνιακή ζητείται από εταιρία για 5θή-
μερη πρωινή απασχόληση. Μισθός 730€, ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604836.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, μισθός 660€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com, τηλ: 6949 087377.

ΑΤΟΜΑ (8) έμπειρα, ζητούνται για προώθηση 
κορυφαίου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας και 
κινητής, για 4ωρη απογευματινή απασχόληση, 
ΙΚΑ και bonus. Δίπλα σε ΗΣΑΠ. Τιμή 350€. Τηλ: 
6975 683998, 213 0285341.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ από τα σκουπίδια ζητάει νέους 
-ες για συνεργασία με γνώσεις Η/Υ και Internet. 
Τηλ: 6932 641522, ώρες επικοινωνίας καθη-
μερινά 06:00-16:00.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Kick αναζητά Promoters, εμφανί-
σιμες νέες με διαθεσιμότητα για καθημερινή 
απασχόληση σε προωθητικές ενέργειες της 
Nespresso, σε καταστήματα ηλεκτρονικών 
ειδών. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών Essence De Femme, 
με έδρα την Αθήνα ζητά Αισθητικούς για προ-
ώθηση των προϊόντων της σε προκαθορισμένο 
ραντεβού. Τηλ: 210 7250873, πρωινές ώρες.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για promotion συλλόγου και 
προώθηση περιοδικού σε όλη την Ελλάδα, εμ-
φανίσιμες, ευχέρεια λόγου, χωρίς υποχρεώσεις, 
όλα τα έξοδα πληρωμένα. 800€ μικτά. Τηλ: 
211 0122373.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες για promotion. Δυ-
νατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή αμοιβή. 
Υπόψη τμήματος marketing. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομα για promotion 
σε πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, πλη-
σίον ΗΣΑΠ, μισθός 500€. Τηλ: 6939 001096.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από 
το χώρο τους, στο χώρο της διατροφής. Άμε-
ση ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη 
εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για το τομέα της διατροφής. 
Άμεσο ξεκίνημα, όχι πλασιέ, για ημιαπασχόληση. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση διαφημιστικού 
χώρου περιοδικών και διαδικτύου. Μισθός συν 
ποσοστά συν ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: work.
publication@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Kick αναζητά εμφανίσιμες νέες για 
καθημερινή full time απασχόληση. Θα διεξαχθεί 
casting για στελέχωση σταθερού προγράμματος 
πολυεθνικής εταιρίας σε καταστήματα ηλεκτρο-
νικών ειδών. Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από 
το χώρο τους, για το χώρο της διατροφής. Άμε-
ση ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη 
εκπαίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
με εταιρία προσφορών - deals. Βιογραφικά στο 
e-mail: powernetgreece@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ 4 ζητά διεθνής όμιλος για προώθηση 
προγραμμάτων υγείας και χρηματοασφαλιστικών 
υπηρεσιών για ολική και μερική απασχόληση. 
Προτιμώνται Πωλητές, Μεσίτες, Ιατρικοί Επι-
σκέπτες, Μαγαζάτορες, Σερβιτόροι, Προπονητές. 
E-mail: theodoridisap@gmail.com, τηλ: 6977 
631166.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για μερική η πλήρη 
απασχόληση από το χώρο τους μέσω ίντερνετ, 
με 2 τρόπους αμοιβής και δωρεάν εκπαίδευση 
(μόνο σοβαρές προτάσεις). Τηλ: 6945 433138, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΔΙΕΘΝΗ ομάδα μάρκετινγκ και διαφήμισης στο 
ίντερνετ, ζητάει άτομο για προώθηση ιντερνετικής 
πλατφόρμας. Όχι μισθός, επιθυμητή η γνώση 
ίντερνετ. Τηλ: 2341 070332.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ζητούνται νέες με επι-
κοινωνιακή ικανότητα ως Αντιπρόσωποι 
Πωλήσεων, Promoters στις Σέρρες. Πρωινή 
ημιαπασχόληση με πλήρης ασφάλιση. Σταθε-
ρός μισθός, bonus. Προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6955 496511.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με εμπειρία στις πωλήσεις 
door to door για την πώληση ημερολογίων ανά 
την επικράτεια. Ελεύθερο ωράριο και αμοιβή 
βάσει των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales.org.greece@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εμπορικούς Αντιπρο-
σώπους/Πωλητές Κρασιών ανά την Ελλάδα με 
εμπειρία, για την προώθηση του κρασιού ALFA 
VITA, πρώτης κυκλοφορίας πανελληνίως. Αμοιβή 
με ποσοστό επί των πωλήσεων. E-mail: info@
worldcapital.gr, τηλ: 211 4093230.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από ζαχαροπλαστείο 
στον Άγιο Δημήτριο - Μπραχάμι και στον Πει-
ραιά. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@melistalakto.gr, 
τηλ: 210 4810091.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα οικιακών 
ειδών στη Νέα Ιωνία, πλησίον ηλ. σταθμού και 
στάσης λεωφορείου. Τηλ: 210 2756144.

ΝΕΑ για μόνιμη και πλήρης εργασία ως Πωλήτρια, 
ζητείται από πρατήριο άρτου και ζαχαροπλαστικής 
στη Βούλα. Τηλ: 6936 696966.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό στο κέντρο Αθηνών ζητεί 
2 νέες εμφανίσιμες με άνεση στην επικοινωνία 
ως Πωλήτριες, 5θήμερη απασχόληση. Βασικός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604636.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση Πωλητή στο μπουγα-
τσοπωλείο TIP-TOP του ομίλου Rizos Group. 
Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή παλαιού 
σιδηροδρομικού σταθμού. Ωράριο θέσης 22:00- 
06:00. Βιογραφικά στο e-mail: info@tip-top.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από γνωστή αλυσί-
δα καταστημάτων υποδημάτων. Bιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: workwithus@
fratellikarida.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel ιατρικά, ασχολείται με τη 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή -τρια σε κατάστημα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@manel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για παιδικούς σταθμούς, 
βιβλιοπωλεία, παιδότοπους στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Πληρωμή επί των πωλήσεων με 
υψηλό ποσοστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
minx.gr.

ΑΠO ΤΗΝ Domogroup για την έκθεση της στο 
Χαλάνδρι, ζητείται έμπειρος /η Πωλητής /τρια 
Επίπλου Κουζίνας. Καλή γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων για μόνιμη απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: theo@domogroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης για νέο κατάστημα στην 
περιοχή της Φιλοθέης. Βιογραφικά στο e-mail: 
filisia_p@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ βιβλιοπωλείου, έμπειρος, επικοινωνι-
ακός με άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, ζητείται 
από εκδοτικό οίκο στην Αθήνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα πώλησης Α’ 
υλών ζαχαροπλαστικής. Βασικός μισθός. Πλή-
ρης απασχόληση. Θα εκτιμηθεί να έχει βασικές 
γνώσεις στη ζαχαροπλαστική. Βιογραφικά στο 
e-mail: glykathytai@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ - Ταμίας, έμπειρη ζητείται για κα-
τάστημα καλλυντικών στο Χαλάνδρι. Παραλαβή 
βιογραφικών καθημερινά καθημερινά 09:00-
21:00 Αγίας Παρασκευής 47, Χαλάνδρι. Τηλ: 
210 6814888.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από ζαχαροπλαστείο με 
γνώσεις καφέ, περιοχή Λυκόβρυση. Τηλ: 210 
2828338.

ΝΕΑ με προϋπηρεσία ζητείται για μπουφέ και 
ταμείο από κρεπερί στον Πειραιά. Τηλ: 210 
4829213, ώρες επικοινωνίας 10:00-24:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία από την ΒΑΤΑ 
HELLAS, την μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων 
λιανικής πώλησης υποδημάτων για κατάστημα 
εντός του εμπορικού κέντρου Riverwest. Προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@batagreece.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ειδών διακόσμησης σε μεγάλο πολυ-
κατάστημα. Γνώση Αγγλικών, σχετική εμπειρία θα 
ληφθεί υπόψη. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@synchronia.gr.

ΤΑ ΚΑΣΤΗΜΑΤΑ παιχνιδιών Imaginarium 
αναζητούν άτομο με 5ετή εμπειρία στη λιανική 
πώληση, για μόνιμη part time συνεργασία στο 
κατάστημα της Νέας Σμύρνης. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmaragakis@imaginarium.es.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, Βοηθοί Σερβιτόρου, 
Πωλήτριες. Μόνο με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: akardaris.chef@
windowslive.com.

συνέχεια στη σελ. 26

Dräger is an international leader in the fields of medical and safety technology. Its medical division’s 
product range which covers anesthesia workstations, ventilation equipment for intensive and home care, 
emergency and mobile ventilation units, warming therapy equipment for infants, patient monitoring 
equipment, IT solutions and gas management systems is seeking to appoint for its established Greek 
subsidiary, located in Athens (Draeger Hellas A.E.):

Biomedical - Electronic Engineers
The position/s report directly to the biomedical dpt manager and includes the following 
responsibilities: 
•Ensure service assistance as directed (geographically, by product line, by task, etc.) for customer 
satisfaction and revenue and contract development to internal & external customers. 
•Performs warranty 
•Performs installation 
•Executes technical corrective actions 
•Performs corrective repairs / maintenance visits 
•Feedback quality situation and issues from field to the service management in his country 
•Tracks installed base accuracy & variances 
•Provides support to sales for replacement / special sales programs 
•Provides basic technical training after installation 
•Provides support to sales and marketing for congresses, exhibitions, demos, workshops, etc. 
•Co-operates with sales engineer service / accessories for contract development and 
implementation 
 
The ideal candidate should have: 
•Excellent command of the English language 
•1-2 years at least, experience in the job in medical field and it will be an advantage if this 
experience is in the area of medical equipments for operating room, ICU etc.

The company offers an attractive remuneration package and full training program as well  
as the opportunity to develop in a multinational business environment.

CVs should be submitted in English, to the following e-mail: demi.martiadi@draeger.com  
or by fax: 210 2821214. All applications will be treated in strict confidentiality.  
Only suitable candidates will be contacted.

Ο όμιλος εταιριών τεχνική ολυμπιακή ζητά να προσλάβει:

Λογιστή (Code: ACC4) 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 7ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π.  
και reporting 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών   

•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια στη 
χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

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

Η εταιρία Juliette Armand κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής και  εμπορίας προϊόντων 
κοσμητικής αισθητικής. Με επενδύσεις σε έρευνα, νέα προϊόντα, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, 
έχει αναπτύξει σημαντική εγχώρια, αλλά και διεθνή δραστηριότητα (εξάγει ήδη σε 28 χώρες) και έχει 
αναγνωριστεί για το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων της. Στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης 
των πωλήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, η εταιρία ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Marketing   
με έδρα την Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση marketing/  
επικοινωνία & διαφήμιση/διοίκηση  
επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε οργανωμένο 
τμήμα marketing 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες σε προφορικό 
και γραπτό λόγο 
•Ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης  
πολλαπλών projects κάτω από πίεση χρόνου 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(απαραίτητη πιστοποίηση) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (social media, CRM) 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, 
προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας,  
καινοτόμο σκέψη 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Ελλάδος  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη και υλοποίηση marketing και 

business plan 
•Παρακολούθηση και ανάλυση του ανταγωνισμού 
και των τάσεων της αγοράς του καλλυντικού 
•Οργάνωση, συντονισμός και εύρυθμη λειτουργία 
του τμήματος marketing 
•Διαχείριση της παραγωγής των υλικών 
marketing 
•Οργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων τόσο 
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς 
•Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων με στόχο 
την μεγιστοποίηση της απόδοσης των ενεργειών 
marketing και προώθησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό, ασφάλιση, bonus 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι (-ες) παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση e-mail: 
dimi@juliettearmand.gr

Η «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ανώνυμη κτηνοτροφική βιομηχανική εταιρία επεξεργασίας και τυποποίησης 
κρέατος, κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών, στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, 
αναζητά έμπειρα και δυναμικά στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων: 

Ζωοτέχνης - Κτηνίατρος
Κύριες αρμοδιότητες: Δυνατότητα κάλυψης θέσης ζωοτέχνη-κτηνιάτρου στην εμπορική μονάδα χοίρων 
με κύριο αντικείμενο την εκτέλεση, παρακολούθηση και βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής καθώς 
και την ανάληψη σχετικών αρμοδιοτήτων και διεκπεραίωσης αυτών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με αντικείμενο ζωικής παραγωγής ή της αναγράφουσας θέσης εργασίας. 
•Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερή κλάδο και θέση. 
•Καλή γνώση αγγλικών και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Ηλικία άνω των 28 ετών. 
•Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων, αποτελεσματική εργασία και προγραμματισμός εργασιών. 
•Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας και πληρούν 
τις παραπάνω προδιαγραφές , παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και 
συνοδευτική επιστολή αναφέροντας την συγκεκριμένη θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fmsa.gr ή 
μέσω φαξ: 27410 74161 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Κρητικά 
Αρχαίας Κορίνθου Κόρινθος, 20100. Τηλ. επικοινωνίας: 27410-74162 έως 4 , υπόψη: υπεύθυνου 
ανθρώπινου δυναμικού . Web Site: www.farmamitsop.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και 
θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

170,000 Σύμβουλοι Ακινήτων - 8,500 Γραφεία - 60 Χώρες. Νο 1 Παγκόσμιο Real Estate Δίκτυο

Με περισσότερους από 170,000 συνεργάτες και πάνω από 8,500 γραφεία σε 60 χώρες, η CENTURY 
21® είναι με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών υπη-
ρεσιών στον κόσμο και αναζητά άτομα για τη στελέχωση των γραφείων της στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμβουλος Επαγγελματικών Ακινήτων
Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών  
Προφίλ υποψηφίων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Δίψα για μάθηση και υψηλά εισοδήματα 
•Επαγγελματικό ήθος 
•Τυχόν προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν  
Παροχές 
•Υψηλότατες αποδοχές βάση απόδοσης 

•Αρχική εκπαίδευση και συνεχής ανάπτυξη 
•Σχεδιασμός, παρακολούθηση και υποστήριξη 
καριέρας από τον Νο1 παγκόσμιου  
οργανισμού ακίνητης περιουσίας 
•Ευελιξία ωραρίου  
Θέσεις - περιοχές 
•RECAN - σύμβουλος επαγγελματικών ακινήτων 
- Αθήνα (κέντρο)

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημεί-
ωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης και 
την περιοχή, μέσω e-mail: info@century21greece.
comή μέσω fax στον αριθμό 210 6148116. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Web: 
www.century21greece.com

Το B2Green.gr, η δημοφιλέστερη ενημερωτική ιστοσελίδα στο χώρο της ενέργειας,του περιβάλλοντος 
και των κατασκευών επιθυμεί άμεση συνεργασία με:

Πωλητές Διαφήμισης & Διαδικτυακών  
Υπηρεσιών (Κωδικός θέσης: ΠΔΔ1014)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στη γραπτή  
& προφορική επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Άριστη χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών & αγγλικών 
•Προϋπηρεσία στην πώληση 
διαδικτυακής διαφήμισης 

•Επιθυμητή η δυνατότητα  
έκδοσης Τ.Π.Υ. 
•Γνώση του τεχνικού χώρου  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
Παρέχονται: 
•Αποδοχές αναλόγως  
αποτελεσμάτων 
•Υψηλότατες προμήθειες 

•Μεγάλο πελατολόγιο 
•Ευχάριστο και δημιουργικό 
περιβάλλον

Δείτε περισσότερα για την εταιρία 
στο website: www.b2green.gr. 
Αποστολή βιογραφικών με κω-
δικό ΠΔΔ1014 στο e-mail: hr@
b2green.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ

Από βιομηχανία τροφίμων ΑΕ, με έδρα τον Πειραιά, ζητείται:

Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Για την επιτελική στελέχωση του λογιστηρίου της.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης  
εκπαίδευσης στην λογιστική 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, 
Ε.Γ.Λ.Σ 
•Πλήρης κάλυψη των λογιστικών, εργατικών  
και φορολογικών θεμάτων της εταιρείας 
•Επικοινωνία με τράπεζες και υπηρεσίες του 
δημοσίου 
•Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
ERP-CRM, προγραμμάτων μισθοδοσίας 
•Κοστολόγηση παραγωγικής διαδικασίας 
•Οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7-10 ετών  
σε αντίστοιχη θέση  εταιρείας ΑΕ 
•Μεθοδικότητα και συνέπεια με έμφαση  

στη λεπτομέρεια 
•Ηγετικές ικανότητες και ικανότητες  
καθοδήγησης και ανάπτυξης ομάδας λογιστηρίου 
•Όρεξη για σκληρή δουλειά και οργάνωση  
των εργασιών 
•Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS 
Office.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας, σε ένα φιλικό  
& οικογενειακό περιβάλλον 
•Πλήρης απασχόληση, ασφάλιση ΙΚΑ. 
•Δυνατότητα ανάπτυξης & εξέλιξης   
σε οργανωμένο λογιστήριο.  
Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
humanres100@gmail.com



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια, επιθυμητή προϋπηρεσία, 
περιοχή Μαρούσι. Μισθός ικανοποιητικός. Βιο-
γραφικά στο e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Βενζίνης για βενζινάδικο στη περιοχή 
Ελευσίνας, πωλήσεις και πλυντήριο. Τηλ: 210 
5540138, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤEIΤΑΙ έμπειρος Πωλητής για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας, γνωστής αλυσίδας για 
τη στελέχωση καταστήματος στο Κερατσίνι. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, προϋπηρεσία σε ίδιο 
ή αντίστοιχο κλάδο τηλεπικοινωνιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: ts-amfiali@windstores.gr.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ CARNER αξεσουάρ αυτοκι-
νήτων στη Θεσσαλονίκη αναζητούν Ταμίες, άτομα 
υπεύθυνα και αξιόπιστα, με ανάλογη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: olga@autogs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές -τριες / Διακοσμητές με 
εμπειρία στη λιανική πώληση επίπλων - διακο-
σμητών για εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Πλακιδίων για κατάστημα 
λιανικής στη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητές γνώσεις 
σχεδίων μπάνιου, μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: irini@cresta.gr, fax: 210 5573994.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ παιχνιδιών Imaginarium 
αναζητούν άτομο με 5ετή εμπειρία ως Υπεύ-
θυνη Καταστήματος για μόνιμη συνεργασία ως 
Υπεύθυνη στο κατάστημα στο Mediterrannean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmaragakis@imaginarium.es.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα 3 για τη διαχείριση λια-
νικών - χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση 
εμπορικού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, 
δεν αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing. 
Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εκπρόσωπος Πωλήσεων από κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών - προϊόντων, εξυπηρέτηση 
συνδρομητών, ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@sequence.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστημα ανταλ-
λακτικών αυτοκινήτου. Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών, Ιταλικών, Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινή-
του, μηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.
antallaktika@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, εμφανίσιμη, με εμπειρία 
επιθυμητή, για full time απασχόληση. Κατάστημα 
First Γλυφάδας. Τηλ: 210 8982423.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο στη Κηφισιά. 
Απαραίτητες συστάσεις και προϋπηρεσία. Τηλ: 
6976 906844, ώρες επικοινωνίας 16:00-01:00, 
εξαήμερο, κα Τόνια.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για patisserie ζητείται, με προϋπηρεσία 
σε εστίαση, γνώση Αγγλικών και office. Εργασία 
πλήρης με βάρδιες. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία παγωμένου γιαουρτιού 
MyYoghurt ζητούνται Υπάλληλοι Καταστήμα-
τος για τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ Καταστήματος ζητούνται για εργασία 
σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο των Σερρών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετή σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.hcserres@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Ταμίες ζητούνται για εργασία σε 
εμπορικό κατάστημα στο κέντρο των Σερρών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.hcserres@gmail.com.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ οπτικών καταστημάτων EZ2C αναζητά 
έμπειρο Οπτικό-Οπτομέτρη για τη θέση Υπευθύνου 
νέου υποκαταστήματος στο Χαλάνδρι. Απαραίτητη 
4ετή εμπειρία, άδεια ασκήσεως και γνώση Αγγλι-
κών, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων βιβλιοχαρτοπωλείου 
ζητεί Πωλητές, Βιβλιοθηκονόμους, για το υπο-
κατάστημά της, στην περιοχή Νίκαιας, ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 5140060.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων βιβλιοχαρτοπωλείου 
ζητεί Πωλητές, για το υποκατάστημά της, στην 
περιοχή Μενιδίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 5140060.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων βιβλιοχαρτοπωλείου 
ζητεί Πωλητές, για το υποκατάστημά της, στην 
περιοχή Γαλατσίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 
210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στη 
Γλυφάδα με εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελα-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: alexa.anastasiou@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές με προϋπηρεσία σε πω-
λήσεις λιανικής επίπλων ή προϊόντων εξοπλισμού 
για κατάστημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χασάπης στο τμήμα κρεάτων για Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Χασάπης για μόνιμη απασχόληση 
(εποχιακά) στα Χανιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
solimarjobsearch@gmail.com, τηλ: 6936 060628.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, με όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία για στελέχω-
ση των τμήματων διαφήμισης, πωλήσεων και 
management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομα άμεσα για εργασία, 
μισθός 980€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: perynine@gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
μισθός 600€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα, μισθός 860€. 
Βιογραφικά στο e-mail: perynine@gmail.com, 
τηλ: 6955 041279.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπασχόληση, 
μισθός 800€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για 
απασχόληση, μισθός 870€. Βιογραφικά στο 
e-mail: perynine@gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπασχόληση, 
μισθός 800€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com, τηλ: 6949 087377.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
μισθός 600€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@
gmail.com, τηλ: 6949 087377.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά άτομα για εργασία, μισθός 
980€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.
com, τηλ: 6949 087377.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση, μισθός 1.100€. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com, τηλ: 
6949 087377.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση, μισθός 
950€, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
vitrovin@gmail.com, τηλ: 6949 087377.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα, μισθός 860€. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com, 
τηλ: 6949 087377.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία, μεγάλη προοπτική 
για εξέλιξη σε όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6936 020367.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και 
ζητά Συνεργάτη με εμπειρία στις πωλήσεις ή 
δημόσιες σχέσεις. Όχι μισθός. Προμήθεια μέχρι 
και 90%. Τηλ: 2341 070332.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για άμεση συνεργασία με 
εμπορική εταιρία. Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο 
ξεκίνημα κατόπιν αξιολόγησης. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί άτομα για μερική απα-
σχόληση για το οργανωτικό και εμπορικό τμήμα. 
Παρέχεται εκπαίδευση, όχι απαραίτητη προϋπη-
ρεσία, άμεση συνεργασία. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση εμπο-
ρικού τμήματος εταιρίας, επιθυμητή γνώση Η/Υ. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ Διαφημιστές - Πωλητές ζητούνται 
από Αθήνα και όλη την Ελλάδα, για ανάπτυξη 
πελατολογίου διαφημίσεων και χορηγιών για 
νέες τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλων τηλεοπτικών 
καναλιών. Υψηλές αποδοχές και εξέλιξη. E-mail, 
με φωτογραφία: cnpmedaipto@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ σοβαρά ζητούνται και συνεπή, με ανοιχτό 
και ομαδικό πνεύμα για συνεργασία με εμπορι-
κή εταιρία. Παρέχεται εκπαίδευση/υποστήριξη, 
δυνατότητα μερικής ή πλήρης απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail:ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία στο χώρο των 
κατεψυγμένων με έδρα την Αθήνα. Προϋπηρεσία 
5 ετών+, απόφοιτος Λυκείου-γνώση χειρισμού 
Microsoft Office-άριστη ικανότητα επικοινωνίας-
δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών. Προσφέρονται 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών-εταιρικό αυτοκί-
νητο-κινητό-bonus. E-mail: info@lamdaquality.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν όρεξη 
στο χώρο των πωλήσεων και στη διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων. Βιογραφικά στο email: 
grouptarget1@yahoo.gr.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη, Sales Assistant, με γνώση 
χώρου παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών, πολύ 
καλά Ελληνικά, καλή εμφάνιση και ευχέρεια επι-
κοινωνίας, κάρτα ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, μισθός και bonus 
απόδοσης. Βιογραφικά, σε pdf στο e-mail: admin@
onscreen.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος στο τμήμα πωλήσεων εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών στην Πάτρα. Απαραίτητα: πτυχίο 
ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: andrianopouloum@
oceansec.gr, θέμα: ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για την εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας προϊόντων αρτοποιϊας και ζαχαρο-
πλαστικής γλυκύρευστα ΕΠΕ στην Αθήνα. Προσό-
ντα: 3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: personel@
glikireysta.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής βιομηχανικών αντλιών ζητά 
να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα 
πωλήσεων. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικών (cambridge proficiency). Βιογραφικά 
στο e-mail: n.prodromidis@alphadynamic.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για το διαφημιστι-
κό τμήμα. Βιογραφικά έως 31/10 στο e-mail: 
rockmelodieswebradio@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ με πείρα στο διακοσμητικό-οικιακό 
εύρος με έδρα την Αθήνα, ζητείται. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mak-deco.com, fax: 2310 782885, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα επικοινωνιακά με εμπειρία 
σε πωλήσεις, για ανάπτυξη δικτύου εμπορικής 
επιχείρησης. Δυνατότητα εργασίας από το σπί-
τι. Παρέχεται εκπαίδευση. Όχι πλασιέ-ντίλερ. 
Βιογραφικά στο e-mail: tb-plab@hotmail.com, 
τηλ: 211 2162466.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, που 
θα δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή 
τους σαν Πωλητές και Μanagers Συνεταιρι-
σμού. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr, κωδ: 102.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός - Εσωτερικός Πωλητής 
από μεγάλη εταιρία επίπλου στο Μαρούσι, Αθήνα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5ετή, σταθερός μισθός, 
άψογο περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 άτομα, με εμπειρία στις πωλήσεις, 
για δημιουργία ομάδας πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr, 
κωδ: 101.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια και φιλόδοξα άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία από εμπορική επιχεί-
ρηση που επεκτείνεται. Δυνατότητα μερικής ή 
πλήρης απασχόλησης. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ 
και ίντερνετ. Τηλ: 2341 070332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής(sales1) από εταιρία λύσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις. Αρ-
μοδιότητες: πωλήσεις σε καταστήματα, γραφεία, 
cafe, κλπ. 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά με το κωδικό 
ένδειξης στο e-mail: jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων (saleseng1) 
από εταιρία λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας για 
βιομηχανίες. Αρμοδιότητες: πωλήσεις σε βιομη-
χανίες, βιοτεχνίες, κλπ. Συγγραφή προσφορών, 
μελετών. 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail: jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής HO.RE.CA(salesHORECA1) 
από εταιρία λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
για επιχειρήσεις. Αρμοδιότητες: πωλήσεις σε 
hotels/restaurants/cafe/bars, κλπ. 2 χρόνια 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά με το κωδικό ένδειξης στο e-mail: 
jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων βιομηχανι-
κών λύσεων(inverters, PLC, energy meters)
(salesengind1) από εταιρία λύσεων εξοικονό-
μησης ενέργειας για βιομηχανίες. Αρμοδιότη-
τες: πωλήσεις σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κλπ. 
Συγγραφή προσφορών, μελετών. 2ετή εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: 
jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων Λύσεων Ψύ-
ξης-Θέρμανσης (inverters, αντλίες θερμότητας 
κ.α)(salesenghvac1), από εταιρία λύσεων εξοι-
κονόμησης ενέργειας. Αρμοδιότητες: πωλήσεις 
σε επιχειρήσεις, οικίες, συγγραφή προσφορών, 
μελετών. 2 χρόνια εμπειρία, δίπλωμα οδήγησης. 
E-mail: jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Προϊόντων φωτισμού, κλι-
ματισμού κ.α για το πρόγραμμα ‘εξοικονομώ κατ’ 
οίκον’ (salesespahome1) από εταιρία λύσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Προσόντα: εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση. Δίπλωμα οδήγησης. E-mail 
με το κωδικό ένδειξης: jobs@energo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Πωλήσεων για part-time 
(salesadm) Συνεργάτης από εταιρία λύσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις. 
Αρμοδιότητες: κλείσιμο ραντεβού για λογα-
ριασμό πωλητών/βοήθεια στη προετοιμασία 
προσφορών/βοήθεια στη δημιουργία πελατο-
λογίου. 2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη. E-mail: 
jobs@energo.com.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ με προϋπηρεσία σε εξωτερικές 
πωλήσεις ζητείται από εμπορική εταιρία για το 
κατάστημα της στην Ηλιούπολη. Παρέχονται μι-
σθός, ΙΚΑ, bonus, πενθήμερη απασχόληση. Τηλ: 
210 9758468, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών στην Αθή-
να ζητά άμεσα Στελέχη Δημοσίων Σχέσεων για 
το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ συνεπή, ζητούνται με όρεξη για δουλειά, 
για συνεργασία με εμπορική εταιρία απευθείας 
πώλησης. Παρέχεται εκπαίδευση/υποστήριξη, 
ευκαιρία καριέρας, ικανοποιητικά εισοδήματα. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

SALES and Marketing Assistant - Executive, 
ζητείται, πάνω από 2ετή εμπειρία στις πωλήσεις 
στο ξενοδοχειακό τομέα και 6μηνη εμπειρία στο 
e-commerce ξενοδοχείων. Γνώση Αγγλικών/Η/Υ 
και Social Media. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
E-mail:thessaloniki@anatoliahotel.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και ζητά 
Συνεργάτη, με εμπειρία στις πωλήσεις ή δημόσιες 
σχέσεις. Όχι μισθός. Προμήθεια μέχρι και 90%. 
Τηλ: 23410 70332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για εμπορική επιχείρηση. 
Αμοιβή ανάλογη της εργασίας, πάνω από το 
50% των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
giovano5@hotmail.com.

ΕΡΓΑΣΙΑ από το ίντερνετ. Online δικτύωση, MLM. 
Δεν ψάχνουμε για άτομα που θέλουν μια δουλειά, 
ψάχνουμε για άτομα που διψάνε για μια ευκαιρία. 
Μονο σοβαρες προτασεις. Τηλ: 6985 997543, 
6948 035084.

ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ εργαστείτε στο δικό σας 
χώρο τον ελεύθερο χρόνο σας με ανεξάρτητη 
συνεργασία συμπληρώνοντας το εισόδημα σας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mail.work4u@otenet.gr, 
τηλ: 6955 999054.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α για Ανεξάρτητη Συνεργασία. 
Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης που βασίζονται στην προσωπική 
προσπάθεια. Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Εξω-
τερικό. Ελεύθερο ωράριο. E-mail: worknow15@
gmail.com, τηλ: 6943 257114.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα και συνεπή για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία για μερική και πλήρης απασχόλη-
ση. Παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη, ευέλικτο 
ωράριο, αμοιβές ικανοποιητικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Ανεξάρτητη Συνεργασία. 
Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: worknow15@gmail.com, τηλ: 6943 
257114.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: worknow15@gmail.com, τηλ: 
6943 257114.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α για Ανεξάρτητη Συνεργασία. 
Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης που βασίζονται στην προσωπική 
προσπάθεια. Δραστηριότητα σε Ελλάδα και Εξω-
τερικό. Ελεύθερο ωράριο. E-mail: worknow15@
gmail.com, τηλ: 6943 257114.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα για 
Ανεξάρτητη Συνεργασία. Δυνατότητες προσωπικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
worknow15@gmail.com, τηλ: 6943 257114.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από όμιλο για ενη-
μέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινη-
τής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, bonus. Δίπλα σε ΗΣΑΠ. Τιμή 750€. 
Τηλ: 6936 000207.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από όμιλο για ενημέρωση 
σε προγράμματα μεγάλου παρόχου κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση και bonus. Δίπλα σε ΗΣΑΠ. Τιμή 750€. Τηλ: 
6936 000207.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από όμιλο για ενη-
μέρωση σε προγράμματα μεγάλου πορόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση και bonus. Δίπλα σε ΗΣΑΠ. 
Τιμή 750€. Τηλ: 6936 000207.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες ζητούνται, με ήθος, επικοινω-
νιακές ικανότητες, ευχέρεια λόγου, ταξιδεύοντας 
σε όλη την Ελλάδα, για την πώληση ημερολογίου 
2014 συλλόγου ΑΜΕΑ. 1.000€ μηνιαίως, 8μηνη 
απασχόληση. Τηλ: 213 0722322.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί άτομα ως Εξωτερικοί Πω-
λητές για ενημέρωση προγραμμάτων μεγάλου 
παρόχου κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. 
Υψηλά ποσοστά κέρδους, αμοιβή. Τιμή 750€. 
Τηλ: 6939 001370.

ΑΤΟΜΑ άμεσα προσλαμβάνονται για 8μηνη πλήρη 
απασχόληση, εμφανίσιμα, με ευχέρεια λόγου, 
για την στελέχωση γκρουπ πωλήσεων συλλόγου 
ΑΜΕΑ. Τηλ: 213 0722322, 6947 700846, κος 
Χονδρογιάννης.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται, από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώ-
σεις ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά έμπειρους Πωλητές. 
Απαραίτητα βασικές γνώσεις ίντερνετ. Βιογραφι-
κά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 
212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς με 
δελτίο παροχής υπηρεσιών για να καταρτίσουν 
τμήμα πωλήσεων στην Αθήνα. Aπόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ, 
άριστες διαπραγματευτικές δεξιότητες, κάτοχοι 
ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

Η ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ζητεί Πωλητή - Ηλεκτρο-
λόγο, κάτοχο Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. 
Το αντικείμενο είναι οι λαμπτήρες LED και ΑΠΕ. 
E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα, ζητούνται με όρεξη για εποικο-

δομητική εργασία, εκπαιδεύσιμα, για συνεργασία 
με εμπορική εταιρία. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
ευέλικτο ωράριο, εκπαίδευση/υποστήριξη από 
έμπειρα στελέχη, ευκαιρία καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Πωλητής από την 
ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας. Δίνεται μι-
σθός και αυτοκίνητο. Προϋπηρεσία σε χαρτικά 
- απορρυπαντικά θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: btrikkas@gmail.com, τηλ: 2221 022195, 
6943 637589.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 άτομα για επάνδρωση 
νέου τμήματος. Ευέλικτο ωράριο. Απαραίτητα 
προσόντα συνέπεια, ευχέρεια λόγου. Περιοχή 
μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 8254268, 210 
6456304.

ΓΕΝΙΚΟ εμπόριο τροφίμων 30 χρόνια στο χώρο 
εστίασης ζητεί έμπειρους -ες Συνεργάτες. Τηλ: 
210 9731842.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εξωτερικές πωλήσεις, 
μερική ή ολική απασχόληση. Τηλ: 6978 516172.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Εξωτερικοί Πωλητές για 
ενημέρωση προγραμμάτων μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Υψηλά ποσοστά 
κέρδους, αμοιβή, μπόνους, πλησίον ΗΣΑΠ, Άνω 
Πατησίων, μισθός 800€. Τηλ: 6933 115562.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -τρια Πωλήσεων για εταιρία πα-
ροχής υπηρεσιών με εμπειρία στην οργάνωση 
πελατών. Τηλ: 6941 634062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης από εμπορική 
επιχείρηση για μερική ή πλήρης απασχόληση. 
Ευέλικτο ωράριο, πλήρης εκπαίδευση. Εισοδήματα 
βάση προσωπικής δουλειάς. Όχι πλασιέ - ντίλερ. 
Τηλ: 211 2162466.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΜΕ τις δραστηριότητες της επι-
χείρησης μας και ζητάμε 7 άτομα για άμεση συ-
νεργασία στους τομείς οργάνωσης - διαχείρισης 
δικτύου πωλήσεων. Προσφέρουμε δυνατότητα 
για ευέλικτο ωράριο και πλήρης εκπαίδευση. 
Τηλ: 6943 950447.

ΚΥΡΙΕΣ -οι ζητούνται πανελλαδικά, ανάπτυξη και 
διαχείριση δικτύου, δημιουργία επαγγελματικής 
καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: zithan65@
yahoo.com, τηλ: 6992 150280. 

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από γνωστή εμπορική πολυ-
εθνική εταιρία, για να ξεκινήσουν τη δική τους 
επιχείρηση, χωρίς κεφάλαιο, χωρίς εμπειρία 
χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Να είναι διδάξιμος 
και εργατικός. Δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 
950447.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ή Πωλητής με εμπειρία στην 
πώληση συμπληρωμάτων διατροφής ζητείται 
για πλήρες ωράριο, σε φαρμακείο στο Αιγάλεω, 
πλησίον μετρό. Τηλ: 6946 129785, 210 5315337.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια για εταιρία φαρμακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή διπλώματος αυ-
τοκινήτου και ΙΧ αυτοκίνητο. Τηλ: 6984 922969.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Πωλητές για τα προ-
ϊόντα Erythro Forte, που να γνωρίζουν την αγορά 
του φαρμακείου, κάτοχοι Ι.Χ. Υψηλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: e.soukaradouridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΑΠΟ νέα ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία ζη-
τείται για το τμήμα πωλήσεων και υποστήριξης, 
Πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών με εμπειρία 
στις πωλήσεις του χώρου της Αιμοδοσίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: labqualitygreece@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητεί Ιατρικούς Επισκέπτες, 
εμφανίσιμους, με ευχέρεια λόγου, ασφάλιση, 
εργασία μόνιμη. Τηλ: 6941 634062, 6943 197514.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων, επι-
θυμεί να προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή/τρια, 
με γνώση Αγγλικών-Η/Υ-δίπλωμα οδήγησης-
ικανότητα επικοινωνίας-πειθούς και δυνατότητα 
ταξιδιών στην επαρχία. Παρέχεται μισθός-bonus 
επί των πωλήσεων. E-mail: fotodieg@otenet.
gr, τηλ: 210 6251547, κος Καλλής.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του φαρμακείου ζητά Συ-
νεργάτη ως Πωλητή για τη Μακεδονία, Θράκη 
με έδρα Καβάλα ή Αλεξανδρούπολη. Εμπειρία 
στις πωλήσεις στα φαρμακεία, ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: work@
alphamed.gr.

ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία. 
Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. 
Ικανοποιητικές παροχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@anats.gr, fax: 210 7625077.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel Ιατρικά, ασχολείται με τη 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή -τρια, σε κατάστημα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης με προϋπηρεσία 
σε ειδικότητες Ογκολόγων - Χειρούργων - Γα-
στρεντερολόγων, από εταιρία συμπληρωμάτων 
διατροφής. Ανάλογος μισθός, αυτοκίνητο, μπό-
νους. Βιογραφικά στο e-mail: info@nutriendi.gr.
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Web Designer
We are looking for a web designer to join our web development team. The successful web designer 
will have a solid combination of experience and education that enables him/her to create and design 
a unique, visually aesthetic, and functional website and promotional tools. The ideal candidate will be 
highly motivated, reliable, detailed, and driven to produce high quality work.

Responsibilities: 
•Passionate about web design (responsive), user experience and web code. Bring new and innovative 
ideas to improve the web presence 
•Participate in concept development, design ideation, and detailed specification of visual designs  
for user interfaces of the future and existing innovations, prototypes and mock-ups 
•Produce design wireframes, user flows and scenarios and design prototypes. Create visual designs 
and user interface design that address business, brand, market, and marketing requirements, 
including design and production of screen layouts 
•Strong commitment to customer service and attention to detail 
•Ability to handle multiple projects and priorities, timely and efficiently, in a fast paced environment 
•Successfully communicate conceptual ideas, design rationale and the specifics of user centred 
design process 
•Work closely with the marketing team to develop web sites, landing pages and other web products 
•Design clean, intuitive and beautiful user interfaces across multiple devices and platforms 
•Brainstorm and mock up design ideas for websites 
•Assist on other projects as needed 
•Maintenance and update of existing sites 
•Build emails that render properly across major email clients and browsers (responsive email-build 
knowledge would be a plus)  
Requirements: 
•Must be fluent in Photoshop, Illustrator, Flash, or similar graphics/user interface design team 
software. Must have solid grasp of graphic and web design principles and good understanding  
of current web technologies HTML5, CSS3 and JavaScript 
•Proficient with web standards and best practices. Understanding the browser nuances is a key 
•Good listener, ability to listen keenly and adapt ideas, coming up with multiple concepts and clearly 
articulating the trade-offs of each concept and getting buy-in from all stakeholders 
•Excellent delivery and execution skills. Must deliver prototypes, final mock-ups in a timely manner 
and resolve dependencies and conflicts 
•Passionate and self-driven attitude 
•Candidates must able to collaborate effectively with others in a cross-functional team, and be able 
to rationalize and present their design ideas and decisions effectively. Must be able to prioritize  
and manage work to adhere to critical project timelines in a fast-paced environment 
•Good natured, flexible, leave-your-ego-at-the-door approach to web design 
•Rock solid skills in graphic design, with an eye for typography, palette development, intuitive 
layout, and a pixel-level attention to detail. You must have a deep appreciation for clean, simple, 
usable interfaces 
•Experience with international websites and audiences a plus 
•Must be enthusiastic and committed to staying on top of leading edge web design, mobile design  
& development trends 
•Familiarity with CMS’s such as Joomla

Arenacube will reward the successful clients with very remunerative salaries. All CVs together with a 
covering letter should be sent to the following e-mail:  careers@arenacube.com This email address 
is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Front Office Receptionists
Duties: 
•To welcome guests or visitors at all times, ensuring a lasting impression of warmth and care 
•To handle all arrivals in an efficient manner 
•To perform all administrative tasks and to communicate with the appropriate departments prior  
to guest arrivals, ensuring an efficient flow of service 
•To handle guest complaints by ensuring service at all times 
•To handle all departures in an efficient manner by providing our guests with accurate settlements 
and ensuring that their expectations have been reached throughout their stay

Requirements: 
•Hospitality degree 
•Five years experience  
in a five star hotel 
•Excellent command  
of English 
•Knowledge of a second 

language will be highly 
regarded 
•Computer literate 
•Excellent customer care 
skills 
•Team player 
•Exceptionally well groomed 

and presented  
The company offers: 
•Continuous training and 
development 
•Excellent career prospects 
•Excellent working 
environment

If you have the talent and the ambition to join us for the above position, you may send your CV with a 
recent photograph, to Ms. Mirka Rousioti to the following e-mail: hr@sglycabettus.gr

Unique opportunity for a job as assistant restaurant manager in Singapore. Mangiatutto Group of 
Restaurants (www.mangiatutto.com.sg), which manages two Italian restaurants and one Spanish Taberna 
& Tapas Bar, seeks vibrant & dynamic chef and a young and highly motivated assistant restaurant 
manager, with proven experience and outmost dedication to the job for their outlet “MYKONOS ON 
THE BAY”, a traditional Greek Restaurant in Sentosa Cove, Singapore. We are currently looking for:

Greek Assistant  
Restaurant Manager

Responsibilities for assistant restaurant 
manager: 
•Entertain good relationship with clients; 
•Have good knowledge of menu and specials; 
•Overseeing service floor operations; 
•Be accountable for beverages stock  
and readiness of bar and floor on a daily basis; 
•All other duties as assigned by the director  
of operations  
Requirements: 
•Experience in similar role in restaurant/hotel 
with good spoken English ability 
•Hard working attitude 
•Able to work long hours, weekends and public 
holidays 

•Diploma or professional course in Hospitality 
school, preferable  
We offer: 
•Attractive wage; 
•Food and accommodation provided: Private 
room in a shared apartment; 
•5 days work week. Standard restaurant’s lunch 
& dinner working hours; 
•Total of 21 days of paid leave per year

Submissions: It is essential that you send 
your CV, in order to receive a formal offer 
with more details. Mr. Corrado, tel: +65 
85222734,  e-mail: corrado@mangiatutto.
onmicrosoft.com

Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερ-
μανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά άτομα για εκπαίδευση/εργασία 
στην Γερμανία μέσω επιδοτούμενου Ευρωπαϊκού Προγράμματος στην εξής ειδικότητα:

Ξενοδοχειακά Επαγγέλματα 
Εστιατόριο - Όροφοι - Υπάλληλοι Υποδοχής - Τμήμα Κρατήσεων - Sales - 

Marketing Banqueting - Administration - Λογιστήριο - HR κ.α.
Προφίλ υποψηφίου:  
•Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης (γυμνάσιο/λύκειο) 
•Ηλικία έως 27 ετών 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό 
πνεύμα  
Προφίλ προγράμματος: 
•Έως 3 έτη εκπαίδευση στη Γερμανία - δυικό 
σύστημα εκπαίδευσης/πρακτικής  
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών στην Ελλάδα  
•Μηνιαία επιδότηση για τα 3 χρόνια και άλλες 

παροχές 
•Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της 
Εκπαίδευσης 
•Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/
αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας 

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή europass / αρχείο 
word στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, με φω-
τογραφία πρόσφατη έγχρωμη πορτρέτο ή τύπου 
διαβατηρίου στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. 
Τηλέφωνο : +30 2810 330009, website: http://
www.md-hellas.gr

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

Προϊστάμενους Διανομής Εντύπων 
(Κωδ. SV)

Περιγραφή θέσης: Ο προϊστάμενος διανομής σε 
συνεργασία με το τμήμα λειτουργιών, είναι υπεύ-
θυνος για την ομαλή λειτουργία και διασφάλιση της 
ποιότητας των διαδικασιών της εταιρείας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητα διοίκησης & διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού. 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες. 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια. 
•Κάτοχος αυτοκινήτου. 
•25-40 ετών.  
Αρμοδιότητες υποψηφίου: 
•Διοίκηση και διαχείριση ομάδων διανομής. 
•Διασφάλιση τήρησης διαδικασιών. 

•Επίτευξη ημερησίων στόχων διανομής. 
•Επικοινωνία & ενημέρωση πελατών. 
•Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Καθημερινή εργασία. 
•Δυνατότητα άμεσης απασχόλησης. 
•Υψηλές αποδοχές. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Διαρκής εκπαίδευση. 
•Εταιρικό κινητό. 
•Δυνατότητα παροχής εταιρικού αυτοκινήτου.

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



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΑΤΟΜΟ με γνώσεις κεριών και εφαρμογών, 
ζητείται, Απόφοιτος ΤΕΙ, πολύ καλά Αγγλικά, από 
οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Περιοχή Μαρούσι. 
Τηλ: 210 6122092.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί πρακτικές 
Νοσοκόμες για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 
8942292.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ζητούνται με εμπειρία από μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων στην Κηφισιά, μισθός 
600€. Τηλ: 210 8081094.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος για μόνιμη εργασία στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: stresa1@otenet.gr.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από εκδοτικό όμιλο για συγ-
γραφή - έκδοση επιστημονικών βιβλίων συγ-
γραμμάτων τους. Τηλ: 210 3630271.

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από sos ιατρούς. Απα-
ραίτητα Πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από sos ιατρούς. 
Απαραίτητα Πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Βοηθός ζητείται με πείρα του-
λάχιστον 3ετή, να οδηγεί αυτοκίνητο - μηχανή, 
να γνωρίζει Αγγλικά και Pharmakonet, περιοχή 
Πειραιά. Τηλ: 6974 065678, 6932 885828.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρικών Εργαστηρίων, Αιμολή-
πτρια -ης ζητούνται με εμπειρία από γενική κλινική 
στο κέντρο της Αθήνας για πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 6934 270157.

ΠΑΙΔΟΑΙΜΟΛΗΠΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από δι-
αγνωστικό κέντρο Βορείων Προαστίων. Τηλ: 
6945 294358.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ αδειούχος ζητείται στην περιοχή 
του Βόλου, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vpharmacy139@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες από ΑΕ στο τμήμα 
εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών. 4ωρη 
πρωινή εργασία, εσωτερική θέση γραφείου, στα-
θερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εναλλακτικοί Θεραπευτές που 
ασχολούνται με εναλλακτικές και ολιστικές θε-
ραπείες για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία 
εναλλακτικών, βιολογικών προϊόντων. Βιογρα-
φικά στο e-mail marinos2papad@gmail.com, 
τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για πλήρης απασχό-
ληση σε φαρμακείο στα Άνω Λιόσια. Ευχάριστο 
περιβάλλον και ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
6942 463849.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Βύρωνα ζητεί Βοηθό Φαρ-
μακοποιού ή Φαρμακοποιό, με προϋπηρεσία για 
πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 7645547.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτρι-
ες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη 
φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο πε-
ριοχής Αμπελοκήπων, απογεύματα 18:00-22:00. 
Τηλ: 210 6469666.

ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ ζητείται για συνεργασία από Γιατρό 
Ορθοπεδικό με δυνατότητα δωρεάν παραχώ-
ρησης γραφείου περιοχή Αμπελοκήπων. Τηλ: 
6976 654854.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - Φυσίατρος, Ορθοπεδικός 
ζητείται για συνεργασία. Δυνατότητα παροχής 
επαγγελματικής στέγης (ιατρείο) με ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 210 6718080, 6976 
654854, 09:00-14:30. 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια με άδεια για να 
αναλάβει εξοπλισμένο Φυσικοθεραπευτήριο 
με ευνοϊκούς όρους για συμβάσεις με ταμεία. 
Περιοχή Αμπελοκήπων, τηλ: 6976 654854.

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Φυσικοθεραπεύτριες 
για Πρακτική και Θεωρητική Εξάσκηση στη Φυ-
σικοθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Χειροπρακτι-
κή, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περιοχής 
Αμπελοκήπων. Απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ: 
210 6469666.

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

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται, έμπειρος/η, μάχιμο, δυναμική 
προσωπικότητα για έλεγχο σε υποθηκοφυλακεία 
Νοτίων Προαστίων πολλών αγοραστών αν αγόρασαν 
υποδειχθέντα ακίνητα. Όπου αγόρασαν δρομολό-
γηση αγωγών-διαταγών πληρωμών. Αμοιβή τα 
γραμμάτια αγωγών-διαταγών πληρωμών. E-mail: 
e.m.g.inter.trade@gmail.com κωδ: LAW-REAL-SK.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ Δικηγόρος ή νέος Δικηγόρος 
ζητείται από σοβαρό δικηγορικό γραφείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: attorneysgreece@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με εμπειρία στα δικόγραφα και ακρο-
ατήρια ζητείται από οργανωμένο δικηγορικό γρα-
φείο. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Δικηγόρος για μερική απασχόληση 
σε διαδικτυακή βάση δεδομένων. Βιογραφικά στο 
e-mail: prosopiko2004@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία τουλάχιστον 15ετή 
στο ημεδαπό αστικό δίκαιο (ακίνητα, μισθώσεις), 
στον έλεγχο τίτλων και στη συγγραφή και έλεγχο 
νομικών εκθέσεων ακινήτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: kionate@kion-ate.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται έμπειρος με δικαστηριακή 
Πρακτική και άριστη σύνταξη δικογράφων, εντρυφή 
στη νομολογία καθώς και άριστη γνώση Αγγλικών 
ή και άλλων ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο 
e-mail: mcouccoullis@couclaw.gr.

ΑΤΟΜΟ με νομικές γνώσεις ζητείται για απο-
γευματινή, γραμματειακή υποστήριξη ομίλου στο 
Μαρούσι. Τηλ: 6984 232228.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ /η Δικηγόρος ζητείται από δικηγο-
ρικό γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας εφ’ όλης 
της ύλης, με συνέπεια-υπεθυνότητα-οργανωτικό 
πνεύμα, καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών. 
Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: housseas@otenet.gr.

ΝΟΜΙΚΟΙ Εργατολόγοι και Δικαστικοί ζητούνται 
από εκδοτικό όμιλο για συγγραφή και έκδοση 
βιβλίων τους. Τηλ: 210 3630271.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητεί νέους Ασκούμενους 
Δικηγόρους, γραφείο με έντονη δραστηριότητα, σε 
υποθέσεις κυρίως ποινικών - διοικητικών κ.λ.π. 
Βιογραφικά στο e-mail: law@hotmail.com, τηλ: 
210 8254950, fax: 210 8254986.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ Δικηγόρος ή νέος Δικηγόρος 
ζητείται για δικηγορικό γραφείο. Πραγματική 
άσκηση, με δυνατότητα σύνταξης δικογράφων, 
παράσταση σε δικασίμους, υποθέσεις ιδιαίτερου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος. Βιογραφικά στο 
e-mail: athenian.law.office@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εξωτερική συνεργασία μάχιμος 
Δικηγόρος, δυναμική προσωπικότητα με 5έτης 
δικαστηριακές παραστάσεις και συντάξεις δι-
κογράφων σε ποινικό και αστικό, εμπορικό και 
εργατικό. Αμοιβές τα γραμμάτια προείσπραξης. 
E-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: ΠAE-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
Νομική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητούνται για κέντρο 
λογοθεραπείας στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο 
e-mail: logopaid@otenet.gr, τηλ: 210 9947117.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται 
έμπειρος Πολιτικός Συντάκτης με εμπειρία για 
τη θέση του Αρχισυντάκτη σε πολιτικό site, με 
εμπειρία σε ανάλογη θέση. E-mail: info@paraskhnio.
gr, ώρες επικοινωνίας 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος -α για εκμάθηση κρουστών 
οργάνων σε μικρά παιδιά καθώς και Δάσκαλος -α 
Εικαστικών, Κουκλοπαίκτες και Ηipiti - Ηop για 
παιδικό εργαστήρι στο Βύρωνα. Τηλ: 6942 076501.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ από Αγγλικά σε Ελληνικά, καθώς 
και Επιμελητές Κειμένων ζητούνται από εκδοτική 
εταιρία με ανάπτυξη και σε ειδήσεις διαδικτύου. 
Καθημερινή ημιαπασχόληση ή ημιαπασχόληση 
τριών ημερών. Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.
jobs@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ με εμπειρία σε life and style 
θέματα και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, ζητούνται. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για παιδικά πάρτυ. Με 
Πτυχίο ΑΕΙ Παιδαγωγικών, προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχες δομές, εμπειρία, διάθεση συνεργασίας 
σε ομάδα, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον 
για το αντικείμενο, υπευθυνότητα, γνώση Αγ-
γλικών/Η/Υ, κάτοχος αυτοκινήτου. E-mail: hr@
beautyspirit.gr.

ΕΧΕΙΣ εμπειρία στην ετοιμασία Πτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
foititikes.ergasies@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών από φροντι-
στήριο ξένων γλωσσών στα Βόρεια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: teachers.pefki@gmail.com.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
κέντρο, ζητά Απόφοιτο Φιλολογικού ή Ιστορικού 
Αρχαιολογικού. Όχι απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: pansecedu@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές -τριες Γερμανικής γλώσσας 
για Κοζάνη και Καστοριά, από εκπαιδευτικό οίκο. 
Τηλ: 210 8086414, 6947 598750.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ με άνεση στις δημόσιες 

σχέσεις και θετική σκέψη, ζητείται, για να επεκτείνει 
το πελατολόγιο διαφημιστικής εταιρίας με περι-
βαλλοντικό χαρακτήρα. Θα διαχειριστεί project με 
οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. E-mail: 
kanakisnikos@gmail.com.

WE ARE looking for Experienced English Teachers 
with a university degree, in the areas of Drama, 
Kozani, Serres Florina and Ptolemaida. CVs: 
zoeh@ltes-global.com.

WE ARE looking for Experienced English 
Teachers with a university degree, in the areas 
of Kalamata, Tripoli, Megalopoli, Sparti. CVs: 
zoeh@ltes-global.com.

WE ARE looking for a Native Chinese Teacher(Greek/
English Speaker). Company-class of 4-5 persons 
and want 2 lessons per week of 1,5h (18:00-
19:30 ideally). Up to 20€/hour for the whole 
class. Peristeri. Tel: 210 3009323.

TEACHER for GCE A-level History to teach in 
Athens city center. CVs: admin@fcollege.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Μουσικής Προπαιδείας - 
Σύστημα Orff με πιστοποιημένες Σπουδές για 
πρωινές ώρες σε ωδείο της Ν. Σμύρνης. Θα 
δοθεί προτεραιότητα σε αιτήσεις από κοντινές 
περιοχές. Τηλ: 6973 245988, 210 9345928.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από εκδοτικό όμιλο για συγγραφή 
- έκδοση επιστημονικών βιβλίων συγγραμμάτων 
τους. Τηλ: 210 3630271.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ αθηναϊκός όμιλος ζητεί Συγγραφείς, 
Καθηγητές Πανεπιστημίου - ΤΕΙ για συγγραφή 
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Τηλ: 210 
3630271, 6977 210549.

ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ και Ιαπωνικών Μεταφραστές και 
Διερμηνείς, ζητούνται από εταιρία. Τηλ: 210 
4110221.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ από Αγγλικά σε Ελληνικά, καθώς 
και Επιμελητές Κειμένων ζητούνται από εκδοτική 
εταιρία με ανάπτυξη και σε ειδήσεις διαδικτύου, 
καθημερινή ημιαπασχόληση ή ημιαπασχόληση 
τριών ημερών. Βιογραφικά στο e-mail: work.
publication@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αραβικών, Αγγλικών, Ισπανικών, 
Γερμανικών, Ρωσικών, Κινέζικων, ζητούνται. 
Εργατικές, πολύ σοβαρές, υπεύθυνες, μεταδο-
τικές, με άριστο βιογραφικό, αυστηρά και μόνον 
μητρόγλωσσες, συστάσεις απαραίτητες, για Κ.Ξ.Γ. 
40ετούς λειτουργίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ -τρια Κινέζικων ζητείται. Άμεση 
πρόσληψη, υπεύθυνος, σοβαρός, συνεπής, με 
καλές γνώσεις της γλώσσας και μεταδοτικότη-
τα, φιλική τιμή, σταθερή συνεργασία, Καλλιθέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenisrc@windowslive.
com, τηλ: 6936 932107.

EXPERIENCED English Teacher required to 
undertake certificate preparation classes Monday 
to Thursday evenings. Immediate start. CVs: 
anna-mp@windowslive.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αγγλικών ζητείται για κατ’ οίκον 
μαθήματα. Περιοχή Ίλιον, Καματερό, Άνω Λιόσια. 
Τηλ: 210 5742209, 210 5742678.

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Καθηγητές -τριες ζητούνται από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα. Τηλ: 210 7564573.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγητές -τριες, με επικοινωνι-
ακές ικανότητες και φιλοδοξίες ζητούνται από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα. Τηλ: 210 7564573.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ή κάτοχος Proficiency 
ζητείται για μαθήματα Αγγλικών σε ενήλικα, πρω-
ινές ώρες, πλησίον μετρό Ηλιούπολης, 5€ ανά 
ώρα. Τηλ: 6939 699924.

ΟΜΙΛΟΣ αθηναϊκός ενημέρωσης, ζητεί 3 άτο-
μα, Νηπιαγωγούς - Παιδαγωγούς για το τμήμα 
ενημέρωσης και πρόσληψης. 5νθήμερο, συνεχές 
ωράριο, 980€ μεικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, 
κα Μαυρομιχάλη.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, ζητείται, για ολιγόωρη 
απασχόληση σε Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας, με άδεια διδα-
σκαλίας. Νέα/ενθουσιώδης, εργατική/συνεπής/
άριστη προφορά, γνώση της γλώσσας. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερή συνεργασία, αγάπη για τη 
δουλειά της. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΔΑΣΚΑΛΑ Αγγλικών ζητείται άμεσα για Κ.Ξ.Γ. 
Καλλιθέας με επίσημη άδεια διδασκαλίας Αγγλικών. 
Άριστη προφορά, κατά προτίμηση μητρόγλωσση, 
νέα, ενθουσιώδης, υπεύθυνη, για λίγες ώρες, 
Δευτέρα 17:00-19:00 αρχικώς. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητά Χημικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με 
γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών, ECDL, με εμπειρία 
εργαστηρίου παραγωγής απορρυπαντικών και 
προϋπηρεσία 2ετή. Κάτοχος μεταφορικού μέσου. 
Βιογραφικά στο e-mail: vasiadrm@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ 2 η μία με γνώσεις Βουλγάρικων για 
μετάφραση και η άλλη με γνώσεις Αγγλικών, 
ζητούνται για τις περιοχές Αμπελόκηποι-Σταυ-
ρούπολη-Πολίχνη. Τηλ: 6946 288745.

O ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητή /τρια Αγγλικών 
για διδασκαλία Πτυχίων και με γνώσεις νομικής 
ορολογίας για διδασκαλία Αγγλικών σε δικη-
γόρους. Βιογραφικά στο e-mail: agdimitrios@
soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζητά Καθηγήτρια /ή Αγγλικών 
για διδασκαλία Πτυχίων στην περιοχή των Γλυκών 
Νερών. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: GLENG.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Απόφοιτους 
ΙΕΚ / ΤΕΙ για Πρακτική Άσκηση. Τηλ: 210 3235200. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iek-enosi.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για δημιουργική απασχό-
ληση και φύλαξη 2 παιδιών. Part time, 5θήμερο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος Ι.Χ, θα προ-
τιμηθεί άτομο από κοντινές περιοχές. Περιοχή 
Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: emynfamily@
gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Neoscreen ζητά Βιολόγο κάτοχο 
διδακτορικού με τεκμηριωμένη εμπειρία σε 
τεχνικές μοριακής γενετικής και ειδικότερα στην 
ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων γονιδιωματικής 
αλληλούχησης (Sequencing). Βιογραφικά στο 
e-mail: info@neoscreengr.com.

WE ARE seeking a US Native Speaker to run 
the ECPE oral class due to maternity leave. 
Part time job with possibility of extension.ECPE 
examiner a plus. Panorama Thessaloniki. CVs: 
info@theschoolbus.edu.gr.

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Αγγλικών κειμένων, ζητούνται με 
υψηλό επίπεδο Aγγλικής γλώσσας (Proficiency 
και άνω). Βιογραφικά στο e-mail: sirnasosnapo7@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: kavallieratoslanguages@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί, Χορευτές, Παιδαγωγοί, 
επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και Βο-
ηθητικό Προσωπικό, για τη στελέχωση του 2ου 
Christmas Factory, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
(28/11/2014 - 6/1/2015). Βιογραφικά στο e-mail: 
staff@starkid.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αθλητές, Γυμναστές, Παιδαγωγοί, 
Εμψυχωτές, για ολοήμερα αθλητικά events, 
σε συνεργασία με το Replayce, 14/10 - 19/10. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
replayce.com, τηλ: 210 2725101.

NETWORK foundation seeks to recruit Academic 
Staff in the fields of Mathematics, Physics, 
Biochemistry, Communications, Theater Arts, 
Law. CVs: athens@network.gr, tel: 210 7488131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Γερμανικών από 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών, για 2 ώρες 
κάθε Παρασκευή, 6€/ώρα συν ένσημα. Περιοχή 
Νέο Ρύσιο. Βιογραφικά στο e-mail: lkandrou@
hotmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής έμπειρος, ζητείται ως 
Συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο να αναλάβει σχολή 
πληροφορικής για παιδιά και ενήλικες. Περιοχή 
Αμπελοκήπων - Γκύζη. E-mail: nosos@otenet.
gr, τηλ: 6972 451100.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών έμπειρη για τμήματα 
ενηλίκων ζητείται ως Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο 
για να αναλάβει την διεύθυνση+να αναπτύξει 
σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, πε-
ριοχής Αλεξάνδρας-Ιπποκράτους. Βιογραφικά 
στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 6972 451100.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής έμπειρος, ζητείται 
ως Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο για να αναλάβει 
την διεύθυνση+να αναπτύξει σχολή πληροφορικής 
για παιδιά και ενήλικες. Περιοχή Αμπελοκήπων-
Γκύζη. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.
gr, τηλ: 6972 451100.

ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή Χειροπράκτης Διπλω-
ματούχος Πανεπιστημίου του Εξωτερικού για 
συγγραφή επιστημονικών εκπαιδευτικών 
άρθρων - σεμιναρίων σε συνεργασία με για-
τρούς για ιατρικό περιοδικό. Τηλ: 210 6776167, 
09:00-14:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται για τμήματα 
ενηλίκων ως Συνέταιρος, χωρίς κεφάλαιο για 
φροντιστήριο Αμπελοκήπων (Άρειος Πάγος). 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ: 
6972 451100.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Επιπλοποιός σε βιοτεχνία 
επίπλων (κρεβατοκάμαρες - τραπεζαρίες), όχι 
κουζινάδες. Τηλ: 210 2310888.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός ή Τοπογράφος, 4ης 
κατηγορίας Πτυχίου, ζητείται για στελέχωση 
τεχνικής εταιρίας. Τηλ: 210 5325247.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για κατασκευές πρατηρίων υγρών 
καυσίμων για διάφορα καθήκοντα. Επιθυμητά: 
επαγγελματικό δίπλωμα, ηλεκτρολογικά, υδραυ-
λικά. Τηλ: 6936 546762, κος Δημήτρης.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανική μονάδα στην περιοχή του 
Ασπρόπυργου αναζητά Ηλεκτρολόγο με εμπειρία 
και άδεια Α’ τάξης. Βιογραφικά στο e-mail: esteel.
expert@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καφέ αναζητά Τεχνικό Μη-
χανών Καφέ, κάτοχο διπλώματος Ι.Χ. δίπλωμα 
ψυκτικού ή ηλεκτρολόγου, εμπειρία στο χώρο 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: dianomescafe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχα-
νικός 10-ετούς εμπειρίας σε θέματα ελέγχου 
και παραλαβής έργων, κατάρτισης / ελέγχου 
υλοποίησης προϋπολογισμού έργου και ελέγ-
χου κόστους έργου. Βιογραφικά στο e-mail: 
kionate@kion-ate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με προϋπηρεσία σε μελέτη, 
σχεδιασμό βιολογικών καθαρισμών. Βιογραφικά 
στο e-mail: msorokos@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για ανέγερση ικριωμάτων, 
για εργασία στην Αγγλία, με 5ετή προϋπηρεσία, 
Αγγλική γλώσσα. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταπετσέρηδες με εμπειρία 1-2έτη, 
για άμεση πρόσληψη σε εταιρία παραγωγής στην 
Αγγλία, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θερμοϋδραυλικός για τεχνική εταιρία, 
με προϋπηρεσία. Προαιρετική γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: gsamlog@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Ασφαλείας με ειδικότητα 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με 5ετή εμπειρία στο 
τομέα ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Ασφαλείας με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού, με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Αττι-
κής. Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Ασφαλείας με ειδικότητα 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με 5ετή εμπειρία στο 
τομέα ασφαλείας και υγείας για τις περιοχές: 
Σύρος, Πάρος, Μύκονος. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Ασφαλείας με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού, με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για τις περιοχές: Σύρος, 
Πάρος, Μύκονος. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atzovaras.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ επίπλων με εγκαταστάσεις στην 
Οινόη Σχηματαρίου ζητά έμπειρους Τεχνίτες - 
Επιπλοποιούς, κατοίκους περιοχής, Βοιωτίας - 
Εύβοιας. Ε-mail: info@lattas.gr, fax: 22620 56532.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ /δημιουργικό γραφείο ζητεί 
νέο /α για θέση Εργοδηγού Τεχνικών Έργων. 
Προφίλ: Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία σε 
ανακαινίσεις καταστημάτων, συνέπεια, οργά-
νωση, πρακτικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@strabo.gr, κωδ: 157.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ /δημιουργικό γραφείο ζητεί 
νέο /α για θέση Αρχιτέκτονα Εσωτερικού Χώ-
ρου. Προφίλ υποψηφίου: Autocad, 3D Studio 
Max, δημιουργικό πνεύμα, επικοινωνιακός /ή, 
οργανωτικός /ή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
strabo.gr, κωδ: 155.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Οδοντοτεχνίτρια ως Βοηθός Οδο-
ντιάτρου. Πλήρης απασχόληση, για να εργαστεί σε 
ιατρείο, περιοχή Δάφνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@oralaesthetics.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για 4* ξενοδοχείο στην 
Άρτα, με γνώσεις πισίνας. 12μηνη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

Η ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ζητεί Πωλητή - Ηλεκτρο-
λόγο, κάτοχο Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. 
Το αντικείμενο είναι οι λαμπτήρες LED και ΑΠΕ. 
E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών μηχανημάτων επιθυμεί να 
προσλάβει Τεχνικό με καλή γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών στην 
επαρχία. Παρέχεται, μισθός-bonus επί των πω-
λήσεων. E-mail: fotodieg@otenet.gr, τηλ: 210 
6251547, κος Καλλής.

ΑΠΟ ΑΕ με έδρα τη Μεταμόρφωση, ζητείται Δι-
πλωματούχος Μηχανικός με εμπειρία στα συστή-
ματα διασφάλισης ποιότητας, ως Επιθεωρητής. 
Βιογραφικά στο e-mail: ezouma@eurocert.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από εργαστήριο σαλο-
νιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψυκτικός με προϋπηρεσία 
σε ψύξη και κλιματισμό με γνώση Αγγλικών 
και δίπλωμα οδήγησης για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@forcecooling.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος για στε-
λέχωση εμπορικής επιχείρησης ειδών θέρμανσης, 
φυσικού αερίου και εξοικονόμησης ενέργειας. Θα 
αναλάβει τις πωλήσεις, την τεχνική υποστήριξη και 
θα συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της εταιρίας. 
Αγία Παρασκευή. E-mail: jbilianis@jbilianis.gr.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ CARNER αξεσουάρ αυτοκι-
νήτων στη Θεσσαλονίκη ζητούν Ηλεκτρολόγους 
/ Τεχνικούς Τοποθετήσεων, για το συνεργείο 
με εμπειρία στο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: olga@autogs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός, 
για εργασία σε εταιρία με αντικείμενο το περι-
βάλλον-εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. 
Προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@wastenwater.com, τηλ: 210 9241701, fax: 
210 9246767.

συνέχεια στη σελ. 30

Σύμβουλος Πώλησης  
για το Κατάστημά μας στη Τρίκαλα 

Κωδικός Θέσης: ΣΠΤρκ1610
Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 42 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

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

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

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

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

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, 
με προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Ο ρόλος, απαιτεί πολύ καλή γνώση των προϊόντων και των 
τεχνικών πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές 
ενέργειες - καμπάνιες που υλοποιούνται αλλά και επίτευξη στοχοποιήσεων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ ηλεκτρολογίας, χρήση 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία 22-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας

Εάν 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 
εκπαίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου. 
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρίας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη Αλεξανδροπούλου.

Μηχανικός Πωλήσεων 
Κωδικός Θέσης: SE0114

Προφίλ εταιρίας: H ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1978 και έκτοτε αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
κατασκευαστικές και εμπορικές εταιρίες στα συστήματα αρχιτεκτονικού και επαγγελματικού φωτισμού. 
Η εταιρία δραστηριοποιείται την τελευταία εικοσαετία στο εξωτερικό και σήμερα σημειώνει εξαγωγές 
σε πάνω από 65 χώρες παγκοσμίως, σφραγίζοντας την δυναμική της παρουσία στο εξωτερικό με μα-
κροχρόνιες συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις φωτισμού.

Η εταιρία μας διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων διαχείρισης φωτισμού καθώς και αρχιτε-
κτονικών και επαγγελματικών φωτιστικών σωμάτων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην τεχνολογία LED.

Προφίλ υποψηφίου: Αναζητούμε μηχανικό πωλήσεων με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση πελατολογίου, 
σύνταξη προσφορών και εκπόνηση μελετών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης  
(κατά προτίμηση ηλεκτρολογίας) 
•Εργασιακή εμπειρία 
•Βασικές γνώσεις στον κλάδο του φωτισμού 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
και χρήσης Η/Υ  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση πρωτοκόλλων διαχείρισης φωτισμού 

•Γνώση προγραμμάτων dialux/relux  
θα εκτιμηθεί αναλόγως 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους στο e-mail: hr@electron.grμε 
Θέμα: ̈ SE0114 Ονοματεπώνυμο¨. Όλα τα βιογρα-
φικά σημειώματα θα αξιολογηθούν με απόλυτη 
εχεμύθεια.

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο promotion marketing με σημαντικούς πολυεθνι-
κούς πελάτες ζητά νέους / νέες για να εργασθούν ως:

Merchandisers 
με έδρα τα Ιωάννινα

Ο ιδανικός  υποψήφιος θα 
πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό 
πνεύμα 
•Ηλικία έως 32 ετών 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Άδεια οδήγησης  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 

•Μεγάλες δυνατότητες  
εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών 
μέχρι 31/10/2014 στο 
e-mail:tradesupport@msps.
net αναγράφοντας  
υποχρεωτικά τον κωδικό:  
ΜG 2014.

UNIPATH SYSTEMS is an ICT company operating in Piraeus.  We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. We currently have a vacancy for a Senior SharePoint 
Developer to offer his/her services as an expert on permanent bases.

Candidate profile: 
•Minimum 4 year experience in application 
development using C# in SharePoint 
(2007/2010/2013) and .NET (3.5/4.0) 
•Experience with content, document 
management systems and SharePoint 
workflows development 
•Proven knowledge of ASP.NET and Visual 
Studio Team Foundation 
•Proven experience of front-end development 
using AJAX and jQuery 
•Experience with SharePoint 2010/13 managed 
metadata services and data migration projects 
•Proven experience in profiling and debugging 
applications in non-development environments 
•Proven experience in Windows communication 
foundation (WCF), and implementation of SOAP 
and web services will be considered an asset 
•Very good command of English, both oral  
and written.  
Main responsibilities: 
•Design, implement, test, and maintain 
solutions for new and existing web applications 
for the client 

•Research, documentation and implementation 
of requirements and specifications, contribution 
in planning and architecting solutions 
•Draft documentation to ensure project and 
technical standards are maintained 
•Perform data migration tasks, create 
deployment packages, guidelines and contribute 
in deployments and in testing/production 
environments 
•Analysis of  test results, bug fixing, isolating 
areas for improvement, and debugging 
•Identification of the cause of problems  
and development of solutions 
•Store up to date project sources and 
documentation in the team foundation server 
•Provision of 3rd line support.  
Benefits: 
•We offer competitive remuneration (either  
on contract basis or remuneration with full 
benefits package), based on qualifications  
and experience. 
•A modern and friendly working environment 
•Continuing education  
Send your CV: hr@unipath.biz

ΜΕΓΑΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στις Κυκλάδες αναζητά για εργασία:

Διευθυντή Ξενοδοχείου
Mε τα παρακάτω προσόντα και δεξιότητες.  
Περιγραφή θέσης 
•Οργάνωση και οικονομική διαχείριση  
της ξενοδοχειακής μονάδας 
•Επικοινωνία με τουριστικά πρακτορεία και  
ευρύτερους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας 
•Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών και προϊόντων  
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων 
•Διοίκηση προσωπικού 
•Διαχείριση προμηθειών 
•Κοστολόγηση υπηρεσιών  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο κολεγίου, ΤΕΙ, ΑΕΙ ιδανικά διοίκησης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί 
προσόν. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον (2) δύο 

ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώσεις ξενοδοχειακού marketing  
και διαχείρισης τμημάτων εστίασης  
(F & B management) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Υ/Η 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα  
Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας  
•12μηνη απασχόληση  
Αποστείλατε cv (φώτο δεκτή) στο e-mail: 
hotelkyclades@gmail.com
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ΒΟΗΘΟΙ Σερβιτόρου /ας με εμπειρία στην εστίαση 
αναζητούνται από εστιατόριο πολυτελείας στη 
Γλυφάδα. Εργασία όλο το χρόνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: t-square@glyfadagolfgardens.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες - Barwoman, εμφανί-
σιμες, για cafe - bar στη Σταυρούπολη, πλατεία 
Τερψιθέας. Προϋποθέσεις κατοχή βιβλιαρίου 
υγείας, άδεια εργασίας, εμπειρία, προϋπηρεσία. 
Μεροκάματο και ποσοστά. Τηλ: 6980 268009.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά νέα με προϋπηρεσία στο κλάδο να 
εργαστεί ως Σερβιτόρα στο εστιατόριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: dali.relations@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis, στην Aγία Πελαγία, 
Ηρακλείου ζητεί για την επόμενη σεζόν Maitre 
και Σερβιτόρους για a la carte εστιατόρια. Βι-
ογραφικά στο e-mail: capsis-crete@capsis.gr, 
anastasakis@capsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, από εστιατόριο της Πάτρα, 
Απόφοιτος Σχολής, για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: kon.taxservices@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hairdressa@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, Βοηθοί Σερβιτόρου, 
Πωλήτριες. Μόνο με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: akardaris.chef@
windowslive.com.

ΤΟ ΤAGLI Resort στην Αράχωβα αναζητεί Υπάλ-
ληλο Βοηθό Υποδοχής και Σέρβις. Αρμοδιότητες 
γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή πελάτη, σέρβις. 
Μισθός βασικός με ασφάλιση. Παρέχεται διαμο-
νή υπό προϋποθέσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tagliresort.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να εργαστεί σε χώρο πρωινού, 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: leonmar68@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής και Βοηθός Σερβιτόρου, 
εμφανίσιμη από εστιατόριο - καφετέρια στο Κε-
φαλάρι στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8085590, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-16:00, καθημερινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για delivery - μπουφέ από 
καφέ - φούρνο. Εμφανίσιμος -η με όρεξη, ευχά-
ριστο περιβάλλον. Μηχανάκι και κάρτα ανεργίας 
απαραίτητα. Τηλ: 6977 571483.

CAFE νεανικό στη Κω, ζητεί εμφανίσιμες Barwomen 
- Σερβιτόρες, για καθημερινή εργασία. Παρέχονται 
διατροφή και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΝΕΑ ευπαρουσίαστη ζητείται ως Σερβιτόρα σε 
καφέ στη Κρήτη, για μόνιμη εργασία. Παρέχεται 
ασφάλιση, διανομή και διατροφή. Τηλ: 210 8221097.

ΝΕΑ ευπαρουσίαστη ζητείται ως Βοηθός Σερβι-
τόρου σε αναψυκτήριο - καφέ στην Αντίπαρο, για 
μόνιμη εργασία. Παρέχεται ασφάλιση, διανομή 
και διατροφή. Τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για το καφέ ουζερί 
ΚΟΚΟΡΑΣ. Επταπυργίου 1 Συκιές. Τηλ: 2310 
627260, 6974 098799.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ για εστιατόριο στο Θησείο ζητούνται. 
Μισθός 30/35€, με ασφάλεια. Τηλ: 210 3455550.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για καφέ σνακ - μπαρ, στη 
Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 6972 951503.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στο Ζεφύρι ζητεί Υπάλληλο που 
να έχει προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα. Τηλ: 
6942 0223280.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Σερβι-
τόρο. Προϋπηρεσία απαραίτητη, γνώση μπουφέ 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@emmantina.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Barman 
έμπειρο. Προϋπηρεσία απαραίτητη καθώς και 
γνώση παρασκευής cocktail. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@emmantina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα με καφέ, 
βάφλες, παγωτό, pancakes, γιαούρτι, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία προαιρετική. 
Βιογραφικά στο e-mail: demiflower1.7@gmail.
com, τηλ: 6977 535250.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπαρ και σέρβις, στην περιοχή 
της Μενεμένης. Τηλ: 6936 676150, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α και για διάφορες εργα-
σίες στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ρόδο, ζητά F & B Manager 
για το 2015. Σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 
ζητείται με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία και 
Πτυχίο ΟΤΕΚ ή ΙΕΚ, ανάλογης Σχολής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, με άριστες γνώσεις μαγειρικής 
τέχνης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο, με εκπαιδευτικές ικανότητες για εργα-
στήριο ελευθέρων σπουδών. Ικανότητες εκπαί-
δευσης και οργάνωσης, πνεύμα συνεργασίας, 
υπευθυνότητα, ευέλικτο ωράριο. E-mail:info@
foodissues.gr.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - Ζαχαροπλάστης ζητείται από 
ζαχαροπλαστείο - χειροποίητα σνακ στον Άγιο 

Στέφανο Αττικής, με καθήκοντα παραγωγής ορι-
σμένων προϊόντων καθώς επίσης και πώλησης 
εντός καταστήματος. Πλήρης απασχόληση. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 6980 662230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι για το χώρο εστιατορίου από 
μπαρ ξενοδοχείου. Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: reservations@ilissos.gr.

ΤΟ ΚΑΒΑ wine bar στα Νότια Προάστια ζητεί 
Προσωπικό για σέρβις - μπαρ και πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: cava.vegera@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χασάπης στο τμήμα κρεάτων για Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α, κάτοχος κάρτας ανεργίας, για 
μπιστρό στο κέντρο. Απαραίτητα προσόντα: ευγε-
νική, παρουσία με άνεση στην επικοινωνία με ή 
χωρίς εμπειρία. Γνώσεις κουζίνας θα θεωρηθούν 
προτέρημα. Τηλ: 2310 597570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα /ος για μόνιμη δουλειά με 
προϋπηρεσία σε καφετέρια στην Πειραϊκή, με γνώ-
σεις pda. Βιογραφικά στο e-mail: avrajohn9@
yahoo.gr, τηλ: 6944 282858.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Μάγειρες γκουρμέ του επιπέδου 
Θωμά Μπελέση για εστιατόριο υψηλού επιπέδου 
στην πόλη της Βιέννης / Αυστρίας από γνωστό 
επιχειρηματία. E-mail: ridor@freemail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για σέρβις, παραγωγή και μπαρ 
από τη Δυτική Θεσσαλονίκη για σταθερή εργασία 
σε καφέ. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: peopleiknow889@gmail.com, τηλ: 
6909 207210, 6932 365586.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια ή άτομο για σέρβις σε νέο 
Consept Store με εμπορικό κατάστημα και καφέ. 
Σόλωνος κοντά στη Νομική. Πλήρης ή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@palerosdreamhomes.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 50 δωματίων στη Σαντορίνη, ζητά 
για τη σεζόν 2015 νέο Μπουφετζή / Service. 
5μηνη απασχόληση. Παρέχεται στέγη. Προϋ-
πηρεσία και Αγγλικά απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: giorgios.giannoulis@e-mail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Εστιατορίου με προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις εκδηλώσεων για εστιατόριο στα 
Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητι-
κές καταστάσεις, βαρύτητα στην καθαριότητα. 
Ασφάλιση/μισθός/εργασία όλο το χρόνο. E-mail: 
jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, με άριστες γνώσεις Ελληνικής/
Μεσογειακής κουζίνας για εστιατόριο στα Δυτικά 
Προάστια. Ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης, 
πνεύμα συνεργασίας, βαρύτητα στην καθαριότητα, 
υπευθυνότητα. Ασφάλιση, μισθός, εργασία όλο 
το χρόνο. E-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για κρεπερί στην περιοχή 
Αμπελόκηποι, Ιωαννίνων. Επιθυμητή σχετική 
εμπειρία. Πρωινές ώρες εργασίας 7:00-15:00. 
Τηλ: 6977 023288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
1 έτους και γνώση ψησίματος για μεζεδοπω-
λείο στην περιοχή Αιγάλεω. Νυχτερινή μόνιμη 
εργασία, ασφάλιση και άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 5319891, 6979 003046.

ΝΕΑ για υποδοχή σε εστιατόριο πολυτελείας 
ζητείται. Εμφανίσιμη, ευχάριστη προσωπικότητα, 
Αγγλικά, για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. 
Αμοιβή 320€ καθαρά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ergasthri@gmail.com.

BARWOMAN με προϋπηρεσία στο χώρο ζητείται, από 
γνωστό καφέ - μπαρ στο Γκάζι. Τηλ: 6938 968308.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ αρτοποιίας με προϋπηρεσία 10 ετών 
και άνω ζητούνται από βιομηχανία αρτοποιίας 
στη Θεσσαλονίκη. Καλές συνθήκες εργασίας και 
προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6932 319900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία 1) Σερβιτόροι Απόφοιτοι 
σχολών διετούς ή τριετούς φοίτησης 2) Μάγειρες 
Απόφοιτοι σχολών διετούς ή τριετούς φοίτη-
σης. Προϋπόθεση: γνώση Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr, 
τηλ: 0049 21021485950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με απαραίτητη εμπειρία σε 
κάρβουνα και πιστοποίηση ΕΦΕΤ (σεμινάριο 
ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων). Περιοχή Μπιτ 
Μπαζάρ. Νυχτερινό ωράριο. Τηλ: 6972 013054.

 

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΝΕΟΙ -ες απαραιτήτως έμπειροι ζητούνται από 
γνωστό φούρνο-ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα, για 
μπουφέ, σάντουιτς, πωλήσεις ψωμιού-γλυκών. 
Τηλ: 6946 473068, μόνο απογευματινές ώρες, 
μετά τις 15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εργσία στην Αγγλία σε 
εργοστάσιο επεξεργασίας χτενιών, με εκπαίδευση. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται από γραφείο οικονομοτε-
χνικών μελετών. Τηλ: 6945 0349520.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται για το τμήμα πωλήσεων, 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ζωοτροφών. 

Προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ζωϊκής Πα-
ραγωγής). Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο. 
Προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: epilogi1111@gmail.com.

 
Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΝΕΕΣ εμφανίσιμες, ειδικευμένες με γνώσεις 
και προϋπηρεσία στο μυοχαλαρωτικό μασάζ ζη-
τούνται από στούντιο, για πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 6993 996746.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ, μπουζούκι, αρμόνιο, κιθάρα με 
ρεμπέτικο και λαϊκό ρεπερτόριο ζητούνται για 
εργασία στην Άνδρο. Τηλ: 6978 250839.

ΑΘΛΗΤΕΣ ζητούνται εν ενεργεία πολεμικών 
τεχνών, με ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις, 
για υποδοχή εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr.public.jobs@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ από ΤΕΙ, με προϋπηρεσία, επικοι-
νωνιακή, εμφανίσιμη, ζητείται άμεσα από κέντρο 
αισθητικής στην περιοχή του Κορυδαλλού. Μι-
σθός, ένσημα. Τηλ: 210 4968486, 6936 850480.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ κέντρο στον Κορυδαλλό, ζητεί από-
φοιτο δημοσίου ή ιδιωτικού ΙΕΚ, για πρακτική 
άσκηση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 4968486, 
6936 850480.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ έμπειρη, Βοηθός Μανικιουρίστ και 
Αισθητικός, ζητούνται από επώνυμη αλυσίδα nail 
bar. Πλήρης ή μερική απασχόληση, περιοχή Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 6937 408409, 213 0054743.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ -τριες ζητούνται από νέο πολυχώ-
ρο ομορφιάς στον Άλιμο, part time ή πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 210 9850438.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Παγκράτι ζητεί Βοηθό για 
καλό πιστολάκι. Σταθερή εργασία, πλήρες ωράριο, 
μισθός, ένσημα, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 
7225578, 6977 479481.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια ζητείται, με πείρα από αλυ-
σίδα κομμωτηρίων στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 
6932 180290.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια έμπειρος ζητείται από κεντρικό 
κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 6985 957192, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στα Βόρεια Προάστια 
ζητεί Κομμωτές -τριες, Τεχνίτες Βαφείου, Μα-
νικιουρίστ με εμπειρία. Τηλ: 210 6218898, 210 
612000, 6944 520091.

ΒΟΗΘΟΙ πεπειραμένοι ζητούνται για κομμωτήριο 
στη Κηφισιά. Τηλ: 210 8015179.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Πετράλωνα ζητεί πεπειρα-
μένη Κομμώτρια -η, να γνωρίζει καλό πιστολά-
κι. Εκπαίδευση - σεμινάρια, ωραίο περιβάλλον, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3476881, 6973 310681.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πεπειραμένη ζητείται από κέντρο 
ευεξίας, περιοχή Κορωπί. Τηλ: 210 6627878.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 
6977 899062, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κομμωτήριο στο Παγκράτι Βοη-
θός να γνωρίζει πιστολάκι. Τηλ: 210 7522142, 
6974 771548.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών Essence De Femme, 
με έδρα την Αθήνα ζητά Αισθητικούς για προ-
ώθηση των προϊόντων της σε προκαθορισμένο 
ραντεβού. Τηλ: 210 7250873, πρωινές ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για μασάζ σε spa ξενοδοχείου 
στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, μι-
σθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.
gr, τηλ: 6945 776821.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και Αισθητικοί, ζητούνται 
για πλήρη ή μερική απασχόληση από spa - κέντρο 
ομορφιάς. Άριστο περιβάλλον και αποδοχές. Τηλ: 
6940 737850.

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητείται, κάτοχος 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, με γνώση και εμπειρία 
στη μάλαξη, για εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο 
Φυσιάτρου. 4ωρη απογευματινή εργασία. Τηλ: 
210 5025337.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Αισθητικό για μερική 
απασχόληση στη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι/ες 
πρέπει να έχουν εμπειρία σε πωλήσεις λιανικής 
στο κλάδο των καλλυντικών, περιποίησης σώμα-
τος/προσώπου, γνώση Αγγλικών. E-mail: .info@
beautywishes.gr, τηλ: 210 2793766.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητεί πεπει-
ραμένη Κομμώτρια για πιστολάκι, για μόνιμη ή 
μερική απασχόληση και Κομμωτή για ανδρικά 
κουρέματα. Τηλ: 210 4951976, 6937 204028.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Συνεργάτες Κομμωτηρίου για 
σαλόνι και βαφείο, πεπειραμένους, μανικιουρίστα 
να γνωρίζει τεχνητά νύχια και αποτρίχωση. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 
6823382, Χαλάνδρι, 210 3609004, Κολωνάκι.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ έμπειρη με γνώσεις κοσμετολογίας 
για κατάστημα καλλυντικών στο Χαλάνδρι. Πα-
ραλαβή βιογραφικών καθημερινά 09:00 - 21:00, 
Αγίας Παρασκευής 47. Τηλ: 210 6814888.

MAKE UP Artist ζητείται για κατάστημα καλλυ-
ντικών στο Χαλάνδρι. Παραλαβή βιογραφικών 
καθημερινά 09:00-21:00, Αγίας Παρασκευής 47, 
Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6814888.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κομμωτικής με γνώσεις μανι-
κιούρ - πεντικιούρ. Ωράριο εργασίας 14:00-20:00. 
Παρέχεται εκπαίδευση, μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 
4111638.

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ, Γυμνάστριες, Προπονήτριες ζητού-
νται από γνωστό ενημερωτικό όμιλο και διατρο-
φικής συμπεριφοράς στο τμήμα ενημέρωσης. 
5θήμερο 980€ μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, 
κος Γεωργίτσης.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κομμωτικής ζητείται, με 10ετή 
εμπειρία στην εκπαίδευση. Τηλ: 210 2610662.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται στην περιοχή του Βόλου, με 
εμπειρία στις πωλήσεις δερμοκαλλυντικών και 
φυτικών καλλυντικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
vpharmacy139@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής -τρια άμεσα για κομμωτή-
ριο στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Θεαγένειο. Τηλ: 
6972 475115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με άδεια ασκήσεως επαγ-
γέλματος και προϋπηρεσία, από επιχείρηση στο 
χώρο περιποίησης - ομορφιάς στην περιοχή Γκάζι, 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: makemeupspa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος και προϋπηρεσία, από επιχείρηση στο χώρο 
περιποίησης - ομορφιάς, στην περιοχή Ταύρου, 
Αθήνα. Τηλ: 210 3470469, ώρες επικοινωνίας 
15:00-21:00, Δευτέρα-Σάββατο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προπονητής -τρια Πολεμικών Τε-
χνών (καράτε, tae kwon do, hapkido) για να 
αναλάβει παιδικά τμήματα σε γυμναστήριο στον 
Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
amazonthes@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εναλλακτικοί Θεραπευτές που 
ασχολούνται με εναλλακτικές και ολιστικές θε-
ραπείες για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία 
εναλλακτικών, βιολογικών προϊόντων. Βιογρα-
φικά στο e-mail marinos2papad@gmail.com, 
τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που ασχολούνται με ρεφλε-
ξολογία, αρωματοθεραπεία, shiatsu, ολιστικές 
θεραπείες για στελέχωση δικτύου πολυεθνικής 
εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: marinos2papad@
gmail.com, τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στο κατάστημα της 
Θεσσαλονίκης, για ημιαπασχόληση-πλήρες ωράριο. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, οι γνώσεις στους 
τομείς ονυχοπλαστικής (να έχει δουλέψει ως 
Ονυχοπλαστικός) και κομμωτηριακού. E-mail: 
nailtips@windowslive.com, τηλ: 6973 663318.

 

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για εργασία σε τράπεζα 
στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 6800060, 210 
6829571.

ΑΤΟΜΑ με όμορφο και ευγενικό παρουσιαστικό 
για διανομή εφημερίδας δωρεάν (όχι πώληση) 
σε κεντρικά σημεία κάθε Σάββατο. Βιογραφικά 
στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές -τριες από εταιρία 
καθαρισμού για εργασία σε Αθήνα - Πειραιά. 
Προβλεπόμενη άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@cowa.gr, τηλ: 210 9324806, 
210 9324807.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Οικιακή Βοηθός για οικογένεια Ελ-
λήνων, ζητείται, για ένα αγοράκι στο Ντουμπάϊ. 
Μισθός 750€ καθαρά, με διαμονή σε εξωτερικό 
studiο στο κήπο. Βιογραφικά στο e-mail: panos@
gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Νταντά για ένα μικρό 
αγοράκι Ελλήνων στο Ντουμπάϊ. Μισθός 750€/
μήνα. Ελαφρές δουλειές σπιτιού. Το παιδί πάει 
σχολείο 08:00-15:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
panos@gutmannllc.ae.

ΘΕΣΗ εργασίας για Οικιακή Βοηθό. Φύλαξη σε 
σπίτι στην Αγία Παρασκευή, Κιλκίς. Η ηλικιωμένη 
κυρία είναι με αρχές άνοιας(αυτοεξυπηρετείται). 
Παροχές: διαμονή, ξεχωριστό δωμάτιο με τηλε-
όραση/διατροφή. Μισθός 550€ και άνω. E-mail: 
cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security να εργασθούν στη Μύκονο 
σε εταιρία security. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια security και να είναι κάτοικοι του νησιού. 
Παρέχεται μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προσωπικό 
Ασφαλείας στην Πάτρα. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 6980 981773, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες Security, κάτοχοι άδειας 
εργασίας security, για εργασία στην πόλη της 
Αθήνας. Επικοινωνία: Cronos Security. Βιογραφικά 
στο e-mail: cronos@line.gr, τηλ: 6985 570498, 
ωράριο επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προσωπικό 
Ασφαλείας στη Κομοτηνή σε εταιρία security. 

Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια προσωπικού 
ασφαλείας. Παρέχεται μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητεί Διευθυντή 
για το τομέα καθαριότητας. Απαραίτητο προσόν 
η εμπειρία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: jcbs@otenet.gr, τηλ: 210 9577218.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Net Professional ζητά άτομο για 
τη διανομή προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, για 
πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα 
να είναι κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
netprofessional1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός από τη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη για φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας (όχι 
κατάκοιτη). Τηλ: 6932 043679.

ΑΤΟΜΑ με μηχανή για εξωτερικές εργασίες 
εταιρίας, ζητούνται, για πρωινή ημιαπασχόλη-
ση ή πλήρης απασχόληση, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: work.publication@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με όμορφο και ευγενικό παρουσιαστικό 
για διανομή εφημερίδας δωρεάν (όχι πώληση) σε 
κεντρικά σημεία κάθε Σάββατο. Βιογραφικά στο 
e-mail: work.publication@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εντυποδιανομή. Υπόψη 
τμήματος διανομής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού δημοσίων κτιρίων ζητεί 
άτομα. Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, για 
γύρω περιοχές Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 210 
9922878, κωδ: 193.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κέντρο αισθητικής. 
Περιοχή Σύνταγμα. Τηλ: 210 3240144.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί Προσωπικό, για πε-
ριοχές της Αθήνας. Τηλ: 210 9577218.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται εσωτερική ή εξωτε-
ρική. Μισθός 450€-500€/μήνα, κέντρο Αθήνα. 
Τηλ: 6941 634062.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται εσωτερική για οικογέ-
νεια. Καθαριότητα όχι μαγείρεμα, ρεπό Σάββατο 
και Κυριακή. Τηλ: 6949 752671.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται εσωτερική από οι-
κογένεια στα Βόρεια Προάστια. Να γνωρίζει 
καλά Ελληνικά και να έχει πολύ καλές γνώσεις 
από οικιακές δουλειές (καθάρισμα, σιδέρωμα), 
εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης. Τηλ: 6949 
752671.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για οικία, 2 ώρες την 
εβδομάδα, από την περιοχή Μενιδίου, μισθός 
10€. Τηλ: 6972 000220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για delivery - μπουφέ από 
καφέ - φούρνο. Εμφανίσιμος -η με όρεξη, ευχά-
ριστο περιβάλλον. Μηχανάκι και κάρτα ανεργίας 
απαραίτητα. Τηλ: 6977 571483.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ - Delivery με δικό του μηχανάκι, 
ζητείται για εργασία σε εστιατόριο στη Νέα Σμύρνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@meathouse.gr, τηλ: 
6945 248289, ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται με άδεια ερ-
γασίας, για 3μηνη απασχόληση εκτός Αττικής, 
με έξοδα διαμονής της εταιρίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@europa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προσωπι-
κό Ασφαλείας, με άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Security). Τηλ: 6980 981773, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδο-
χείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη ηλικιωμένου και 
για μόνιμη διαμονή σε χωριό της Θεσσαλονίκης. 
Tηλ: 2393 042133, κα Σοφία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Καθαρισμού, για πλή-
ρης απασχόληση σε εταιρία καθαρισμού. Τηλ: 
6945 366831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εταιρία ζωοτροφών 
στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να διαμένει στην περιοχή. Βιογραφικά 
στο e-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 
2310 710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Οικιακή Βοηθός, περιοχή 
Κηφισιά. Θα προτιμηθούν όσες μιλούν Αγγλικά. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ, Φύλακας, Συντηρητής ζητείται από 
παιδική κατασκήνωση στη Καριανή, Καβάλας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alexandracamp.
gr, τηλ: 2310 267805, fax: 2310 267142, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security για να εργασθούν ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια security. Τηλ: 6980 981773.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 για 
την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς καθυ-
στερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προσαυξήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: infoathens@phoenixfs.
gr, fax: 210 6820821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργαλειομηχανικός CNC Τόρνου και 
Κέντρου Κατεργασίας με επιθυμητή γνώση CAD, 
CAM και προγραμματισμού KIMI SA, ΒΙΠΑ Σχι-
στού, Πέραμα. E-mail: info@kimi-sa/com, τηλ: 
210 4004757.

ΒΟΗΘΟΣ Τεχνίτη ζητείται για κατασκευή και 
τοποθέτηση επίπλων κουζίνας. Τηλ: 6973 434154.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων στο Χαλάνδρι ζητεί Μη-
χανικό Αυτοκινήτων με γνώσεις διαγνωστικού 
(Tester) και με προϋπηρεσία, για άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@deligiannisgroup.
gr, fax: 210 6770943.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα 
για άμεση συνεργασία λόγω αυξημένου πελα-
τολογίου σε μονώσεις, γυψοσανίδες, εφαρμογή 
κουφωμάτων (αλουμινίου, pvc, ξύλινα). Επιθυμητές 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 210 3009323, ώρες 
επικοινωνίας 9:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελαιοχρωματιστές, Σοβατζήδες, 
Πλακάδες για άμεση συνεργασία λόγω αυξημένου 
πελατολογίου. Επιθυμητές βασικές γνώσεις Η/Υ. 
Τηλ: 210 3009323, ώρες επικοινωνίας 9:30-
17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

MΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται, ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
για τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης από εταιρία 
βιομηχανικού εξοπλισμού στα Οινόφυτα. Πολύ 
καλή γνώση Autocad, 3D σχεδιασμού, Αγγλικών. 
Επιθυμητή εμπειρία SolidEdge. Βιογραφικά στο 
e-mail: gdamaskos@acmon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός, από εταιρία 
Συμβούλων με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 
για επίβλεψη έργου στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. 
Απαραίτητη εμπειρία κτιριακών έργων και διοίκησης 
εργοταξίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@z-tech.
gr, fax: 2310 477578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις. Βιογραφικά στο e-mail info@stathis-sn.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός  Έλεγχος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Ράφτες και Μοδίστρες για 
εργασία στην Αγγλία, ανάλογα την εμπειρία του 
καθενός. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητά Χημικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με 
γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών, ECDL, με εμπειρία 
εργαστηρίου παραγωγής απορρυπαντικών και 
προϋπηρεσία 2ετή. Κάτοχος μεταφορικού μέσου. 
Βιογραφικά στο e-mail: vasiadrm@yahoo.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από εργαστήριο σαλο-
νιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής ζητείται, κάτοχος δίκυκλου, 
από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία σε 
έλεγχο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: Prod.as.1014.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων ζητείται νέα για κοπή, 
διακίνηση, σίδερο. Τηλ: 2310 950790, κος Βαγγέλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για κουστούμια και νυφικά. 
Άμεση πρόσληψη για Αγγλία, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για ταπετσαρίες κα-
ναπέδων για εργοστάσιο στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης, γνώστης της διαδικασίας 
για ναύλωση πλοίων (chartering ship). Βιογρα-
φικά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εφαρμοστής Μηχανουργείου - Τεχνίτης 
Πλοίου, με 10ετή προϋπηρεσία, ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΠΑ 
Σχιστού, Πέραμα. Τηλ: 210 4004757.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Α’ ή Β’ για επαγγελματική 
θαλαμηγό 25.μ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε θα-
λαμηγό. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cpt.manthos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτοκαμαρώτος με ναυτικό φυλλάδιο 
για επαγγελματική θαλαμηγό 25μ. Τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία σε θαλαμηγό. Άπταιστα Αγ-
γλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cpt.manthos@yahoo.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καφέ αναζητά νέο Οδηγό, 
κάτοχο διπλώματος Ι.Χ. εμπειρία 3ετή στο χώρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: dianomescafe@gmail.com.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από μεγάλη βιομηχανία, 
με προοπτικές εξέλιξης. Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ (Πολυτεχνικές Σχολές ή Σχολές Οικο-
νομικής Κατεύθυνσης). Άριστη γνώση Αγγλικών 
και ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: thesslogistics@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καφέ αναζητά Υπάλληλο 
Αποθήκης με γνώσεις παραλαβής, καταχώρισης 
και ταξινόμησης σε αποθήκη, εμπειρία στο χώρο 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: dianomescafe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός Ε’ κατηγορίας με ταχογρά-
φου, για διεθνείς μεταφορές με ψυγείο στη Δυτική 
Ευρώπη ως δεύτερος Οδηγός. Τηλ: 26820 23225.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για συρόμενο/ανατρεπόμενο/
τριαξονικό από μεγάλη εταιρία ζωοτροφών στην 
περιοχή Αγχιάλου, Θεσσαλονίκης. Θα εκτιμηθεί 
η άδεια χειριστή κλαρκ. Ε-mail: n.pistofidis@
agrohellas.com, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, 
fax: 2310 710006, ώρες επικοινωνίας 9:30-
17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων, για μόνιμη 
εργασία στο Leeds, Αγγλία, από μεγάλη εταιρία 
εφοδιασμού/μεταφορών. 3ετη προϋπηρεσία/γνώ-
ση Αγγλικών Π.Ε.Ι. ψηφιακός ταχογράφος είναι 
απαραίτητα. E-mail στα Αγγλικά με φωτογραφία: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθήκης, συνεργάσιμος με 
πολύ καλές γνώσεις Η/Υ και γνώσεις προγράμ-
ματος EYROFASMA και XLINE από εταιρία με πα-
ραφαρμακευτικά προϊόντα. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέο Υπάλληλο, με δικό του μηχανάκι 
για μόνιμη πρωινή εργασία. Τηλ: 210 9944674, 
210 9944676, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από εταιρία στην Καλλι-
θέα με γνώσεις Ψυκτικού ή Τεχνικού επισκευών 
ηλεκτρικών συσκευών που να διαθέτει μοτο-
συκλέτα. Συζητήσιμη. Τηλ: 210 9574709, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Οδηγός για κατεψυγμένες 
ζύμες στα Ιωάννινα, κάτοχος επαγγελματικού 
διπλώματος Γ΄κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioanninasales@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών ζητεί άμεσα άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας για την 
γραμματεία, reception, αποθήκη και τηλεφωνικό 
κέντρο. 4ωρο 680€, 2ωρο 330€, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο. Τηλ: 211 5554148.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γραφείου και Αποθήκης σε ανώνυμη 
εμπορική εταιρία ζητείται, με προϋπηρεσία στον 
κλάδο, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: prpthes@gmail.com.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ Καταστήματος ζητείται για εργασία 
σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο των Σερρών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετή σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.hcserres@gmail.com.

POST εταιρία στη Γερμανία ζητεί έμπειρους Οδη-
γούς με δίπλωμα οδήγησης Β’ Γ’ Ε’ κατηγορίας 
να γνωρίζουν Ελληνικά και Ρώσικα. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.meggas@yahoo.com, τηλ: +49, 
0151 17823212, ώρες επικοινωνίας 12:00-00:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για βαν για μεταφορά παραγ-
γελιών στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, εμπειρία 
2ετή, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εργάτριες για την Αγγλία, σε εργο-
στάσιο για ετικέτες και πακετάρισμα παπουτσιών. 
Εμπειρία 1 χρόνο, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για την Αγγλία με δίπλωμα 
Γ’ και Ε’ κατηγορίας. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική 
γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας, Oδηγός (Courier) από 
εταιρία ταχυμεταφορών, εμπειρία επιθυμητή. 
Να γνωρίζει τις περιοχές Χαλάνδρι, Βριλήσσια, 
Πεντέλη. Τηλ: 6942 709751.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι για εργασία σε απο-
θήκες στην Αγγλία με δίπλωμα κλαρκ, Αγγλική 
γλώσσα. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές με ψυγείο 
στη Δυτική Ευρώπη ως δεύτερος οδηγός. Τηλ: 
2682 023225.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
MIRO hotels is looking for their hotels in Corfu/
Crete/Zante/Preveza/Eretria/Lero/Monevasia, 
Hotel Managers, Operation Managers, F&B 
Managers, Chef, Sou Chef, Reservation Managers, 
Front office Manager, Restaurant Managers.Ε-
mail: info@miroresorts.com, tel: 210 7234111, 
fax 210 7234101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής με 
γνώσεις Αγγλικών, προγράμματος κρατήσεων ermis, 
φιλικός εξωστρεφής, κάτοχος μεταφορικού μέσου, 
για εργασία σε ξενοδοχείο στα Περίχωρα Βόλου (15 
λεπτά από το Βόλο). E-mail: hoteljob91@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’Β’Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί Α’ κατηγορίας 
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση. Βιογραφικά στο 

e-mail: manager@novushotel.gr, τηλ: 211 1053000.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ρεσεψιόν - Κρατήσεων, ζητείται, 
με προϋπηρεσία σε πωλήσεις, κρατήσεις, γνώση 
ξενοδοχειακών προγραμμάτων, συστήματα κρα-
τήσεων, ικανότητα αντιμετώπισης λειτουργικών 
θεμάτων, επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανότητες, 
άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών. Τηλ: 2651 
111061, 6977 033188.

ΕΤΑΙΡΙΑ ξενοδοχειακού management ζητεί νέα 
για γραμματειακή υποστήριξη, αρχικά για part time 
απασχόληση, με σχετική εμπειρία στο τουριστικό 
χώρο και άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: dimitriskon64@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κρατήσεων ζητείται, για τη σεζόν 
2015 με εμπειρία για πολυτελής ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@aquasuites.gr.

SALES and Marketing Assistant - Executive, 
ζητείται, πάνω από 2ετή εμπειρία στις πωλήσεις 
στο ξενοδοχειακό τομέα και 6μηνη εμπειρία στο 
e-commerce ξενοδοχείων. Γνώση Αγγλικών/Η/Υ 
και Social Media. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
E-mail:thessaloniki@anatoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Front Οffice Manager με πείρα. Περιοχή 
Σαντορίνη. Τηλ: 6976 877751.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Λουτράκι, Κορινθί-
ας, ζητάει Υπάλληλο για στελέχωση τμήματος 
εισερχόμενου (incoming) τουρισμού, με εμπει-
ρία και γνωριμίες στο χώρο, ξένες γλώσσες, 
marketing, άριστη χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: siokosandreas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για 4* ξενοδοχείο στην 
Άρτα, με γνώσεις πισίνας. 12μηνη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα ζητεί Προσωπικό 
με προϋπηρεσία: Υποδοχή, Κρατήσεις, Δημόσιες 
Σχέσεις, Προϊσταμένες, Βοηθοί Ορόφων, Σερβι-
τόρους, Bar Μanager. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr, fo-crete@capsis.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη 65 
δωματίων ζητά για πρωινή βάρδια Υπάλληλο 
Reception και Υπεύθυνο Κρατήσεων για 6μηνη 
απασχόληση, Μάϊος - Οκτώβριος. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
giorgios.giannoulis@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά Υπάλληλο με προϋπηρεσία στο κλάδο 
να εργαστεί στην υποδοχή του. Βιογραφικά στο 
e-mail: dali.relations@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Corporate Sales Executive με έδρα την 
Αθήνα, για μεγάλο city hotel. Πτυχιούχος Σχολής 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, ξένες γλώσσες, προ-
ϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων ξενοδοχείου 4* ή 
5* και δίπλωμα οδήγησης, απαραίτητα. E-mail: 
sales@capsishotel.gr.

ΤΟ ΤAGLI Resort στην Αράχωβα αναζητεί Υπάλ-
ληλο Βοηθό Υποδοχής και Σέρβις. Αρμοδιότητες 
γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή πελάτη, σέρβις. 
Μισθός βασικός με ασφάλιση. Παρέχεται διαμο-
νή υπό προϋποθέσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tagliresort.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητά Υπάλληλο - 
Reception. Απαραίτητη προϋπηρεσία, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για κεντρικό πολυτελές 
ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από συμβουλευτική εταιρία ξενο-
δοχειακού management, Γενικοί Διευθυντές με 
5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε ξενοδοχεία 3*-5* για 
την επερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από συμβουλευτική εταιρία ξενοδοχει-
ακού management, Στελέχη Ξενοδοχείων διαφό-
ρων ειδικοτήτων για την επερχόμενη καλοκαιρινή 
σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη 
εκ μέρους συμβουλευτικής εταιρίας ξενοδοχειακού 
management. Eπιθυμητά προσόντα: Σπουδές και 
εμπειρία στα ξενοδοχεία, καλή χρήση Ελληνικής, 
Αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια μετακινήσεων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί Α’ κατηγορίας 
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@novushotel.gr, τηλ: 211 
1053000.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, ζητά για τη 
σεζόν 2015 Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. 
Προτιμούνται Απόφοιτοι Σχολής και οι έχοντες 
προϋπηρεσία στο νησί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karamolegos.gr.

ΑΠΟ ΤΗ Σαντορίνη ζητείται εργαζόμενος για 
7μηνη πλήρης απασχόληση, με άριστη γνώση 
Αγγλικών, άνεση και ικανότητα στην επικοι-
νωνία, όρεξη για δουλειά. Παρέχουμε, άριστο 
περιβάλλον και σχέσεις εργασίας. Τηλ: 22860 
31322, κος Δημήτρης.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στο Ηράκλειο 

Κρήτης, ζητεί Βοηθό Διευθυντή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, fax: 2810 305400. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδο-
χείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για 12μηνη απασχόληση σε ξενώνα 
στο Ναύπλιο. Αγγλικά απαραίτητα. Τηλ: 2752 027686.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό μικρού ξενοδοχείου, για 
εργασία σε παραδοσιακό ξενώνα στο Ναύπλιο. 
Τηλ: 6977 210821.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Λινοθήκης. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητάει Υπάλληλο Reception που θα 
κάνει και service. Απαραίτητα προσόντα: σχετική 
προϋπηρεσία, γνώση Protel, άριστη γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@emmantina.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Υπεύθυνο Λειτουργίας της μονάδας με 
μόνιμη κατοικία στο χώρο δραστηριότητας. Πτυχίο 
συναφούς αντικειμένου και εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hotel@schellas.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προϊσταμένη για το τμήμα του HouseKeeping. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για τη 
σεζόν 2015. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πραγματοποίηση Πρακτικής 
Άσκησης, για όλα τα τμήματα ξενοδοχείου (εστια-
τόριο, μπαρ, housekeeping, reception). Βιογραφικά 
στο e-mail: ilissos@ilissos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για (3 θέσεις) για εργασία γραφείου 
σε νέο τουριστικό γραφείο για τη καλοκαιρινή 
περίοδο 2015(6 μήνες).Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@travelot.net.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη ζητεί Δι-
ευθυντικό Στέλεχος για 12μηνη απασχόληση. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
solvavel@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 50 δωματίων στη Σαντορίνη, ζητά 
για τη σεζόν 2015 νέους Υπαλλήλους Υποδοχής 
και Υπεύθυνους Κρατήσεων. 5μηνη απασχόλη-
ση. Παρέχεται στέγη. Προϋπηρεσία και Αγγλικά 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@e-mail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
εργασία σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Τηλ: 210 
6800060.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΡΩΣΙΚΟ εστιατόριο στα Νότια Προάστια ψάχνει 
Manager - Maitre με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία 
στο κλάδο. Επικοινωνιακός, εμφανίσιμος, να μιλάει 
καλά Αγγλικά. Τηλ: 6945 654786.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρά άτομα για buffet - παρασκευή 
καφέ. Περιοχή Δυτικά Προάστια. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv_center@hotmail.com.

MIRO hotels is looking for their hotels in Corfu/
Crete/Zante/Preveza/Eretria/Lero/Monevasia, Hotel 
Managers, Operation Managers, F&B Managers, 
Chef, Sou Chef, Reservation Managers, Front 
office Manager, Restaurant Managers.Ε-mail: 
info@miroresorts.com, tel: 210 7234111, fax 
210 7234101.

ΨΗΣΤΗΣ σφολιάτας επαγγελματίας, με πείρα 
στην παρασκευή πίτσας, αρτοσκευασμάτων και 
ευχάριστη προσωπικότητα ζητείται από εργαστή-
ριο τροφίμων στο Γαλάτσι, βραδινή απασχόληση. 
Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6942 686060, ώρες 
επικοινωνίας 14:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστες - Τυλιχτές και προετοιμασία 
λάντζας. Τηλ: 210 6620156, 6977 096738, κος 
Αλέξανδρος.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στη λαχαναγορά του Ρέντη, ζητά 2 
εμφανίσιμες με όρεξη για δουλειά. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη. Μισθός - ασφάλιση. Καλό περιβάλ-
λον εργασίας. Τηλ: 210 4813586, 6986 628086.

ΝΕΑ με εμπειρία, ζητείται από μπαρ στο Περιστέρι. 
Τηλ: 6934 170208.

ΑΠΟ GOURMET εστιατόριο στο Graz, Αυστρίας, 
ζητείται νέα για μπαρ-μπουφέ. Προσεγμένο παρου-
σιαστικό. Δεν είναι απαραίτητη η γνώση Γερμανικών. 
Διαμονή/διατροφή/ασφάλεια. Μισθός 1000€. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. E-mail με φωτογραφία στο: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για σέρβις με γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας για εστιατόρια στην Αυστρία. 
Μισθός 1100€-1200€ καθαρά, διαμονή, διατρο-
φή, ασφάλεια. Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας. 
E-mail με φωτογραφία: silver.lining37@yahoo.
com, τηλ: 2311 242026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης, για 6ωρη εργασία, 08:00-
14:0 και ρεπό κάθε Τετάρτη. Τηλ: 2310 620422, 
κος Στέφανος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες για ξητοπωλείο. Γνώστες 
του επαγγέλματος (κάρβουνο, τύλιγμα). Περιοχή 
Πολίχνη, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 655659.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης με εμπειρία για απα-
σχόληση σε αρτοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 2 άτομα, Σεφ και Βοηθός 
Κουζίνας για Αγγλία, με εμπειρία 2 χρόνια. Άμε-
ση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ κατάστημα σε κεντρικό σημείο της 
Κηφισιάς αναζητά Απόφοιτο ή Τελειόφοιτο Σχολής 
Μαγειρικής για Βοηθό Κουζίνας και Εξυπηρέτηση 
Πελατών. Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή. E-mail: 
info@econcept.gr, τηλ: 210 6255570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη έμπειρη νέα με γνώσεις 
Γερμανικών για βραδινή απασχόληση ως Σερβιτόρα 
σε καφέ μπαρ στη Γερμανία. Ωράριο 21:00-05:00. 
E-mail: niko.a@t-online.de, τηλ: 0049 1745239391, 
ώρες επικοινωνίας από τις 18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για πλήρη απογευματινή 
απασχόληση σε μεζεδοπωλείο στα Άνω Πετράλωνα. 
Τηλ: 6975 951172, κος Λευτέρης.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα σε Γαλλικό εστιατόριο στη Νίκαια 
Γαλλίας, ζητείται, με προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Μισθός υψηλός. Βιογραφικά στο e-mail: ttg.nice@
gmail.com, τηλ: 00337 86894872, κος Θεόδωρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ σε γνωστό μαγαζί στο 
Γκάζι. Τηλ: 6938 968308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α χωρίς εμπειρία στη 
Γερμανία. Βασική προϋπόθεση η άριστη γνώση 
της Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
zikasv@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης πίτσας με εμπειρία. Μισθός 
ικανοποιητικός αναλόγως προσόντων. Παρέχεται 
διαμονή. Περιοχή, Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά 
στο e-mail: zikasv@hotmail.com.

ΨΗΣΤΡΙΑ ζητείται από ψητοπωλείο. Τηλ: 210 
8678326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Βοηθός Κουζίνας σε εστια-
τόριο κοντά στο Αμβούργο στη Γερμανία. Μισθός 
1100€, με φαγητό και διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία και ειδίκευση στη 
καφεστίαση για άμεση ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 
6972 355354, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, άτομο για μεζέδες και 
Μπουζουξής στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hairdressa@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σεφ για την οργάνωση κουζί-
νας αλυσίδας καταστημάτων Ιαπωνικού φαγητού. 
Επικοινωνιακός, οργανωτικός με διοικητικές ικα-
νότητες και επιθυμία μακροχρόνιας συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για λάντζα με προϋπηρεσία, 
για full time απασχόληση. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: akardaris.chef@windowslive.com, τηλ: 
6980 105410.

ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΣ με εμπειρία από Ιταλικό εστιατόριο 
στη Γλυφάδα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 210 
8942316.

ΒΟΗΘΟΣ Κουζίνας με εμπειρία ζητείται από Ιταλικό 
εστιατόριο στη Γλυφάδα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 210 8942316.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ με εμπειρία ζητείται από Ιταλικό εστι-
ατόριο στη Γλυφάδα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 210 8942316

ΝΕΑ με προϋπηρεσία ζητείται για μπουφέ και ταμείο 
από κρεπερί στον Πειραιά. Τηλ: 210 4829213, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-24:00.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ με εμπειρία, ζητείται για μπαρ 
Ιταλικού εστιατορίου στη Γλυφάδα. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 210 8942316.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα ζητεί Προσωπικό 
με προϋπηρεσία: Υποδοχή, Κρατήσεις, Δημόσιες 
Σχέσεις, Προϊσταμένες, Βοηθοί Ορόφων, Σερβι-
τόρους, Bar Μanager. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr, fo-crete@capsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Baristas για καφέ στο 
Κολωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα με καφέ, 
βάφλες, παγωτό, pancakes, crepes, γιαούρτι στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: demiflower1.7@
gmail.com, τηλ: 6977 535250.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές, για να πραγματοποιή-
σουν την Πρακτική τους Άσκηση σε εταιρία με 
είδη υγιεινής διατροφής, με έδρα τον Πειραιά. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@mybeautifulbody.
gr, τηλ: 211 2152052.

ΜΟΝΑΔΑ 50 δωματίων στη Σαντορίνη ζητά νεαρό 
Μπουφετζή για πρωινή και απογευματινή βάρδια 
reception. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση Αγ-
γλικών, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.




