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

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης  

& Δράσης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο  

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, Δημαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη - Υμμητός Emfasis
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

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

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

Εκπαιδευτική Πληροφορική
• Μοναστηράκι, Μπορούμε
• Μοσχάτο, Sae Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής

• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων 

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό 

Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Αμπελοκήπων

•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  
Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου

•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  
Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

•  Θεσσαλονίκη, City College
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business  

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

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

Πολυτεχνικής Σχολής

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

•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Φυσικομαθηματικού

•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική  

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Κοζάνης

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα

Το τελευταίο τεύχος της Skywalker Free Press,  
θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 30 Ιουνίου και θα είναι  
πάλι κοντά σας στις 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε 
μπορείτε να ενημερώνεστε για τις νέες θέσεις  
εργασίας στο www.skywalker.gr. 

Καλό Καλοκαίρι!
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εργασια
To ΨΥΧικΟ ΤρΑΥΜΑ ΣΤΟ ΧωρΟ ΕρΓΑΣιΑΣ: 

Συνέπειες στην ψυχική υγεία και  
την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων 
Το ψυχικό τραύμα στο εργασιακό περιβάλλον 

αποτελεί ένα εξαιρετικά αρνητικό φαινόμενο, 
με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 

και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. 
Ωστόσο, δεν έχει τύχει της προσοχής και της 
φροντίδας που απαιτεί.Πρόκειται για ένα θέμα 
στο οποίο χρειάζεται περαιτέρω ευαισθητοποίηση 
του κοινού, δηλαδή των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων αλλά και περαιτέρω εξειδίκευση 
από τους Ψυχολόγους και Ιατρούς που εμπλέ-
κονται με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία. 

Τι είναι το τραύμα;
Το τραύμα είναι μια πληγή, ένα ρήγμα στον 

ψυχισμό, ο οποίος για να είναι λειτουργικός οφείλει 
να είναι ενιαίος και όχι κατακερματισμένος. Το 
ρήγμα αυτό προκαλείται όταν το άτομο εκτεθεί 
σε ψυχοπιεστικές καταστάσεις τις οποίες αδυνατεί 
να διαχειριστεί. Ο φόβος, το στρες και το άγχος 
είναι τόσο μεγάλα που δεν τα χωρά ο νους κι 
έτσι το άτομο τραυματίζεται. Ο τραυματισμός 
και οι μηχανισμοί που ενεργοποιεί, προκαλούν 
προβλήματα στην ψυχική υγεία και την αποτε-
λεσματικότητα του ανθρώπου συνολικά. Τα 
εσωτερικά «ρήγματα» στον ψυχισμό με τον καιρό 
αποσυνδέονται από την ενσυνείδητη μνήμη και 
μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση μείζονος 
και διαχρονικής ψυχοπαθολογίας.

Το τραύμα και οι επιπτώσεις του στην υγεία 
των εργαζομένων
Ψυχικό τραύμα στο χώρο εργασίας μπορεί 

να προκαλέσει η σωματική και λεκτική βία, η 
έκθεση στη βία που εκδηλώνεται σε τρίτους, ο 
εργασιακός εκφοβισμός, η κακοποιητική σχέση 
με έναν προϊστάμενο ή συνεργάτη, η ισχυρή ή 
χρόνια απαξίωση και κριτική, η απειλή της ερ-
γασιακής ακεραιότητας, ο μόνιμος περιορισμός 
της αξιοποίησης δεξιοτήτων και η σεξουαλική 
παρενόχληση. Βεβαίως, ψυχικό τραύμα προκα-
λείται από την απειλή της ζωής όπως η ληστεία, η 
ομηρία, ο σωματικός τραυματισμός, το εργατικό 
ατύχημα ή δυστύχημα.

Οι επιπτώσεις μιας τραυματικής εμπειρίας είναι 
μεγάλες και πολυδιάστατες. Για να κατανοήσουμε 
το μέγεθος των συνεπειών στην ψυχική υγεία 
και την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, 

αρκεί να σημειώσουμε ότι στο τραυματισμένο 
άτομο, όλες οι δεξιότητες που χρησιμοποιεί για 
να εφαρμόσει και να αξιοποιήσει τις γνώσεις και 
την εμπειρία του, παύουν να λειτουργούν. Καμία 
αποκτηθείσα γνώση και εμπειρία δεν μπορούν 
πλέον να αξιοποιηθούν καθώς το τραύμα προκα-
λεί βαθύτερες βλάβες στο σύστημα διαχειρίζεται 
αυτές τις δεξιότητες. Επιπρόσθετα δε, συχνά 
αναπτύσσονται συμπεριφορές προστασίας όπως 
η αποφυγή του ίδιου του χώρου εργασίας, η 
απόσυρση, η επιθετικότητα και ακύρωση κάθε 
προσπάθειας συνεργασίας.

Η υποκειμενική δυσφορία και το μετατραυ-
ματικό στρες που συνήθως ακολουθούν μια 
τραυματική εμπειρία, διαταράσσουν την ικανό-
τητα μάθησης, τη διαχείρισης πληροφοριών και 
λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση της αλλαγής 
και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Η 
κατάσταση αυτή βιώνεται με ενοχή, αυτομομ-
φή, θλίψη, άγχος και διάχυτο πόνο. Η ένταση 
μάλιστα, των επιπτώσεων ενδέχεται να αυξηθεί 
όταν το τραύμα στο χώρο εργασίας ενεργοποι-
ήσει άλλα, παλαιότερα τραύματα του ατόμου 
από την προσωπική και κοινωνική του ζωή, τα 
οποία δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς.

Το τραύμα που δεν αντιμετωπίζεται από εξειδι-
κευμένους θεραπευτές, παραμένει φαινομενικά 
σιωπηλό αλλά ενεργό και παραμορφώνει την 
αντίληψη της πραγματικότητας. Στοιχεία από το 
περιβάλλον εργασίας που ενδέχεται να υπεν-
θυμίζουν το τραυματικό γεγονός χωρίς ωστόσο 
να συνδέονται λογικά με αυτό, πυροδοτούν 
δυσανάλογες εσωτερικές και εξωτερικές αντιδρά-
σεις. Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένας 
φαύλος κύκλος όπου το τραύμα προκαλεί πτώση 
της αποτελεσματικότητας η οποία οδηγείστην 
αντίδραση της Ηγεσίας η οποία με τη σειρά της, 
ενισχύει το αίσθημα ενοχής, προκαλεί ακόμη 
περισσότερο φόβο, ενισχύει και επιβεβαιώνει 
αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό και την 
αποτελεσματικότητα του.

Πρόληψη και αντιμετώπιση
Ο ψυχολογικός τραυματισμός είναι πολύ-

πλοκος. Κι αυτό διότι προκύπτει μέσα από έναν 
συνδυασμό, μία ευθυγράμμιση ανάλογη με 
εκείνη των πλανητών, ανάμεσα στη βία του 
περιβάλλοντος και την ευαλωτότητα του ερ-
γαζόμενου. Τι αποτελεί ψυχοπιεστικό γεγονός 
ή όχι, εξαρτάται και από την ανθεκτικότητα της 
κάθε προσωπικότητας. Ακόμη και σε ένα αντι-

κειμενικά σοβαρό τραυματικό γεγονός όπως η 
ληστεία, η λεκτική και σωματική βία, ο βαθμός 
του ρήγματος στον ψυχισμό και η πρόγνωση της 
θεραπείας εξαρτώνται τη δομή του χαρακτήρα. 
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το τραύμα θέλει 
τουλάχιστον δύο και ποτέ δεν αποτελεί ατομικό 
πρόβλημα ή δυσλειτουργία ενός και μόνον 
εργαζόμενου αλλά αφορά το οργανωσιακό 
σύστημα συνολικά.

Η Συμβουλευτική Ηγεσίας από ειδικούς Ψυ-
χολόγους μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, 
διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον αποδοχής και 
ανάπτυξης όπου δε γεννά βία, πίεση, φόβο και 
απειλή. Ο ειδικός παρεμβαίνει συμβουλευτικά 
και ψυχο-εκπαιδευτικά βοηθώντας τους εργα-
ζόμενους να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά 
τους και να διαχειρίζονται τις συμπεριφορές 
τους εντός της εργασίας. 

Το πρόβλημα στην αντιμετώπιση του ψυχικού 
τραύματος εντός εργασίας είναι ότι συχνά δεν 
μιλούμε γι αυτό, δεν αναγνωρίζεται ως τραύμα 
και έτσι δεν ζητείται βοήθεια. Ακόμη και σε 
περιπτώσεις ατυχημάτων, δυστυχημάτων, λη-
στειών και φυσικών καταστροφών, δεν ζητείται 
αυτόματα η συμβολή Ψυχολόγου. Όμως, πέρα 
από έκδηλες καταστάσεις,το τραύμα ενυπάρχει 
στην καθημερινότητα, στις επικοινωνίες ανάμεσα 
στους εργαζόμενους και στις σιωπές τους. Έτσι, 
απαιτείται πρώτον η ευαισθητοποίηση των Ερ-
γασιακών Ψυχολόγων, των Ιατρών Εργασίας και 
των Διευθυντών Ανθρωπίνου Δυναμικού ώστε 
να εντοπίζουν τους παράγοντες κινδύνου και 
φυσικά, η πρόσκληση εξειδικευμένων θεραπευ-
τών στην αντιμετώπιση του ψυχικού τραύματος. 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Βεντουράτου Δόμνα (2009). Εισαγωγή στην 

ψυχοτραυματολογία και στην τραυματοθεραπεία. 
Η μέθοδος EMDR.

Francine Shapiro (2001). Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing.Basic Principles, 
Protocols and Procedures.

Πετράς Χαράλαμπος
Coaching Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής.

Θεραπεία Τραύματος EMDR. Ιδρυτής  
& Διευθυντής του Athens Coaching Institute. 

www.athenscoaching.gr

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου: «Αναστάτωση» στην οικογένεια
«Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;»: Μία ερώτηση που 

απευθύνουμε σε παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά την ξεχνάμε κατά τη 
διάρκεια της εφηβείας και, ειδικότερα, τη στιγμή της συμπλήρωσης 
του Μηχανογραφικού Δελτίου. Από ανησυχία και φροντίδα για 
το εργασιακό μέλλον των μαθητών, που καλούνται να πάρουν 
αποφάσεις, αμελούμε τη σοφία που κρύβεται πίσω από αυτή 
την ερώτηση. Όταν είναι μικρότερα, ρωτάμε τα ίδια τα παιδιά, 
καθώς, θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση τα αφορά άμεσα και, τα 
ρωτάμε τι θέλουν, καθώς κρίνουμε ότι η ίδια η επιθυμία τους 
έχει βαρύτητα στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. 

Τι μας οδηγεί, ως γονείς να αναζητούμε περισσότερο, τα 
επαγγέλματα με τις περισσότερο θετικές επαγγελματικές προ-
οπτικές, από το να απευθυνθούμε στα ίδια μας τα παιδιά ώστε 
να τα καταλάβουμε; Να αντιληφθούμε πώς τα ίδια νιώθουν 
για τα αποτελέσματα μιας τόσο επίπονης διαδικασίας, όπως οι 
πανελλήνιες εξετάσεις, και πώς τελικά οραματίζονται το επαγ-
γελματικό τους μέλλον; 

Έντονο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας είναι ότι οι 
γονείς «θυσιάζονται για τα παιδιά τους» και κανείς δεν αμφισβη-
τεί τις καλές προθέσεις και τη φροντίδα που κρύβουν αυτές οι 
θυσίες. Οι γονείς επενδύουν πολύ στη μόρφωση των παιδιών 
από μικρή ηλικία, ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία από τους 
ίδιους. Ωστόσο, μερικές φορές μέσω αυτής της συναισθηματικής 
επένδυσης, δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες στα παιδιά, τα 
οποία νιώθουν ότι, αν δεν πετύχουν τελικά τον επιθυμητό στόχο, 
θα έχουν προδώσει τις επιθυμίες των γονιών τους.

Πολλές φορές συμβαίνει όμως να αποπροσανατολίζονται από 

τις δικές τους βαθύτερες επιθυμίες και τείνουν να αποφασίζουν 
τελικά, για κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή τους, με κριτήρια τις 
επιθυμίες των άλλων. Μένουν, άβουλοι παρατηρητές θεωρώντας, 
τον εαυτό τους ως προέκταση των γονιών τους και ότι πρέπει να 
συνεχίσουν το δρόμο που ήδη, σε ασυνείδητο τις περισσότερες 
φορές επίπεδο, έχει δρομολογηθεί από εκείνους. 

Ποιες είναι όμως οι συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών που 
κρύβονται κάτω από αυτές τις διαπραγματεύσεις; Ουσιαστικά, 
οι επιλογές που σχετίζονται με τις σπουδές και την εργασία, ση-
ματοδοτούν την αυτονόμηση του παιδιού από την οικογένεια. 
Είναι, η περίοδος που ενηλικιώνεται και χρειάζεται να χαράξει το 
δικό του προσωπικό δρόμο. Για κάποιες οικογένειες η περίοδος 
αυτή φαντάζει ιδιαίτερα απειλητική, αφού ταράζει τις ισορροπίες 
που υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η ενηλικίωση, σχετίζεται με τη σταδιακή ενδυνάμωση του παι-
διού και άρα την «απαγκίστρωσή» του από τη γονεϊκή φροντίδα. 
Αυτό για κάποιες οικογένειες είναι δύσκολο, μιας και καλεί, τους 
γονείς να «κάνουν πίσω» και να αφήσουν ελεύθερα τα παιδιά 
να αποφασίσουν και τα παιδιά να αφήσουν την ασφάλεια που 
τους προσφέρουν οι γονείς. 

Είναι σαφές ότι σε αυτή τη φάση η οικογένεια καλείται να 
αλλάξει μορφή. Κάποιες οικογένειες καταφέρνουν να περάσουν 
στο επόμενο στάδιο, ενώ κάποιες άλλες δυσκολεύονται καθώς 
η αλλαγή τους φοβίζει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πιθανόν 
οι συζητήσεις για τις σπουδές και την επαγγελματική πορεία, να 
φέρνουν συγκρούσεις, μιας και, από τη μία, οι γονείς προσπαθούν 
να κρατήσουν τα παιδιά κάτω από τις φτερούγες τους και, από 

την άλλη, εκείνα φωνάζουν, για να δείξουν ότι μεγάλωσαν. Είναι 
όμως, πιθανόν να μην υπάρχουν συγκρούσεις, αλλά τα παιδιά να 
εκφράζουν την αντίθεση με πιο έμμεσο τρόπο είτε αδιαφορώντας 
για το μέλλον τους είτε με το να αποτυγχάνουν στις εξετάσεις. 

Κατά συνέπεια, όλα τα παραπάνω φανερώνουν ότι η στιγμή 
της τελικής επιλογής των σχολών είναι μια σημαντική στιγμή που 
αφορά όλη την οικογένεια και ενέχει δυνάμεις ασυνείδητες και 
αντίρροπες που ίσως και να καθορίζουν την τελική επιτυχία της 
επιλογής. Καλό θα είναι οι γονείς να στηρίζουμε τα παιδιά, όχι 
υποκαθιστώντας τα, αλλά ενθαρρύνοντάς τα να μιλήσουν τόσο 
για την εμπειρία της δοκιμασίας των πανελληνίων, όσο και για 
τα αντίστοιχα συναισθήματά τους. Να προσπαθήσουμε με κάθε 
τρόπο να τους δείξουμε ότι μέσα από κάθε δοκιμασία αναμετριό-
μαστε με τις δυνάμεις μας και με τις αντοχές μας και μας δίνεται 
η ευκαιρία να ανακαλύψουμε κομμάτια του εαυτού μας που 
παρέμεναν κρυμμένα. Παράλληλα, χρειάζεται να υπενθυμίσουμε 
στα παιδιά ότι μέσω από κάθε επίπονη εμπειρία, αναπτύσσουμε 
χρήσιμες δεξιότητες, όπως επιμονή, ανθεκτικότητα, δέσμευση 
στο στόχο και διαχείριση χρόνου, οι οποίες μελλοντικά θα μας 
χρειαστούν σε κάθε επαγγελματική μας πορεία. 

Μερικές φορές χρειάζεται να ξανά δούμε βαθιά μέσα μας, να 
θυμηθούμε τις δικές μας αντίστοιχες εμπειρίες σε αυτή τη φάση 
ώστε να είμαστε σε θέση να «διδάξουμε» στα παιδιά μας πώς 
τελικά τα παιδικά όνειρα γίνονται ζωή. 

Εβελίνα Κοκκίνη - Σύμβουλος Καριέρας και Επαγγελματικού  
Προσανατολισμού, Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress 
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επιχειρηματικοτητα

M.B.o. - Διοίκηση μέσω 
στόχων - Στοχοθεσία!
Αγαπητοί φίλοι, στο σημερινό μας 

άρθρο θα αναφερθούμε στην αποτε-
λεσματική στοχοθεσία, καθώς όλοι 

μας έχουμε αντιμετωπίσει το φαινόμενο 
«να τρέχουμε» μεν, αλλά ουσιαστικά να 
μην ξέρουμε που πραγματικά θέλουμε 
να φτάσουμε.

Ο επιτυχημένος στόχος, πληρεί τα αρχικά 
της λέξης smart, όπως αναπτύχθηκε από 
τον πιονέρο του σύγχρονου management 
Peter Drucker στη μέθοδο Διοίκησης 
μέσω στόχων (Μ.Β.Ο. – Management 
by Objectives) το 1954.

Α. Συγκεκριμένα, ο στόχος πρέπει να είναι:
1. Specific – Συγκεκριμένος (π.χ. «πρέπει 
να πουλήσω το προϊόν Χ, καθώς από αυτό, 
εξαρτάται η επιβίωση της εταιρίας μου»)
2. Measurable – Μετρήσιμος (π.χ. «πρέπει 
να πουλήσω 10 τεμάχια από το προϊόν 
Χ, κάθε μήνα, για τα δύο επόμενα έτη, 
καθώς από αυτό, εξαρτάται η επιβίωση 
της εταιρίας μου»).
3. Agreed – Συμφωνημένος (π.χ. «πρέπει 
να πουλήσω 10 τεμάχια από το προϊόν 
Χ, κάθε μήνα, για τα δύο επόμενα έτη, 
καθώς από αυτό, εξαρτάται η επιβίωση 
της εταιρίας μου, πράγμα που βρίσκει 
σύμφωνους και τους προϊσταμένους και 
τους υφισταμένους μου»).
4. Realistic – Ρεαλιστικός (π.χ. «πρέπει 
να πουλήσω 10 τεμάχια από το προϊόν 
Χ, κάθε μήνα, για τα δύο επόμενα έτη, 
καθώς από αυτό, εξαρτάται η επιβίωση 
της εταιρίας μου, πράγμα που βρίσκει 
σύμφωνους και τους προϊσταμένους και 
τους υφισταμένους μου και από την έρευ-
να αγοράς, προκύπτει ότι είναι εφικτό»)
5. Timed – Πραγματοποιήσιμος σε ένα 
λογικό χρονικό διάστημα (π.χ. «πρέπει 
να πουλήσω 10 τεμάχια από το προϊόν 
Χ, κάθε μήνα, για τα δύο επόμενα έτη, 
καθώς από αυτό, εξαρτάται η επιβίωση 
της εταιρίας μου, πράγμα που βρίσκει 
σύμφωνους και τους προϊσταμένους και 
τους υφισταμένους μου και από την έρευνα 

αγοράς, προκύπτει ότι είναι εφικτό και 
το χρονικό διάστημα υλοποίησης είναι 
λογικό»).

Β. Είναι σημαντική η καταγραφή των 
στόχων του γραφείου, καθώς και της 
ομάδας και η επίδοση τους σε κάθε έναν 
συνεργάτη. Για το λόγο αυτό, οι ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν για τη θέσπιση των 
στόχων είναι οι ακόλουθες:
1. Προσπαθήστε να καταγράψετε σε ένα 
φύλλο χαρτί τους προσωπικούς καθώς 
και τους επαγγελματικούς σας στόχους
2. Μη βάλετε παραπάνω στόχους, από 
όσους μπορείτε να πετύχετε
3. Ταξινομήστε τους στόχους κατά αύ-
ξουσα σειρά προτεραιότητας
4. Χωρίστε τους στόχους σε γενικούς / 
ειδικούς, καθώς και σε μακροπρόθεσμους 
/ βραχυπρόθεσμους

Γ. Ξεκινήστε τώρα! Καταγράψτε τους 
επαγγελματικούς σας στόχους υπό το 
πρίσμα ότι πρέπει να συμβαδίζουν με 
τους γενικότερους στόχους της επιχεί-
ρησης. Αμέσως μετά τμηματοποιήστε 
τους σε μάκρο και μίκροπροθεσμους: 
ημερήσιους, εβδομαδιαίους, μηνιαίους, 
εξαμηνιαίους και ετήσιους.

Ας γνωρίσουμε πως αυτό επιτυγχάνε-
ται, βλέποντας την ακόλουθη άσκηση 
θέσπισης ετήσιου στόχου:

Υπάρχουσα κατάσταση:
Ας υποθέσουμε πως είστε ο πωλητής 

του μοναδικού προϊόντος της εταιρίας 
σας. Καμία άλλη εργασία δεν απαιτείται 
από εσάς. Αναφορικά με τη θέσπιση του 
ετήσιου στόχου σας για τη νέα χρονιά, 
διαθέτετε τα ακόλουθα δεδομένα:
1. Οι απαιτήσεις που προήλθαν από τη 
διοίκηση έχουν ως εξής:
• Ο ετήσιος σας στόχος πωλήσεων είναι 
60.000 ευρώ.
• Η τιμή πώλησης του προϊόντος είναι 
250 ευρώ ανά τεμάχιο.

2. Από την πείρα σας ξέρετε τα ακόλουθα:
• Για ένα επιτυχημένο κλείσιμο απαιτού-
νται 2 ραντεβού
• Για να κλείσετε το ραντεβού χρειάζονται 
5 τηλέφωνα
• Το κάθε ραντεβού κρατά 2 ώρες (μαζί 
με τις μετακινήσεις)
• Τα 5 τηλέφωνα απαιτούν 1 ώρα από 
το χρόνο σας
3. Για τη νέα χρονιά:
• Θα εργάζεστε σε 5μερη βάση, Δευτέρα 
έως και Παρασκευή
• Δεν δικαιούστε άδεια, θα εργάζεστε και 
τους δώδεκα μήνες του έτους

Μπορείτε να ανταποκριθείτε και πως 
σε αυτό το στόχο;

Λύση:
1. Α1. στόχος σε ευρώ: 60.000 / έτος 
= 5.000 / μήνα = 1.250 / εβδομάδα = 
250 / μέρα
2. Α2. στόχος σε τεμάχια: 60.000 / 250 
= 240 τεμάχια / έτος = 20 / μήνα = 5 / 
εβδομάδα = 1 / μέρα
3. Β1. κλεισίματα: 240 / έτος = 20 / μήνα 
= 5 / εβδομάδα = 1 / μέρα
4. Β2. rdv: 240 χ 2 = 480 / έτος = 40 / 
μήνα = 10 / εβδομάδα = 2 / μέρα
5. Β3. ώρες: 480 χ 2 = 960 / έτος = 80 / 
μήνα = 20 / εβδομάδα = 4 / μέρα
6. Γ1. τηλέφωνα: 480 χ 5 = 2.400 / έτος = 
200 / μήνα = 50 / εβδομάδα = 10 / μέρα
7. Γ2. ώρες: 480 / έτος = 40 / μήνα = 10 
/ εβδομάδα = 2 / μέρα

To - Do List Ημέρας
• 10 τηλέφωνα, συνολικής διάρκειας 
2 ωρών
• 2 ραντεβού, συνολικής διάρκειας 4 ωρών
• 1 κλείσιμο
• 1 πώληση, με τιμή 250 ευρώ
• Συνολική απασχόληση 6 ώρες, σας 
μένει η υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Καλή 
διασκέδαση!

Καλή σας επιτυχία!
Κώστας Στάμκος,

Business Development Director, City 
Unity College

Λάθη marketing που κάνουν  
οι μικρές επιχειρήσεις

Το marketing εξ ορισμού είναι η διαδικασία η οποία ενώνει 
τον πελάτη με το προϊόν ή την υπηρεσία. Είναι λοιπόν προφανές 
ότι για να βρει πελάτες μία επιχείρηση, θα πρέπει να προβάλλει 
τα προϊόντα-υπηρεσίες της με το σωστό τρόπο στους σωστούς 
πελάτες. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να διαφημίσει κανείς 
τα προϊόντα του αλλά δεκάδες διαφορετικοί συνδυασμοί ενερ-
γειών, ανάλογα με το προϊόν, το διαθέσιμο budget, τη φάση 
ανάπτυξης της εταιρίας κτλ.

Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, των οποίων το marketing 
budget είναι αρκετά περιορισμένο, οι λάθος επιλογές στους 
τρόπους προώθησης μπορεί να κοστίσουν πολύ παραπάνω γι 
αυτό καλό είναι να αποφεύγονται εξ' αρχής. Ακολουθούν κάποια 
από τα πιο κοινά λάθη που κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στο θέμα τις επικοινωνίας των προϊόντων τους:

1. Δεν υπάρχει πλάνο μάρκετινγκ
Το να προσπαθήσει κανείς να κάνει γνωστό το προϊόν ή την 

επιχείρησή του χωρίς πλάνο μάρκετινγκ είναι σαν να προσπαθεί 
να οδηγήσει με τα μάτια κλειστά. Μπορεί να σταθεί τυχερός και να 
τα καταφέρει, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει πολύ χρόνο 
και πολλά χρήματα στην πορεία. Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα 
πλάνο μάρκετινγκ, το οποίο θα συγκεντρώνει τις απαραίτητες 
προωθητικές ενέργειες, κοστολογημένες και με τους σωστούς 
χρόνους υλοποίησης. Φροντίστε να ξεκινήσετε από αυτό...

2. Δεν είναι σαφές το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
επιχείρησης ή του προϊόντος
Προφανώς το προϊόν σας δεν είναι ίδιο με όλα τα προϊόντα 

της αγοράς. Προκειμένου να βρείτε ενδιαφερόμενους αγοραστές, 
θα πρέπει να τονίσετε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία 
κάνουν το προϊόν σας ξεχωριστό. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί 
να είναι η συσκευασία, η ποιότητα, η χαμηλή τιμή, η προέλευση 
κτλ. Ανακαλύψτε το συγκριτικό σας πλεονέκτημα και ξεκινήστε 
την επικοινωνία (στο site, στα social media, στην εταιρική κάρτα 
κτλ) "φωνάζοντάς το"!

3. Προσπαθείτε να πουλήσετε σε όλους
Ένα πολύ κοινό λάθος των μικρών κυρίως επιχειρήσεων, 

είναι ότι θεωρούν τον καθένα πιθανό αγοραστή. Ενώ μπορεί 
να έχετε ένα προϊόν κοινής αποδοχής, όταν έρχεται η ώρα 
για διαφήμιση-προβολή, πρέπει να ορίσετε και στη συνέχεια 
να περιορίσετε το κοινό στο οποίο απευθύνεστε, έτσι ώστε 
να χρησιμοποιήσετε μηνύματα και μέσα προβολής που θα το 
στοχεύσουν αποτελεσματικά.

4. Ερασιτεχνική χρήση των Social Media
Τα Social Media αποτελούν πλέον ένα από τα πιο οικονομικά 

και ταυτόχρονα αποτελεσματικά εργαλεία του Internet Marketing 
(οι διαφημίσεις στο facebook, είναι οι πιο φθηνές διαφημίσεις του 
διαδικτύου). Τα μυστικά για να έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια 
προβολής μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι:
Α. Να αποφασίσει κάποιος ποιό κοινωνικό δίκτυο είναι το κα-
ταλληλότερο για την επιχείρησή του
Β. Να θέσει σαφείς στόχους για το τί θέλει να πετύχει
Γ. Να χειριστεί σωστά και επαγγελματικά το κοινωνικό δίκτυο 
που επέλεξε, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες που αυτό 
προσφέρει στις επαγγελματικές σελίδες (διαφορετικά είδη δια-
φήμισης, δημιουργία περιεχομένου κτλ)

5. Αγνοείτε τον ανταγωνισμό
"Κατασκοπεύοντας" το βασικό ανταγωνιστή σας, μπορείτε να 

μάθετε πολλά πράγματα που θα σας βοηθήσουν στην αποτελε-
σματική επικοινωνία του δικού σας προϊόντος.

Ξεκινήστε με το μελετήσετε το site του ανταγωνιστή σας. Γρα-
φτείτε στο newsletter του ώστε να μαθαίνετε άμεσα τα νέα και 
τις προσφορές του. Τέλος χρησιμοποιώντας το "http://www.
alexa.com/" μπορείτε να μάθετε σημαντικές πληροφορίες όπως 
στοιχεία για την επισκεψιμότητα στο site του, τί έψαχναν οι χρή-
στες (φράσεις-κλειδιά) πριν οδηγηθούν στο site, σε ποιά άλλα 
sites ήταν οι χρήστες πριν μπουν στο συγκεκριμένο και άλλα.

6. Δε χρησιμοποιείτε τα εργαλεία του Internet Marketing
Το internet μας δίνει τη δυνατότητα για άμεση, οικονομική και 

στοχευμένη επικοινωνία σε όποιο μέρος του κόσμου θέλουμε. 
Τα εργαλεία που έχουμε για να επικοινωνήσουμε ένα προϊόν ή 
υπηρεσία, είναι πολλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Οι περισ-
σότερες μικρές επιχειρήσεις δυστυχώς αγνοούν την ύπαρξη και 
την σωστή χρήση των περισσοτέρων. Μάθετε πώς μπορείτε να 
κάνετε τους πελάτες σας να σας βρίσκουν αντί να προσπαθείτε 
εσείς να τους βρείτε και να τους πουλήσετε. Marketing στις μη-
χανές αναζήτησης, email marketing, article marketing, δημόσιες 
σχέσεις είναι κάποια από τα εργαλεία του internet marketing 
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα και αποτελεσματικά. 
Τα κόστη είναι πολύ μικρότερα από τα παραδοσιακά μέσα δι-
αφήμισης ενώ η αποτελεσματικότητα τους πολύ μεγαλύτερη!

Καλή επιτυχία και καλές πωλήσεις!

Βίκυ Πέππα, International Marketing Consultant
General Manager at A bit Of Greece
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Δημιουργία ενός αποτελεσματικού business plan
Αγαπητοί φίλοι, με το σημερινό μας άρθρο 

αναφερόμαστε σε ένα από τα πιο δύσκολα 
θέματα που καλείται να διεκπεραιώσει 

ένας manager στην καριέρα του, αυτό της δημι-
ουργίας ενός αποτελεσματικού Business Plan.

Η αδυναμία σωστής κατάρτισης του μπορεί 
να οδηγήσει στο να μη βρεθούν οι πόροι που 
επιθυμείτε, πράγμα που διακυβεύει την επιβίωση 
της επιχείρησης καθώς και τη δική σας, ενώ το 
αντίθετο μπορεί να εκτοξεύσει την καριέρα σας.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν τα μέρη από τα οποία 
απαρτίζεται ένα Business Plan, με τη σειρά που 
αυτά πρέπει να παρατίθενται:

1Executive Summary: Μακράν το σημαντι-
κότερο μέρος όλων – μετά την ανάγνωση 

του, το σχέδιο σας είτε θα πεταχτεί στα σκου-
πίδια, είτε θα συνεχίσει να διαβάζεται! Παρόλο 
όμως που το Business Plan σας θα ξεκινήσει με 
το executive summary, εσείς θα χρειαστεί να 
το γράψετε στο τέλος, σε 2 σελίδες το πολύ, 
αντλώντας στοιχεία από τα sections που θα 
ακολουθήσουν: την εταιρία, τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες, την αγορά, το marketing plan, το 
management, την ανάλυση του ανταγωνισμού, 
τους χρηματοοικονομικούς παράγοντες και τέλος 
τις οικονομικές σας καταστάσεις.

2Η εταιρία: Το ουσιαστικά πρώτο section του 
Business Plan σας, πρέπει να δίνει μια σύ-

ντομη εικόνα του πως φτάσατε στο σήμερα. 
Ξεκινώντας, πρέπει να αναφέρετε το πώς, πότε 
και γιατί γεννήθηκε η εταιρία σας, καθώς και το 
από ποια ιδέα πήγασε το όλο εγχείρημα. Ποιος 
είναι ο σκοπός, η αποστολή και το όραμα σας. 
Στη συνέχεια, αναφέρετε το πώς συγκροτήθηκε 
το management team (από το αρχικό μέχρι και 
το σημερινό στάδιο), το πώς χρηματοδοτηθήκατε 
μέχρι σήμερα, αλλά και το που επενδύθηκαν αυτά 
τα χρήματα. Αναφερθείτε στη νομική μορφή της 
επιχείρησης, καθώς και το ποιοι είναι οι τωρινοί 
της ιδιοκτήτες και ποιο το μερίδιο τους. Αμέσως 
μετά, δώστε μια σύντομη περιγραφή των πόρων 
που χρησιμοποιείτε. Κλείστε, παραθέτοντας μία 
exit strategy, δηλαδή αναφερόμενοι στον τρόπο 
με τον οποίο οι πιθανοί νέοι επενδυτές σας θα 
μπορέσουν να πάρουν πίσω τα χρήματα τους (να 
θυμάστε ότι οι υποψήφιοι επενδυτές συνήθως 
προσδοκούν μια ανταπόδοση των χρημάτων τους 
-συν ένα σημαντικό ποσοστό κέρδους- μέσα στα 
πρώτα 3 έτη από την επένδυση τους). Σημεία 
κλειδιά της αναφοράς σας στην Εταιρία, είναι ότι 
αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 σελίδες, ενώ 
είναι σημαντικό να φαίνεται και η προσωπική 
σας επένδυση στα κεφάλαια της επιχείρησης, 
καθώς δείχνει πίστη και δέσμευση.

3Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες: Στο δεύτερο 
section του Business Plan σας, αναφερθείτε 

σε θέματα παραγωγής, καθώς και σε ζητήματα 
όπως η υποστήριξη, το service και οι εγγυήσεις 
που παρέχετε. Μιλήστε για τη λειτουργία και 

την απόδοση των προϊόντων σας. Εξηγήστε 
το ποια είναι τα πλεονεκτήματα των δικών 
σας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 
το πώς αυτά φαίνονται συγκρινόμενα με τον 
ανταγωνισμό. Συνεχίστε δείχνοντας το ποιο 
είναι το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής και ζωής 
των προϊόντων σας, αλλά και το ποια βήματα 
πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί. Αναφερθείτε 
στο αν τα προϊόντα σας έχουν τεσταριστεί και 
αν έχει επιβεβαιωθεί η απόδοση τους και με 
ποια αποτελέσματα. Ποια είναι τα πλάνα σας 
για τα επόμενα σας προϊόντα; Έχουν αυτά 
συμπεριληφθεί στη χρηματοοικονομική ανά-
λυση του Business Plan σας; Να θυμάστε ότι 
οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές μεν, αλλά 
πρέπει να προσέξετε να μην κατακλύσετε τον 
αναγνώστη με τεχνικότητες τις οποίες δεν κατα-
λαβαίνει, αλλά και δεν τον ενδιαφέρουν (απλώς 
υποθέστε ότι δεν γνωρίζει τον τομέα σας). Σε 
αυτό το section πρέπει να φανεί ολοκάθαρα 
η διαφορά σας με τον ανταγωνισμό, καθώς 
και το γιατί ο πελάτης θα προτιμήσει τα δικά 
σας προϊόντα και όχι των ανταγωνιστών σας.

4Η αγορά: Στο τρίτο section του Business 
Plan σας, αναφερθείτε στο μέγεθος της 

αγοράς σας, στον ρυθμό ανάπτυξης και στο 
τωρινό στάδιο του κύκλου 

ζωής της. Περιγράψτε 
και τη συνολική 

αγορά και το τμήμα της που αποτελεί τη δική 
σας αγορά-στόχο. Αναφέρετε όλες τις τρέχοντες 
αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην αγορά 
σας, καθώς και αυτές που περιμένετε να έρ-
θουν στο μέλλον. Μιλήστε για τις τάσεις, το 
πόσο επηρεάζει η τεχνολογία, την κυβερνητική 
πολιτική και την κατάσταση της οικονομίας. 
Το εν λόγω section δεν είναι ανάγκη να είναι 
τεράστιο σε μέγεθος, πρέπει όμως να δείχνει 
τη δική σας εις βάθος γνώση της αγοράς. Μην 
παραλείψετε να αναφερθείτε στις τυχόν προ-
βληματικές καταστάσεις, παραθέτοντας όμως 
τρόπους αντιμετώπισης τους. Παραθέστε πάντα 
τις πηγές στις οποίες βασίζεστε. Τέλος, ιδανικό 
σενάριο είναι εκείνο στο οποίο αναφέρεστε σε 
μια νέα και αναπτυσσόμενη αγορά, μικρού ή 
και ανύπαρκτου ανταγωνισμού.

5To marketing plan: Στο τέταρτο section του 
Business Plan σας, ξεκινήστε περιγράφοντας 

τους πελάτες σας. Αναφερθείτε στο ποιοι και 
πόσοι είναι, καθώς και που βρίσκονται και αν 
το μέγεθος τους αυξάνει ή μειώνεται. Παρα-
θέστε τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 
Λάβετε υπόψη σας τυχόν γεωγραφικούς πα-
ράγοντες. Πείτε το πώς θα προσεγγίσετε την 
αγορά, καθώς και το πώς εκείνη θα αποκτήσει 
awareness για τα προϊόντα και την εικόνα 
σας. Αναφερθείτε στη στρατηγική διανομής, 
τιμολόγησης, καθώς και τη στρατηγική πωλή-
σεων. Σχεδιάστε το positioning των προϊόντων 
σας. Παραθέστε τις ενέργειες προώθησης και 

προβολής σας, καθώς και τις ενέργειες 
δημοσίων σχέσεων. Αναφερθείτε 

στο αν θα γίνει direct marketing 
και το αν θα συμμετάσχετε σε 

εκθέσεις. Δείξτε τη στρατη-
γική σας για το διαδίκτυο. 
Αναφερθείτε σε πιθανές 
στρατηγικές συμμαχίες και 
κλείστε παραθέτοντας το 
marketing budget.

6To management: 
Στο πέμπτο section 

του Business Plan 
σας παραθέστε 

σύντομα βιο-
γραφικά των 

ανθρώπων 
– κλει-

διά. Δώστε βαρύτητα στα επιτεύγματα τους. 
Αν κάποιοι από αυτούς θεωρούνται ειδικοί 
στον τομέα τους, αναφέρετε το. Σχεδιάστε το 
τωρινό και το μελλοντικό οργανόγραμμα σας. 
Περιγράψτε το ποιοι θα είναι στο διοικητικό 
σας συμβούλιο και ποιοι οι εξωτερικοί σας 
σύμβουλοι. Σχεδιάστε το manpower table, 
την κατάσταση του ποιες θέσεις σχεδιάζετε 
να καλύψετε και πότε.

7Η ανάλυση του ανταγωνισμού: Στο έκτο 
section του Business Plan σας αναφερ-

θείτε στους κυριότερους ανταγωνιστές σας. 
Περιγράψτε το position τους και την πελατει-
ακή τους βάση. Αναφερθείτε στο μερίδιο της 
αγοράς και δείξτε το αν αυτό το λυμαίνονται 
λίγοι ή μοιράζεται σε πολλούς. Ποιος είναι ο 
Leader και γιατί βρίσκεται σε αυτή τη θέση; 
Να θυμάστε ότι πρέπει να φανεί ότι είτε θα 
πάρετε μερίδιο αγοράς από εκείνους, είτε ότι 
θα βρείτε ένα τμήμα της αγοράς που προς 
το παρόν δεν εξυπηρετείται από κανέναν. 
Αν κάνετε το πρώτο, πρέπει να εξηγήσετε το 
πώς θα γίνει αυτό, καθώς και να παραθέσετε 
ξανά τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα και το 
γιατί οι πελάτες θα φύγουν από τους ανταγω-
νιστές σας και θα έρθουν σε σας. Αναφέρετε 
τα αδύνατα σημεία των ανταγωνιστών και το 
πώς εσείς θα επωφεληθείτε από αυτά. Είναι 
κανείς από τους σημερινούς ανταγωνιστές σας 
πιθανός αυριανός στρατηγικός σας σύμμαχος; 
Να θυμάστε ότι είναι καλύτερο να φανεί ότι 
έχετε πληροφορίες εκ των έσω και όχι ότι τις 
βρήκατε σερφάροντας στα sites των ανταγω-
νιστών σας.

8Χρηματοοικονομικοί παράγοντες: Ότι έχετε 
αναφέρει μέχρι τώρα στο πλάνο σας, πρέ-

πει να σχετίζεται με την αναφορά σας στους 
χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Πρέπει να 
παραθέσετε πληροφορίες για τα εξής: συνολικές 
πωλήσεις αλλά και προβλέψεις ανά προϊόν, 
κόστος πωληθέντων, μικτό κέρδος, κόστη 
προσωπικού, έξοδα διάθεσης και marketing, 
ενοίκια, κόστος εγκαταστάσεων και εξοπλισμών, 
κόστη τηλεφωνικά, αποθεμάτων, αμοιβές εξω-
τερικών συμβούλων, κόστη προμηθειών, κόστη 
ταξιδίων, κόστη έρευνας, φόροι, καθώς και 
ασφαλιστικά ταμεία.

9Οικονομικές καταστάσεις: Κλείνοντας το 
πλάνο σας, απαιτείται η διεξοδική παράθεση 

των οικονομικών σας καταστάσεων. Καθώς 
πλέον πολλοί εκ των επενδυτών έρχονται από 
το εξωτερικό, θα πρέπει να συμπεριλάβετε τρεις 
από αυτές, χρησιμοποιώντας διεθνή λογιστικά 
πρότυπα και ονομασίες μεγεθών: 1.την profit 
and loss statement (παραθέτοντας τα εξής: 
revenue, cost of goods, gross profit, gross 
margin, expenses, salaries, administration, 
r&d, marketing, sales, depreciation, profit 
before interest and tax, interest, taxes, net 
profit), 2.την cash flow analysis (παραθέτο-
ντας τα εξής: change in receivables, change in 
fixed assets, change in other assets, change 
in payables, change in loans, change in other 
liabilities, plus depreciation, change in net 
income, change in cash flow) και 3.το balance 
sheet (παραθέτοντας τα εξής: assets, cash, 
receivables, fixed assets, liabilities, payables, 
loans, shareholder equity, total liabilities and 
shareholder equity). Κάνοντας το πλάνο σας 
για 5 έτη, παρουσιάζετε μήνα προς μήνα το 
budget σας για το πρώτο έτος, ενώ συνεχίζετε 
για τα επόμενα τέσσερα χρόνια αναφέροντας 
τα συνολικά μεγέθη.

Ολοκληρώνοντας, να θυμάστε να χρησιμο-
ποιείτε απλό στυλ γραφής, να εμπλουτίσετε 
το πλάνο σας με εικόνες και διαγράμματα, 
καθώς και όπου μπορείτε να χρησιμοποιείτε 
bullet points διευκολύνοντας την ανάγνωση.

Καλή σας επιτυχία!
Κώστας Στάμκος,

Business Development Director,
City Unity College
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εθελοντισμοσ

Τα «Καθαρά Χέρια-Clean Hands» (www.cleanhands.gr) είναι μια Αστική μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία η οποία συλλέγει με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο 
τα υπολείμματα σαπουνιών από τα ξενοδοχεία και έπειτα από την -κατάλληλη 
επεξεργασία- τα μετατρέπει σε ολοκαίνουρια σαπούνια και τα προσφέρει σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες καθώς και σε αναπτυσσόμενα κράτη προστατεύ-
οντας την υγεία τους. Ταυτόχρονα, εκτός από την ανθρωπιστική συμβολή της 

στη βελτίωση της υγείας και υγιεινής, η δραστηριότητα της ΑΜΚΕ «Καθαρά Χέρια – Clean 
Hands» είναι μια σοβαρότατη ενέργεια περιβαλλοντικής προστασίας, διότι μειώνει τον όγκο 
των αστικών απορριμμάτων και αξιοποιεί 100% ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα σαπούνια, τα 
οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στις χωματερές και θα επηρέαζαν μακροχρόνια το υπέδα-
φος και το οικοσύστημα. H δράση της  ξεκίνησε το 2012 στο νησί της Κω, από μια ομάδα με 
κοινωνικά «ευαίσθητους» πολίτες, βασιζόμενη στην ιδέα ότι σε περίοδο βαθιάς κρίσης και 
ύφεσης δεν υπάρχει ανάγκη μονάχα για τρόφιμα αλλά και για βασικά είδη ατομικής υγιεινής.

Αγγελία:
Τα ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ ζητούν Εθελοντές στο Τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών στην Αθήνα.
Στo τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών, οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν ως εξής:
Εκπαίδευση στην ανακύκλωση σαπουνιών, Συμμετοχή στο εργαστήριο ανακύκλωσης σαπουνιών.
Συμμετοχή στην συσκευασία των ανακυκλωμένων σαπουνιών
Άλλες οργανωτικές εργασίες στο Εργαστήριο

Οι εθελοντές που θα απασχοληθούν στο τμήμα Ανακύκλωσης Σαπουνιών καλό θα ήταν 
να διαθέτουν κάποια επικοινωνιακά προσόντα, καθώς και να έχουν καλή αντίληψη και να 
μπορούν να εργαστούν σαν μέλη ομάδας. Υπάρχει άμεση ανάγκη για άτομα με συστηματική 
εβδομαδιαία παρουσία, με 1-2 φορές την εβδομάδα από 2-3 ώρες στην Αθήνα (Ίλιον). Για 
πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε είτε διαδικτυακά στο info@cleanhands.gr ή τηλεφω-
νικά στο τηλ. 210 2690148 & 6933 339735.

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσμιος χριστιανικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. Ξεκίνησε το 1865 στο Δυτικό Λονδίνο και στην 
Ελλάδα το 2007.  Τον Ιανουάριο του 2011 Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα 
αναγνωρίστηκε σαν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπάρχουν δύο κέντρα του 
Στρατού της Σωτηρίας ένα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μοναστηρίου 12 και το 

δεύτερο στην Αθήνα επί της οδού Κοδριγκτώνος 61 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. 
Τα προγράμματα του Στρατού της Σωτηρίας απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
όπως παιδιά ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα ή οικογένειες που η ζωή τους έχει αρνητικά 
επηρεαστεί από την παρούσα οικονομική κρίση.  Πρόσφατα ένα δεύτερος χώρος του Στρα-
τού της Σωτηρίας άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για να βοηθήσει θύματα σωματεμπορείας. 

Αγγελία:
Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε δυναμικά προς ένα καλύτερο αύριο για συνανθρώ-
πους μας που το έχουν ανάγκη, λειτουργούμε, στο χώρο μας επί της οδού Κοδριγκτώνος 
61, προγράμματα εύρεσης εργασίας και κοινωνικής φροντίδας. Η συμμετοχή οποιουδήποτε 
έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να προσφέρει υποστήριξη σε αυτό μας το έργο, είναι 
σημαντική για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Ε-mail: polis@salvationarmy.gr, τηλ. 
επικοινωνίας 6975 728790.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό 
σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης 
(ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).

Αγγελία: Εθελοντές
ΧΡΟΝΟΣ: Η ελάχιστη συμμετοχή που μπορεί να έχει κάποιος εθελοντής στις δράσεις του 
Συλλόγου είναι 1 φορά την εβδομάδα. Ο Σύλλογος λειτουργεί 5 μέρες την εβδομάδα (Δευτ-
Παρ) από τις 8:30 έως τις 18:00.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: διάθεση για ομαδική εργασία, ευχάριστο χαρακτήρα, ευγένεια, αξιοπιστία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: επικοινωνία με τον κόσμο που έρχεται σε επικοινωνία με τον Σύλλογο, οργά-
νωση εκδηλώσεων, event, συμμετοχή στο πρόγραμμα Κύφωσης-Σκολίωσης του Συλλόγου.

ΟΦΕΛΗ: απόκτηση εμπειρίας στην οργάνωση γραφείου, στην οργάνωση εκδηλώσεων, στη 
διαχείριση του κόσμου, δημιουργία νέων φίλων μέσα από μια μεγάλη ομάδα.

Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα - ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό - Αθηνάς 10, 14561, 
Κηφισιά - Τηλ: 210 8018123 - Φαξ: 210 8018122

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

στήριξη από γονέα προς γονέα.

Αγγελία:
Στηρίζουμε οικογένειες με μικρά παιδια.

Γίνε Εθελοντής Home-Start
Είσαι γονιός; Βοήθησε άλλους γονείς που σε χρειάζονται
Έλα κοντά μας! Ξεκινάμε εκπαίδευση εθελοντών-γονέων για τη Δράση του Πειραιά*

Επικοινώνησε στα τηλέφωνα:
213 0357998 - 6936 561850
Home-Start Αθήνας - Δράση Πειραιά*
Δραγάτση 2-4, Πειραιάς, 1ος όροφος - γραφείο 9
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 9.00-15.00

Η Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο «Στόχος-
Πρόληψη» είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με 
5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που ιδρύθηκε το 2008. Η βι-
ωσιμότητα της ΜΚΟ «Στόχος-Πρόληψη» διασφαλίζεται από 

τα έσοδα της πώλησης των ρούχων της Εκστρατείας «Στόχου», από δωρεές και χορηγίες 
ιδιωτικών και θεσμικών φορέων.

Ο «Στόχος-Πρόληψη» τα τελευταία 3 χρόνια παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή του, 
της οποίας κύριο κομμάτι αποτελεί η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του 
Ελληνικού κοινού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης στην ασθένεια 
του καρκίνου του στήθους.

Με σύμμαχο την Εκστρατεία «Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους» η οποία απο-
τελεί τη βασική καμπάνια εξεύρεσης πόρων και το κανάλι επικοινωνίας της με τις ελληνίδες 
γυναίκες, υλοποιεί παράλληλα με την ενημέρωση και δράσεις προληπτικού ελέγχου.

Τα «Περίπτερα Δωρεάν Εξέτασης & Ενημέρωσης» ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε συ-
νεργασία με Πανεπιστημιακές Ογκολογικές και Χειρουργικές Κλινικές, έχουν εξετάσει μέχρι 
σήμερα πάνω από 6,000 γυναίκες. Παράλληλα, διανέμεται κάθε φορά ειδικά σχεδιασμένο 
ενημερωτικό υλικό, έτσι ώστε να παροτρύνει τις γυναίκες της κάθε περιοχής να τα επισκεφτεί 
και να τις ενημερώσει για τη σημασία της πρόληψης.

Επόμενος μεγάλος στόχος της ΜΚΟ «Στόχος-Πρόληψη», είναι η δημιουργία του Κέντρου 
Προληπτικού Ελέγχου «Στόχος» στο οποίο θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης και 
ενημέρωσης, έγκαιρης διάγνωσης και παραπομπής στο σύστημα υγείας για περαιτέρω θεραπεία.

Εκστρατεία "Η Μόδα Βάζει Στόχο τον Καρκίνο του Στήθους

Facebook: www.facebook.com/FTBC.Stoxos#!/FTBC.Stoxos - Website: www.stoxoshellas.gr

Το Κέντρο Ημέρας «ΛΟΓΟΣ-ΝΟΥΣ» είναι μία δομή που απευθύνεται σε 
παιδιά με αυτισμό, ηλικίας από 7 έως 12 ετών, βασισμένο σε σύγχρονα 
εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για τις ανάγκες αυτών των παι-
διών με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη και την ενίσχυση των 

προσαρμοστικών τους δεξιοτήτων, στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, για την προώθηση της 
αυτονομίας τους.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν σε τομείς όπως η επικοινωνία, το παιχνίδι, 
η αυτοεξυπηρέτηση και η κοινωνικοποίηση.Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω χρειάζεται 
ένα καλά δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες γνωστικές 
ανάγκες των παιδιών οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο, την ηλικία, 
τις ικανότητές τους καθώς επίσης και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. 

Παράλληλα στο Κέντρο Ημέρας αναπτύσσονται Προγράμματα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 
Οικογενειών. Στα προγράμματα αυτά παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση των 
προβλημάτων και της συμπεριφοράς του ατόμου με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και 
συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των παιδιών που παρακολουθούν το Ημερήσιο 
Πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας.

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ.: 210 7292200 - E-mail: logosnousgr@gmail.com

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ ιδρύθηκε το 1976. 
Είναι ΜΚΟ πιστοποιημένη στα μητρώα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών. Έχει δύο παραρτήματα που λειτουργούν στην Πάτρα από 
το 2001 και στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2007.

Έχει στο δυναμικό του περίπου 2000 μέλη και 500 εκπαιδευμένους εθελοντές 
και εθελόντριες.

Στόχος του ΑγκαλιάΖΩ είναι να συμβάλλει στη σφαιρική αντιμετώπιση του καρκίνου με 
οργανωμένα προγράμματα που υλοποιούνται από έμπειρους επαγγελματίες και εκπαιδευ-
μένους εθελοντές.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Λεωσθένους 21-23, 185 36 – Πειραιάς
Τηλ.  210 4181641, Fax: 210 4535343
e-mail: oekk@otenet.gr, web site: www.agaliazo.gr

O Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Θεόφιλος» από την ίδρυση του το 2004 έχει 
καταφέρει γιγαντιαία άλματα προς την επίτευξη των σκοπών και των στόχων 
του και καθημερινά βρίσκει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στην Ελληνική 
κοινωνία, που με αργούς μεν αλλά σταθερούς ρυθμούς συνειδητοποιεί τη 

σοβαρότητα του έργου και την υπευθυνότητα με την οποία ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ χειρίζεται το θέμα. 
Η στήριξη προς την πολύτεκνη οικογένεια είναι το ουσιαστικότερο βήμα προς την επίλυση 
του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και όλα τα μέλη, φίλοι, 
εθελοντές, χορηγοί και δωρητές του Οργανισμού έμπρακτα συμβάλλουν με τις προσφορές 
τους, την εργασία τους και τις ευγενικές τους προθέσεις για καλύτερες συνθήκες ζωής και 
ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.theophilos.gr 

Η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” έχει ως σκοπό την μείωση 
των παιδικών ατυχημάτων και την άμεση και σωστή αντιμετώπιση 
των παιδικών τραυματισμών.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία περίπου 500.000 παιδιά τραυ-
ματίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από τα οποία 700 πεθαίνουν 

και 3.000 μένουν ανάπηρα.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας ή να υποστηρίξετε το έργο μας κάνοντας μία δωρεά 
απευθυνθείτε  στα τηλ.: 210 6741.933 και 210 6740.118 ή με  e-mail στο info@pedtrauma.gr.
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στελεχη επιχειρησεων
Εισαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της μόδας αναζητά:

Yπεύθυνο Aνάπτυξης  
και Διαχείρισης Περιεχομένου & Γραφικών 

Ηλεκτρονικού Καταστήματος - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Δημιουργία & ανανέωση περιεχομένου  
με νέα προϊόντα 
•Δημιουργία περιεχομένου και ενημέρωση blog  
& social media 
•Δημιουργία και αποστολή Newsletter 
•Δημιουργία Web Banners 
•Ανάλυση πωλήσεων και δημιουργία στρατηγικής 
αύξησης τους 
•Εξυπηρέτηση πελατών

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Google AdWords & Analytics 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel) 
•Γνώση SEO 
•Online marketing 
•Πολύ καλή γνώση Photoshop 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Πρόσθετα προσόντα: 
•Εμπειρία σε οποιοδήποτε CMS θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση στο χώρο της μόδας

Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•Δημιουργικό πνεύμα με οργανωτική συμπεριφορά 
& ομαδικότητα 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα 
•Συνεχής ενημέρωση βέλτιστων πρακτικών  
στο χώρο του web
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@basicsense.
gr. Κωδικός θέσης: ESHOP SPECIALIST

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

Human Resources Officer / Administrator 
(Code M.S.H. / H.R.O/A)

Qualifications: 
•Bachelor’s degree (in business administration/
human resources/finance e.t.c) 
•4-6 years experience in human resources 
department (preferably in the hotel/tourism sector) 
•Excellent knowledge of Greek labor and tax 
legislation 
•Experienced in relations with trade union officials 
and public/state labor inspectorate (L.I.C.) 
•Strong interpersonal and team working skills 
•Proved experienced in hotels payroll and the 
electronic e-services «ERGANI» 
•High level of verbal & written communication 
skills in both Greek and English (knowledge  
of a third E.C. language will be valued accordingly) 
•Exceptional P/C handling and Microsoft  
(word/excel) literacy

Requirements: 
•Formulates, recommends and ensures  
the implementation of the hotel’s H.R. Policies 
•Develops and provides overall direction  
for all H.R. processes and programs  
(i.e. planning, recruiting, training, development, 
performance, appraisal, e.t.c.) 
•Provides counsel, improves hiring, retention  
and development of employees 
•Analyses information and reports, keeps all 
H.R. records and assesses effectiveness of H.R. 
practices and services 
•Checks daily, weekly, monthly, annually hours 
worked and work/leave programs, prepares 
reports and proposed budgets 
•Deals with grievances, implements disciplinary 
procedures, corrects errors and evaluates 
employees performance.

The company offers: 
•Competitive renumeration package 
•8-10 months initial employment  
(to be extended to a 12 month occupation) 
•Training and career development 
•Dynamic and highly professional environment
Please those interested, send updated CV with recent 
photo to the following e-mail: n.mantamopoulos@
medseahealth.gr or by post to the following address: 
Worksite MSH, Kanistro, Paliouri Halkidiki 63085 
Greece C.V.s which do not fulfill the above requirements 
/ qualifications or are sent without a photo will not 
be evaluated. Only those which will be selected for 
an interview will be contacted, in due time.

Στέλεχος Εξαγωγών - Μεταμόρφωση

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

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό 
•Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση 
εμπορικών προτάσεων 
•Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών 
•Έρευνα αγοράς - αξιολόγηση πληροφοριών 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στην αγορά 
εξωτερικού 
•Γνώση ξένων γλωσσών (άριστη γνώση  
της αγγλικής γλώσσας), δεύτερη ξένη γλώσσα 
επιθυμητή. 
•Γνώση Η/Υ, MS Office 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Η θέση απαιτεί: οργανωτικές- διοικητικές-  
ικανότητες επικοινωνίας, μεθοδικότητα,  
δημιουργικότητα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  hr@tzanos.gr 
(υπ’ όψιν Κου Τσουρέ), fax: 210 2819210. αναφέ-
ροντας τον κωδικό θέσης ΤΕΞ/3.

 
ZEINCRO is a leading contract services organisation 
which operates providing full range, high quality 
services to the pharmaceutical industry. Currently 
we are looking to recruit:

Study Manager (Ref. SM), 
Sponsor-Based, in Athens

Main responsibilities: 
•Ensures the timeliness and quality of study 
deliverables in accordance with SOPs, ICH/GCP 
guidelines and local regulations.Actively conducts 
project management activates on global  
and local studies. 
•Evaluates site quality and performance. 
•Contributes to the identification and selection  
of clinical investigators. 
•Works with local study teams to coordinate 
EC/Regulatory submission activities, meet 
operational milestones and manage day to day 
operation of study. 
•Supports delivery of study-specific training  
to CRAs. 
•Engages with local medical team to support 
priority studies. 
•Supports development of monitoring plans  
and review of data management plans 
•Communicates study progress and escalates 
issues to key stakeholders, as required. 
•Participates in local team meetings. 
•Reviews visit reports, as applicable, and develops 
action plans for issues relating to quality, data 
flow and other study related risks.

Preferred qualifications: 
•BA/BS/BSc in the life sciences 
•Project management experience is preferred 
•Excellent command of English, both written  
and verbal 
•Strong interpersonal and organizational skills. 
•Ability to work effectively in a team/matrix 
environment 
•Time management skills

The company offers: 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Private medical insurance, company car

Please send your full cv in the following e-mail: 
smaltezou@zeincro.com

Στελέχωση Τμήματος Εκδηλώσεων Ξενοδοχείου

Προσόντα: 
•Επιθυμητή ηλικία 28 - 45 ετών. 
•Πτυχίο Ανώτερης σχολής με κατεύθυνση 
στα Τουριστικά Επαγγέλματα. 
•Άριστη γνώση (προφορικά και γραπτά) Ελληνικής 
και αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) & Protel PMS Software. 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση. 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης sales calls  
και συμμετοχή σε fam trips & εκθέσεις εξωτερικού. 
•Ικανότητα διαχείρισης και ανάδειξης  
των διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας  
με όλο το φάσμα των εξωτερικών πελατών καθώς 
και με το προσωπικό του ξενοδοχείου. 
•Ευχάριστη, ευγενική προσωπικότητα με ευχέρεια 
στις ανθρώπινες επαφές και ομαδική συμπεριφορά 
στο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@mediterranean-palace.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμέ-
νη ως Best Workplace 2015 αναζητά για το τμήμα 
υπηρεσιών PYLON στη Θεσσαλονίκη:

Hotel Solutions Consultant  
(Κωδ: HSCONS_SKG15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ξενοδοχείων σπουδών, πληροφορικής  
ή θετικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών hospitality 
/ restaurant. 
•Εμπειρία στον τομέα πωλήσεων στον κλάδο  
της πληροφορικής 
•Άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Ικανότητα παροχής επαρκών και απλοποιημένων 
επεξηγήσεων και παρουσιάσεων. 
•Ικανότητα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου. 
•Δυνατότητα ταξιδιών και διάθεση για εργασία 
εκτός έδρας 
•Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο επίσημη ιστοσελίδα της 
εταιρίας μέσω του link: http://goo.gl/3Vs4MJ. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα που 
δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δε θα λαμ-
βάνονται υπόψη.

λΟΓιστεσ
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:

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 τουλάχιστον 5 έτη σε εταιρείες  
με καταστήματα καταναλωτικών ειδών 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Γνώση Η/Υ και αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών

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

 
Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση 
στον κλάδο των ορθοπεδικών & ειδών αποκατάστα-
σης ατόμων με αναπηρία επιθυμεί να προσλάβει για 
τη Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Λογιστή - Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτο/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής/οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office, 
Excel, Power Point, Access), internet 
•Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης & λογιστικής 
Καταχώρησης 
•Γνώση προγράμματος ERP 
•Γνώσεις καταχώρησης-κοστολόγησης εισαγωγών 
•Διαχείριση & διεκπεραίωση παραγγελιών -  
φορτώσεων - μεταφορικών 
•Δυναμική προσωπικότητα 

•Ικανότητα γρήγορης οργάνωσης & επικοινωνίας 
•Ικανότητα γρήγορης αντίληψης & απόδοσης 
•Μεθοδικότητα & διάθεση συνεργασίας

Θετικά θα αξιολογηθούν:  
•Γνώση προγράμματος ERP-Entersoft 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(γερμανικής ή ιταλικής) 
•Γνώση προγράμματος crm

Η εταιρία προσφέρει: 
•Εργασία οκτάωρης απασχόλησης 
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Πενθήμερη εργασία 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
orthostatical@gmail.com, fax: 2310 214590

 
Βοηθός Λογιστή - (Κωδ. ΒΛΡ)

Ανώνυμη εμπορική εταιρία με έδρα στα Βόρεια Προ-
άστια Αθηνών, ζητά να προσλάβει βοηθό λογιστή.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τ.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης . 
•3-5 έτη προϋπηρεσίας σε μηχανογραφημένο  
λογιστήριο ανώνυμης εμπορικής εταιρείας 
•Εξοικείωση με το λογιστικό πρόγραμμα Business 
ERP 
•Άριστη γνώση Η/Υ και του MS Office 
•Γνώση του Ε.Γ.Λ.Σ., του Κ.Β.Σ. , Φ.Π.Α.  
και φορολογικής νομοθεσίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Συλλογή και καταχώρηση των παραστατικών  
που απευθύνονται στο λογιστήριο 
•Διενέργεια συμφωνιών πελατών - προμηθευτών-
αποθήκης, ταμείου, τραπεζών, επιταγών 
•Συμμετοχή στην προετοιμασία για το κλείσιμο  
του ετήσιου Ισολογισμού 
•Συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας φορολογικής 
δήλωσης- Ε9. 
•Διενέργεια περιοδικών απογραφών στην αποθήκη 
•Σύνταξη και αποστολή περιοδικών Φ.Π.Α. 
•Σύνταξη και αποστολή Φ.Μ.Υ. και λοιπών φόρων 
•Σύνταξη & αποστολή συγκεντρωτικών καταστά-
σεων τριμήνου (ΜΥΦ ). 
•Βοηθητικές εργασίες σε σχέση με τη μισθοδοσία 
και τις υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς  
οργανισμούς 
•Συμπλήρωση μηνιαίων reports προς τη διοίκηση.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@gmail.
com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί 
εχεμύθεια.

Ανώνυμη τεχνική εταιρεία ιδιωτικών και δημοσίων 
έργων στην Αθήνα ζητεί:

Βοηθό Λογιστή - Αθήνα

Με τα ακόλουθα προσόντα: 
•πολυετή προϋπηρεσία σε εταιρεία του ίδιου κλάδου 
δραστηριότητας, 
•πολύ καλή γνώση γενικής - αναλυτικής λογιστικής 
καθώς και φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. 
•εμπειρία σε όλο του φάσμα των λογιστικών  
εργασιών τεχνικής εταιρείας 
•άριστη γνώση του Ms Office και ειδικά του Excel 
•γνώση χειρισμού του προγράμματος ERP «Atlas» 
της Ergon Iris θα συνεκτιμηθεί.

Συστάσεις απαραίτητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
nikmarkant@gmail.com

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

Λογιστή – Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διενέργεια & παρακολούθηση κυκλώματος  
αξιόγραφων – προμηθευτών- τραπεζών  
& ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
•Κατάρτιση προϋπολογισμών και reporting 
•Συνεργασία με ελεγκτές της εταιρείας 
•Εξωτερικές εργασίες λογιστηρίου 
•Διεκπεραίωση λογιστικού σχεδίου,  
εκπιπτόμενων δαπανών επιχειρήσεων, χειρισμού 
παρακρατούμενων φόρων, ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, 
ΦΠΑ, τιμολόγηση, φορολογία εισοδήματος  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 3 έως 5 έτη σε εταιρείες ΑΕ  
διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας), με μεγάλο 

Αγγελίες εργασίας



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

11Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

δίκτυο πελατών & προμηθευτών 
•Άριστη γνώση ERP και ευχέρεια χρήσης  
λογιστικών προγραμμάτων  
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση H/Y & Microsoft Office (Ms-Excel)  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
https://goo.gl/hjhtuq

ΟιΚΟνΟΜιΚΑ στελεχη
Our client is a leading company within the consumer 
goods industry. Due to its expansion, is looking to 
recruit a: 

Head of Accounting Department 
(ACC/0515) - Athens

The position holder will be responsible for 
managing and overseeing the daily operations 
of the accounting department, monitoring and 
analyzing accounting data and procedure financial 
reports or statements. 

More specifically, the job holder will be 
responsible for:  
•Process month and end year process 
•Meet financial accounting objectives 
•Coordinate and complete internal controls 
•Overview the tax and accounting law 
developments 
•Overview the annual closing process  
(on an individual and consolidated level) 
•Liaise with auditors to ensure annual monitoring 
is carried out 
•Emphasis on consolidation

The ideal candidate should have analytical, 
problem solving and decision making skills  
and must be focus on the details. He/she should 
be a strategic thinker with advanced visioning skill 
and advanced people management skills. 

He/she should be able to manage performance, 
meeting the following requirements:  
•10 years experience in accounting department-
minimum 3 years experience in people 
management positions 
•Degree in accounting/finance 
•MSc in accounting/finance 
•Knowledge of SAP 
•ACCA or relevant certification in finance 
•IFRS accounting

If you are dreaming of a career in a leading multinational 
company, you can take the chance and apply to the 
following link: http://goo.gl/cl7HLJ stating the code 
ACC/0515. All applications will be treated as highly 
confidential. Follow us to LinkedIn, Twitter, Facebook, 
so as to be immediately informed about our latest 
news and ads!

Randstad Hellas, is seeking to employ a Financial 
Analyst, on behalf of its client, a multinational organisation.

Αρμοδιότητες / Responsibilities:  
•Preparation of monthly IFRS financial statements 
and financial reporting 
•Monitoring and analyzing monthly / quarterly / 
yearly results against budget  
•Performing ad hoc financial analysis 
•Monthly cash flow analysis 
•Consolidation of results 
•Supplier contract’s monitoring 
•Efficient cooperation with all related 
departments and timely acquisition and process of 
financial information

Προσόντα / Requirements:  
•Bachelor or Diploma from an Economic  
or Accounting university major 
•A proven track record of 4 years of experience 
in similar role (financial analysis, reporting, 
budgeting, planning),  
•PC literacy (advanced Excel skills) 
•Knowledge of IFRS 
•Knowledge of accounting 
•Excellent command of both written and spoken 
English and Greek 
•Ability to work under pressure 
•Ability to prioritize tasks and accomplish tasks  
on a timely manner 
•Analytical thinking and attention to detail

Desired Skills:  
Knowledge of MS Access 
Knowledge of a financial reporting software

Πληροφορίες / Information: John Karlos,  
210 6770523

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

For more job openings please visit our website www.
randstad.gr and register your CV in our database to 
be eligible for current or future job openings.

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

All applications are considered strictly 
confidential. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter,  
www.randstad.gr

Zeincro, is an international CRO company which is 
currently looking to recruit:

Clinical Contracts & Budgets Associate  
Located in Athens

Responsibilities: 
•Negotiates contracts, study budget  
and milestones with sites. 
•Supports resolution of contract issues. 
•Escalates contract and budget issues  
to Sponsor’s Legal or Pricing group and study 
management as appropriate. 
•Supports contacting with local vendors. 
•Maintains contract tracking in appropriate 
systems. 
•Manages and processes payments related  
to all clinical trials contracts in the financial  
and payment systems. 
•Performs ongoing and/or end of study contract 
budget reconciliation, as needed. 
•Sets up financial data, raise purchase orders  
and handles that appropriate entries/requests  
into the relevant financial and payment systems. 
•Maintains payment records and provides 
assistance with audit review records.

Qualifications: 
•BA/BS/BSc 
•Relevant experience is preferred 
•Strong attention to detail and well developed 
numeracy skills  
•Data analysis and presentation 
•Excellent command of Greek and English 
language (both verbally and written) 
•Strong organizational skills 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows  
and MS Office 
•Time management and prioritization

The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Private medical insurance

Please send your full CV, through e-mail to the 
following address: smaltezou@zeincro.com

πρΟΓρΑΜΜΑτιστεσ
Green Projects S.A, a dynamic sustainable technology 
and innovation provider, is seeking a professional to 
cover the following opening:

Application Developer  
(Athens)

Job description: 
•The appropriate candidate will have the following 
responsibilities: 
•Design and develop cutting-edge software and 
applications 
•Design and develop user friendly data 
management systems and databases 
•Contribute in R&D activities and innovation 
practices

Candidate profile 
Required skills: 
•Degree in Computer Science or other relevant 
field 
•Experience in developing web applications with 
ASP.NET, Visual Basic.NET, JavaScript, AJAX, 
jQuery, Web Services, Java, C++ 
•Experience in building reports (rdlc) 
•Database systems experience with SQL Server, 
Oracle, and MySQL. 
•Experience managing multiple projects 
simultaneously 
•Ability to cope with fast changing technologies 
used in application development 
•Excellent command of the English language 
(written & verbal) 
•Military obligations fulfilled

Desired skills: 
•Post graduate degree in Computer Science 

•At least 3 years of working experience in analysis 
and design of information systems 
•Experience to build visualization and data 
services 
•Experience to build IOs and android applications 
•Working knowledge of data mining techniques, 
including regression analysis, clustering, decision 
trees, neural networks and many more

Personal characteristics: 
•Strong communication skills 
•Excellent problem solving abilities 
•Analytical and critical thinking skills 
•Self-starter with interest and ability to work both 
independently and highly collaboratively 
•Highly self-motivated and methodical,  
with attention to detail

Send your CV this e-mail: info@green-projects.gr

Full Stack Developer

Απαραίτητες γνώσεις: 
•Relational Databases (MySQL or similar).  
Εμπειρία σε μη σχεσιακές βάσεις (MongoDB,Redis 
or similar) θεωρείται plus. 
•Object oriented PHP programming με γνώσεις 
και εμπειρία σε κάποιο framework κατά προτίμηση 
Cake PHP ή Zend Framework 1/2. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη web applications με 
Javascript με χρήση MVC frameworks όπως 
AngularJS, BackboneJS, KnockoutJS or similar, 
και γνώσεις JQuery. Γνώσεις plain javascript/
ecmascript 6 θα ληφθούν σοβαρά υπόψη 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη web applications  
σε HTML5/CSS3 με χρήση Bootstrap. Γνώσεις 
Sass Less θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. 
•Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία  
στην ανάπτυξη εμπορικών διαδικτυακών  
εφαρμογών. 
•Γνώσεις και εμπειρία στη δημιουργία  
και συντήρηση κατανεμημένων συστημάτων  
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο ακόλουθο 
e-mail: iliaspantoleon@specroom.gr

Analyst (RUP, UML)  
(ref: AN/06/15) 

Valenciennes, France 

With specialisation in collection of Business 
Requirements, Analysis, Design, Implementation, 
Test and Deployment of complex and multi-tiered 
Information Systems, Configuration and Change 
Control Management.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
Software, Information and Communication Technologies 
company, operating internationally (Athens, Brussels, 
Luxembourg, Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, 
London, Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company 
employs over 600 engineers and IT experts. We design 
and develop software applications using state-of-the-
art technology. Our current ICT projects have a value 
exceeding 200 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS is 
a renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European 
Agencies and national government Administrations 
internationally.

We currently have a vacancy for an Analyst fluent 
in English, to offer his/her services as an expert who 
will be based in Valenciennes, France. The work will 
be carried out either in the company’s premises or 
on site at the customer premises. In the context of 
the first assignment, the successful candidate will 
be integrated in the Analysis team of the company 
that will closely cooperate with a major client’s IT 
team on site.

Your tasks: 
•Establish the Business case for the system,  
the implementation model, the functional  
and non functional requirements, the architecture 
and design of an information and communications 
system; 
•Analysis and detail Use cases, data analysis  
and modelling; 
•Responsible for the analysis of the integration  
of existing information systems; 
•Identify all external entities and related 
interactions.

Your skills: 
•Minimum 12 years of combined relevant 
university studies and experience in IT; 
•Minimum 2 years of experience in architecture, 
design and development of information systems 
using UML or CASE tools; 
•Minimum 2 years of experience with RUP  
and with relational databases; 
•Hands on experience in collecting, analyzing, 

specifying requirements and in the design and 
implementation of complex Information Systems; 
•Good interpersonal, analytical, problem-solving 
and planning skills; 
•Excellent command of English, both written  
and oral.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team of a major European Institution, operating 
in an international, multilingual and multicultural 
environment where you can expect real chances to 
make a difference, please send us your detailed CV in 
English, quoting reference: (AN/06/14) to the following 
e-mail address: careers@eurodyn.comWe offer an 
extremely competitive remuneration and benefits 
package, based on qualifications and experience.

All applications will be treated as confidential. You 
may also want to consider other open requests on 
our web site (www.eurodyn.com)

Intelligen Inc., a US-based software company, active 
in the area of computer-aided design, modeling and 
scheduling of industrial processes, with presence 
and customers all over the world, seeks to hire for 
its office in Thessaloniki, Greece, a person for the 
following position:

Product Development Engineer

Responsibilities:  
Design and develop MES and MRP/ERP features 
for our process scheduling system related to: 
•Data visualization for the web application front-end 
•Infrastructure functionality for the database 
back-end 
•Interface and workflow enhancements  
for the production live-updating application 
•Work with development team and/or users  
to continuously improve our products

Qualifications:  
•BS degree in Computer Science or Information 
Systems orBSin any technical field with equivalent 
demonstrated systems experience 
•Programming languages: Javascript/CSS, 
HTML5, C#, T-SQL, C++ 
•Technologies: ASP.NET, Web API, MS SQL 
Server, WPF, MFC

Preferred Experience:  
•Experience with MES, MRP/ERP systems 
•Experience with batch process control and batch 
records systems

Personal:  
•Excellent oral/written communication in english 
•Ability to work independently 
•Ability to work with a geographically diverse team

Contact Person: Dimitris Vardalis. Send your cv to 
this e-mail: dvardalis@intelligen.com

Η Clip News Α.Ε. αναζητά: 

Software / Database Developer 

Που θα στελεχώσει το τμήμα πληροφορικής της εταιρίας.

Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης εργασίας θα 
είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων 
και την ανάπτυξη εφαρμογών, καθώς και για τη σω-
στή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της 
εταιρίας, σε συνεργασία με την ομάδα πληροφορικής 
της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου μηχανικού πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 1 έτους 
τουλάχιστον σε ανάλογη θέση 
•SQL scripting, σχεδίαση βάσεων δεδομένων 
(Database Design – MSSQL Server)  
και μετασχηματισμό βάσεων δεδομένων  
(SQL Server Data Transformation – Integration 
Services) 
•Object-Oriented Programming language (Java) 
•Πολύ καλή γνώση εγκατάστασης και αναβάθμισης 
Software / Hardware με εξοικείωση  
στον εντοπισμό σφαλμάτων 
•Καλή γνώση Windows Server 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες  
επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων  
και ικανότητα κριτικής σκέψης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικός και γραπτός λόγος)

Τι προσφέρουμε: Ενδιαφέρουσα εργασία με χρή-
ση εργαλείων σύγχρονης τεχνολογίας, ελκυστικές 
αποδοχές, εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον. Εκπαίδευση που σας προετοιμάζει ώστε 
να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@clipnews.gr
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Senior Java Spring 
 Software Developers  

Αθήνα

H Sigmasoft S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά Senior Java Spring 
Software Developers. 

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, 
συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε ανάπτυξη 
εφαρμογών JAVA SPRING 
•Ελάχιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε Oracle 
PL/SQL 
•Άριστη γνώση Web Services (REST/SOAP) 
•Άριστη γνώση Javascript/Angular JS  
•Άριστη γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns 
•Βασικές γνώσεις Linux

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@sigmasoft.
gr με κωδικό: DevAth2015. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι υποψήφιοι(ες) που θα 
επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών 
τους, θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

Η ELICON E.E., μια δυναμική εταιρία κατασκευής 
παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητά να προσλάβει με πλήρη απασχόληση:  

Προγραμματιστή

Απαραίτητες γνώσεις:  
•PHP, CodeIgniter 
•Java 
•MySQL 
•HTML, HTML5, CSS3 
•Javascript, jQuery 
•Flash 
•C++, Qt 
•C# 
•Network 
•Linux

Ικανότητες και προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών (ανάγνωση, γραφή και ομιλία) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψήφιους) 
•Ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 

Αποστολή βιογραφικού με e-mail στη διεύθυνση 
info@eliconsoft.com

About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., 
Ltd. is one of the leading players in the global telecom 
market based in China. Our products and solutions 
have been deployed in over 140 countries, serving 
more than one third of the world’s population. We have 
over 62,000 product and solution R&D employees, 
which comprise more than 44% of Huawei’s total 
employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor 
to bring better communication services to more people 
to help them live a better life. For further information, 
please visit us now at: http://www.huawei.com. We 
are offering a challenging position, the opportunity 
to grow with us!

Radio Network 
Optimization Engineer - Athens

If you are considering the challenge of a new role in 
a rapidly growing global company, we are seeking 
a radio network  optimization engineer with “can do 
spirit” to deliver excellent results together with Huawei 
CEE and Nordic Region team. Location of Regional 
Packet Switch Engineer is in Greece while taking the 
responsibility to support Huawei CEE Region.

This is an excellent opportunity to become a part of 
a great team with scope for long-term opportunity 
and rewards. The company is growing quickly and 
this professional role will have a strong presence in 

CEE and Nordic Region. We are offering a challenging 
position and the opportunity to grow with us.

Responsibilities: 
•Support of radio network optimisation activities 
and customer communication. 
•Participation in the monitoring and performance 
Improvement of a Radio Network. 
•Collect and analyze required symptoms/data  
in case of degraded KPIs. 
•Elaborate and provide optimization 
recommendations 
•Analysis, troubleshooting and knowledge  
of a multivendor environment. 
•Prepare configuration data, consistency check 
and implement them via LMT or M2000. 
•Perform other related duties as assigned  
or requested. 
•Provide technical guidance to customer teams/
Huawei teams 
•Consult with local affiliates/customer team  
to normalize expectations and develop working 
relationships and get acceptance for completed 
clusters.  
Candidate profile: 
•5 years practical experience in planning  
and optimization of 2G/3G Radio Networks 
•2 years practical experience in planning  
and optimization of LTE Radio Networks 
•Knowledge in basic telecommunication tools  
like MapInfo, TEMS, NEMO or SwissQual. 
•University degree in telecommunication 
engineering, computer science, or equivalent 
degree. 
•Skillful in computing by operating MS Word, 
Excel, Access Powerpoint and MS Access 
programs. 
•Fluent in English(mandatory) Greek preferred 
•Ability to travel on a short-term basis if required 
•Able to work in a multicultural environment 
•Well developed written and oral communication 
skills, including the ability to liaise with people  
at all levels of the organization  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development  
in a multinational company  
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to the 
following e-mail: christina.dorva@huawei.com

ΓρΑφιστεσ
H Βάμβαξ Α.Ε. με εμπειρία άνω των 60 ετών στην 
παραγωγή λευκών ειδών και χαλιών με αποκλειστι-
κότητα των διεθνών brands  Guy Laroche, Pierre 
Cardin, Blumarine και Saint Claire. Ζητά:

Σχεδιαστή / Σχεδιάστρια  
για το Σχεδιαστικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού υφάσματος 
•Άριστη γνώση Adobe Suite (Photoshop, 
Illustrator, InDesign) 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής 
σε νέες τεχνολογίες. 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού  
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια

Η θέση εργασίας αφορά το υποκατάστημα της εταιρίας 
στη Νέα Σμύρνη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
a.kouvarakou@vamvax.gr

τηλεφωνιΚη  
εΞΥπηρετηση

H Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών 
contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον χώρο 
του direct marketing και telemarketing, αλλά και το 
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφαλίζουν 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπη-
ρέτησης και προώθησης στο καταναλωτικό κοινό. 
Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, 
και σε επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον 
απώτερο της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να 
καλύπτει κάθε ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης 
σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομάδα 
των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων 
της, Νέοι και Νέες οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν 
εκπρόσωποι προώθησης υπηρεσιών της κάρτας υγείας 
Ey Club. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 

16:30 μέχρι και τις 21:30 κατά τις εργάσιμες μέρες 
ΔΕ-ΠΑ. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχό-
λησης προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος / η Λυκείου 
•Κυρίες από 30 ετών και άνω. 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω:
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική  
κάλυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 

 Άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro - είσοδος μπροστά. 
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: hr@aerotel.gr
Follow us on LinkedIn / Foursquare / Twitter / 
Facebook / GooglePlus

Customer Support Representative

A branch office of a leading international trading 
company in stocks, commodities an indices, is seeking 
native speakers in Spanish, Arabic, Chinese and Hindi 
for full time position in its Athens branch office.

High salary and attractive benefits package.

Job description - customer support agents - 
conducting: 
•Initial contact with potential customers  
of the company.  
•Offering advice for prospective clients’ interests 
and requests over the phone and via email

Qualifications Required: 
•Spanish, Arabic, Chinese or Hindi - Native 
Speaker 
•English - moderatc 
•Prior experience is not necessary, as full in house 
training is provided

For Immediate consideration please forward your 
resume to the following e-mail: hrathens@iforex.
com. Our Privacy Policy: Υour resume and information 
will be kept confidential.

εΜπΟρΟΫπΑλληλΟι
Πωλήτριες μερικής 

 ή πλήρους απασχόλησης

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

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

Η NEF-NEF AE. ελληνική εταιρία, με ηγετική θέση 
και παρουσία πάνω από 50 χρόνια στον χώρο των 
λευκών ειδών ζητά:

Πωλήτρια Λιανικής  
Πλήρους Απασχόλησης 

Για shop in shop στο πολυκατάστημα Notos Home 
Πλατεία Κοτζιά. 

Προφίλ υποψηφίου:  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής  
ή πολυκατάστημα 
•Απαραίτητο επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακός και μεθοδικός χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και έμφαση 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα και τη διακόσμηση σπιτιού 
•Καλή γνώση του αντικειμένου των λευκών ειδών 
επιθυμητή 
•Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών.

Παροχές:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο info@nef-nef.gr

Αρτοζαχαροπλαστείο ζητεί:

Πωλήτρια 

•Απαραίτητη η προϋπηρεσία έως 35 χρονών  
για τις περιοχές: Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πεντέλη, 
Χαλάνδρι.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
career@thebakers.gr

 
Ταμίας σε Εταιρία Διακίνησης 

Βιβλίων - Αθήνα

Η εταιρία ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε., μία από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρίες στο κλάδο της διακίνησης βιβλίων στην 
Ελλάδα, ζητά για την έναρξη της σχολικής περιόδου 
2015 (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2015) να καλύψει την 
παρακάτω θέση: ταμίας στη κεντρική μας αποθήκη 
(Κολωνός).

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα 
ενσωματωθεί στο λογιστήριο. Τα βασικά καθήκοντα 
θα είναι η παραλαβή των εισπράξεων των οδηγών 
της εταιρείας, η καταχώρηση των δαπανών και των 
τιμολογίων αγορών στο ERP της εταιρίας.

Προσόντα: 
•Χειρισμός εφαρμογών Η/Υ 
•Πτυχιούχος ή φοιτητής οικονομικής σχολής 
•Ωράριο 12ωρο (ειδικά τη περίοδο 10-25  
Σεπτεμβρίου) 
•Δυνατότητα ανταπόκρισης σε μεγάλο όγκο  
εργασίας

Η εταιρία μας πληρώνει όλες τις υπερωρίες  
των εργαζομένων.

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

Πωλητές / Πωλήτριες

Για τα καταστήματα στην ανατολική Αττική (Κορωπί, 
Παιανία, Μαρκόπουλο, Πικέρμι, Πόρτο Ράφτη, Γέρακα).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις περιοχές.
Αποστολή βιογραφικών στο  e-mail: jobs@petcity.gr

 
Υποδιευθυντής-τρια 

Καταστήματος στη Σύρο

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

Τα καθήκοντά σας: 
•Υποστηρίζετε και αντικαθιστάτε 
 το/τη διευθυντή-τρια κατ/τος στα καθήκοντά  
του, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα τη διαχείριση  
ενός κατ/τος 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών  
και ασχολείστε με εργασίες όπως διάταξη  
και παρουσίαση των εμπορευμάτων, παραγγελίες 
και ανεφοδιασμό, χρηματοοικονομική διαχείριση, 
απογραφές 
•Μεριμνάτε για την εύρυθμη λειτουργία  
του κατ/τος, την καθαριότητα και εφαρμογή  
των κανονισμών υγιεινής και την επίτευξη  
των στόχων, συντονίζοντας παράλληλα  
τους πωλητές-τριες /ταμίες, μέσω προγράμματος 
εργασίας 
•Εργάζεστε με πλήρη απασχόληση,  
αναλαμβάνοντας βάρδιες
Το προφίλ σας: 
•Διαθέτετε ευχάριστη προσωπικότητα  
και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι  
στους πελάτες 
•Εργάζεστε με υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητες  
διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης  
του προσωπικού 
•Ιδανικά είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης 
εκπαίδευσης, με εμπειρία σε θέση ευθύνης  
στο χώρο του εμπορίου

Τι προσφέρουμε: 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης 
•Οι αποδοχές σας ξεκινούν από 1350€ μικτά μηνιαία 
•Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση 
•Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
εκπαίδευσης, 20 περίπου εβδομάδων,  

συνέχεια στη σελ. 14
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σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια  
για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση  
της εκπαίδευσης είστε έτοιμοι-ες να ενσωματωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας και να αναλάβετε 
σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/Sy6up8

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

Πωλήτρια Λιανικής 
(Full Time)

Για τα καταστήματα μας, στα δυτικά προάστια.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας

Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: n.koutela@attrattivo.gr, υπ όψιν 
Κας Ντίνας Κουτέλα.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Πωλητές / τριες 
για πλήρη απασχόληση, 

για το κατάστημα στo Βόλο 

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, e-mail: hr@dexim.gr. 
Κωδικός αγγελίας: 2015101.

To εστιατόριo ΚFC στο Σύνταγμα ζητά:

Ταμίες

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

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προ-
σωπικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης 
χρωματοβιομηχανίας:

Πωλητή/τρια Λιανικής 
 για 2ήμερη Απασχόληση 

 Περιοχή: Λάρισα
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-2 ετών σε πωλήσεις 
λιανικής 
•Επιθυμητή εμπειρία σε εργαλεία/χρώματα  
ή παρεμφερή προϊόντα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση  
Πρόγραμμα: 
•2ήμερη απασχόληση εβδομαδιαίως  
(Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο)  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητική αμοιβή 

•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Εκπαίδευση 
Οι ενδιαφερόμενες/οι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR PRL01), μέσω e-mail: 
cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230.

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

Πωλητή/τρια Χονδρικής Πώλησης  

Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου σε Αττική και επαρχία.  
Προφίλ υποψηφίων: 
Προϋπηρεσία στο χώρο ένδυσης. 
•Να είναι ενθουσιώδης, επικοινωνιακός, σοβαρός, 
μεθοδικός, να έχει επαγγελματικούς στόχους  
και επιθυμία για μακροχρόνια συνεργασία. 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία εφόσον  
χρειαστεί (όλα τα έξοδα καλύπτονται από την εταιρία) 
•Να είναι ικανός να διαχειριστεί προβλήματα  
σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows  
και MS -Office (word, excel, power point)

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

Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία προϊόντων ηλεκτρο-
λογικού βιομηχανικού εξοπλισμού και προϊόντων 
αυτοματισμού ζητά:

Πωλητή Αθηνών-Επαρχίας

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία πωλήσεων 
•Διαχείριση, επικοινωνία και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Διαχείριση αποθεμάτων και στόχων 
•Έρευνα αγοράς 
•Έρευνα ανταγωνισμού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της αγοράς βιομηχανικού  
ηλεκτρολογικού υλικού και του σχετικού  
ανταγωνισμού 
•Επικοινωνιακός με καλές διαπραγματευτικές 
ικανότητες και ευχέρεια λόγου 
•Υπομονή και επιμονή 
•Τουλάχιστον τριετής απασχόληση σε παρόμοια 
θέση 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχέρεια για ταξίδια σε επαρχία

Θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης. 
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ΄κατηγορίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cvelelmec@gmail.
com ή στο fax: 210 3424168.

Σύμβουλος Πώλησης Φωτισμού 
Ηράκλειο Κρήτης

Εταιρικό Προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία 
στο χώρο του Ηλεκτρολογικού Υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα Τμήματα Φωτισμού, Φωτοβολταικών, 
Βιομηχανικού Υλικού και Κτιριακών Λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες Παραγωγής Ηλε-
κτρολογικών Πινάκων.
Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό 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 Φωτισμού

Ο/ Η έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των πελατών 
καθώς και την ανάπτυξη - παρακολούθηση ειδικού 

πελατολογίου (αρχιτέκτονες - διακοσμητές) καθώς και 
την ευθύνη της έκθεσης του καταστήματος σύμφωνα 
με τα εταιρικά πρότυπα.

Ο /Η αναμένεται να έχει υψηλή απόδοση σύμφωνα 
με τα πρότυπα που έχουν τεθεί.

Προφίλ υποψηφίου 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης  
και αρχιτεκτονικής εσωτερικών χωρών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων Φωτομετρίας 
Dialux - Relux 
•Επιθυμητή γνώση Autocad 2D 3D 
•Εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση

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 συγκεκριμέ-
νη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 
εργασιακού σας ρόλου.

Κατά την διάρκεια της Εισαγωγικής σας Εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προιοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστεί-
λατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@kafkas.gr

Από την εταιρία Mega Systems AEBE ζητείται:

Πωλητής/τρια  
για το υποκατάστημά στη Λάρισα

Απαραίτητα προσόντα  
•Ηλικίας έως 40 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες - ομαδικό πνεύμα -  
επικοινωνιακός 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος

Προσφέρονται  
•Μισθός - ασφάλιση 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εβδομάδων 
•Συνεχής εκπαίδευση μετά την ανάληψη καθηκόντων 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη καριέρας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων με φωτο-
γραφία στο e-mail: akarantoni@megasystems.gr 
ή fax 211 1099599.

Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του 
Internet Marketing ζητάει άτομα με εμπειρία στο 
κομμάτι της οργάνωσης για στελέχωση του τμήμα-
τος πωλήσεων b2b.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι Λυκείου (Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ Επιθυμητά) 
•Δευτέρα-Παρασκευή, 4ωρο (10.00-14.00) 
•Καλή χρήση του λόγου 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Ικανότητα πειθούς & διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Αυτοπεποίθηση  
•Φιλοδοξία για εξέλιξη

Πακέτο αποδοχών: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Εκπαίδευση 
•Σύγχρονος & ευχάριστος χώρος εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαία bonus παραγωγικότητας 
•Ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο 
παρακάτω e-mail: info@esteps.gr

 
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος - Διανομέας  
των οίκων ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων 
(Αθήνα)

•Έχετε προϋπηρεσία στο χώρο του αυτοκινήτου 
•Έχετε δημιουργική διάθεση και επικοινωνία 
•Είστε δυναμικός και φιλόδοξος 
•Σας χαρακτηρίζει η συνέπεια και η διάθεση  
για δουλειά 
•Έχετε αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Είστε μέχρι 35 ετών 
•Γνωρίζετε Πληροφορική 
•Μπορείτε να ταξιδεύετε

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό 
•Bonus 
•Ασφάλιση

Τότε: Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@
parnasoil.gr. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Συστα-
τικές επιστολές απαραίτητες.

Η Gruppo GT, εισαγωγική εταιρεία που αντιπροσω-
πεύει στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη Ιταλική εταιρεία 
δερμοκαλλυντικών Bionike, ζητά:

Υπεύθυνους Πωλήσεων 

Με εμπειρία, για όλη την Ελλάδα.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
info@gruppo-gt.gr, τηλ: 2341023115, fax: 2341020933.

Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού 
ζητεί:

Πωλητή

Για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στη 
Θεσσαλία με έδρα τη Λάρισα & στην Αττική.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα  
των πωλήσεων τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια  
στον προφορικό λόγο, κοινωνικότητα,  
εξωστρέφεια, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
πνεύμα συνεργασίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με το βιο-
γραφικό. Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια.  Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

 
Υπεύθυνος Διαχείρισης 

Πελατών - Αθήνα

Η ομάδα της MOBIPLUS, η πιο πρωτοπόρος και δυ-
ναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία υπηρεσιών mobile & 
direct marketing, ζητά νέο δημιουργικό, ευέλικτο & 
ενθουσιώδη για να εργαστεί στο τμήμα διαχείρισης 
πελατών.

Προσόντα: 
•Ηλικία 25-30 ετών 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής. 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών 
•Εμπειρία σε διαχείριση πελατών 
•Γνώση τεχνολογίας mobile και digital marketing 
•Αναπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες, επικοινωνιακό άτομο  
H εταιρία προσφέρει:  
•Ελκυστικές αποδοχές 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Επαγγελματική και συνεχή εκπαίδευση  
σε σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 
στον τομέα του MOBILE ADVERTISING

Στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο e-mail:  
info@media-plus.gr με τον τίτλο  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ και θα  
σε καλέσουμε άμεσα, website: www.mobiplus.co

Υποκατάστημα θυγατρικής μεγάλου τραπεζικού ομί-
λου ζητά για την ανάπτυξη νέας μονάδας, στελεχιακό 
δυναμικό για τις θέσεις:

Συντονιστής Ομάδας 
Σύμβουλος Πωλήσεων - Αθήνα

Προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. – Ι.Ε.Κ. - λυκείου 
•Ηλικία 25-45 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Θετική σκέψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερο πακέτο αποδοχών 
•Δια βίου επιμόρφωση 
•Ομαδική ασφάλιση

•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη 
Αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
j.varvaras1@gmail.com. Κατόπιν αξιολόγησης  
θα σας σταλεί πρόσκληση για συνέντευξη  
μέσω e-mail.

συνέχεια στη σελ. 16





Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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πωλητεσ ΥΓειΑσ
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή

Για τον κλάδο του φαρμακείου με έδρα την Αττική. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο χώρο πωλήσεων 
φαρμακείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών στο χώρο 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Δυναμικός χαρακτήρας, ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Έως 40 ετών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dorothealentis2001@yahoo.co.uk 

 
Η IN GROUP ΑΕ, η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον 
τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για 
λογαριασμό πελάτη της:

Πωλητή για Δίκτυο Φαρμακείων 
(OTC Προϊόντα) - (HR IN468)

Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος για προώθηση/πώληση  
των σκευασμάτων της εταιρείας και την ανάπτυξη 
του δικτύου πωλήσεων. 
•Αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη  
σχέσεων με δίκτυο πελατών.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής εξωτερικού 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
στην πώληση στο χώρο του φαρμακείου 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άτομο δυναμικό, επικοινωνιακό και φιλόδοξο 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δυνατότητα για ταξίδια (25% του χρόνου)

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο & πλήρη κάλυψη εξοδολογίων 
•Προοπτική εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, αναγρά-
φοντας τον κωδικό θέσης μέσω e-mail: cv@ingroup.
gr, fax: 210 8210230.

ιΑτριΚΟι επισΚεπτεσ
Η Beatific (η ανερχόμενη εταιρία στο χώρο των ιατρικών 
καλλυντικών του ομίλου Υγεία) αναζητά:

Cosmetology Sales Expert

Για την άμεση κάλυψη της θέσης σε κατάστημα καλ-
λυντικών στην Αθήνα (Β. Προάστια).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αισθητικού - υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
στην κοσμετολογία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις καλλυντικών 
επιλεκτικής διανομής ή φαρμακείου και καλή γνώ-
ση των προϊόντων ομορφιάς. 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ευέλικτο ωράριο. 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πλήρη 
ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές 
εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχε-
μύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλό-
τερες υποψήφιες, οι οποίες και θα ειδοποιηθούν 
για προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενες που 
συγκεντρώνουν τα πιο πάνω προσόντα, μπορούν 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο 
e-mail: info@beatific.gr 

 
Εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή της 
Θεσσαλίας με αντικείμενο εργασίας την διάθεση 
Αναλώσιμων Ιατρικών Υλικών (επιθέματα, καθετή-
ρες, στόμιες) αναζητά: 

Ιατρικούς Επισκέπτες

Για το τμήμα Πωλήσεων στην Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία, Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα-Καρδίτσα, 
Βόλος) Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο.

Υπευθυνότητες θέσης:  

•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχου

Προφίλ / Προσόντα υποψηφίου:  
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή σε ανάλογη θέση 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
(για άνδρες υποψήφιους) 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου

Παροχές:  
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση 
•Βασικός μισθός (ένσημα) & bonus επί των πωλήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο e-mail: healthplast@
yahoo.gr. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. 

Ιατρικός Επισκέπτης - Αθήνα 
Κωδικός θέσης: IEA

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό 
σχεδιασμό και στην δέσμευση της στον ανθρώπινο 
παράγοντα. 

Ο / Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:  
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
• Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία πωλήσεων  
στον ιατρικό χώρο  
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Η εταιρία προσφέρει:  
•Βαθμολογική εξέλιξη μετά από σύντομο αρχικό 
διάστημα 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, iphone 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332, στο 
e-mail: nio@gcp.gr, στη ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά. Site: www.gcp.gr

Η εταιρία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποι-
είται στη διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και Επιθεμάτων Ελκών και Εγκαυμάτων 
αναζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη

Για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων των Επι-
θεμάτων με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & 
συντήρηση πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής 
πολιτικής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες Θέσης  
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων

Προφίλ/Προσόντα Υποψηφίου  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα 
Πωλήσεων Επιθεμάτων Ελκών και Εγκαυμάτων  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & Άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης

Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική 
εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το 
επιθυμητό Προφίλ υποψηφίου. Θα τηρηθεί πλήρης 
εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
advanceproducts.gr

ιΑτρΟι
 Ειδικός Παθολόγος ή Ειδικός στη 

 Γενική - Οικογενειακή Ιατρική - Αθήνα
Η θέση αφορά γιατρούς που ενδιαφέρονται στη διαχεί-
ριση και θεραπεία χρονίων νοσημάτων. Ο γιατρός που 
θα προσληφθεί θα εκπαιδευτεί στην κλινική εφαρμογή 
της ταχύτερα αναπτυσσόμενης επιστήμης στο χώρο 
της ιατρικής, Metabolomics, με βάση το εγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα του European Institute of Nutritional 

Medicine, E.I.Nu.M. (αναγνώριση συνεχόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης: 30 CME credits).

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:  
•Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή,  
•Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας,  
•Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών  
δημοσιεύσεων,  
•Άριστη γνώση αγγλικών.  
•Η γνώση της Ιταλικής ή/και της Γερμανικής  
γλώσσας θα αξιολογηθούν ως επιπλέον προσόντα.

Λόγω της συνεργασίας με κλινικές του εξωτερικού 
(Ιταλία / Ελβετία) είναι απαραίτητη η δυνατότατα με-
τακίνησης και εκτός έδρας κάποιες ημέρες κάθε μήνα. 

Αν είστε νέος γιατρός που επιθυμείτε να κάνετε καριέρα 
και να διεξάγετε κλινικό ερευνητικό έργο στον ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο τομέα της ιατρικής, την Metabolomic 
Medicine, στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
clinic@drtsoukalas.com

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

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους 
ή Πλαστικούς Χειρουργούς 

για Πλήρη ή Μερική Απασχόληση - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (1500€ 
καθαρά + bonus) σε ένα σύγχρονο και δυναμικό πε-
ριβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.

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

 
ΩΡΛ 

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.

Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sosiatroi@sosiatroi.gr ή στο fax: 210 8212611

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8211888 
και στην στη ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

Ζητείται Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
για 6ώρη απασχόληση έως και τον Ιούνιο.

Απαραίτητη η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Βόλος - Πάτρα - Ηράκλειο.

Αμοιβή: 10 Ευρώ/ώρα+ΦΠΑ. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr2@eurotraining.
gr. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 
3306086, με εσωτερικό 217.

Ο πελάτης μας, εταιρία Εξ. Υ.Π.Π. στο πλαίσιο ανάπτυξης 
των εργασιών της αναζητά συνεργάτες:

Ιατρούς με Ειδικότητα Ιατρού Εργασίας 
Ιατρούς Διαφόρων Ειδικοτήτων 

(Κωδ. Θέσης: AS-IE) – Αθήνα

Που  πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις  
του Νόμου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  
ιατρού εργασίας σε πελάτες της. 

Η  εταιρία παρέχει εξωτερικές υπηρεσίες πρόληψης και 
προστασίας στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στο 
χώρο της εργασίας. Η εταιρία παρουσιάζει δυναμική 
ανάπτυξη έχοντας ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
τη συνέπεια, αξιοπιστία και ποιοτική εξυπηρέτηση των 
πελατών της.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Παροχή υποδείξεων και συμβουλών σε θέματα 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για 
τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.  
•Δημιουργία ιατρικών φακέλων των εργαζομένων 
•Υπόδειξη ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων 
παραγόντων που σχετίζονται με το εργασιακό  
περιβάλλον. 

Απαραίτητα προσόντα / προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο - άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Σχετική προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
•Γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση  
της Αγγλικής). 
•Δελτίο παροχής υπηρεσιών  
Σχέση εργασίας: 
•Απασχόληση ως εξωτερικό συνεργάτη  
Η εταιρία προσφέρει: 

•Άριστες συνθήκες συνεργασίας  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/XLoqdz

νΟσηλεΥτεσ
Ευέλικτη εργασία για:

Εσωτερικούς Φροντιστές 
Ηλικιωμένων στην Αγγλία 

Με αμοιβή από 500 GBP( 700 ευρώ) /εβδομάδα - live 
in carer.

Το γραφείο μας jobsallover.eu σε συνεργασία με 
τις εγκυρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης 
ανθρώπινου δυναμικού προσφέρει μοναδικά πακέ-
τα ευέλικτης απασχόλησης στον τομέα εσωτερικής 
φροντίδας ηλικιωμένων με πολύ υψηλές αμοιβές.

Μοναδικά πακέτα ευέλικτης εργασίας για εσωτερικούς 
φροντιστές υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο με αμοιβές 
που ξεκινούν από 500 λίρες εβδομαδιαίως (περίπου 
700 ευρώ/εβδομάδα) με διαμονή και διατροφή δωρεάν.

Παρέχονται μεγάλες δυνατότητες επιλογής  
προγραμμάτων εργασίας όπως: 
•1 εβδομάδα εργασίας/1 εβδομάδα άδεια 
•2 εβδομάδες εργασίας/2 εβδομάδες άδεια  
•3 εβδομάδες εργασίας/ 1 εβδομάδα άδεια 
•3 εβδομάδες εργασίας/ 3 εβδομάδες άδεια 
•4 εβδομάδες εργασίας/ 2 εβδομάδες άδεια

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των αδειών τους μπορούν 
να επιστρέφουν στην Ελλάδα, είναι ιδανική περίπτωση 
για άτομα που έχουν υποχρεώσεις στην Ελλάδα και 
δεν μπορούν να λείψουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απαιτούνται: 
•Εμπειρία στην φροντίδα ηλικιωμένων  
είτε από επαγγελματική συνεργασία  
είτε από φροντίδα ηλικιωμένων συγγενών, 
•Καλή γνώση αγγλικών με δυνατότητα καλής  
επικοινωνίας επίπεδο (Β2).

Παρέχονται: 
•Εξαμηνιαία συμβόλαια συνεργασίας  
με δυνατότητα επέκτασης, 
•Εκπαίδευση και 24ωρη υποστήριξη  
από εξειδικευμένο τμήμα της εταιρείας, 
•Επιλογή στην τοποθεσία εργασίας, 
•Βοήθεια στην προετοιμασία της συνέντευξης  
και σε όλα τα γραφειοκρατικά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογρα-
φικού Κ. Β. Ζώζης, e-mail: zozis@jobsallover.eu, τηλ. 
2313 032690, website: jobsallover.eu

ΘετιΚεσ επιστηΜεσ
Η Randstad Hellas, για λογαριασμό εταιρείας πε-
λάτη, αναζητά:

Γεωπόνο

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Τήρηση και εφαρμογή διαδικασιών για την έκδοση 
άδειας διακίνησης προϊόντων 
•Δημιουργία φακέλου ανά προϊόν 
•Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Προσόντα/requirements: 
•ΑΕΙ γεωπονίας (τομέας φυτικής παραγωγής  
ή φυτοπροστασίας), απαραίτητο 
•Άριστη γνώση αγγλικών, πτυχίο Proficiency  
απαραίτητο 
•Μεταπτυχιακός τίτλος, επιθυμητός 
•Προϋπηρεσία έως 3 χρόνια, επιθυμητή  
όχι απαραίτητη

Προσφορά/offer: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση ΙΚΑ

Πληροφορίες/information:+30 2310414731
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.randstad.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. 

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυνα-
μικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά 
για πάνω από δεκαπέντε έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελ-
ληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών μας. Αποστολή βιογραφικών μέσω του 
link: http://goo.gl/9ioomw Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές. Ακολουθήστε μας στο: 
LinkedIn, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr
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Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά:

Υπεύθυνο /η Βάρδιας

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων «The Bakers» ζητεί:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη 

Από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ζητούνται άτομα για Φολέγανδρο και Μύκονο για εργασία 
άμεσα έως 30/09/205 με ευχέρεια λόγου και πρωτοβουλιών.

Αυστηρός απαραίτητα προσόντα:  
•Χρήση υπολογιστή 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Αγγλικά  
Προσφέρονται διαμονή και αποδοχές  
αναλόγως προσόντων.   

Θα εκτιμηθούν:  
•Γνώσεις στο αυτοκίνητο 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα 
•Εμπειρία στα τουριστικά  
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικά  
σημειώματα στο e-mail: job-offers@tomaso.gr

•Με προϋπηρεσία έως 35 χρονών. 
•Περιοχή Άγιος Δημήτριος. 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
pastry@thebakers.gr 

Ορθοπτικός 

•Τόπος εργασίας: Ινστιτούτο 
οφθαλμολογίας  
& μικροχειρουργικής 
Ophthalmica, Θεσσαλονίκη  
•Πλήρης απασχόληση.  
•Σκοπός εργασίας:  
Η προεξέταση των ασθενών  
και η παροχή υποστήριξης  
στην ιατρική ομάδα  
της εταιρείας  
Κύρια καθήκοντα: 
•Να καταγράφει το ιστορικό 
των ασθενών. 
•Να διενεργεί την προεξέταση 
των ασθενών 
•Να παίρνει τη διάθλαση  
των ασθενών και να καταγράφει 
την οπτική τους οξύτητα. 
•Να διενεργεί τον έλεγχο  
της διόφθαλμης όρασης  
των ασθενών καθώς επίσης 
και των κορικών  
αντανακλαστικών τους. 

•Να μετράει την οφθαλμική 
πίεση των ασθενών. 
•Να μυδριάζει τους ασθενείς 
όπου χρειάζεται. 
•Να πραγματοποιεί τις εξής 
απεικονιστικές εξετάσεις: 
-Οπτική τομογραφία συνοχής 
-Φλουοροαγγειογραφία 
-Αγγειογραφία ινδοκυανίνης 
-Φωτογράφιση βυθού 
•Να συμμετέχει στο στήσιμο και 
την καθημερινή υλοποίηση της 
υπηρεσίας “Ophthalmica Club” 
του Κέντρου.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων 
διαχείρισης ασθενών 
•Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια 
και ακεραιότητα 
•Άριστη προφορική και γραπτή 
επικοινωνία 

•Αποτελεσματικότητα  
και διακριτικότητα στο χειρισμό 
ευαίσθητων θεμάτων 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
σε όλο το φάσμα  
των δραστηριοτήτων 
•Αξιοπιστία και εχεμύθεια 
•Ικανότητα εργασίας  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Παρέχεται ανταγωνιστικό  
πακέτο αποδοχών σε ένα  
σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας  
με ευκαιρίες εξέλιξης.

Όλα τα βιογραφικά  
θα εξεταστούν με πλήρη  
εμπιστευτικότητα.  
Απαραίτητη φωτογραφία. 
Παρακαλούμε αποστείλατε 
το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail:  
info@ophthalmica.gr

Υπεύθυνος Τμήματος Πωλήσεων 
Θεσσαλονίκη

•Πλήρης απασχόληση για τις 
ανάγκες λειτουργίας του νέου 
καταστήματος. 
•Προϋπηρεσία σε κατάστημα 

εστίασης απαραίτητη. 
•Ηλικία άνω των 30.

Αποστολή βιογραφικών  

στο e-mail: jobs@ateneo.gr  
(με επισυναπτόμενη  
φωτογραφία και κωδικό  
θέσης SF1).

Περιγραφή εταιρείας: Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. δραστη-
ριοποιείται από το 1977 στον τομέα της εισαγωγής 
και εμπορίας μικρών ηλεκτρικών οικιακών συσκευ-
ών, κλιματιστικών μονάδων και αφυγραντήρων. 
Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου 
με σημαντική ιστορική διαδρομή, συνεχή ανάπτυξη 
και συνεισφορά στο χώρο, λανσάροντας συνεχώς 
καινοτόμα προϊόντα στην αγορά.

Αρμοδιότητες: Ο υπεύθυνος του τμήματος πωλή-
σεων θα λαμβάνει συνεχώς μέρος στην εκπόνηση 
των εμπορικών αναπτυξιακών στρατηγικών και των 
στόχων των πωλήσεων της εταιρείας. Με συνεχή 
ανάλυση και εκτίμηση των αγορών, θα καθορίζει την 
πολιτική πωλήσεων της εταιρείας εντός Ελλάδος και 
θα συντονίζει τις αναγκαίες ενέργειες για προσέλκυση 
πελατείας και διατήρησης υφιστάμενης με συνεχείς 
επισκέψεις σε εμπορικές εκθέσεις εντός και εκτός 
Ελλάδος. Θα είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των 
στόχων του τμήματος πωλήσεων, το συντονισμό του 
σχετικού προσωπικού, της ανάπτυξης του δικτύου 
διανομής της Εταιρείας και το συντονισμό της πα-
ραγελλιοδότησης με συνεχή αναφορά στη διοίκηση.

Δεξιότητες: 
•Άριστη επικοινωνιακή Ικανότητα με άριστη  

γνώση αγγλικών (η γνώση πρόσθετης ξένης 
γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά) 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης,  
μεταπτυχιακός τίτλος σχετικού αντικειμένου 
επιθυμητός 
•Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής  
προϋπηρεσίας σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων 
με επιθυμητή τη γνώση της αγοράς της εταιρείας 
•Εχεμύθεια, διπλωματία, ικανότητα αξιολόγησης 
κινδύνων και λήψης αποφάσεων 
•Ομαδικότητα, αναλυτικές δεξιότητες  
και ικανότητα επεξήγησης πολύπλοκων  
καταστάσεων 
•Ικανότητα ταξιδίων  
Παροχές: 
•Μηνιαίος μισθός βάση συστήματος αξιολόγησης 
•Παροχές αποδοτικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Εργαλεία και τεχνικές διευκόλυνσης έργου

Επικοινωνία: Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τα προα-
ναφερθέντα όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα υπόψη κ. Καμινιώτη Θεοδόση, e-mail: hr@
juropro.gr, Θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομί-
ουΤ.Θ. 60541 - Τ.Κ. 57001, Θέρμη – Θεσσαλονίκης.

Η WELLABY’s (U & S Unismack AΒΕE) εξαγωγική βιομηχανία καινοτόμων αρτοπαρασκευασμάτων με 
έδρα τη BI.ΠΕ. Κιλκίς, στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ενδιαφέρεται για:

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων 
(Κωδ. ΣΔΑΠ 05Β15)

Με αναφορά στο διευθυντή ποιότητας και κύριες αρμοδιότητες, στο πλαίσιο της ομάδας  
ποιότητας της εταιρίας, ως ακολούθως: 
•Ανάπτυξη και τήρηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
•Διαρκής ενημέρωση της νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας τροφίμων και επιβεβαίωση  
της εφαρμογής τους στο εργοστάσιο 
•Παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου του εργοστασίου 
•Σύνταξη αναφορών αποτελεσματικότητας / συνεχούς βελτίωσης 
•Εκπαίδευση προσωπικού  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/TEI τεχνολόγου τροφίμων / γεωπόνου / χημικού 
•Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας τροφίμων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office και Αγγλικής γλώσσας 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης  
προβλημάτων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@wellabys.com

Alfa Beta Roto S.A., a member of Schur Flexibles Group, is a Flexible Packaging Materials manufacturer 
and converter, operating in two different locations, Athens and Komotini. The company is currently 
implementing an extensive ERP development project to further upgrade its already highly customized 
ERP software (SoftOne). We are seeking for a skilled and highly motivated individual to join our team and 
to assist in ERP management, maintenance and development. Alfa Beta Roto S.A., is looking for an:

Assistant ERP Manager and Consultant - Athens
Responsibilities: 
•Assist the ERP manager 
•Become an ERP administrator user 
•Provide first level user support 
•ERP maintenance (open new users, assist in running periodic jobs, user menus, additions to existing 
browsers, small changes to print forms, etc) 
•Create and update documentation of ERP customization and job specific manuals for end-users. 
•SoftOne reporting, print forms, SQL Data Mining 
•Low level ERP implementation/parameterization under the guidance of external ERP consultant  
Required qualifications: 
•Knowledge of industrial level barcode printers and barcode scanners (The majority of our printers 
are Zebra ZT and ZM series, familiarity with these models would be appreciated but it is not 
required) 
•Knowledge of basic networking 
•Advanced user of SoftOne ERP (Stock management, Sales/Ordering, Production) 
•Basic technical skills in SoftOne ERP, 
•print forms, including labels (barcodes) and printouts in general, 
•browser reports, 
•template reports, 
•pivot analysis, 
•flow management, create new flows in the system and maintain current flows 
•Programming languages 
•T-SQL required 
•JavaScript preferred 
•SBSL appreciated 
•Use of BI and other reporting tools, Crystal Reports and Qlikview (QV preferred) 
•Use of SQL server on a maintenance level (DBA skillset is not required, but it will be considered  
a plus) 
•Analytical skills 
•Good written communication skills.  
•Documentation and analysis need to be accurate and to the point. 
•Ability and willingness to learn the business in depth 
•Fluency in English

The candidate will have the opportunity to work in a challenging environment of a rapidly growing 
export industry. The candidate should be able to travel to Komotini when required. Should you be 
interested, please send your CV in English to the following e-mail: mkoumbarelis@alfabetaroto.com

Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ζητεί για το εργοστάσιό της, στην περιοχή των Οινοφύτων:

Διευθυντή Πληροφορικής
Αντικείμενο της θέσης είναι ο προγραμματισμός και συντονισμός της αποτελεσματικής λειτουργίας των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον όμιλο, μέσω της εναρμόνισης της τεχνολογίας με τις 
επιχειρησιακές ανάγκες, η βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων αλλά και η ένταξη νέων εφαρμογών 
πληροφορικής, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός αναφορών καθώς και η ανάπτυξη του SAP, με στόχο την 
ομαλή ροή των εργασιών και την αυτόνομη επίλυση θεμάτων που προκύπτουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
•Εμπειρία, τουλάχιστον δέκα ετών, σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
•Πολύ καλή γνώση ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων 
•Ευρύτητα γνώσεων στην οργάνωση και διαχείριση έργων πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο ανωτάτης σχολής, με κατεύθυνση την πληροφορική 
•Μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης  
και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα,  με κωδικό θέσης ΙΤ στο e-mail:  hr@steelmet.vionet.gr.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
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Η εταιρεία ΔΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ, με πολυετή 
δράση στο χώρο των γεωργικών λιπασμάτων ζητά:

1 Γεωπόνο-Product Manager

•Για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας 
που αφορούν στον τομέα της υδρολίπανσης.

Έδρα: Αττική

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο γεωπόνου, απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στον γεωπονικό τομέα. 
Άριστη γνώση της αγοράς, δυναμική προσωπικότητα 
με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης, 
άτομο υπεύθυνο και μεθοδικό.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
εταιρικό αυτοκίνητο, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kalkounou@gavriel.gr

Εταιρία διαγνωστικών με έδρα την Αθήνα ζητά:

Βιολόγο / Χημικό 
για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Πρόσθετες παροχές 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
diagnostics100@gmail.com

ΜηχΑνιΚΟι πωλησεων
Ο όμιλος εταιριών Kleemann, λόγω της συνεχούς 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην διεθνή αγορά 
επιθυμεί να προσλάβει, στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς: 

Ρωσόφωνο Μηχανικό Πωλήσεων 
(κωδ. 2415)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Ρωσικής γλώσσας  
(επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές  
ικανότητες, ομαδικότητα

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 βιογραφικό 
τους με e-mail στο cv@kleemann.gr μέχρι τις 29/06/2015,  
υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον κωδικό της 
αγγελίας. Ιστοσελίδα www.kleemann.gr

τεχνιΚΟι
Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση 
στον κλάδο των μηχανημάτων αποκατάστασης για άτο-
μα με κινητικές δυσκολίες επιθυμεί να προσλάβει σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη:

Τεχνικούς και Βοηθούς Τεχνικούς 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε θέση τεχνικού μηχανημάτων/ 
μηχανικού αυτοκινήτων/ μηχανικού δικύκλων/ 
ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ και ΜS Office, Internet 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ομαδικό πνεύμα/ εχεμύθεια/ τιμιότητα/  
εργατικότητα

Θετικά θα αξιολογηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τεχνικού  
μηχανημάτων αποκατάστασης. 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ μηχανολογικής  
ή τεχνολογικής κατεύθυνσης 
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 
•Γνώσεις ηλεκτροσυγκολλητή  
•Γνώσεις χειρισμού μηχανήματος klark

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση 
•Πενθήμερη εργασία 
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 

•Συνεχή εκπαίδευση - σεμινάρια στο εξωτερικό 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: vasilis.
michailidis@yahoo.com, fax: 2310 214590. Θα τη-
ρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το κατάστημα iCan ζητάει για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων 
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας έως 30 ετών 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Χρήση Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο χώρο 
•Ανάπτυξη και εκπαίδευση με σεμινάρια   
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό στο 
e-mail: info@ican.gr

ΜηχΑνιΚΟι
Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ή Χημικοί 

Ηλικίας 25-35 ετών για στελέχωση τμήματος πωλήσεων 
- marketing σε χημική βιομηχανία μονωτικών υλικών.

Εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα επιθυμητή.

Αποστείλατε βιογραφικό (με φωτογραφία) στο e-mail: 
bitu_ind@otenet.gr

Η «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» ενδιαφέρεται να 
προσλάβει για το εργοστάσιό της στην Αθήνα:

Προϊστάμενο 
Μηχανολογικής Συντήρησης

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Συντονίζει τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής 
έκτακτων βλαβών του μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Οργανώνει και παρακολουθεί την εφαρμογή  
συστήματος προληπτικής συντήρησης  
του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας 
•Συντονίζει την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού 
εξοπλισμού 
•Οργανώνει και διοικεί το προσωπικό του τμήματός 
του και συντονίζει τις εργασίες των εξωτερικών 
συνεργείων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού Α.Ε.Ι. 
•Εμπειρία 5 ετών σε συντήρηση μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής  
και τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση H/Y και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης,  
μεθοδικότητας και αναλυτικής σκέψης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: mpapagianni@
apm.boltongroup.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

φΥλΑΞη
Φύλακες / Προσωπικό Ασφαλείας 

Θρακομακεδόνες

Η Security Systems Center ζητά ικανά άτομα έως 35 
ετών, περίπου 90 κιλά και 1,80 ύψος, χωρίς στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν μόνιμα ως 
Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες) στην περιοχή Θρα-
κομακεδόνων, Λεωφ. Θρακομακεδόνων 130 (απέναντι 
από τη Σχολή της Αστυνομίας)

•Απαραίτητη η ειδική άδεια εργασίας νέου τύπου 
και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Θα προτιμηθούν οι έχοντες απολυτήριο Γυμνασίου 
ή Λυκείου.  
•Μισθός πολύ ικανοποιητικός.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
sscenter@otenet.gr. Τηλ: 22960 64400,  
fax: 22960 64405.

ΟΔηΓΟι
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού  
εξοπλισμού ζητά:

Οδηγό - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης 

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

ΑπΟΘηΚΑριΟι
Η Εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για το εργοστάσιο της στο Μαρκόπουλο 
Αττικής

Αποθηκάριο 
(κωδ. ΑΙΕ-231)

Περιγραφή θέσης:  
•Συντονισμός παραλαβής, ελέγχου και ταξινόμησης 
εμπορευμάτων 
•Διαχείριση των εμπορευμάτων σε στοκ  
και διενέργεια απογραφών 
•Παρακολούθηση προετοιμασίας και ταξινόμηση 
παραγγελιών 
•Διαχείριση του χώρου προς αποθήκευση

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Χειριστής ΚΛΑΡΚ 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, συνέπεια  
και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 

Προσφέρουμε:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Πλήρης απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 

Εάν είστε άτομο με επαγγελματικές φιλοδοξίες και 
καλύπτετε τα παραπάνω προσόντα αποστείλατε το 
Βιογραφικό σας Σημείωμα αναφέροντας τον κωδι-
κό της θέσης (ΑΙΕ-531) στο Fax: 210 3482899.Τηλ: 
210 3482800, e-mail: personnel@mediastrom.grΥπ’ 
όψιν: Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Εταιρία τροφίμων στα Βόρεια Προάστια Αττικής 
επιθυμεί να προσλάβει: 

Αποθηκάριους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Κάτοχοι διπλώματος Γ’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα βιογραφικά που 
πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr.greekfoods@gmail.com

Μεγάλη Εισαγωγική Εμπορική Εταιρία με εξαγωγι-
κό χαρακτήρα και έδρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 
αναζητά:

Υπεύθυνο Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε διοίκηση οργανωμένης αποθήκης. 
•Εμπειρία σε διαδικασίες αποθήκης όπως συλλογή, 
συσκευασία, παραλαβή, επιστροφές, απογραφές κ.α. 
Καλή γνώση Η/Υ. 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, και συνέπεια  
στην τήρηση διαδικασιών και οδηγιών 
•Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 40 ετών. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση ERP και WMS (επιθυμητά Entersoft  
και Mantis) 
•Βασικές γνώσεις αγγλικών

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail:prohire2014@gmail.
com. Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

εστιΑση
Chef Α’ & Β’

•Απόφοιτος/η Τουριστικής Σχολής 
•Ανάλογη προϋπηρεσία (3 έτη) σε boutique Luxury 
ξενοδοχείο 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Καλή γνώση της αγγλικής 

•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Τα βιογραφικά να αποστέλλονται με φωτογραφία στο 
e-mail: info@laresidencemykonos.com

Bartenders Job Oppenings

Location: Adrianou 52, Athens, Greece

Hard Rock International opened its Rock Shop 
doors on the 6th of April 2015 and is now seeking 
for enthusiastic, energetic and passionate employees 
to fulfill the Bartenders positions for the food and 
beverage department coming soon.

Making up this cultural icon, with a total of 31,000 Hard 
Rockers, 190 venues in 58 countries, including 144 
cafes, 21 hotels and 10 casinos, Hard Rock International 
(HRI) is one of the most globally recognized companies. 
And now, you’ve found us! Here, you need to be really 
great at what you do and have a passion for producing 
top quality work. If you’re searching for a place that 
has a passion for music, work with the best in the 
industry, add value to the business, and mark your 
place in music history, then select the opportunity 
that best fits your career path.

Candidate Background: 
•A minimum of 2 years’ experience  
in a comparable position within a high volume bar 
and restaurant business 
•Passionate to deliver outstanding guest service 
and entertaining guests to create “Raving Fans” 
•Passionate to deliver outstanding guest service 
and creating memorable experiences 
•Excellent command of both Greek and English 
languages (oral and written) Knowledge  
of additional language(s) will be considered  
as a strong asset 
•Passionate to follow procedures and recipes  
as per company guidelines 
•Passionate to follow procedures and company 
guidelines 
•Strong interpersonal, organizational skills 
•Military Obligations fulfilled

The firm offers:  
•Competitive salary 
•Continuous training

If you would be interested in the above available 
position please send us your CV with an attached 
picture: athensjobs@hardrock.com with the following 
REF: BAR.

ΣΑΝΗ Α.Ε. αναζητά να στελεχώσει για τη σεζόν 2015 
επαγγελματία για τη θέση του:

Chef De Partie 
για Ιαπωνικό Εστιατόριο - Χαλκιδική

Περιγραφή θέσης: Να προετοιμάζει όλων των ειδών 
τα τρόφιμα για ζεστή κουζίνα και ψήσιμο σε σχάρα, 
όπως θα του ανατίθεται από τον Chef de Cuisine του 
Ιαπωνικού εστιατορίου.

Προσόντα υποψήφιου: 
•Το λιγότερο 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογη 
θέση σε τεσσάρων/πέντε αστέρων ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου τουριστικής 
σχολής 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες

Η εταιρία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω 
διεύθυνση ή e-mail: Σωτήρης Λασκαρίδης, τμήμα 
ανθρώπινων πόρων και ανάπτυξης, Κασσάνδρα, 
Χαλκιδική, 630 77, τηλ.: 23740 99 440, fax: 23740 
99 441, e-mail: slaskaridis@saniresort.gr

Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:
Βοηθό Μάγειρα

Βασικές γνώσεις: 
•Παρασκευή και προετοιμασία πρωινών α λα καρτ 
καθώς 
•Παρασκευή κρύων πιάτων και κάποιων πιάτων 
ζεστής κουζίνας 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους τα 
ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας και να έχουν 
θέληση για δουλειά. 



IT Engineer - Argyroupoli
ISI is engaged in the defence sector and delivers turn-key high quality operational and training systems 
for land, air and naval defence applications. It has firmly established itself as a global player in the 
command & control and tactical data links market. We are currently searching for an Engineer to 
become a member of our IT team.

Duties and responsibilities: 
•Troubleshooting HW and SW issues on PC’s running Windows XP/7/8 
•Monitoring/troubleshooting company’s network infrastructure (firewall, routers, switches) 
•Microsoft active directory administration 
•Daily monitoring of IT activities such as Backup, Antivirus, FTP Service, e-mail, etc. 
•Knowledge in Unix scripting will be considered an asset 
•Knowledge of web site maintenance will be considered an asset  
Education and experience: 
•Qualified in computer science, systems/electrical/computer engineering, or related field 
•Good verbal and written communication skills in the English language 
•Experience with computer networks

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

Το ξενοδοχείο AthensWas στην Αθήνα ζητεί:

Μάγειρες 
Part Time με Προϋπηρεσία

Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: humanresources@anemihotels.com 

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Συντήρησης Στόλου Βυτιοφόρων 
(έδρα Ασπρόπυργος) - (Κωδ. Θέσης: REV65)

ATC are looking for:
Java Developer - Athens

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

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Τακτικός τεχνικός έλεγχος στόλου βυτιοφόρων 
και επικοινωνία με τους οδηγούς με σκοπό 
την έγκαιρη διάγνωση βλαβών 
•Διερεύνηση αιτίας πρόκλησης εκάστοτε βλάβης 
και λήψη ενεργειών 
•Έρευνα αγοράς συνεργείων / προμηθευτών 
και ανάπτυξη συνεργασιών που θα αποφέρουν 
το βέλτιστο αποτέλεσμα 
•Εποπτεία των συνεργείων με σκοπό την έγκαιρη 
& ποιοτική επίλυση των τεχνικών προβλημάτων 
•Οργάνωση αρχείου επισκευών ανά βυτιοφόρο 

και ενημέρωση του αντίστοιχου λογισμικού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού αυτοκινήτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας με εξωτερικούς 
και εσωτερικούς συνεργάτες 
•Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο κατανόησης 
τεχνικών όρων 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Έ κατηγορίας 
•Κάτοχος πιστοποιητικού ADR 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@revoil.gr

To work on cutting edge projects 
with one of the most exciting brands 
in the online betting industry.

Responsibilities: 
•Develop new products, 
features & functionality for a 
leading online gaming platform 
•Identify and address 
performance bottlenecks 
in the software 
•Design solutions that are 
modular, scalable and portable 
•Work with product 
management teams to extract 
requirements and agree on 
designs 
•Contribute to development 
process best practice 
and improvements.  
The candidate must have: 
•A high standing bachelor’s 
degree in computer science, 
engineering or information 
systems from a well regarded 
university 
•Excellent communication 
skills, both written and spoken 
•Demonstrable talent in Java 
coding 
•Knowledge of JAXB, Spring, 
SOA, JMS 
•Database experience 
including JDBC, writing 
and optimising queries 
(any vendor) 

•Basic understanding of TCP/IP 
network fundamentals 
•Experience using version 
control systems (Subversion, 
CVS, etc.) 
•Experience of writing 
and executing unit tests 
•Ideally 2+ years’ experience 
in building commercial web 
applications  
The ideal candidate would 
also have: 
•Familiarity developing 
on Unix/Linux 
•Experience with LAMP (Linux, 
Apache, MySQL, PHP) website 
design 
•Website development skills 
HTML(5), JavaScript and CSS 
•Web technologies & internet 
protocols (XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience of complete 
software life cycle 
•Scripting skills: Perl, Python, 
JavaScript 
•Knowledge on using 
continuous integration servers 
(Jenkins/CruiseControl) 
•knowledge of DB schema 
design and query optimisation 
•Agile development experience 
(Scrum/XP)  
We offer: 
•Competitive remuneration 
package 

•Excellent career progression 
opportunities in a multinational 
organization 
•A sociable fun to work 
environment 
•Chances to travel and work 
abroad for short periods of time 
•Continuous training 
and professional development 
opportunities

If all this sounds exciting to 
you please send your CV to the 
following e-mail address: voula.
kapidi@openbet.com

About ATC: ATC is an international 
software company. For more than 
25 years, we provide innovative 
solutions for the banking, central 
government, media, distribution, 
manufacturing and services. Our 
main competitive advantage is our 
pertinent investment in research 
& development, which enabled us 
to create best of breed solutions 
for the industries we serve. In 
the course of our operation we 
evolved to a trusted partner of 
EU and member of the Steering 
Committee of NESSI, the European 
Technological platform for Software 
and Services, along with SAP, IBM, 
ΝΟΚΙΑ SIEMENS, THALES, FRANCE 
TELECOM,TELECOM ITALIA. In 
2010 we were ranked 6th of the 
top 20 SMEs in EU.

Ο πελάτης μας, επώνυμη βιομηχανία στον κλάδο  της ύδρευσης & της θέρμανσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων 
(SAJSI06) με έδρα την Αττική

Ο ιδανικός υποψήφιος θα 
πρέπει να διαθέτει: 
•έχει 3-5ετή εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων και στην 
ενημέρωση μηχανικών 
•διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
(ιδανικά μηχανικού) 
•γνωρίζει αγγλικά και Η/Υ 
•διαθέτει πολύ καλές 

διαπραγματευτικές ικανότητες, 
επαγγελματισμό 
και προσανατολισμό 
στο αποτέλεσμα

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό 
& ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βι-
ογραφικά. Αποστείλατε C.V. με 

τον αντίστοιχο κωδικό στη δι-
εύθυνση: Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 
115 28, Ιλίσια - fax: 210-7470380, 
Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 
54624 - fax: 2310-271025, e-mail: 
skywalkerathens@createandact.
gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φω-
τογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια 
είναι αυτονόητη.

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στον Ταύρο:

Υποστήριξη Συνδρομητών Professional Υπηρεσιών 
5ωρης Απασχόλησης - Εργασία σε Κυλιόμενο Ωράριο 

(Κωδικός Θέσης: CCPROF0615)
Περιγραφή θέσης: 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση νέων και υφιστάμενων 
επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων 
•Τηλεφωνική πώληση των professional 
υπηρεσιών από εισερχόμενες κλήσεις 
•Καταχώρηση αιτημάτων στο crm σύστημα 
της εταιρίας 
•Διακράτηση των υφιστάμενων πελατών μέσω 
εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.  
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα πωλήσεων 
και διακράτησης πελατών θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν 

•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον 
Windows 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για τους άνδρες υποψηφίους  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://goo.gl/Tf2156

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:

Trainee Implementation Specialist - Athens 
TIS 001 6 - 12 Month Internship

Profile: Candidates will undergo an intensive training program in order to be responsible for the 
integration of information systems into new or existing business environments/organizations. Promoted 
candidates will be able to work closely with business executives and system users to identify setup 
requirements and modification needs and they will be responsible for setting up the system as well 
as providing training and assistance to users.

Qualifications: 
•University level degree (at postgraduate level is a plus) in business administration, management, 
information technology or other field of study. 
•IT knowledge and PC literacy. 
•Experience in insurance business (preferably in health insurance) is considered an asset. 
•Good oral and written communication skills. 
•Very good command of English language. 
•Eagerness to learn. 
•Adaptability, punctuality.  
We offer: 
•Learning experience in using best work practices and cutting-edge technologies. 
•Working in an international, dynamic and enjoyable environment. 
•Opportunities for career development.  
Send your CV to the following e-mail: curriculum@mni.gr
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ΥπΑλληλΟι ΓρΑφειΟΥ 

Γραμματειακή Υποστήριξη 
για Απασχόληση στη Μύκονο

•Πτυχίο ελληνικό ή ξένου πανεπιστημίου 
•Πολύ καλή προφορική και γραπτή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office  
και internet applications 
•Προϋπηρεσία στον τουρισμό

Παρέχεται: 
•διαμονή  
•διατροφή

Αποστολή βιογραφικών απαραιτήτως με φωτογραφία 
μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@hotmail.com

 
Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό 
οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την 
ανάγκη της δραστικής μείωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και της σωστής διαχείρισή του. 
Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη σε 
εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση 
στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της 
προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη 
χρήση των σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει 
την κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια 
της ανάπτυξης της ζητεί:

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

Αρμοδιότητες: 
•Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών  
για το τμήμα πωλήσεων 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου 
•Social media

Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων 
•Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό 
πωλητών 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα,  
ομαδικό πνεύμα, καλή στην επικοινωνία,  
τη διαχείριση του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες 
επίλυσης προβλήματος 
•Άριστη γνώση του MS Office και internet

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

 
Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 39 χρόνων στο χώρο 
του παιδικού ενδύματος αναζητά:

Γραμματέα Διοίκησης - Αθήνα

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Υποδοχή επισκεπτών 
•Διαχείριση εισερχόμενης - εξερχόμενης  
αλληλογραφίας 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών 
•Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείων  
και αναφορών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 2-5 χρόνια 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και παρουσιαστικό. 
•Καλές διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα 
επικοινωνίας με στελέχη από όλα τα ιεραρχικά 
επίπεδα της εταιρίας 
•Ομαδικότητα και εργατικότητα.

Τα e-mail να αποστέλλονται στο:  
grammateia@alouette.gr

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

Βοηθό Λογιστή 
Γραμματέα - Aθήνα

Κύριες αρμοδιότητες: 
Καθήκοντα βοηθού λογιστή: 
•καταχωρήσεις 
•συμφωνίες πελατών - προμηθευτών 
•συμφωνία ταμείου 
•έκδοση επιταγών 
•συμφωνία τραπεζών 

•Γραμματειακή υποστήριξη διεύθυνσης  
& λογιστηρίου 
•επικοινωνία με πελάτες γραπτή & προφορική 
(εξωτερικό - εσωτερικό) 
•διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -  
αλληλογραφίας 
•σύνταξη προσφορών και δημιουργία  
παρουσιάσεων 
•διαχείριση προμηθειών ειδών γραφείου 
•οργάνωση αρχείου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ (γνώσεις λογιστικής  
& λογιστικού κυκλώματος - επιθυμητή γνώση 
κλάδου ναυτιλίας) 
•Εμπειρία 1 - 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά & προφορικά) 
•Συντονισμός και διαχείριση 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε πολλά  
& διαφορετικά θέματα ταυτόχρονα  
(multitask) 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
https://goo.gl/vmcGJ0

 
 Loader

Job type: Temporarily/full time 
Duration: 5 months  
Location: Greece (Athens)  
Department: Sales department  
Title: Loader
Purpose of the job: Loader is responsible for updating 
contracts information to ensure accurate retrieval 
of hotel information in a timely manner.
About us: Meeting Point Hellas (MPH) is a subsidiary 
of Meeting Point International (MPI), a leading global 
destination management company with fully fledged 
office infrastructures in several of the most popular 
tourism destinations in the world. Our DMC experience 
goes back to 1983 where we started founding our 
own incoming companies focusing on a high level 
of service and price aggressiveness. Meeting Point 
International is a part of the FTI Touristik Group, the 
fourth largest Travel Operator in Germany.

With 18 Meeting Point offices, across 4 continents, 
we have dedicated ourselves to serving the extensive 
needs of the travel industry professionals across 
the globe so that today, MPI services per annum 
4.1 million satisfied travellers at their destinations 
of choice.

Current destinations we operate, other than Greece, 
are Spain, Turkey, Portugal, Italy and Cyprus, further 
afield resorts such as Azores, Egypt, Morocco, Tunisia 
and Lebanon, and long-haul destinations such as 
USA, the Caribbean, Thailand, the UAE.

Principal responsibilities: 
•Process contracts: load content from  
the contract into the MP database including initial 
hotel description, rates, room types, allocations, 
release dates, close-outs, specials, EBD’s, 
minimum night stays, child policy & maximum 
room occupancy. 
•Verify contracts and compare basic against 
existing information of the specific product. 
•Maintain hotel database: create new hotel 
descriptions & update existing descriptions. 
•Collect new hi-resolution images of all products 
for clients use in brochure production. 
•Process product updates, renovations  
and other related information in order to 
maintain current & accurate product information 
at all times. 
•Handle rate changes & special offers in a timely 
& accurate manner

Key relationships: 
•CEO 
•Sales department

Desired skills & qualifications: 
•1-2 years of experience in a destination 
management company or similar. 
•Preferably hold a University or diploma degree 
in tourism or related field. 
•Excellent command of the English language 
(spoken and written). 
•Excellent command of the German language 
(spoken and written). 
•Excellent computer user with experience  
of Microsoft office (DMC software).
Interested applicants should forward their resume, 
together with a recent phototo the following 
e-mail: ismini.apostolaki@meetingpointhellas.gr. 
Only shortlisted candidates will be contacted for 
an interview.

Γραμματέας Ιατρικού Κέντρου 
(Μαία) (ADM 608) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Μεγάλο ιατρικό κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης, με διεθνή παρουσία και εμβέλεια αναζητά για 
τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του, να προσλάβει 
γραμματέα-μαία, κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος θα ανα-
λάβει την άριστη υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκε-
πτών του γυναικολογικού τμήματος, τη διαχείριση του 
τηλεφωνικού κέντρου, την καταγραφή πληροφοριών 
που αφορούν το ιστορικό και την υποστήριξη των 
ιατρών σε θέματα αρμοδιότητας της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχιούχος τμήματος μαιευτικής (Τ.Ε.Ι), κάτοχος 
άδειας άσκησης επαγγέλματος 
•άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•γνώση ιταλικών ή γαλλικών, θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία στην άριστη  
εξυπηρέτηση πελατών 
•άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•ομαδικότητα, συνεργασία, ικανότητα εργασίας 
κάτω από πίεση χρόνου

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

Our client, a leader in the beverages global market, 
is now looking for a: 

Administration Officer 
(PASS/0615) - Athens

The job holder will be responsible for the efficient 
support of the managing director and the commercial 
department. 

More specifically: 
•Administration and support of the day to day 
office’s operations 
•Support of the director’s daily agenda 
•Active involvement in the HO.RE.CA respective 
activities 
•Client support regarding products and orders 
•Administration of offers and tenders to clients

The ideal candidate should be a self-motivated person 
with customer oriented mentality, possessing very 
strong organizational skills. He/she should have a 
positive thinking and a ‘can do’ personality. 

He/she must have the ability to handle multiple 
priorities and work effectively under pressure, 
meeting the following requirements: 
•2-3 years of professional experience preferably 
from food and beverages sector. 
•At least 5 years of experience in production 
management environment. 
•Excellent command of English is a must  
(speak and write) 
•Excellent knowledge of MS Office and a power 
user of word and excel applications. 
•Valid driving license

The company provides an excellent working environment, 
with development opportunities and a fixed salary.

If you are dreaming for a career in a dynamic company, 
you can take the chance and apply to the following 
link: http://goo.gl/cl7HLJ, stating the code PASS/0615. 
All applications will be treated as highly confidential. 
Follow us to LinkedIn, Twitter, Facebook, so as to 
be immediately informed about our latest news 
and ads!

 
H Goldair cargo s.a., εταιρία διεθνών μεταφορών 
& logistics με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής 
επιθυμεί να προσλάβει:

Γραμματεία Πωλήσεων 
Customer Care

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον κλάδο των διεθνών  
εμπορευματικών μεταφορών τουλάχιστον 2 έτη 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Microsoft Office  
& Outlook 
•Καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές δεξιότητες

Αρμοδιότητες θέσης: 
•Ενημέρωση / επικοινωνία με πελάτες εσωτερικού 
και εξωτερικού 
•Διαχείριση εντολών φόρτωσης 
•Διεκπεραίωση αποστολών εισαγωγής / εξαγωγής 
•Καταχώρηση στατιστικών & reports αποστολών 
πελατών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 

•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr2@goldair.gr
 

Νέος-Νέα, Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ

Επικοινωνιακός & δυναμικός χαρακτήρας για διοι-
κητική υποστήριξη και καλλιτεχνικές κατασκευές.

•Απαιτούνται γνώσεις εμπορικής διαχείρισης, 
αγγλικών, υπολογιστών, εμπειρία στις πωλήσεις 
και βασικές γνώσεις λογιστικής-ταμείου. 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η καλλιτεχνία  
και η δημιουργικότητα σε κατασκευές.

Περιοχή εργασίας: Τρίπολη

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergasia.smile@
yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 173.

 
Executive Associate Position - Athens

General company overview: TrueGreece is an innovative 
luxury travel company that delivers intimate and authentic 
vacation experiences in Greece and the Mediterranean. 
Since 2008 Christos Stergiou, TrueGreece founder and 
CEO, has been continually recognized as one of the 
World’s Top Travel Specialists for Greece by Condé 
Nast Traveler magazine; and he has also been selected 
by Travel+Leisure magazine as an A-List travel agent 
since 2009. Since 2014, he has been included in Wendy 
Perrin’s WOW List as a trusted travel expert for Greece. 
These distinctions showcase TrueGreece’s commitment 
to planning and executing a once-in-a-lifetime travel 
experience for its guests. For additional information, 
please visit www.TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, 
challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach—
building a service-oriented team that combines 
expertise in the tourism industry, solid managerial, 
organizational, communication, and social skills, and 
is comprised by motivated individuals who seek to 
grow their skill set and responsibilities within the 
company—is geared towards maintaining TrueGreece’s 
position as a leader in the incoming luxury travel 
industry. What is perhaps most striking about 
TrueGreece is our constant pursuit for improving 
the quality of service and experience for our guests 
and affiliates, and creating a strong, team-based 
company culture founded on respect, personal and 
corporate growth, and job satisfaction stemming 
from our company’s achievements.

Executive associate position: Candidates with a 
bachelors or masters degree will enter the firm as 
an executive associate at an entry level position.

Executive associate requirements: 
•Show a strong commitment to a career  
at TrueGreece 
•Excellent command of English and Greek with 
proven communication skills (both written and oral) 
•Solid knowledge of and familiarity with common 
desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Self-motivated and detail oriented 
•Strong will for developing team and project 
management skills 
•Knowledge of any PMS and/or GDS  
will be considered as an asset 
•Previous work experience is welcome  
but not required 
•Previous experience in the hospitality or tourism 
industry will be considered as an asset 
•Bilingual candidates, native speakers of English, 
or candidates who have studied in the U.S.  
or the U.K. are also encouraged to apply. Interviews 
will be conducted in both English and Greek.

Executive associates are typically expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust  
to our company culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written 
English and Greek with our guests and suppliers 
•Demonstrate an understanding of and ability  
to communicate with our partners and suppliers 
•Demonstrate an understanding of both  
the American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured 
written materials in English and Greek 
•Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business 
•Pursue appropriate training or research  
to enhance individual skills and industry 
knowledge, with the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts 
•Handle multitasking successfully 
•Handle customers’ and suppliers’ inquiries  
by telephone or e-mail 
•Collaborate with our accounting department 
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•Collaborate with our IT department 
•Handle reservations of a luxury boutique hotel 
•Load web content and images

We expect our executive associates to learn quickly, 
apply prior knowledge to current situations, solve 
problems, manage time, prioritize tasks, and 
communicate well with peers, customers, and suppliers.

Send your CV to the following e-mail: accounting@
truegreece.com. All CVs to be provided in English.

 
O εκπαιδευτικός φορέας SAE αναζητά:

Υπάλληλο Γραμματείας / Front Desk 
για Άμεση Πρόσληψη - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
σε εκπαιδευτικό φορέα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office  
(Excel-Word-Outlook) 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θα συνεκτιμηθεί.
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
a.spyridonidou@sae.edu

 
Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση 
στον κλάδο των ορθοπεδικών & ειδών αποκατάστα-
σης ατόμων με αναπηρία επιθυμεί να προσλάβει για 
τη Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Λογιστή 
Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτο/η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ λογιστικής/οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ  
(MS Office, Excel, Power Point, Access), Internet 
•Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης & λογιστικής 
καταχώρησης 
•Γνώση προγράμματος ERP 
•Γνώσεις καταχώρησης-κοστολόγησης εισαγωγών 
•Διαχείριση & διεκπεραίωση παραγγελιών -  
φορτώσεων - μεταφορικών 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα γρήγορης οργάνωσης & επικοινωνίας 
•Ικανότητα γρήγορης αντίληψης & απόδοσης 
•Μεθοδικότητα & διάθεση συνεργασίας
Θετικά θα αξιολογηθούν: 
•Γνώση προγράμματος ERP-Entersoft 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(γερμανικής ή ιταλικής) 
•Γνώση προγράμματος crm
Η εταιρία προσφέρει: 
•Εργασία οκτάωρης απασχόλησης 
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Πενθήμερη εργασία 
•Συνεχή εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
orthostatical@gmail.com, fax: 2310 214590.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισ-
σότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς 
ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και 
παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην 
Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Back Office

Για το τμήμα υποστήριξης πωλήσεων της θυγατρικής ΜΕ-
ΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, η οποία δραστηριοποιείται 
στο σχεδιασμό & την κατασκευή ανελκυστήρων με 
έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με θετική ή τεχνολογική  
κατεύθυνση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο  
των ανελκυστήρων θα εκτιμηθεί θετικά
Αρμοδιότητες θέσης: 
•Υποστήριξη πωλήσεων (αλληλογραφία,  
αποστολές, διαχείριση παραγγελιών)  
•Συνεχή επικοινωνία με πελάτες στο εξωτερικό 
•Καταχώρηση παραγγελιών ανελκυστήρων
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές  
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@metronsa.eu

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γραμματεία Διοίκησης (Οινόφυτα)  
(Κωδ. Θέσης: S-722/51438)

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης  
αλληλογραφίας (email, courier κ.ά.) 
•Υποδοχή επισκεπτών 
•Ευθύνη για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία 
της εταιρίας 
•Ευθύνη για τη σωστή διαχείριση των αιθουσών 
συνάντησης της εταιρίας 
•Αρχειοθέτηση 
•Βοηθητικές γραμματειακές αρμοδιότητες  
στη διοίκηση της εταιρείας

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΙΕΚ/ΤΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία ενός (1) έως δύο (2) 
ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
και προγραμμάτων MS Office  
(Word, Excel, Outlook) 
•Επιθυμητή γνώση χειρισμού ERP προγράμματος 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.gr, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 
15124 Μαρούσι.

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

 
Administrative Assistant 

(Ref. 2603) - Athens

To support the activities of their facilities maintenance 
department, our client, a leading organization in their 
field, need to hire an administrative assistant that 
will be close to the head of facility maintenance.

Key tasks: The right incumbent will provide various 
office support tasks in the administration of the facility 
maintenance department, managing information and 
communication with partners, vendors and the general 
public, investigating and following-up on requests, while 
contributing in coordinating schedules and workflow 
to improve efficiency of the department’s staff.

Qualifications & key skills: 
•Graduation from a college or university, ideally 
with a technical degree. 
•At least two years of related experience. 
•Fluency in English, and ideally knowledge  
of German. 
•PC literacy and very good knowledge 
 in the use of MS Office (Excel, Word), Internet. 
•User experience in AutoCAD will be appreciated. 
•Ability to communicate effectively verbally  
and in writing. 
•Ability to establish and maintain effective 
working relationships with employees, 
supervisors, other departments, officials  
and the public. 
•Organization and planning skills, deadline 
orientation.

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

 
Digital Content Manager

Η Timecenter, μια από τις σημαντικότερες εταιρίες 
στην Ελλάδα στο εμπόριο και αντιπροσώπευση οίκων 
ωρολογίων, αναζητά για το κατάστημα e-shop - πε-
ριοχής Συντάγματος - τoν κατάλληλο υποψήφιο για 
τη θέση του digital content manager, για πλήρη ή 
μερική απασχόληση.

Αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση περιεχομένου 
των websites της εταιρίας. 
•Επιμέλεια κειμένων και περιεχομένου web 
•Επίβλεψη εξωτερικών συνεργατών. 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού, δημιουργία 
σχετικών στατιστικών με την συνεργασία του 
e-commerce. 
•Καθημερινές εργασίες διασύνδεσης φυσικών 
μαγαζιών λιανικής με το e-shop 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας, 
τους πελάτες και τους προμηθευτές

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο στα πληροφοριακά συστήματα,  
ή σε σχετικό τομέα από ΙΕΚ ή ανώτατο ίδρυμα 
•Βασική γνώση HTML και εμπειρία σε σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου - Magento. 
•Γνώση SEO και SEM. 
•Βασικές δεξιότητες Adobe Photoshop 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα & δυνατότητα  
διαχείρισης πολλαπλών έργων 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού  
πνεύματος

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
support@timecentershop.gr

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Γραμματειακής 
Υποστήριξης - Βούλα

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη υπάλληλο 
γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον  
5 ετών

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

 
Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου, 
για το Τμήμα Διανομών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ λογιστικής/ 
οικονομικής/διοικητικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση/ ή ευχέρεια χρήσης λογισμικών 
ERP/CRM στη χρήση σύγχρονων εμπορικών  
λογισμικών  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ- εφαρμογών  
Ms Office (Άριστη γνώση Excel και πτυχίο ECDL 
expert) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
(Lower ή Proficiency) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους.

Ο ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Γνώση της μουσικής βιομηχανίας σε Ελληνικό 
και ξένο ρεπερτόριο 
•Επαγγελματισμό 
•Εχεμύθεια 
•Υπευθυνότητα 
•Προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Οργανωτικές, διαπραγματευτικές  
& επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αντοχή στην πίεση και δυνατότητα αποτελεσματικής 
διαχείρισης όγκου εργασίας 
•Αίσθημα ευθύνης για την επιτυχή και έγκαιρη 
ολοκλήρωση των εργασιών & projects, συνέπεια 
και δέσμευση για το αποτέλεσμα 
•Θέληση & δυνατότητα συνεχούς επιμόρφωσης/ 
εξοικείωσης με νέες τεχνολογίες διαχείρισης 
δεδομένων 
•Αναλυτική σκέψη & εξοικείωση με αριθμούς, 
υπολογισμούς και ανάλυση αριθμητικών/ 
οικονομικών δεδομένων

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@aepi.gr. Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.

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

Υπεύθυνη Υποδοχής 
για Πλήρη Απασχόληση -Αθήνα

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

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

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

 
Freelance Copywriter

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. 

Scope: RECOM Corporation is currently seeking 
highly-skilled freelance copywriting professionals to 
conceptualize, develop and deliver strategic & creative 
communications that connect with the company’s 
business, target groups, and industry. The selected 
candidates will serve as editors for general company 
communications and will generate creative ideas for 
communicating the company’s messaging across 
various media channels.

Key responsibilities: 
•Conceive, develop and write materials  
that effectively communicate the company’s 
objectives in creative and compelling ways 
•Write and edit brand communications  
in support of Marketing Communications  
strategy 
•Help create and maintain consistent brand 
messaging and voice across sales channels 
and customer groups, as well as internal 
communications; uphold and manage brand 
identity standards and company trademarks 
•Assist with managing company’s public relations 
function, including writing and editing copy for 
news releases, features, case studies, websites, 
sales collateral and social media 
•Edit copy generated from other departments/
groups within company, including sales 
letters and related product launch material, 
presentations, sales & training modules, 
promotions, etc.; insert brand messaging  
and maintain corporate standards

Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in journalism, marketing,  
or public relations related studies 
•Minimum 2-year work experience in copywriting 
for PV industry-related company 
•Work experience for a major international 
advertising or media firm is considered  
a major asset 
•Exceptional writing skills for projects involving 
brand/image messaging, public relations, sales 
collateral, websites, advertising, e-marketing, 
internal and sales communications, etc.  
•Strong graphic design instincts; familiarity  
with design software (Adobe suite) 
•Strong self-management skills and the ability  
to work independently 
•Very strong organizational & planning skills, 
with the ability to meet simultaneous deadlines

Location: Agios Dimitrios, Athens.

Send your CV to the following e-mail: 
hr.recom@gmail.com
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συνέχεια στη σελ. 24

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
patelidanai@yahoo.com 

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

The award-winning The Romanos, a Luxury Collection 
Resort and The Westin Resort Costa Navarino are 
seeking for:

Waiters

Dedicated in ensuring the perfectness in every detail 
and customer service, creating memorable experiences, 
in an excellent working environment.

Being part of our Food & Beverage team you will 
need to:

•Project a pleasant and positive professional 
image to all contacts at all times 
•Manage cultural needs and expectations  
of guests 
•Upsell and identify of additional revenue 
opportunities 
•Maintain and adhere to billing policies  
and procedures 
•Be punctual of attendance to each shift 
•Maintain positive teamwork at all times 
•Master product knowledge and be able  
to communicate it with an enthusiastic way  
to hotel guestsPerform tasks allocated to you  
by the supervisors and ensure all duties carried 
out thoroughly and on time 
•Prepare mise en place for all the operating 
equipment of the outlet

To be successful in this role you will: 
•Be a person with enviable customer service 
skillsHave 2 years’ experience in the Food  
& Beverage industry - Service experience  
at a 5* hotel preferred 
•Be a great communicator who allures guests 
from all over the world 
•Have unflappable temperament and professional 
integrity 
•Be an inspiring team player 
•Set the example with your proper communication 
etiquette (both written and spoken) towards 
internal and external guests 
•Speak, write and converse freely in both Greek 
and English. Knowledge of German and/or Russian 
language is an advantage 
•Have good computer skills

Costa Navarino offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Costa Navarino 
(for non - Messinian residents) 
•Meals within the premise 
•Working uniforms and their cleaning/ironing 
within the premise 
•Private Medical Plan 
•Use of Navarino Dunes Facilities, according 
 to the relevant policies

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

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

A’ Μάγειρα
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

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

 
“Afitis boutique hotel” is currently seeking to recruit 
professionals for the following positions:

Executive Head Chef

Main duties & responsibilities: We are looking for 
a chef to lead our main kitchen, looking after our 
a la carte restaurant “Mesogeios”, In-room dining.
As a chef you will be responsible for the day to day 
supervision of the kitchen operation while setting and 
maintaining a standard of excellence and creating 
extraordinary dishes. You will lead a team of dedicated 
and experienced professionals. You will be also 
responsible for motivating, developing and training 
the more junior members of the brigade.

Entry requirements: We are looking for an enthusiastic, 
motivated executive head chef who we anticipate will 
have worked in a similar role within the hospitality 
industry. You will be a team player, have excellent 
communication skills and attention to detail in order 
to deliver outstanding quality and service.  

Other skills that will need to be demonstrated 
include:  
•Exceptional culinary skills  
•Excellent leadership skills  
•Ability to work under pressure  
•Good training and coaching skills  
•Excellent attention to detail 
•A high standard of personal presentation  
•Confident and professional approach

Salary & benefits package: 
•Competitive salary plus extra bonus 
•Excellent employee recognition programs  
•Vast range of learning and development 
programs  
•Opportunities for promotion and transfer across 
the group

Send your CV to the following e-mail: 
meniaboe@exclusive-hotels.gr

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

Μαγείρισσα με προϋπηρεσία 

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

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

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χει-
ριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή ως 
Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε σύγ-
χρονο Ξενοδοχείο Πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία. Βρίσκεται στο 
κέντρο της Δράμας, μπροστά στις μοναδικού φυσι-
κού κάλλους πηγές και λίμνες της Αγ. Βαρβάρας που 
χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “Πόλη των Υδάτων”.

Την πόλη που με την γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 
τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με τον 
μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις πλούσιες 
παραδόσεις. Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια 
και σουίτες, το εστιατόριο Ελληνικής Δημιουργικής / 
Σύγχρονης Κουζίνας, το All Day εστιατόριο-καφέ, Lobby 
bar, Jazz Bar και Spa & Wellness Center προσφέρει 
υψηλού επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη 
την διάρκεια του έτους.

Α’ Αρτοζαχαροπλάστης  
(Κωδ. Θέσης PC)

Οργάνωση και λειτουργία του Ζαχαροπλαστείου 
και Αρτοποιείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ. 

•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση Αρτοζαχαροπλαστικής. 
•Εμπειρία στην διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις - επαγγελματισμός -  
υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα συνεργασίας.

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

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

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

New Restaurant Company in Cairo, Egypt is looking 
for an experienced executive: 

Chef

Who specializes in gourmet american food, 
especially burgers, house cut fries, cheese sauces, 
mexican tacos & quesadillas etc.

Chef will be responsible for menu creation development, 
kitchen design, staff training and kitchen management. 
Candidates must have excellent organisational skills, 
strong personality, great at problem solving, creativity. 
Good English is required.

We will provide excellent salary package (EUR1500 
net + tips + share of service charge) + accommodation 
+ 2 flights home to Greece per year.

Candidates will be interviewed by Skype first, then 
in person in Athens where they will be tested. Great 
opportunity to grow with the company, the plan is to 
create a chain of at least 6 restaurants.

Send your cv this e-mail: tamer.erian@gmail.com
 

Μπουφετζής

Από νέα επιχείρηση στις Κυκλάδες με εμπειρία και 
όρεξη για δουλειά.

Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
a.n.ventouris@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6978 318531, Βεντούρης Απόστολος.

Α’ & Β’ Μάγειρας 

Τα Grace Hotels είναι μια αλυσίδα πολυτελών boutique 
ξενοδοχείων που λειτουργούν στη Μύκονο και στη 
Σαντορίνη. Η αλυσίδα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και συχρόνως 
προετοιμάζει καινούργια ανοίγματα σε διαφορετικούς 
προορισμούς, δημιουργώντας ένα νεοτεριστικό brand 
στο χώρο του τουρισμού. Τα Grace Hotels αναζητούν 
να προσλάβουν Α’ και Β’ μάγειρα για την καθημερινή 
λειτουργία της κουζίνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος Τουριστικής Σχολής ή Ελληνικής  
ή Ξένης Σχολής Μαγειρικής 
•Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ικανότητες ευελιξίας και προσαρμοτικότητας  
σε απαιτητικές καταστάσεις

O υποψήφιος θα αναφέρεται στον executive chef. 
Σωστή επαγγελματική παρουσία και συμπεριφόρα 
είναι απαραίτητα καθότι υπάρχει συχνή επαφή με 
τους καλεσμένους.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, διαμονή, διατροφή, φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
careers.greece@gracehotels.com

Next Step Career Management is an Austrian based 
agency who provides the best people to the best 
employers in the tourism branche.

We offer stable, well paid jobs in the Austrian Hotel 
and Restaurant businesς. Our clients are 4* to 5* 
Hotels all over Austria.

We are now offering jobs for Motivated, creative Chefs.
•Professionals with diploma and minimum 3 years 
experience after the apprenticeship 
•German speakers preferred 
•We hire from head chef to chef de partie 
•Pls specify your strength ( a la carte, buffet, 
Entremetier, Patissier...)

All offers are open for both genders 
What we need from you 
•The will to go abroad, the motivation to work  
in a competetive but rewarding environment 
•Pls apply with your CV (english or german)  
in latin letters 
•Add an actual picture of you  
(prefered in professional uniform)  
and spice up your CV with pictures of your work

Sent your application to e-mail:  
christopher.maier@next-step4u.com

Contact  
Landline: 0043 3124 21 468 
Mobile: 0043 650 95 77 85 1 

All applications will be answered, no hidden costs. 
 

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

 Μάγειρα Α’
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής με απαραίτητη 
τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο που παρέχει all inclusive  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

Προσωπικό 
για Κρέπα και Τόστ - Ν. Χαλκιδικής

Στο camping Armenistis για την τουριστική περίοδο. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 1 χρόνο   
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: jobs@armenistis.com.gr, 
τηλ. 6973 665058.

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

Cook A’ Metsovo

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

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

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please visit the HotelBrain career portal and 
submit your CV to the following link: http://goo.
gl/M58k7n. All applications will be treated in the 
strictest confidence. CV’s with no reference code 
and not fulfilling the above prerequisites won’t 
be taken under consideration.

Το ξενοδοχείο OLYMPIA GOLDEN BEACH RESORT 
& SPA στo Κάστρο του νομού Ηλείας ζητεί να 
προσλάβει:

A’ Μάγειρα Κρύας Κουζίνας

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο 
περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ogb.gr



qmetric | HR & Career Solutions, is currently recruiting, on behalf of Pockee, the position of:

iOS Developer – Athens 
(Job Opening ID: IOS1)

Guest Relations Associate of a Fast Growing Hospitality Startup 
Athens

Join our start-up to experience and learn from the thrills and challenges of growing a business from 
early stage to maturity. We are looking for a young professional that is driven, energetic and has great 
interpersonal and communication skills to join our Athens based startup.

C&V Housing is a tech empowered property management company that transforms properties 
into high quality serviced residences for corporate and vacation travelers, backed by technological 
innovation. We currently operate over 65 properties around Attiki and plan to expand rapidly.

We are recruiting for the role of that of a guest relations associate.  
Key responsibilities: 
•Conduct check in/ check out for visiting guests in different apartments around Attiki 
•Present apartments/ houses that are located to potential clients 
•Provide a flawless and professional guest service experiences 
•Coordinate and manage communication between guests and staff 
•Collect and analyze customer feedback and provide strategic direction to continuously improve 
overall rating  
Key qualifications: 
•Entrepreneurial curiosity, drive and energy to achieve results 
•Diploma or BSc from university or college abroad or in Greece 
•Excellent use of English 
•Ability to work flexible hours 
•Enjoys driving/ visiting different areas/ properties (maybe multiple on a single day) 
•Driver’s license (car or/and motorcycle) 
•1-3 years experience in guest relations is welcome, not required  
Send your CV to the following e-mail: hr@cnvhousing.com

Η BIC, πολυεθνική εταιρεία που παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα και το εξωτερικό επώνυμα κατανα-
λωτικά προϊόντα που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες τους, επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα 
αποθήκης εξαγωγών:

Χειριστή Ανυψωτικού Περονοφόρου 
(Κωδ. Θέσης FLO0615)

Καθήκοντα: Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική μετακίνηση τελικών προϊόντων, 
υλικών συσκευασίας και πρώτων υλών από και προς την αποθήκη. Επίσης προετοιμάζει τα φορτία για 
αποστολή σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της εταιρείας, διατηρώντας ένα καθαρό 
και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Προσόντα: 
•Κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (άδεια σε ισχύ 
χειριστή μηχανημάτων έργου) 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση 
•Γνώση χειρισμού VNA Man-Up, Reach Truck 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού ασύρματων τερματικών 
•Ομαδικό πνεύμα και αίσθημα ευθύνης 
•Ευελιξία στην εκμάθηση διαφορετικών διαδικασιών 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού εργασιών 
•Έμφαση στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης 
FLO0615 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruitment.bicviolex@bicworld.com ή προς την εταιρεία BIC ΒΙΟΛΕΞ, 
Αγ. Αθανασίου 58, 145 69, Άνοιξη Αττικής. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

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

Solution Liferay Developer  Athens, Greece-Ref: TRGDEV
The project: The core activity is to analyse, 
develop and support medium and large pan-
European projects based on Java and open 
source technologies. The projects span from the 
pharmaceutical, environmental, chemical as well 
as EU institutions domains.

The candidate: 
The ideal candidate will be expected to 
possess the following: 
•University degree in information technology 
•A minimum of 5 years’ IT experience, including 
3 years’ experience of Software Architecture 
and proven experience in web development 
projects •using Liferay platform. 
•Excellent knowledge of the following tools: 
•Java EE technologies / Web applications (JDK 
7, JEE 6) 
•Oracle Application Server 12c 
•Liferay 
•Good knowledge of the following tools: 
•Physical data models and DB management 
•Software versioning (GIT) 
•Web stack (HTML 5, CSS, JavaScript, XML, 
AngularJS) 
•Continuous integration/build (Jenkins, Maven) 

•Software documentation standards 
•Hands on experience with the following 
methodologies: 
•Strong analytical skills to understand how 
systems and applications interact with each 
other 
•SCRUM, Agile, Test driven development / 
design patterns 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment.

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

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

The company: Pockee is a unique mobile coupon 
platform that brings FMCG brands together with 
retailers, eventually enabling consumers to get 
real discounts on their everyday grocery shopping, 
all on their mobile phone, not having to print or 
collect paper coupons. It’s globally first on 100% 
mobile couponing, embodying a technology that 
addresses all concerns in the FMCG industry. Pockee’s 
ambition is to bring a small revolution in the local 
multi-million promotions industry and a big one 
in the global multi-billion promotions industry!

Pockee is a well-funded startup and it’s portfolio 
currently includes the leading brands and retailers 
in Greece and is constantly growing.

The position: The successful candidate will be 
based in Athens and he or she will be working on 
the development of the next generation Pockee 
mobile app. As a member of the Pockee team, 
he or she will have ownership of designing and 
building innovative mobile applications for iOS, 
further build his or her capabilities and participate 
in the acceleration of an already fast-growing app.

Your profile: 
In order for you to be able to successfully 
carry out the duties of the job, you should 
possess the following: 
•BS/MS degree in computer science, engineering 
or a related subject 
•2+ years of software development experience 
•2+ years of iOS development 
•Have published one or more iOS apps 
in the app store 

•A deep familiarity with Objective-C and Cocoa 
Touch 
•Experience working with iOS frameworks such 
as core data, core animation, core graphics 
and core text 
•Solid experience with third-party libraries 
and APIs (crash reporting, analytics, push 
notifications services etc.) 
•Experience with version control systems  
Our client offers: 
In case you are selected for the position 
of iOS developer, you will have access 
to the following: 
•Cool salary and stock options 
•Be part of a great team that fosters 
collaboration and innovation 
•Have the chance to make a difference, locally 
and internationally 
•Further build you software development 
capabilities 
•Flexible working arrangements & work/life 
balance.

Are you interested? Are you a motivated iOS 
developer who is passionate about iOS development? 
Do you want to give your personal touch to an 
iOS application with over 50.000 users? Are you 
thrilled by the prospect of advancing your already 
successful career and developing professionally in 
an innovative and fast-growing company?

If yes, please submit your application to the 
following link: http://goo.gl/wsXBlu. Our company 
treats each application with strict confidence.

Η δικηγορική εταιρεία ΜΩΡΑΤΗΣ ΠΑΣΣΑΣ ζητά:

Δικηγόρο - Αθήνα
•Με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη παροχή συμβουλών σε ζητήματα χρηματοοικονομικού  
δικαίου, με έμφαση στο εποπτικό δίκαιο.  
Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου. 
Η γνώση της Γερμανικής ή Γαλλικής θα συνεκτιμηθεί θετικά.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: office@morpas.gr υπόψη κας. Π. Σαββοπούλου.

Η Kerakoll Ελλας ΕΠΕ, με έδρα το Σχηματάρι ζητά να προσλάβει:

Oδηγό
•Κάτοχο διπλώματος Γ’ κατηγορίας, για διανομές στην Αττική. 
•Επαγγελματική εμπειρία και κατοχή Π.Ε.Ι. Απαραίτητα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: logistics@kerakollhellas.gr

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Ομίλου - Μαρούσι
Πρόκειται για θέση ευθύνης, με κύριο ρόλο τη γενική 
επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας όλων των κλινικών 
του ομίλου και της λειτουργίας της βιοϊατρικής υπη-
ρεσίας. Η θέση αναφέρεται στη διοίκηση του ομίλου.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου/μηχανολόγου μηχανικού 
πολυτεχνικής σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε ανάλογη 
θέση 
•Εμπειρία σε μεθόδους και έργα εξοικονόμησης 
ενέργειας 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
Χαρακτηριστικά υποψηφίου: 

•Απαραίτητες εξαιρετικές ικανότητες  
προφορικής και γραπτής επικοινωνίας 
•Μεθοδικότητα και αναλυτικές ικανότητες 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ευελιξία  
και προσαρμοστικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης  
και εξέλιξης σε δυναμικά εξελισσόμενο  
οργανισμό 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα 

Παρακαλούμε, στείλτε τα βιογραφικά  
σας σημειώματα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: hr@iatriko.gr, (όλα τα βιογραφικά 
θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια).



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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τΟΥρισΜΟσ
Tο ξενοδοχείο 4* Minois Village Suites & Spa στην 
Πάρο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 (Μά-
ιος - Σεπτέμβριος): 

Receptionist 

Με γνώσεις Οικονομικών (άνδρας ή γυναίκα).

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Ανώτερης Σχολής Τουριστικών  
Επαγγελμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού. 
•Γνώσεις οικονομικών/λογιστικών  
και οικονομικής διαχείρισης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον -3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε Ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων.  
Συστάσεις απαραίτητες. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών  
(επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν προσόν) 
•Άριστη γνώση Η/Υ ((Word, Excel, Outlook)  
και ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
(Γνώση Hotelworks/Bluebyte θα θεωρηθεί  
προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση διαχείρισης IDS  
και Webhotelier. 
•Εμπειρία κρατήσεων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
τυχόν παραπόνων των πελατών σε συνεργασία  
με την Guest Relations Manager 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Προσανατολισμένος/η στην άψογη εξυπηρέτηση 
και ικανοποίηση του πελάτη

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα εξέλιξης και συνεργασίας  
σε μόνιμη βάση 
•Προμήθειες από τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, 
σκαφών και από τις πωλήσεις εκδρομών  
και αθλητικών δραστηριοτήτων.

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

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Απαραίτητες συστάσεις

Προαιρετικά προσόντα: Γνώση αγγλικής γλώσσας

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Η παραπάνω θέση αφορά και νέο κατάλυμα της επι-
χείρησης μας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
info@athenslotushotel.gr

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πηλίου 
(Βόλο), αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

Καμαριέρα 
(Εποχική Απασχόληση Καλοκαίρι 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση  
τουλάχιστον 2 ετών. 
•Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην εργασία. 
•Έως 40 ετών.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών (αγγλικά, 
Σέρβικα, Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.
gr, κωδικός θέσης: ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ.

 
Receptionist

Για 5στερο boutique ξενοδοχείο στην Κω.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 

•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Γνώση διαχείρισης IDS και Webhotelier 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

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

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρι-
νής πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: manager@
aquabluhotel.gr

 
Ο όμιλος Philian Hotels & Resorts αναζητεί:

Kαμαριέρα

•Έως 35 ετών με προϋπηρεσία για ξενοδοχείο  
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@philianhotels.
com. Πληροφορίες μόνο τηλεφωνικά στο: 6940 553000, 
(ώρες 11:00πμ-13:00μμ και 7:00μμ-9:00μμ).

 
Το ξενοδοχείο Alkistis Hotel Mykonos επιθυμεί να 
προσλάβει: 

Night Auditor

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής. 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 
•Γνώση ιταλικών επιθυμητή. 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Protel 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάzτη 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων. 
•Έως 35 ετών

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
info@alkistismykonos.gr

Διευθυντής για Ξενοδοχείο 

5 αστέρων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
για ετήσια απασχόληση.

Απαραίτητη εμπειρία οργάνωσης ανοίγματος ξενο-
δοχείου 5 αστέρων.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: marilenakoukoura@hotmail.com

Ο Όμιλος Civitel Hotels & Resorts επιθυμεί να εντάξει 
στην ομάδα του:

Receptionist 
για τα Ξενοδοχεία  

Civitel Attik - Olympic

Αρμοδιότητες: 
•Συμμετοχή σε όλες τις διεργασίες της Υποδοχής 
•Οργάνωση της εργασίας, εξυπηρέτηση  
των πελατών με προθυμία και αμεσότητα 
•Διαχείριση τηλεφώνων - ταμείου  
•Συνεργασία και εξυπηρέτηση συναδέλφων άλλων 
τμημάτων καθώς και εξωτερικών συνεργατών

Απαραίτητα Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Πτυχίο Τριτοβάθμιας Τουριστικής εκπαίδευσης 
•Άριστη Γνώση Αγγλική γλώσσας 
•Ευχάριστη και Δυναμική Προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος,  
κατά προτίμηση OPERA

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.com.

 
Το ξενοδοχείο Mitossuites στη Νάξο ενδιαφέρεται 
για μία θέση:

Reception-Service

Προσόντα: 
•Πολύ καλά αγγλικά 

•Ευπαρουσίαστη 
•Προϋπηρεσία 
•Μέχρι 30 ετών 
•Κατά προτίμηση θηλυκού γένους 
•Προαιρετικά δεύτερη γλώσσα

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο e-mail: info@mitossuites.gr

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της για τη σεζόν 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής -  
Σαντορίνη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε Boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων 
γλωσσών θα εκτιμηθεί) 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα  
διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή  
Παρακαλώ όπως αποστείλατε  
το βιογραφικό σας σημείωμα, στο e-mail: 
gfilippidis@andronisexclusive.com

 
Η εταιρία AXIA HOSPITALITY, με ειδίκευση στη διαχεί-
ριση ξενοδοχειακών κρατήσεων ζητάει να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος  
Κρατήσεων για το Γραφείο της  

στην Αθήνα
Προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε τμήμα κρατήσεων,  
τουλάχιστον 3 ετών 
•Γνώση της λειτουργίας των extranets των Online 
Travel Agents 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
πλεονέκτημα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Ξενοδοχειακή αλληλογραφία (e-mails)  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•12μηνη εργασία 
•Προοπτική εξέλιξης  
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στη διεύθυνση: info@axiahospitality.com

 
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, αναζητά για 
τo ξενοδοχείο Olympian Village & Royal Olympian*****

Υπάλληλο Δημοσίων 
Σχέσεων Πελατών

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Γαλλικών & Ιταλικών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή σε υποδοχή  
ξενοδοχείου ή σε τουριστικό γραφείο 
•Χρήση Η/Υ 
•Επικοινωνιακός
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο website της εταιρίας μέσω του 
link: http://goo.gl/e1q8kb. Η διαχείριση όλων των 
αιτήσεων γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Το ξενοδοχείο San Marco (www.sanmarcomykonos.
com) στα Χουλάκια της Μυκόνου προετοιμάζεται για 
μια ακόμη επιτυχημένη σαιζόν βασισμένη σε μια άρτια 
ομάδα προσωπικού. Επιδιώκουμε την άριστη εξυπη-
ρέτηση πελατών μέσα από την οργάνωση μιας νεαρής 
και δυνατής οικογένειας προσωπικού και μιας ζεστής 
ατμόσφαιρας εργασίας. Ζητούμε να προσλάβουμε για 
τη σεζόν 2015 (Iούλιος – Οκτώβριος):

Reservation Executive

Οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να πληρούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο μεγαλύτερο των 50 δωματίων σε 
τουριστικό προορισμό 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών & Αγγλικών (προ-
φορική και γραπτή). Επιθυμητή γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών 
•Καλή γνώση Ερμή WIN & Microsoft Office Suite!! 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 

•Επαγγελματισμός, οργάνωση, ηρεμία  
και παρατηρητικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Επικοινωνιακός και αξιόπιστος 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα, 
παρουσία και διάθεση 
•Γνώση της αγοράς της Μυκόνου θα εκτιμηθεί 
Για τη θέση του reservation executive απαραίτητη 
εμπειρία και καλή γνώση σε συνεργασία με tour 
operators, αλλά και γνώση χρήσης, e-booking 
engines, internet platforms κλπ. 
Υπευθυνότητες: 
•Πλήρη γνώση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών, περιγραφές των δωματίων καθώς 
και της γύρω περιοχής. 
•Άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση  
των καθηκόντων της βάρδιας 
•Απάντηση των e-mail. 
•Eξυπηρέτηση μετά την πώληση παρακολούθηση 
των πελατών 
•Ηλεκτρονική και ψηφιακή αρχειοθέτηση. 
•Διάφορα διοικητικά καθήκοντα. 
•Έλεγχο των τιμολογίων, allocation δωματίων 
•Έλεγχο των transfer αφίξεων αναχωρήσεων  
των πελατών 
•Έλεγχο ότι τηρούνται σωστά οι διαδικασίες  
της κάθε βάρδιας 
•Ενεργή συμβολή στην επίτευξη των μηνιαίων  
και ετήσιων στόχων. 
•Ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τους επισκέπτες 
και τα μέλη της ομάδας, ενώ διατηρούμε πάντα 
επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Διεξαγωγή έρευνας αγοράς.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση προσόντων  
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη  
από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
sanmarco@sanmarco.gr

ΑισΘητιΚΟι
Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 
σύγχρονο Ξενοδοχείο Πολυτελείας, έχοντας δια-
τηρήσει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία. 
Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις 
μοναδικού φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της 
Αγ. Βαρβάρας που χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “12 
Πόλη των Υδάτων”.

Την πόλη που με τη γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 
τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με τον 
μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις πλούσιες 
παραδόσεις. Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια 
και σουίτες, το εστιατόριο Ελληνικής Δημιουργικής / 
Σύγχρονης Κουζίνας, το All Day εστιατόριο-καφέ, Lobby 
bar, Jazz Bar και Spa & Wellness Center προσφέρει 
υψηλού επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους. 

Spa & Wellness Manager  
(Κωδ. Θέσης SWM)

Αρμοδιότητες: Οργάνωση και άριστη λειτουργία του 
τμήματος Spa & Wellness. 

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

Επιθυμητά προσόντα: Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος 
Νομού Δράμας.

Παροχές: Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υπο-
στήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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



Nurse - North of England
A leading international healthcare group, we serve 13m customers in more than 190 countries. We offer 
personal and company-financed health insurance and medical subscription products, run hospitals, provide 
workplace health services, home healthcare, health assessments and chronic disease management 
services. We are also a major international provider of nursing and residential care for elderly people.

With no shareholders, we invest our profits to provide more and better healthcare and fulfil our purpose. 
Bupa employs more than 70,000 people, principally in the UK, Australia, Spain, Poland, New Zealand 
and the USA, as well as Saudi Arabia, Hong Kong, India, Thailand, China and across Latin America.

The role: 
•Bupa needs candidates in North of England (Liverpool, Manchester, Leeds) and Scotland (Glasgow). 
•From nurse positions up to sister, unit manager and deputy levels. 
•Ideally Bupa are looking for candidates with an active NMC pin with a minimum one year nursing 
experience but are willing to explore candidates who are awaiting an NMC decision. Our general 
clinical shift patterns are 8am – 8pm or 8am – 2pm & 2pm – 8pm.

What they offer: 
•A competitive salary 
•Bupa fit - staff health benefit 
•Bupa cash plan discounts 
•We cover the cost of your DBS check 
•Hot meals provided 
•Uniform provided 
•Stakeholder pension and life assurance scheme available 
•Comprehensive induction and on-going training and development 
•More specifically, Bupa pays breaks and clinical handovers, provide hot meals on shifts,  
pay the annual NMC subscription after a years’ service.

Bupa offers a relocation package of £3k (£2k prior to start and £1k after completion of 6 months service 
and probation). Candidates must be relocating over 30 miles to be eligible. Bupa offers a welcome 
bonus of £1000 for all perm clinical offers.

Bupa are dedicated to providing ongoing training and support and offer fantastic career progression 
– many of our Home and area managers started with us as registered nurses.

Send your CV to the following e-mail: akyriazopoulos@skywalker.gr or mzoupanti@skywalker.gr. 
Interviews will be held through Skype.

Η FIERATEX A.E είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία παραγωγής βαμμένων και τυπωμένων υφασμάτων 
με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία στη Νέα Σάντα Κιλκίς επιθυμεί 
να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Γραφίστα 
(Κωδικός Θέσης: ΓΡΦ01)

O /H κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο δημιουργικό τμήμα της εταιρίας. 
Προφίλ υποψηφίου: 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ γραφιστικής σχολής, 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία, 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop, Illustrator, In Design 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Επιθυμητή η εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμάτων για υφάσματα 
•Εμπειρία στο χώρο της μεταξοτυπίας και στους διαχωρισμούς χρωμάτων, θα θεωρηθούν  
επιπρόσθετα προσόντα. 
•Ευρεία αντίληψη της βιομηχανίας μόδας, μελέτη, παρακολούθηση και εξοικείωση με τις παγκόσμιες 
τάσεις της μόδας και του design. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία,  
μεθοδική οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 45 ετών.

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα.  
Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: perkonst@fieratex.gr

Υπεύθυνος Πωλήσεων - Αθήνα

Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στον Πάνορμο της Μυκόνου, ζητεί για τη θερινή σεζόν 2015:

Καμαριέρες

•Απαραίτητα προϋπηρεσία, παρέχονται διαμονή και ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mykonospanormosvilla.com, τηλ: 6947 303639. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προσανατολισμός στο στόχο και  
στο αποτέλεσμα εύρεσης πελατολογίου  
στο εξωτερικό ειδικότερα διανομείς  
και αντιπροσώπους. 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και γνώση  
της αγοράς στο τομέα των εξοπλισμών 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό 
•Εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή 

•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση άπταιστων Αγγλικών και γνώση άλλης 
μιας γλώσσας.  
Η εταιρία παρέχει: 
•Σταθερό μισθό, αναλόγως προσόντων  
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για ταξίδια.  
Βιογραφικά στο e-mail:  
himovalzumex@gmail.com

Η εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα:

Υπάλληλο Τμήματος Δημόσιων Σχέσεων 
(κωδ. 1002)

Καθήκοντα/αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων εταιρικής επικοινωνίας  
και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
•Συγγραφή και επεξεργασία δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, εσωτερικών δημοσιεύσεων 
•Υποστήριξη εκδηλώσεων: συνεντεύξεις τύπου, εταιρικές & ενημερωτικές εκδηλώσεις 
•Διαχείριση εργαλείων για την online επικοινωνία πελατών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση Γαλλικών. 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
Πρόσθετα προσόντα: 
•Άριστες γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας 
•Κατανόηση προτεραιοτήτων στο πεδίο ευθύνης του/της και σύμφωνα με τις εταιρικές αξίες 
•Εκτέλεση καθηκόντων με προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων του τμήματος 
•Ομαδικότητα & συνεργασία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 9893457  
ή στο e-mail: HR_Greece@marinopoulos.com ή στην παρακάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης 1002. 
Μαρινόπουλος ΑΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

At Qualco we make software and offer high value business services for the Credit & Debt Management 
industry. With offices in Athens, UK and France, we serve over 70 clients in more than 11 countries 
and we keep growing!

We are looking for a Service Manager, experienced in the Debt Management industry, to join our 
Service Management team in Athens. The role will be responsible for effectively implementing the 
Qualco Service Management process across strategic clients, raising the service level relationship 
with our clients as key to our success.

Join us and you will be working closely within the business and engage resources in order to: 
•Raise, manage and resolve incidents as well as manage change requests within the production 
operation environment (post-Go-Live) with a focus on ensuring minimal client business impact and 
maximum client satisfaction. 
•Manage the support SLAs ensuring that wider client contracts are being adhered to. 
•Ensure relevant KPIs are established, agreed and measured regularly with the client. 
•Carry out the corresponding reporting & communication to all related stakeholders. 
•Perform root cause analysis of incidents to prevent recurrence. 
•Identify and propose client support process improvements, such as known errors and incident 
workaround knowledge base. 
•Develop further and strengthen a culture of excellent client service to all internal stakeholders.  
To be considered you should have: 
•BS Degree in Information Technology, Computer Science or equivalent 
•Minimum 5 years’ experience working in the SW or Banking Industry 
•Understanding of S/W development and working knowledge of Debt Management software,  
will be considered an asset 
•Project Management, strong communication and interpersonal skills, problem-solving ability  
and negotiation skills 
•Experience in working in cross-functional, multinational teams in a fast-paced and dynamic 
environment 
•Client facing/handling skills 
•Detail oriented with high level of ownership 
•Aptitude to learn new technologies and skills 
•ITIL qualification or good familiarity with ITIL would be an advantage 
•Familiarity with operational processes and support tools, estimation and quality principles 
•A firm command of the English language and excellent oral and written communication skills.  
On top of challenging work and a competitive salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications or books

Your race, gender identity and expression, age ethnicity or disability make no difference in Qualco. We 
want to attract, develop, promote, and retain the best people based only on their ability and behavior. 
If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send a 
detailed CV https://qualco.workable.com/j/6D0B209A89 including the job code in the subject line. 

Frontend Developer (Κωδ. FE15, Έδρα Θεσσαλονίκη)
Η ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., αναζητά τα-
λαντούχο frontend developer με ενθουσιασμό και 
θέληση να δημιουργήσει συμμετέχοντας στην ομάδα 
σχεδιασμού της εταιρείας με θέση και ρόλο ανά-
λογα του προφίλ του. Ο υποψήφιος εντάσεται στην 
ομάδα ανάπτυξης με αντικείμενο το σχεδιασμό και 
την παραγωγή διεπαφών χρήστη (UI) στα πλαίσια 
της υλοποίησης των έργων και της ανάπτυξης των 
προϊόντων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή σχετικής  
κατεύθυνσης 
•Ουσιαστική γνώση της Java 
•Γνώση τεχνολογιών Διαδικτύου / Development 
(HTML, Apache Tomcat/ JBOSS) 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό user interfaces  
σε τεχνολογίες web (css3, javascript, jQuery) 
•Εμπειρία στο responsive design και γενικότερα 
στις νέες τάσεις του web design 
•Γνώση και εμπειρία στη χρήση γραφιστικών 

εργαλείων όπως Adobe Photoshop,  
Adobe Illustrator, GIMP 
•Χρήση προγραμματιστικών εργαλείων  
ανάπτυξης Eclipse, Netbeans, Git 
•Εμπειρία στον προγραμματισμό διαδικτύου  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Επαγγελματική εμπειρία στην πληροφορική 
•Επαγγελματικό/Προσωπικό Portfolio 
•Διαχειριστική γνώση του Liferay γνώση του 
Primefaces JSF Framework ή του Alloy UI. 
•Γνώση Freemarker ή Apache Velocity 
•Εμπειρία στην δημιουργία themes για το portal 
Liferay 
•Εμπειρία στην χρήση εργαλείων wireframe  
και UI prototyping (π.χ. Balsamiq, Invisio) 
•Γνώση μεθοδολογίας scrum. 
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων,  
γνώση και χρήση του Atlassian JIRA.  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο ακόλουθο e-mail: fe15@gnomon.com.gr
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Διοικητικά & επιτελικά  
στελέχη επιχειρήσεων
ΖΗΤOYNTAI Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, ηλεκτρολογί-
ας-μηχανολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: ath-hr@
bshg.com, τηλ: 210 427729 Πετρουλά Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και έρευ-
να για νέους, παρακολούθηση και αναπλήρωση 
αποθεμάτων - υλικών, διαχείριση και πληρω-
μές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα ζητεί Διευ-
θυντή/τρια για το εμπορικό - διαφημιστικό τμήμα 
με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογο μέσο. 
Άριστη εμφάνιση και άνεση στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη για τμήμα αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, με καθήκοντα στην παρακο-
λούθηση υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, εμπειρία 2 έτη, γνώση 
αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στην τήρηση λογι-
στικών διαδικασιών. E-mail: margariti@aplan.
gr, τηλ: 2310 567890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος οργάνωσης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, απόφοιτος ΑΕΙ, για την ανάπτυ-
ξη του τμήματος εκπαίδευσης της Ergonomia. 
Σχετική εμπειρία άνω της 5ετίας και δυνατότητα 
άμεσης πρόσληψης, άριστη γνώση αγγλικών. 
E-mail: cv@ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διαχείριση διαδικασίας εξα-
γωγών. Απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών, 
αγγλικά, Γαλλικά κτλ. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.societe@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡIA Imel Professional παραγωγή καλλυ-
ντικών και ειδών κομμωτηρίου, ζητά Διευθυντή 
Πωλήσεων. Προσόντα: προϋπηρεσία στο ίδιο 
αντικείμενο και αγγλικά σε υψηλό επίπεδο. info@
imel.gr, fax: 210 9763190.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής και διάθεσης συμπληρω-
μάτων διατροφής, ζητεί Υπεύθυνο Διοίκησης, 
για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Απα-
ραίτητα: πτυχίο Α.Ε.Ι, διοίκησης επιχειρήσεων 
ή οικονομικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@health-sign.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμά-
των, από κέντρο δια βίου μάθησης με εμπειρία 
στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ (voucher ανέργων). Βιογραφικά στο e-mail: 
kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθύντρια Σπουδών, από ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Απαραίτητα προσόντα: 
αγγλικά, πολυετή εμπειρία διδασκαλίας, διοι-
κητικές, επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανό-
τητες και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR231.

 

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών εστίασης ζητά νέα με γνώσεις 
αγγλικών και Η/Υ για γραμματειακή υποστήρι-
ξη. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις τιμολόγησης. 
Προσφέρεται πλήρης εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: topqualitycatering2@gmail.com, 
τηλ: 210 4921808.

ΕΤΑΙΡΙΑ κοινοχρήστων στη λεωφόρο Αλίμου 
ζητά νέα και συνταξιούχο για εσωτερική εργασία, 
με γνώσεις Η/Υ, άνεση στην επικοινωνία από 
κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9944887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με πολύ καλή 
γνώση αγγλικών και Η/Υ, μη καπνίζοντας, από 
εμπορική επιχείρηση στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: andreola@otenet.gr, fax: 210 5774783.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία γραφείου 
και μόνιμη απασχόληση, από γνωστή εταιρία. 
Παρέχονται: υψηλός μισθός, ασφάλεια, προοπτι-
κή εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: cv4twin@
gmail.com, τηλ: 210 3221110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη, 
από ανώνυμη εταιρία ψυκτών εμφιαλωμένου 
νερού στην περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 210 249886.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματέας - Υποδοχή στο 
Σύνταγμα. Πολύ καλή γνώση Η/Υ, e-mails, επι-
πλέον γνώσεις για υποστήριξη λογιστηρίου θα 
εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Παρέχονται: βασικός 
μισθός-ασφάλιση. E-mail με φωτογραφία: 
yannisvolt@gmail.com.

ΤΟ ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης 
του ομίλου Activum στην Ευκαρπία Θεσσαλονί-
κης αναζητεί νέες για τη θέση της Γραμματέως. 
Βιογραφικά στο e-mail: neaefkarpia@activum.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Manager με άνεση στην 
επικοινωνία, αγγλικά, H/Y και δυνατότητα ταξι-
δίων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stella.iliopoulou@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμη, ευγενική, επι-
κοινωνιακή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: netplus@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα με γνώσεις Η/Υ για κα-
ταχώρηση δεδομένων και ρεσεψιόν. Ωράριο 
πρωινό και εξάωρο θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: atlanticgroup@gmail.
com, τηλ: 6942 522453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για το τμήμα 
εξαγωγών, απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, για την ανάπτυξη 
του πελατολογίου της εταιρίας στο Εξωτερικό με 
επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση της αγγλικής. 
E-mail: 2310.info@gmail.com.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ εργαστήριο ζητεί άτομο για γραμ-
ματειακή υποστήριξη, για 6ωρη απασχόληση με 
απαραίτητη προϋπηρεσία στα Ιωάννινα. Βιογραφικά 
στο e-mail: vetinprogress@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με άριστες 
γνώσεις Η/Υ, απαραίτητη γνώση αγγλικών, 
επικοινωνιακή ικανότητα, υπευθυνότητα για 
πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 13:00-21:00. E-mail: 
contact@aic-business.gr, τηλ: 210 7209580, 
fax: 210 7209 619 κωδ: SEC100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μορφωμένος συνταξιούχος, για 3ωρη 
απασχόληση σε γραφείο. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Υπάλληλος Γραφείου, απόφοι-
τος Πανεπιστημιακής οικονομικής σχολής, για 
εταιρία παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: g.kardari@saas-con.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις 
autocad, αγγλικών, κάτοχος Ι.Χ. από κατασκευ-
αστική εταιρία στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@temika.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με άριστη γνώση 
αγγλικών και χειρισμού Η/Υ (γνώσεις microsoft 
office), με εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και την 
επικοινωνία, για θέση υπεύθυνης σε πολυχώρο 
(restaurant-bar-γήπεδα) στο νομό Μεσσηνίας. 
E-mail: panousopoulos@gnl.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου τουλάχιστον 
με απολυτήριο Λυκείου και άριστες γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: omospo11@otenet.gr, 
τηλ: 2310 303875.

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

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά 3 Υπάλληλους Γρα-
φείου, για πλήρη απασχόληση στην πώληση 
τουριστικών υπηρεσιών και άριστη γνώση H/Y. 
Βιογραφικά στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Γραμματείς άμεσα από εταιρία 
πράσινου καφέ για το νέο της υποκατάστημα. 
Παρέχονται: υψηλές αποδοχές και ευέλικτα 
ωράρια. Βιογραφικά στο e-mail: neaarx1@
hotmail.com, τηλ: 212 6872544.

TECHNICAL company is seeking for Native English 
speaker, Secretarial work and Technical support. 
Speed typing and Ms office expertise required. 
CVs only in English: firepump@otenet.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Προσωπικό για τη 
γραμματειακή υποστήριξη, με καλή γνώση αγ-
γλικών (επίπεδο lower). Γνώσεις Η/Υ (ms office 
και internet). Βιογραφικά στο e-mail: support@
soeasy.gr, κωδ: SECR_VIR.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τη θέση της Γραμματέα από 
AEI, πολύ εμφανίσιμη και οργανωτική. Άριστη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών, με γνώσεις λογιστι-
κής και άνεση ταξιδίων. Αρχικά 2μηνη σύμβαση 
με υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
technicalsector1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για απογευματινές ώρες 
20ωρο ή 24/ωρο την εβδομάδα, για απασχό-
ληση σε επιχείρηση στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 
210 2828003.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη, με άπταιστα 
αγγλικά και Η/Υ, για γραμματειακή υποστήριξη 
στον Πειραιά. Τηλ: 6958 617134.

ΓΡΑΦΕΙΟ με έδρα το Ψυχικό ζητά νέα για γραμ-
ματειακή υποστήριξη, με καλή γνώση αγγλικών 
και χειρισμό Η/Υ. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
θα θεωρηθεί προσόν. Τηλ: 210 9761163.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογί-
ας αναζητά Υπάλληλους Γραφείου, με άριστη 
γνώση γαλλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kchatzipetrou@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά Υπαλ-
λήλους Γραφείου με άριστη γνώση γερμανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kchatzipetrou@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Υπαλλήλους Γραφείου με 
άριστη γνώση ιταλικών. Παρέχονται: μισθός, 
bonus και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
kchatzipetrou@icap.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητάει Υπάλληλο Γραφείου με 
άριστη γνώση αγγλικών και ιταλικών και άριστη 
χρήση Η/Υ και MS office (excel-word-outlook) 
με οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: mrmchlk33@gmail.com.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - εξαγωγική εταιρία στο Σχηματάρι 
Βοιωτίας, ζητά νέα για γραμματειακή υποστήριξη 
από την ευρύτερη περιοχή. Απαραίτητες γνώσεις 
γαλλικών, αγγλικών, χρήση κεφαλαίου και τή-
ρηση ISO. E-mail: marian220691@yahoo.com.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στου Ζωγράφου ζητά Ρεσεψιονίστ. 
Τηλ: 210 7772232, 210 7772068.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από φροντιστήριο στο 
Παλαιό Φάληρο. Εμφανίσιμη με 2ετή εμπειρία 
σε πωλήσεις υπηρεσιών, οργανωτική και επι-
κοινωνιακή, με άριστη γνώση Η/Υ-αγγλικών. 
Ωράριο: 14:00-22:00. Ε-mail: palaiofaliro@
soeasy.gr, τηλ: 210 9882363.

LOOKING for Οffice Manager. Roles: legal 
representative-administrative management-
communications-reporting to mother company-
staff coordination. Skills: multitasking, 
commercial awareness, ms office, English. 
Benefits: laptop, phone, car. CVs in English 
with photograph: skes.ath@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Υπάλληλοι Γραφείου, για τις 
νέες εγκαταστάσεις της Domo Group στο Κορωπί 
με εκπαίδευση τεχνικής κατεύθυνσης τεχνικού 
γραφείου παραγωγής για μόνιμη απασχόληση. 
Εμπειρία σε ξυλουργικά προϊόντα επιθυμητή. 
E-mail: domogroup@yahoo.com, τηλ: 6949 
930603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από εισαγω-
γική εταιρία στη Θεσσαλονίκη για στελέχωση 
του τμήματος εισαγωγών. Απαραίτητα προσόντα: 
κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ-2έτη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση-άριστη γνώση αγγλικών, επι-
πλέον μίας γλώσσας-άριστη γνώση εμπορικής 
αλληλογραφίας. E-mail: kampranis@motoway.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου-απόφοιτη 
Πανεπιστημίου. Πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
άριστη γνώση Ρώσικων-γνώση-χειρισμός Η/Υ 
και ms office, ευχάριστη-φιλική-επικοινωνιακή 
παρουσία. Ευελιξία-ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, 
προθυμία-επαγγελματική συμπεριφορά-ικανότητα 
εργασίας υπό συνθήκες πίεσης-προϋπηρεσία σε 
τουριστικό γραφείο-γενικό προξενείο της Ελ-
λάδος. E-mail: victoriyavershynina@yahoo.gr, 
τηλ: 6993 103363.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη 
για part time απασχόληση. Απαραίτητα: προϋπη-
ρεσία-άριστη γνώση αγγλικών-πτυχίο διοίκησης 
επιχειρήσεων-άριστη γνώση ms office-γνώση 
πωλήσεων, συνέπεια-επαγγελματισμός. Προσφέ-
ρονται: ιδανικό περιβάλλον-πρόσβαση με ΜΜΕ, 
βασικός μισθός. Ε-mail: info.thessaloniki.2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, με 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών, επικοι-
νωνιακός, με γνώσεις στην πώληση πακέτων 
και εκδρομών και στην έκδοση ναυτιλιακών 
εισιτηρίων. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alonissosholidays.com.

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

 

Marketing - Δημόσιες σχέσεις  
- Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη ΑΕΙ-ΤΕΙ με υψηλή γνώση 
αγγλικών, ευχέρεια λόγου και επικοινωνιακές 
ικανότητες, για διαχείριση social media και 
ιστοσελίδων (wordpress). 6ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trust-it.gr.

ΤΟ POLITIA Tennis Club ζητά νέα για δημόσιες 
σχέσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα προτιμη-
θούν κάτοικοι Βορείων Προαστίων. Απαραίτητα: 
αγγλικά, χρήση Η/Υ- ευχέρεια στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@politiatennisclub.
gr, τηλ: 210 6200003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη διαφήμισης - marketing και 
δημοσίων σχέσεων, από εταιρία εκδοτική και 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τηλ: 210 5988260, 
6977 210237.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί Υπαλλήλους στα τμήματα 
διαφήμισης, marketing, διοίκησης, δημοσίων 
σχέσεων. Πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: olmegainfo@yahoo.com, 
τηλ: 693 0230295.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές διαφημιστικού χρόνου 
και χώρου, για μεγάλη γνωστή τηλεόραση και 

για εφημερίδα. Ποσοστά έως και 40 %. Τηλ: 
6936 623790, ώρες επικοινωνίας: 11:00-18:00.

EGNATIA aviation training college, based in 
Kavala international Airport is seeking for a 
Sales and Marketing person. CVs in English: 
recruitment@egnatia-aviation.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Marketing από εισαγωγική 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: 
κάτοχος πτυχίου marketing-2έτη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση-γνώσεις γραφικών τεχνών-
άριστη ικανότητα γραπτής-προφορικής επικοινω-
νίας-άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας-γνώσεις 
διαχείρισης ιστοσελίδων-social media. Ε-mail: 
kampranis@motoway.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνίας - δημοσίων σχέσεων 
αναζητά Junior Account Manager. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο στην επικοινωνία, διαφήμιση, 
marketing, άριστη γνώση αγγλικών, εξοικείω-
ση με τα social media. Βιογραφικά στο e-mail: 
tfilipas@clab.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 άτομα για τμήμα 
marketing - πωλήσεων. Βιογραφικά Κ.Θ.3 με 
φωτογραφία στο e-mail: cv@idplus.info.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για δημόσιες σχέσεις σε 
καφενείο - εστιατόριο, στην κεντρική πλατεία 
Αμαρουσίου. Τηλ: 210 8021742.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα στη Θεσ-
σαλονίκη ζητεί Διευθυντή /τρια για το εμπορικό-
διαφημιστικό τμήμα με αποδεδειγμένη εμπειρία 
σε ανάλογο μέσο. Άριστη εμφάνιση και άνεση 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαφημιστές /τριες από εβδομαδιαίο 
περιοδικό ποικίλης ύλης, με εμπειρία προαιρε-
τική. Παρέχονται: πλήρης απασχόληση, αποδο-
χές βάση παραγωγικότητας για Αττική. E-mail: 
vagkaras1965@gmail.com, τηλ: 6950 023699.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγωγοί Διαφήμισης, από διαφη-
μιστική εταιρία με δυνατότητα ταξιδίων. Έξοδα 
καλυμμένα, άμεση συνεργασία και εργασία για όλο 
το χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: ekfrasisep@
gmail.com, τηλ: 6932 288263.

ΕΤΑΙΡΙΑ Marketing στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της υποψηφίους 
που θα αναλάβουν καμπανιές για τα μεγαλύτερα 
brand names στην αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
evermoreadvertising@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Marketing Assistant, πτυχιούχος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση marketing και επικοι-
νωνία, για τη διαχείριση e-shop-διεκπεραίωση 
προωθητικών ενεργειών-ανάπτυξη πελατολογίου. 
Άριστη γνώση Η/Υ-αγγλικών εμπειρία στα social 
media, πλήρης απασχόληση, σταθερές αποδοχές. 
E-mail: serpa@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές νέες, με ικανότητα για έρευνα αγοράς. 
Βιογραφικά στο e-mail: eduschoolscv@gmail.
com, κωδ: HR.123.

 

λογιστές - Υπάλληλοι  
λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τιμολόγηση εμπορικής διαχεί-
ρισης με άριστες γνώσεις ERP, επιθυμητό singular 
logic business, τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία 
ανάλογης θέσης, από εταιρία εμπορίας κρεάτων. 
Ωράριο: 03:00-11:00. Τηλ: 210 4837370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής/τρια Λογιστής/τρια για πρα-
κτική άσκηση σε γραφείο παροχής λογιστικών 
υπηρεσιών, από τμήμα λογιστικής ΤΕΙ. Απαραί-
τητα πολύ καλή γνώση excel, προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης μετά τη λήξη της πρακτικής. Ε-mail: 
hr@i-profit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή Πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Απολύτως απαραίτητη η γνώση 
του ERP entersoft, 5έτη προϋπηρεσία σε Γ’ 
κατηγορίας βιβλία, καλή γνώση μισθοδοσίας, 
εμπορική διαχείριση, άριστη γνώση Excel Office. 
E-mail: aggelia.hr@gmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Λογίστρια για διοικη-
τική υποστήριξη. Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
και Η/Υ. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΖΗΤOYNTAI Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, ηλεκτρο-
λογίας-μηχανολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 427729 Πετρουλά 
Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Λογιστηρίου να συμβάλει 
στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου 
της εταιρίας ως εξωτερικός συνεργάτης αλλά και 
στη γενική διεύθυνση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@passagemedia.net, κωδ: FO2015.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα Πεύκα Θεσσαλονίκης ζητά Στέλε-
χος για το τμήμα υποστήριξης εμπορικών και 
λογιστικών εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις και εμπειρία λογι-
στικής, από εμπορική εταιρία στο Μαρούσι για 
πλήρη απασχόληση. Τηλ: 210 8022372, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητά Βοηθό Λογιστή, 
με γνώσεις λογιστικής Γ’ κατηγορίας και άνε-
ση στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
epanagiotopoulou@xpcourier.gr, τηλ: 210 99 
58950, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια από μεγάλη χρημα-
τοοικονομική εταιρία για part-time εργασία. 
Απαραίτητη γνώση αγγλικών ή γερμανικών και 
εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Βοηθός Λογιστή για πλήρη 
απασχόληση στο Σύνταγμα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@metepex.gr.

Η HYGIENCE SERVICE αναζητά Βοηθό Λογιστή 
με 5ετή προϋπηρεσία, άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, 
ΚΒΣ και καλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στον Ασπρόπυργο ζητά Βοηθό 
Λογιστή, γνώστη erp softone. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@galanopoulos.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α’ τάξεως για ΑΕ στις Αχαρνές. 
Προϋπηρεσία 10 ετών σε ΑΕ, για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: bourzikos@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από λογιστικό γραφείο στην 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος μισθοδοσίας, με βασι-
κά καθήκοντα: υπολογισμός-παρακολούθηση 
μισθοδοσίας πελατών-τήρηση βιβλίων Β’-Γ’ 
κατηγορίας. Απαραίτητα: πτυχίο ανώτερης εκ-
παίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης-πολύ καλή 
χρήση Η/Υ-γνώση προγράμματος μισθοδοσίας 
epsilonet, απαιτούμενη εμπειρία 3 χρόνια στην 
τήρηση-παρακολούθηση μισθοδοσίας. E-mail: 
eurolink6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bοηθός Λογιστή /τριας με γνώσεις 
και προϋπηρεσία, για απογευματινή απασχόληση 
σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@igp.gr.

ΣΟΒΑΡΗ εμπορική εταιρία κοντά στη γέφυρα 
της Μεταμόρφωσης ζητεί Υπάλληλο Γραφείου, 
με εμπειρία 3-5 έτη σε μηχανογραφημένη πα-
ραγγελιοληψία και τιμολόγηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: curriculvitae2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Eμπορολογιστικών Εφαρ-
μογών, από εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση-δίπλωμα οδήγησης-εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
με εμπειρία σε εφαρμογές της Singular. E-mail: 
logic.info@ntsgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για άμεση πρόσληψη. 
Η υποψήφια θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ 
και εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον για 
2 χρόνια. Βιογραφικά στο e-mail: info@raycom.
gr, κωδ: log.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από βιομηχανία 
τροφίμων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα πλησίον Κηφισού, ζητεί 
απόφοιτο ΙΕΚ ή ΤΕΙ Λογιστικής με τουλάχιστον 
6ετή προϋπηρεσία, γνώση κεφαλαίου-αγγλικών, 
για εμπορική διαχείριση και γραμματειακή υπο-
στήριξη. E-mail: eugenia@vourloumis.com, τηλ: 
210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, με γνώσεις Η/Υ, αγ-
γλικών, για 8ωρη 6ήμερη εργασία σε εταιρία με 
ξηρούς καρπούς. Περιοχή Πειραιάς. Βιογραφι-
κά στο e-mail: sirmas-giannis@gmail.com, τηλ: 
6944 360615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου, 
κάτοχος μηχανής για εξωτερικές και εσωτε-
ρικές εργασίες. Γνώση καταχώρησης Β’ και Γ’ 
κατηγορίας βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
antonopoulosm@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από ανώνυμη εταιρία 
εμπορίας επίπλου, για full-time απασχόληση. 
Εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και γνώση 
atlantis απαραίτητη, δίπλωμα μηχανής επιθυμητό. 
Ε-mail: careers@tsaoussoglou.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραμματειακή υποστή-
ριξη - Βοηθός Λογιστή σε εμπορική επιχείρη-
ση στο Κορωπί. Απαραίτητα αγγλικά και πτυχίο 
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης προαιρετικά. E-mail: 
polysrugs@polysrugs.gr, τηλ: 210 6020650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις λογιστικής, από εταιρία 
ως Υπάλληλος Γραφείου στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 
210 2020156.

Μικρές Αγγελίες εργασίας



Product Manager  
Code: MKT 001 - Location: Athens 

System and Network Administrator 

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

Marketing Executive
Ψάχνουμε τα καλύτερα στελέχη του international – export marketing ή digital marketing της αγοράς 
ικανούς να ενταχθούν στο δυναμικό της εταιρείας μας και να προωθήσουν τα brands μας στο εξωτερικό. 

H θέση αναφέρεται στον Δ/ντή Marketing, και εργάζεται με σκοπό την ανάπτυξη των εξαγωγών της 
εταιρείας. Αναζητάει νέες αγορές και νέους πελάτες, μεγαλώνοντας την CRM βάση μας, αναπτύσσει 
αλληλογραφία, Marketing Campaigns και εφαρμόζει όλες τις τεχνικές του digital Marketing σε συνερ-
γασία με τους developers του τμήματος Internet της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Deree ή Ανώτατης σχολής με οικονομική ή τεχνολογική κατεύθυνση, μεταπτυχιακό  
θα εκτιμηθεί. 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων ή marketing 
με απαίτηση επίτευξης στόχων και ανάπτυξης νέου πελατολογίου. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office word, excel, συστήματος ERP (κατά προτίμηση entersoft) & internet 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία 28 – 35 ετών 
•Άριστη γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency και γνώση τεχνικών εμπορικών όρων  
με αποδεδειγμένη ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας. Γνώση δεύτερης γλώσσας σε υψηλό  
επίπεδο επιθυμητή. 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω SKYPE 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία και το DO IT YOURSELF  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλό σταθερό μισθό και μεγάλο bonus επίτευξη στόχου 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail cv4@fournarakis.gr,  
website: www.fournarakis.gr - www.ffgroup-toolindustries.com

•At least 3 years’ experience 
in the field of system 
administration, customer 
support, supporting IT 
applications. 
•Experience in Microsoft 
Server environments 
supporting: Microsoft 
Windows 2003/2008 /2012 
Server, Windows 7, Windows 8 
•Knowledge of Microsoft 
Exchange 2007 & 2013 and 

Windows Servers 
•Knowledge of Microsoft 
Azure and Microsoft Office 
365. 
•Strong hands-on technical 
infrastructure skills including 
Active Directory, GPOs, DNS, 
DHCP 
•Experience in Hyper-V and 
ESX/VMWare Servers. 
•Strong hands-on network 
infrastructure skills. Cisco 

CCNA level. 
•Configuration and 
troubleshooting of Cisco 
Switches, Routers, Firewalls  
& Access Points. 
•Understanding of VoIP, IPSec, 
VLANs & DMZ zones 
•Fluency in English.  
Send your CV this e-mail: 
info@trust-it.gr.  
Telephone: 210 6520660

Main tasks: 
•Manage the Product portfolio offering,  
for all customer segments, to maximize revenue 
and profitability 
•Develop Product propositions to ensure  
a profitable growth of the customer base 
•Develop offers and promotions  
to drive profitable customer acquisition  
and retention 
•Perform marketing analysis, proposing pricing 
Above and Below the Line activities  
and promotions 
•Develop the product descriptions, design the 
respective functionality and closely monitor 
service development by driving internal and 
external parties 
•Perform financial analysis on current  
and future services, usage, revenues, and traffic 
•Perform spot checks, monitor quality and take 
corrective actions 

Basic requirements:  
•University degree in Economics,  
Marketing or Engineering  
•Postgraduate studies will be considered a plus 
•4-6 years of experience in the marketing 
field and especially in product management, 
preferably in Telecoms 
•Excellent command of the English language 
and excellent PC skills 
•Excellent analytical and presentation skills 
•Ability to work in teams, results orientation, 
creativity, efficiency and attention to detail

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, 
by 20/07/2015, quoting the position code at the 
following address: WIND HELLAS S.A., 66 Kifissias 
Ave., 151 25 Maroussi, Athens, e-mail: jo@wind.
gr, fax: (+30) 210 6106504. All applications will 
be treated in strict confidence. Candidates who 
meet the position requirements will be contacted 
via phone.

Deloitte Greece is a member of the Deloitte 
international network, that has a presence in 
more than 150 countries and with about 200,000 
professionals, all committed to becoming the 
standard of excellence.

Deloitte Greece provides through 3 separate legal 
entities audit, financial advisory, consulting tax and 
Accounting services. With a staff of more than 580 
and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte 
Greece focuses on all major industries including 
financial services; tourism & leisure; shipping; 
energy; manufacturing; consumer business; life 
sciences & health care and public sector services.

Due to our continuing expansion, we are currently 
seeking to recruit high-caliber, motivated and 
dynamic Business Analysts & Consultants to join our 
Management Consulting Team in Thessaloniki with 
the aim to participate in a variety of Strategy, 
Operations and/or Financial Management projects.

Potential candidates should fulfill the 
following criteria: 
•University Degree in Finance/Economics, 
Business Administration or Engineering 
•An MBA or a post-graduate Degree in Finance/
Economics or other Business related field from 
a well acclaimed University 

•An outstanding academy track record 
•Up to 2 years of relevant work experience  
with a reputable professional services firm 
•Excellent command of the English language 
•Solid understanding of Accounting & Finance 
•Computer literacy and good knowledge of MS 
PowerPoint and MS Excel 
•Strong analytical skills 
•Excellent written, verbal and presentation 
skills 
•Customer-focused mindset and results 
orientation 
•Commitment and ability to learn fast  
and work under pressure 
•Professional demeanor, excellent 
interpersonal skills and team spirit.

Our organization offers a highly competitive 
remuneration package, continuous training both 
in Greece and abroad, medical insurance scheme, 
excellent career prospects and opportunities for 
rapid career development.

Interested applicants should send their curriculum 
vitae to career@deloitte.gr, quoting the reference 
code (MC BAC THESS/0615) no later than June 
30, 2015. All applicants will be acknowledged and 
treated in strict confidence. 

Η Τεχνόπολις Α.Ε., με 20-ετή παρουσία στο χώρο του internet και των Νέων Τεχνολογιών, προκειμένου 
να αναπτύξει τις δραστηριότητες και το στελεχιακό δυναμικό της, αναζητά:

Java / Liferay Developer (Κωδ.: JD10)
Περιγραφή θέσης:  
•Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή Ανάπτυξης 
•Συμμετέχει στην εκπόνηση των λειτουργικών 
και τεχνικών προδιαγραφών 
•Συμμετέχει στο σχεδιασμό, ανάλυση, υλοποίηση 
και ανάπτυξη των εφαρμογών 
•Συμμετέχει στη δοκιμή, τεκμηρίωση  
και υποστήριξη των εφαρμογών  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον  
2 ετών σε ανάλογη θέση και αντικείμενο 
•Εμπειρία εργασίας σε περιβάλλοντα Java  
και Servlets με Eclipse, Spring, Hibernate 
•Δεξιότητες αντίληψης επιχειρησιακών  
απαιτήσεων και ικανότητες επικοινωνίας 
•Πτυχίο σε Software Engineering, Information 
Systems ή ανάλογο 
•Άριστη χρήση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά)  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Γνώσεις βάσεων δεδομένων (ORACLE, MySQL) 
•Γνώσεις application servers (Tomcat, JBoss, 
Weblogic, Websphere 

•Γνώσεις σε client-side τεχνολογίες  
(HTML5, CSS3, Javascript / jQuery, Ajax) 
•Γνώσεις Διαχείρισης Περιβάλλοντος LIFERAY 
Enterprise Portal 
•Portlet Development σε περιβάλλον LIFERAY 
Enterprise Portal 
•Μεταπτυχιακό σε Software Engineering, 
Information Systems ή ανάλογο  
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
εμπειρίας και προσόντων 
•Ευκαιρία εξέλιξης και σταδιοδρομίας σε ένα 
συνεχώς αναπτυσσόμενο τομέα 
•Ευχάριστο, φιλικό, σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας 
•Εμπειρία ενασχόλησης με μεγάλα έργα  
σε μεγάλους οργανισμούς

Αναζητούμε δραστήριους, πρόθυμους και συνερ-
γάσιμους επαγγελματίες, με στόχους και προσόντα, 
ομαδικότητα και συνέπεια, για να συμμετάσχουν 
στην ομάδα, το όραμα και τις δραστηριότητες μας.

Αποστολή βιογραφικών με κωδικό  
θέσης (JD10) στο e-mail: career@open.gr

Η MEDI SEI A.E παραφαρμακευτική εταιρεία ζητά να προσλάβει για την Αθήνα: 

Αισθητικό
Με εμπειρία έως 40 ετών, για προ- 
ώθηση και πώληση καλλυντικών 
στο χώρο του φαρμακείου. 

Παρέχεται: 

•Εκπαίδευση 
•Μισθός 
•Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  

να υποβάλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο  
fax: 210 9761872 ή 
e-mail: thomas@medisei.gr

Ζητείται Πωλητής για  
αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ  
ή αντίστοιχο 

•Καλός γνώστης χειρισμού 
υπολογιστών 
•Γνώση αγγλικών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Προϋπηρεσία σε πωλήσεις  
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 

Πλήρες ωράριο,  
μισθός ικανοποιητικός,  
ποσοστά  
επί των πωλήσεων.   
Βιογραφικά στο e-mail:  
hr@ammonovis.com

Yπάλληλοι γραφείου 
Η NET TRUST, εταιρία παροχής τηλεφωνικών 
υπηρεσιών και επίσημος εμπορικός συνεργάτης 
μεγάλης εταιρίας τηλεπικοινωνιών, ζητεί άμεσα 
άτομα με σκοπό τη διαχείριση και ανάπτυξη του 
πελατολογίου της.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πολύ καλές επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Συνέπεια – υπευθυνότητα 
•Ευγένεια – ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
(επιθυμητή) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Η εταιρία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•4ωρη & 5ωρη πρωινή ή απογευματινή  
απασχόληση (άμεση προοπτική 8ωρης  
απασχόλησης) 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό Συγγρού- Φιξ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@nettrust.
gr ή στο fax: 2111093 510, τηλ: 2111093500. Πε-
ριοχή: Λεωφόρος Συγγρού 80- 88, τκ 1174, Αθήνα. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου, 
για part time απασχόληση με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, καλή 
γνώση αγγλικών και καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: marina@paradiseplants.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Μηχανογράφησης, για πα-
ροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις-επαγγελματίες, για 
ανάπτυξη λογισμικού σύμφωνα με τις ανάγκες 
του πελάτη. Σχεδιασμός-παραμετροποίηση δια-
κομιστών-συστημάτων παραγωγής, λύσεις cloud 
εφαρμογών-αποθήκευσης. E-mail: pkarvounis@
devisionment.com, τηλ: 6971 541989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, με απαραίτη-
τα προσόντα: πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης, 
πολύ καλή γνώση αγγλικών, άριστη γνώση Η/Υ, 
προϋπηρεσία 2-3 χρόνια, ομαδικό πνεύμα και 
ικανότητα τήρησης προθεσμιών, γνώση Κεφα-
λαίου. E-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου, για ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με γνώση 
καταχώρησης στοιχείων Γ’ κατηγορίας. Άμεση 
πρόσληψη και 12μηνη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

 

Οικονομικά στελέχη -  
ελεγκτές - φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος μισθοδοσίας, με βασικά κα-
θήκοντα: υπολογισμός-παρακολούθηση μισθοδο-
σίας πελατών-τήρηση βιβλίων Β’-Γ’ κατηγορίας. 
Απαραίτητα: πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης οικονο-
μικής κατεύθυνσης-πολύ καλή χρήση Η/Υ-γνώση 
προγράμματος μισθοδοσίας epsilonet, απαιτούμενη 
εμπειρία 3 χρόνια στην τήρηση-παρακολούθηση 
μισθοδοσίας. E-mail: eurolink6@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Κοστολό-
γο, με απαραίτητες γνώσεις autocad - αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου proficiency. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cvpafos.gr, τηλ: 
2262 056235.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής και διάθεσης συμπληρω-
μάτων διατροφής, ζητεί Υπεύθυνο Διοίκησης, για 
την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας. Απαραίτητα: 
πτυχίο Α.Ε.Ι, διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομι-
κών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@health-sign.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ στην περιοχή της Ηλιούπολης Αθήνας 
ζητεί νέα, με προϋπηρεσία για θέση στο λογιστήριο. 
Καλή γνώση οικονομικών, αγγλικών και Η/Υ. Βι-
ογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: 
ipirotikifs@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσα-
λονίκης ζητεί νέα, Πανεπιστημιακού επιπέδου, για 
τμήμα διαγωνισμών δημοσίου. Άριστη γνώση οικο-
νομικών, αγγλικών, άριστη χρήση Η/Υ και κάτοχος 
διπλώματος οδήγησης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: eirini.kofinadeli@ipirotiki.com.gr.

 

χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
Η BEST BUY ζητά Μεσίτες για πωλήσεις και 
ενοικιάσεις ακινήτων. Προσφέρονται: δυνατότητα 
επιλογής περιοχής, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακι-
νήτων, πελατολόγιο, γραμματειακή υποστήριξη. 
Γραφεία Ελληνικό και Μαρούσι δίπλα στο μετρό. 
Τηλ: 210 8040 505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Ασφαλιστικός Σύμβουλος με 
μεγάλες φιλοδοξίες, για εξέλιξη να αναλάβει 
έτοιμο υγιές χαρτοφυλάκιο λόγω συνταξιοδό-
τησης. Τηλ: 6945 450247.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ γνωστή εταιρία με μα-
κροχρόνια παρουσία στην Αττική αναζητά ικανά 
άτομα για ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων ή 
ενοικιάσεων. Δυνατότητα επιλογής περιοχής, 
μεγάλο πελατολόγιο. Γραφεία Βόρεια-Νότια 
Προάστια. Τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για στε-
λέχωση γραφείων, πωλήσεων μεγάλης ασφαλι-
στικής εταιρίας. Παρέχονται: υποστήριξη, bonus 
επίτευξης στόχων, δυνατότητα εξέλιξης. Περιοχές: 
Πειραιάς, Νέα Ερυθραία. Τηλ: 210 4112308.

ΜΕΓΑΛΗ κτηματομεσιτική εταιρία στα Βόρεια-
Νότια Προάστια (δίπλα σε μετρό) ζητά Στελέχη για 
υπόδειξη ακινήτων στην περιοχή κατοικίας τους. 
Παρέχονται: ευέλικτο ωράριο-υψηλές αμοιβές-
εξέλιξη-γραμματειακή υποστήριξη-εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για πωλήσεις και για τη 
στελέχωση ασφαλιστικού - μεσιτικού. Σοβαρότητα, 
ομαδικό πνεύμα, υψηλές φιλοδοξίες. Παρέχονται: 
συνεχής εκπαίδευση, παροχή πρακτικής εξάσκη-
σης, ελαστικό ωράριο, εμπειρία σε πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: mariainsurance@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία μεσιτικών ασφαλίσεων ζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου, με άριστη γνώση ασφα-
λιστικών προϊόντων και εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Απαραίτητα προσόντα: άριστος χειρισμό 
Η/Υ. Προαιρετικά γνώσεις bluebyte. Βιογραφικά 
στο e-mail: real.insurances@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο ζητεί Καθηγητή 
πανεπιστημιακού επιπέδου, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στα χρηματοοικονομικά μαθήματα 
και στατιστική. Βιογραφικά στο e-mail: info@
psahoulias.gr.

τεχνικοί & Μηχανικοί η/Υ -  
Δικτύων - τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, με επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε προγράμματα παραγγελιοδό-
χων εστιατορίων στο Σύνταγμα. Παρέχονται: 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
yannisvolt@gmail.com.

TECHNICAL company is seeking for Native English 
speaker, Secretarial work and Technical support. 
Speed typing and MS office expertise required. 
CVs only in English: firepump@otenet.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινω-
νιών αναζητά Υπάλληλους τεχνικής υποστήριξης, 
με άριστη γνώση hardware/software. H γνώση 
γερμανικών, γαλλικών, ιταλικών ή Ισπανικών 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: kchatzipetrou@icap.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων συναγερμών και κλειστού 
κυκλώματος ζητεί έμπειρο Τεχνικό εγκαταστά-
σεων συστημάτων ασφαλείας με προϋπηρεσία 
στον κλάδο. Υποχρεωτική άδεια οδήγησης μότο 
- αυτοκινήτου, πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: support@spartan.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Administrator (ειδικός δικτύων) από 
την Warwick GmbH στη Γερμανία (Markneukirchen/
Σαξονία). Απαραίτητα: αγγλικά, Γερμανικά ευπρόσ-
δεκτα. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@warwick.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ για Singapore ως 
System Administrator σε ναυτιλιακή εταιρία 
στη Σιγκαπούρη. Καλή γνώση αγγλικών-πτυχίο 
ΤΕΙ-ΑΕΙ, εμπειρία σε εγκατάσταση (γραφείων-
βαποριών), υποστήριξη-διαχείριση πελατολογίου. 
E-mail: ictshipman@gmail.com, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-18:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητείται 
Τεχνικός τηλεπικοινωνιών με γνώσεις voip, linux, 
δικτύων κ.α. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
genius.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άμεση συνεργασία απόφοιτους ΙΕΚ πληροφο-
ρικής για τυπική πρακτική άσκηση στα τμήματα 
πληροφορικής και πληροφοριακών συστημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.ath@
gmail.com.

προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη εφαρμογών Web
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers έμπειροι σε κα-
τασκευές portals. Απαραίτητα καλή γνώση php-
html-javascript-css-mysql, δημιουργικό πνεύμα 
για κατασκευές-συντηρήσεις portals για web/
κινητά. Αποδοχές αναλόγως προσόντων. Βιο-
γραφικά με portfolio στο e-mail: mmgtgroup@
gmail.com, κωδ: Webdcm-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στο Περιστέρι Αττικής, 
αναζητεί έμπειρο Μηχανικό συστημάτων για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: λογισμικό 
Microsoft - vmware - δίκτυα Η/Υ - κάτοχος με-
ταφορικού μέσου. Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 
210 5711116.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χειριστές computer παρά εταιρία, 
για νυχτερινή απασχόληση. Τηλ: 210 8228183, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Asp Net WEB Developer για εργασία 
από το σπίτι με γνώσεις: ASP-NET-MVC-EF-
LINQ-source control, REST, C#, Backbone.js or 
other Frameworks, RIA, με αγγλικά και επιθυμητά 
Γερμανικά. E-mail: anestis@a-t-l.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια Πληροφορικής με γνώσεις 
κατασκευής sites και εφαρμογών ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Security Consultant με άνω των 5 
ετών εμπειρία, εμπειρία σε υλοποιήσεις ISMS 
κατά ISO 27001, εμπειρία σε Risk Assessment/
IT BCP & DRP. Project Based συνεργασία έως 
(31/12/2016). Βιογραφικά στο e-mail: agqs_ike@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Auditor, με άνω των 3 ετών εμπειρία, 
εξειδίκευση στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και 
με CISA επιθυμητό. Δυνατότητα δελτίου παρο-
χής υπηρεσιών project Based συνεργασίας έως 
31/12/2016. Βιογραφικά στο e-mail: agqs_ike@
hotmail.com.

Η ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ Startup επιχείρηση 
Pulse Mapp, ζητά άμεσα Mobile Application 
Developer, (android & IOS) που θα ενταχθεί 
στο δυναμικό της ομάδας για την ανάπτυξη του 
προϊόντος. E-mail: pulsemapp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής με άριστη 
γνώση joomla για εξωτερική συνεργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariachkon@gmail.com, 
τηλ: 210 9969839, 6948 488066.

Η CICICOM Ltd με έδρα την Αθήνα, ζητά άμεσα 
Senior Mobile Applications Developer, (android 
& iOS). Βιογραφικά στο e-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Full Stack Web Developer με 2-3 
χρόνια προϋπηρεσία, άριστες γνώσεις σε 
PHP5,javascript-jQuery-HTML-HTML5-CSS-
CSS3-MySql-OOP-XML-AJAX. Επιθυμητές 
γνώσεις σε χρήση MVC τεχνολογιών-PHP 
frameworks, bootstrap-angular-js-node-js-

magento-wordpress. Γνώση αγγλικών-εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Με-
ρική-πλήρης απασχόληση-μισθός αναλόγως 
προσόντων. E-mail: jobs@bluchip.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με εμπειρία και δη-
μιουργικότητα, για συνεργασία freelance με 
διαφημιστική εταιρία στον Πειραιά, για θέματα 
ιστοσελίδων, social media και γενικότερα web 
marketing. Προοπτικές μόνιμης συνεργασίας. 
E-mail: clients2@energyline.gr, τηλ: 210 4512000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την ανάρτηση 
Κickstarter projects, με επιθυμητή αντίστοιχη 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: KST 0615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπει-
ρία σε ανάπτυξη ASP, net web εφαρμογών σε 
C#,HTML-CSS-jQuery-XML-JSON. Καλή γνώση 
web services, ADO.NET και SQL βάσεων δεδο-
μένων, καλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: segreteria@edilingua.it.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Προγραμματιστές με γνώσεις java 
με 5ετή εμπειρία και άνω στον Άλιμο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@a2ztech.gr, τηλ: 210 9769401, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί, ζητά Web 
Designer για ανάπτυξη ειδησεογραφικού site 
σε πλατφόρμα wordpress. Απαραίτητη εμπειρία 
σε mySQL και plex panel. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: WD0615.

Η ΑRΧ ΝΕΤ ΑΕ, κορυφαία εταιρία ανάπτυξης 
λογισμικού και υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει 
έμπειρο IOS Developer. Βιογραφικά στο e-mail: 
bourlis@arx.net.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στο Χολαργό, ζητεί 
πτυχιούχο πληροφορικής Πανεπιστημιακού 
επιπέδου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: cpapami22@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Linux System & Network 
Administrator, για εργασία στην Αγγλία σε 
διεθνής εταιρία. Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά πλήρες στα αγγλικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα VOIP Network Engineer για 
εργασία στην Αγγλία, σε εταιρία τηλεπικοινωνιών. 
Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά πλήρες στα αγγλικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Project Managers-Web Developers 
με master πληροφορικής, προϋπηρεσία 5+έτη 
σε κατασκευές e-shops-portals. Άριστη γνώση 
php-html-javascript-css/mysql, να κατασκευά-
ζουν-συντηρούν-αναβαθμίζουν e-shops-portals 
για web-κινητά, και να συντονίζουν αποτελε-
σματικά Προγραμματιστές. Ε-mail με portfolio: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: 1SrWeb-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, από τεχνική εται-
ρία για την ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού. 
Απόφοιτος πληροφορικής με εμπειρία σε mSSQL 
server και php, javascript, εμπειρία σε system 
and network administration επιθυμητή. E-mail: 
info@ergopraxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώσεις δημιουργίας gif 
αρχείων. Τηλ: 6945 039520, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer and Mobile εφαρμογών, 
από εταιρία λογισμικού, με σχέση ελεύθερης 
συνεργασίας freelancer. Απαιτείται εμπειρία και 
πολύ καλή γνώση της adobe suite. Βιογραφικά 
με portfolio στο e-mail: hr@mdata.gr.

PHP EXPERT αναζητά o Πανελλήνιος σύλλογος 
διαδικτυακής εκπαίδευσης για ανάθεση έργου. 
Μόνο έμπειρα άτομα, που να γνωρίζουν php και 
να είναι Web Developer. Βιογραφικά στο e-mail: 
pasde.gr@gmail.com.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
τέχνες - Δημιουργικό
ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια για 
εργασία κατ’οίκον, έκδοση τόμων και περιοδι-
κών. Τηλ: 210 8810109, τηλ: 210 8810109, κα. 
Κεφάλα Βάσω.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση και κατασκευή 
ιστοσελίδων, με βασικές γνώσεις pc. Τηλ: 6975 
128648.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας απόφοιτος με άριστη γνώση 
photoshop και in design για εργασία στο αντι-
κείμενο του και επικοινωνία με πελάτες. Τηλ: 
210 3231648.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπερατέρ - Μοντέρ με δικό του /της 
εξοπλισμό (βιντεοκάμερα, φως) και με γνώση 
προγράμματος μοντάζ, για γάμο-βάπτιση-εκδηλώ-
σεις. Αμοιβή ανά έργο. Βιογραφικά, με περιγρα-
φή εξοπλισμού στο e-mail: artphotography4u@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη καλλίφωνη για συ-
νεργασία με δισκογραφική. Τηλ: 6945 039520.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ κανάλι γνωστό ζητά συνεργασία 
με Στιχουργούς, Μουσικούς, Συγγραφείς, Ηθο-
ποιούς, Καλλιτέχνες ή Πολιτικούς που να θέλουν 
να προβληθούν σε αυτό. Τηλ: 6980 096813.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής/τρια με γνώσεις autocad 
2d, 3d και φωτορεαλισμού, για πλήρη απασχό-
ληση από κάθετη μονάδα παραγωγής οργάνων 
παιδικών χαρών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
iliachtida.com, τηλ: 210 9637524, κα Παπακυ-
ριάκη Μερόπη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από ατελιέ υψηλής ραπτικής 
νυφικών στο Κολωνάκι. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχο ατελιέ υψηλής ραπτικής. 
Τηλ: 6972 262537.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Junior Art. Απα-
ραίτητα προσόντα: MAC, CS5, αγγλικά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας με δημιουργικές ανησυ-
χίες. Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.
gr, κωδ: JAR2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για εξωτερική ερ-
γασία με άριστες γνώσεις indesign, photoshop, 
illustrator (προαιρετικά corel) από δημιουργικό 
γραφείο για το τμήμα σχεδιασμού με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά και δείγματα δουλειάς 
στο e-mail: indesicreative@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής 
αναζητεί Στέλεχος για το τμήμα marketing: Πτυ-
χιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής με εμπειρία 
σε graphic design-άριστη γνώση illustrator-
inDesign-photoshop-καλή γνώση αγγλικής-έφεση 
στη τεχνολογία. E-mail: marketingdepartment@
hotmail.com.

Η STARTUP ζητά έμπειρους Γραφίστες στο κομ-
μάτι των γραφικών (adobe suite) και ιδιαίτερα 
του indesign. Ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας με 
δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας, προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kidsmag.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά πτυχιούχο σχολής για το τμήμα 
σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου 
ΤΕ Καρδίτσας. Βιογραφικά, ΠΤΚΑ στο e-mail: 
info@almeco.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά πτυχιούχο σχολής Μηχανολόγο Μη-
χανικό και βιομηχανικού σχεδίου ΤΕ Κοζάνης. 
Βιογραφικά, ΠΤΚ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για πλήρη απασχόληση, 
από το τμήμα σχεδιαστηρίου και ψηφιακών 
εκτυπώσεων μεγάλης εταιρίας διαφημιστικών 
κατασκευών. Απαραίτητες γνώσεις illustrator, 
coreldraw, photoshop, cad, MS office και αγγλικών 
(lower).Βιογραφικά στο e-mail: info@tsal.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Σχεδιαστή 
επίπλου με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήκτρα με δικό του drum 
machine, για στελέχωση σχήματος live και άτομο 
για μπουζούκι. Τηλ: 6931 481850, ώρες επικοι-
νωνίας: 13:00-24:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία επιγρα-
φών και ψηφιακών εκτυπώσεων στον Άγιο 
Δημήτριο. Γνώση corel, photoshop, illustrator, 
χρήση internet, office και οργάνωση γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: panprovias@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές /τριες, 
από εταιρία αρχιτεκτονικής διακόσμησης, σε όλη 
την Ελλάδα για επικερδή συνεργασία με μικρό 
κεφάλαιο. Βιογραφικά στο e-mail: diktio2000@
gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια από εταιρία εμπορίας 
επίπλου για εξυπηρέτηση πελατών, σύνταξη 
προσφορών και σχεδιαστικών λύσεων. Γνώση 
autocad-3D σχεδιαστικού προγράμματος απαραί-
τητη. Επιθυμητή, γνώση ιταλικών-γερμανικών. 
Ε-mail: careers@tsaoussoglou.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ super market ζητά άμεσα Γραφίστα. 
Απαραίτητες γνώσεις: συσκευασία προϊόντων, 
web design, social media (σε περιβάλλον mac) 
γνώσεις φωτογραφίας. Βιογραφικά και δείγμα 
δουλειάς στο e-mail: info@bazzar-sm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με εμπειρία από εταιρία 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα: επεξερ-
γασία φωτογραφιών των προϊόντων (γυάλινα 
βάζα και μπουκάλια). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες, από εταιρία κατασκευής 
ιστοσελίδων. Προϋπηρεσία στο χώρο του web 
design θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@loginet.gr.

 

Call Center - εξυπηρέτηση  
πελατών - τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Υπάλληλοι Γραφείου, 
για πρωινές-απογευματνές ώρες, προώθηση 
προϊόντων, από τηλεφωνικό κέντρο. Παρέχο-
νται: σταθερός μισθός-δυνατότητα εξέλιξης 
στα Σεπόλια. Τηλ: 6974 429348, 210 5137455.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ εταιρία internet ζητά άτομα για το 
τμήμα marketing και για το τμήμα εξυπηρέτησης 
μεγάλων πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: job@
galaxynet.gr. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για την υποδοχή διαφημί-
σεων και αγγελιών, με τηλεφωνική ευχέρεια 
λόγου, γνώση Η/Υ, πληκτρολόγηση, αγγλικά. 

Πρωινό-απογευματινό ωράριο. Παρέχονται: 
μισθός, ασφάλιση και βάρδιες. Τηλ: 210 8696497, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-17:00.

ΚΕΝΤΡΟ αδυνατίσματος ζητά έμπειρες Τηλε-
φωνήτριες για άμεση πρόσληψη. Παρέχονται: 
μισθός, bonus και ασφάλιση. Τηλ: 210 6829200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι με εμπειρία ως Τηλεφω-
νητές /τριες, για υπηρεσίες πληροφοριών τηλε-
φωνικού καταλόγου. Χειρισμός Η/Υ, αναζήτηση 
πληροφοριών-internet-αγγλικά-επικοινωνιακή 
ικανότητα. Πρωινό-απογευματινό ωράριο στο 
κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 8696722.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Τηλεφωνήτριες για εξυ-
πηρέτηση υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού 
καταλόγου. Χειρισμός και γρήγορη πληκτρολό-
γηση-ευχέρεια λόγου-internet-αγγλικά. Πρω-
ινό-απογευματινό ωράριο, κάτοικοι Πλατείας 
Αττικής. Τηλ: 210 8696992.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα με εμπειρία ως Τηλεφωνή-
τριες, για εξυπηρέτηση υπηρεσιών-πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου. Άριστος χειρισμός Η/Υ-
αγγλικών-internet και επικοινωνιακή ικανότητα 
στην περιοχή Αχαρνών και γύρω περιοχών για 
4ωρη-6ωρη-8ωρη εργασία. Τηλ: 210 8696899.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη 
και για τηλεφωνικές πωλήσεις σε ασφαλιστικό 
γραφείο στη Νέα Κηφισιά, με γνώση χειρισμού 
Η/Υ. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης ή πλήρους 
απασχόλησης και επιθυμητή κάρτα ανεργίας του 
ΟΑΕΔ. E-mail: jkarvelj@yahoo.gr.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί 4 
Υπαλλήλους Γραφείου, για τμήμα επιβεβαίωσης 
στοιχείων πελατών. Ευέλικτα ωράρια, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Team Leaders, με εμπειρία 
για τηλεφωνική απασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113170.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα για άμεση πρόσληψη από 
νέο υποκατάστημα εταιρίας τηλεπικοινωνιών στα 
Άνω Πατήσια. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: proslipsitora@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Agent από τηλεφωνικό κέντρο για 
εξερχόμενες κλήσεις (όχι πωλήσεις). Επιθυμητή 
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@vresnet.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Εκπροσώπους τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, με καλή 
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Η θέση αφορά πλήρη και 
μερική απασχόληση. E-mail: vdalakou@icap.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά νέες για τηλεφωνικό κέντρο 
για εξυπηρέτηση πελατών και ημιαπασχόληση. 
Παρέχονται: μισθός, ΙΚΑ, προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@compact-service.
gr, fax: 210 2719014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνήτρια έμπειρη, από γνωστή 
αλυσίδα καταστημάτων delivery στον Άγιο Δη-
μήτριο. Τηλ: 6948 525200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από εταιρία προώθησης 
κάρτας υγείας, πρόθυμα για στελέχωση τμήμα-
τος. Προσφέρονται: σταθερός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@hotmal.gr, 
τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για τηλεφωνικό κέντρο 
με εμπειρία στις πωλήσεις, σε υπηρεσίες αι-
σθητικής. για 4ωρο, 8ωρο στον Άλιμο. Παρέχο-
νται: μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
iliana_amoutza@yahoo.gr, τηλ: 210 9850438.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρ-
νών ζητά 2 άτομα για μόνιμη απασχόληση στο 
τηλεφωνικό της τμήμα (όχι πωλήσεις). Παρέ-
χονται: ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 2012286.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για ψητοπωλείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9630762.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Τηλεφωνήτρια με γνώση χει-
ρισμού Η/Υ και αγγλικά, καθώς και εμπειρία στο 
χώρο της εστίασης, από ιταλικό εστιατόριο στον 
Πειραιά. Τηλ: 210 4112450, ώρες επικοινωνίας: 
16:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη για τηλεφωνικές κλήσεις 
part time 4ωρο, συγκεκριμένα για την ενημέ-
ρωση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: salesdepartmentnorth@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων για τηλεφωνική 
προώθηση φυσικών φυτικών προϊόντων. Παρέχο-
νται: ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, εκπαίδευση, 
ευέλικτο ωράριο, δυνατότητες εξέλιξης, μισθός, 
bonus απόδοσης. Επιθυμητή η σχετική προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.ntelli@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο άμεσα για εσωτερική εργασία 
με δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου, χωρίς απα-
ραίτητα προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή, για εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με βασικές γνώσεις Η/Υ για 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.



Το ΙΑΣΩ General, μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Κλινικές της χώρας, η 
οποία προσφέρει με διεθνείς πιστοποιήσεις και σημαντικές διακρίσεις (ISO, TEMOS, ΒEST HOSPITALS 
OF THE WORLD 2014-2015) υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αναζητά:

Τεχνολόγο Ακτινολόγο

Για όσους Νοσηλευτές-τριες ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Βερολίνο, η εταιρεία μας competence 
& more είναι η ιδανική λύση. Το νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας μας απασχολείται σε διάφορα 
νοσοκομεία του Βερολίνου, έχοντας την δυνατότητα επιλογής κλινικής.

Το Βερολίνο είναι πολυπολιτισμική πρωτεύουσα και το ίδιο χαρακτηρίζει και την ομάδα μας. Για να 
διευκολύνουμε την είσοδο των Ελλήνων νοσηλευτών/-τριών στην γερμανική αγορά εργασίας, έχουμε 
δημιουργήσει μία νέα ιδέα.

Εάν είσαι:
Νοσηλευτής /τρια με Γνώσεις Γερμανικών 

(Επιπέδου Β1/Β2)
θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου!  
Τι προσφέρουμε: 
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας, μιας κι εσύ διαμορφώνεις το πρόγραμμά σου και επιλέγεις τις βάρδιές σου 
•Εργασία σε διαφορετικά νοσοκομεία ή γηροκομεία, αποκτώντας έτσι γρήγορα εμπειρία σε διάφορα 
πεδία  
Τι πρέπει να διαθέτεις: 
•Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Για την αναγνώριση του Πτυχίου σου στη Γερμανία  
είναι απαραίτητη η γνώση Γερμανικών επιπέδου Β2. Ωστόσο, αν δεν βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο,  
θα θέλαμε ευχαρίστως να σε γνωρίσουμε. 
•Όρεξη για εργασία σε ομάδες

Οι αρμοδιότητές σου: Επιβλέπεις και φροντίζεις ασθενείς σε διάφορες κλινικές του Βερολίνου, έχο-
ντας την δυνατότητα να επιλέξεις το που θες να εργαστείς. Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται όλα τα 
μεγάλα νοσοκομεία και γηροκομεία του Βερολίνου, κάτι που προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής.

Διαδικασία: 
•Μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου στα γερμανικά, αγγλικά ή ελληνικά 
•Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή μέσω Skype 
•Η ελληνόφωνη συνεργάτης μας, κα Ελένη Ιωαννίδου, θα σε υποστηρίξει και βοηθήσει  
σε όλα τα διαδικαστικά θέματα, όπως: 
•την διαδικασία αναγνώρισης του Πτυχίου σου 
•την εύρεση διαμερίσματος

Περιμένουμε το βιογραφικό σου με mail!

competence & more 
Personaldienstleistungen GmbH

Eleni Ioannidou, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, Deutschland/ Germany, phone:  
+49 30 700 104-678, e-mail: eleni.ioannidou@competenceandmore.de. www.competenceandmore.de

Η εταιρία «Άλλη Διάσταση – Συστήματα Πληροφορικής» αναζητεί:

System Administrator  
για τη Στελέχωση του Τεχνικού τμήματος

Αρμοδιότητες θέσεως: 
•Συντήρηση των υποδομών server και δικτύου των πελατών της εταιρείας σε καθημερινή βάση 
•Έγκαιρη διάγνωση αστοχιών υλικού ή/και εφαρμογών 
•Σχεδιασμός δικτύων και διασφάλιση ασφαλείας τους 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασιών backup και disaster recovery 
•Παροχή άμεσης υποστήριξης σε τελικούς χρήστες εταιρικών πελατών 
•Διασφάλιση ποιότητας και εφαρμογής ορθών πρακτικών σε εγκαταστάσεις με ποικίλες βαθμίδες 
πολυπλοκότητας. 
•Παρακολούθηση εργασιών και σύνταξη αναφορών και τευχών τεκμηρίωσης. 
•Παρακολούθηση εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας και παροχή προτάσεων για βελτίωση  
των διαδικασιών που αφορούν στα καθήκοντά του.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2-4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση προϊόντων Microsoft και εταιρικών υποδομών (Server και Desktop) 
•Άριστη γνώση δικτύων και συσκευών δικτύωσης (ενδεικτικά: Watchguard, Zyxel, κτλ.) 
•Γνώση τεχνολογιών Virtualization (Hyper-V & VMware) 
•Ικανότητα καλής επικοινωνίας σε συνθήκες παροχής υποστήριξης 
•Αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα 
•Ισχυρό εργασιακό ήθος  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Εξοικείωση με διαχείριση βάσεων δεδομένων 
•Γνώσεις γύρω από συσκευές hardware (server, workstations)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@ad-systems.gr 

AMD Telecom is among the best companies worldwide in Digital Marketing and Telecommunications 
Services, with international presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), Spain, France, 
Turkey and India. We are constantly expanding our activities and our personnel all over the world. 

For this purpose we are looking to recruit for our offices in Thessaloniki: 

System Administrator 

ALBA Graduate Business School, a not-for-profit educational organization that provides graduate 
studies in business administration, is seeking to employ an:

SQL / BI Specialist 

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει: 

Τελειόφοιτο ΤΕΙ των Τμημάτων 
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) 

για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση

Περιγραφή θέσης /  
καθήκοντα: 
Ο πρακτικά ασκούμενος θα 
εκπαιδευτεί:  
•Στη διακίνηση Προϊόντων, 
Εξοπλισμού και Προωθητικού 
Υλικού προς Πελάτες, Συνερ-
γάτες και Τοπικά Γραφεία 
•Στη διαχείριση των Αποθεμά-
των Προϊόντων, Εξοπλισμού 
και Προωθητικού Υλικού 
 
Τόπος Εργασίας:  
Μεταμόρφωση Αττικής

Απαιτούμενα προσόντα (Ακα-
δημαϊκά/ Επαγγελματικά): Οι 

υποψήφιοι πρέπει να είναι φοι-
τητές των Τμημάτων Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού και σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα σπουδών 
να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα 
την πρακτική τους άσκηση

Ατομικές ικανότητες:  
•Προφορική επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Αντίληψη / κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το πρόγραμμα 
σπουδών τους και τη νομοθεσία 
σχετικά με την πραγματοποίηση 
πρακτικής άσκησης. Οι υποψή-

φιοι/ες μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείω-
μα στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.cyta.gr/el/aboutUs/
Jobs?sel={909EAD0C-BCCC-
4976-8C8C-F8D23021A0B2} 
ή στο fax: 215 5008801 με την 
ένδειξη «PRAKTIKH LOGISTICS 
33_2015»

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνο-
νται στο τηλέφωνο 215 5008995. 
Διεύθυνση Οικονομικών και Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος 
Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα. 
Website: http://www.cyta.gr

In Liti Thessaloniki (Derveni Area)

Ppimary responsibilities: 
•Maintain network and system security; 
•Analyze and isolate issues; 
•Perform regular security monitoring to identify 
any possible intrusions; 
•Perform daily backup operations, ensuring 
all required file systems and system data are 
successfully backed up; 
•Maintain system efficiency. Investigate and 
troubleshoot issues; 
•Make recommendations for future upgrades; 
•Repair and recover from hardware or software 
failures. Coordinate and communicate with 
impacted constituencies; 
•Upgrade and configure system per project  
or operational needs; 
•Perform ongoing performance tuning, 
hardware upgrades, and resource optimization 
as required;  
Necessary skills: 
•Bachelor (4-year) degree, with a technical 
major, such as engineering or computer science; 
•Systems Administration/System proven 
experience in Linux and Cisco products; 
•5+ year’s system administration experience; 
•Ability to perform multiple tasks concurrently 

and respond to emergency situations 
effectively; 
•Strong prioritization skills are necessary; 
•Strong communication ability; 
•Excellent knowledge of English language both 
written and oral.  
Desirable skills (they will be a strong asset): 
•Esxi, Vcenter, VMWave, VCD; 
•Linux Centos Administration; 
•Cisco, CCNA, CCNP; 
•Knowledge in Mongo DB, Oracle and SQL 
platforms; 
•Experience in Data Base Cluster; 
•SS7 protocol; 
•SMPP, shell scripts, Python; 
•Kannel  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications;  
•Friendly and challenging working environment;  
•Opportunities for further growth and 
development.

If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete curriculum vitae hr@
amdtelecom.net. Notice: only the candidates who 
comply with the job profile will be contact for a 
personal interview.

Core Responsibilities: 
•Responsible for the design, development, and 
support of Business Intelligence solutions in 
Microsoft BI stack. 
•Designs and develops new SQL Server 
Functionality, including OLAP cubes, Tabular 
Models, SSIS, and reporting through SSRS, 
PowerView, PowerPivot. 
•Works with business users to gather and 
understand requirements, rules and processes, 
identify Key Performance Indicators (KPI’s) and 
high-level reporting metrics. 
•Designs and maintains reporting solutions that 
support user interactivity and increase user 
acceptance of BI tools. 
•Define, design and implement logical and 
physical data models. 
•Identify opportunities to optimize performance 
of existing data structures. 
•May be required to perform other related 
duties as assigned.  
Qualifications: 
•Bachelor’s Degree in IT related field. 
•Experience working with databases (SQL 
Server 2000 & SQL Server 2008 & SQL Server 
2012): 
    - Ability to design, implement and maintain 
databases. 

     -Ability to build and execute complicated SQL 
queries & views. 
     -Ability to develop and debug complicated 
stored procedures and triggers. 
     -Ability to administer (backup, restore, 
optimize) SQL databases. 
•Experience working with the Microsoft 
Business Intelligence stack: 
-Create and maintain ETL flows with SQL Server 
Integration Services. 
-Create and maintain OLAP cubes with SQL 
Server Analysis Services. 
-Knowledge of Excel 2013 PowerPivot & 
PowerQuery. 
•Various skills: 
-Familiarity with CRM concepts. 
-Familiarity with Visual Studio and C# language. 
•Other skills: 
-Teamwork. 
-Customer service. 
-Goal orientation. 
-Excellent command of Greek and English 
languages. 
-At least 5 years of working experience at a 
relevant position.

Contact: Interested candidates who meet the above 
requirements can send their CV (preferable in 
English): hr@alba.edu.gr no later than 15/7/2015.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Ραδιολογίας – 
Ακτινολογίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών σε Κλασσικό  

Αντινολογικό, Μαστογράφο  
και Χειρουργείο 
•Ευχέρια στη χρήση Η/Υ 
•Καλή Γνώση της αγγλικής 
Γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα 
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
μέσω email, στην ηλεκτρονική   
διεύθυνση: hriasogeneral@iaso.gr
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα συνταξιούχοι, για 
πρωινή ή απογευματινή εργασία σε τηλεφωνικό 
κέντρο. Παρέχονται: υψηλό πακέτο αποδοχών 
και 5θήμερη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
proslipsitora@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρί-
ων ζητεί έμπειρους Πωλητές με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση, ποσοστά, συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
telesales@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες άμεσα με ευχέρεια στην 
επικοινωνία από νεοσύστατο κέντρο τηλεφω-
νικών πωλήσεων πλησίον μετρό Ανθούπολης. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus, ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 
1031600 10:00-21:00.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων αισθητικής ζητεί Tηλεφωνητές 
/τριες. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, ποσοστά. 
Τηλ: 210 3244190.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακές ικανό-
τητες, για στελέχωση τμήματος σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρονται: υψηλές 
αποδοχές και ασφάλιση ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπάλληλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης με 
γνώση Urdu. Βιογραφικά στο e-mail: vdalakou@
icap.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άμεσα για το τηλεφωνικό κέντρο 
Υπαλλήλους, με προϋπηρεσία για πενθήμερη 
εργασία. Μισθός άνω του βασικού, ΙΚΑ και πριμ. 
Βιογραφικά στο e-mail: powercall54@gmaill.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα επικοινωνιακά, άμεσα για 4ωρη 
εργασία από τηλεφωνικό κέντρο που ασχολείται 
με προώθηση σταθερής και κινητής. Πρωινό η 
απογευματινό ωράριο-σταθερός μισθός-ασφά-
λιση-υψηλά bonus παραγωγικότητας-ευχάριστο 
περιβάλλον. Τηλ: 2155 350262, 211 0123872. 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

H ΑΦΟΙ ΡΟΗ ΑΕ βιομηχανία εκτυπώσεων, στη 
Μαγούλα Αττικής, ζητάει Υπεύθυνο εξυπηρέτησης 
πελατών. Προσόντα: απόφοιτοι marketing/διοί-
κησης επιχειρήσεων, άνεση επικοινωνίας, προϋ-
πηρεσία σε διαφημιστική επιθυμητή. Πενθήμερη 
μισθωτή απασχόληση. E-mail: irini@roisbros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για 4ωρο ή 8ωρο 
στην Πάτρα. Τηλ: 6980 584419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εξερχό-
μενες κλήσεις (όχι πωλήσεις). Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και η γνώση 
Η/Υ. Παρέχονται: ευέλικτο ωράριο, σταθερός 
μισθός και bonus. Βιογραφικά έως 30/06/2015 
στο e-mail: info@vresnet.gr.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ φορέα ζητούνται 2 Υπάλ-
ληλοι Γραφείου για τηλεφωνική προώθηση 
επιδοτούμενων σεμιναρίων. Βιογραφικά με 
την ένδειξη 111 στο e-mail: internatinal1@
forum-trainin.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες κάρτας υγείας, 
από εταιρία, για το τμήμα των τηλεφωνικών 
πωλήσεων. 3ωρη απογευματινή απασχόληση. 
Παρέχονται: μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: hermes_co@hotmail.gr, τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Διευθύντριας, σε τμήματα 
καταγραφής, καταχώρησης και εξυπηρέτησης 
πελατών. Πληρωμή ανά δεκαπενθήμερο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: atlanticgrougr@hotmail.
com, τηλ: 6942 522453.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου, από εμπορική 
εταιρία για πρωινή - απογευματινή εργασία. Πα-
ρέχονται: σταθερός μισθός, ΙΚΑ και πενθήμερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, για 
3ωρη εσωτερική εργασία στο τμήμα επικοινωνίας. 
Τηλ: 210 9011255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7 άτομα, για εσωτερική τηλεφωνική 
ημιαπασχόληση, όχι πωλήσεις. Σταθερή αμοιβή. 
Τηλ: 210 9011255.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία ζητεί άτομα, για εσωτερική τη-
λεφωνική απασχόληση, στο τμήμα προώθησης 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας. Ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας, πλήρη ή μερική απασχόληση, 
δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvdept@outlook.com, τηλ: 6941 574149.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια, 
για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου. Αμοιβή 
ικανοποιητική, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@ammonovis.com, ωράριο ερ-
γασίας Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:00, τηλ: 
211 4110523.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με υπευθυνότητα και επι-
κοινωνιακές ικανότητες, για προώθηση προ-
γραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
από το χώρο τους. Προϋπόθεση να έχουν Η/Υ 
και σύνδεση internet. Προσφέρονται: υψηλές 
αποδοχές. Ε-mail: hrdpt@icomm-plus.com, τηλ: 
211 8501800.

ΦΟΡΕΑΣ πράσινης ενέργειας προσλαμβάνει 
άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου, για στελέχωση 
νεοσύστατων τμημάτων στην Αθήνα. Πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Παρέχονται: άμεση 
πρόσληψη και προοπτικές εξέλιξης. Ωράριο: 8ωρο. 
Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για στελέχωση τμήματος 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με θετική 
διάθεση. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές και 
ασφάλιση ΙΚΑ. Εύκολη πρόσβαση πλησίον μετρό 
Συγγρού-Φιξ. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Call Center Operations, για 
εξυπηρέτηση πελατολογίου εισερχομένων 
κλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.
gr, κωδ: EC010.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί Υπαλλή-
λους Γραφείου για τμήματα επιβεβαίωσης στοι-
χείων πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευματινό, 
ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 212 6878495.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών 
θα προσλάβει 8 άτομα για το τμήμα εξυπηρέ-
τησης νέων πελατών της. Προσφέρεται: μισθός 
- ΙΚΑ - πριμ και εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
powercall54@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, από εταιρία τηλεπικοινωνιών, 
για το νέο της υποκατάστημα. Παρέχονται: υψηλό 
πακέτο αποδοχών, ιεραρχική εξέλιξη, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: proslipsitora@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες /ες, για 4ωρη πρωινή 
εργασία. Παρέχεται: σταθερός μισθός, ασφάλι-
ση, υψηλά bonus παραγωγικότητας, ευχάριστο 
περιβάλλον. Εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. Τηλ: 210 
5767662, 211 1086444, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης, ζητά άτομα για στελέχωση 
τμήματος και ανάπτυξη του πελατολογίου της. 
Παρέχεται: εκπαίδευση, ασφάλιση, μισθός, bonus, 
άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 211 7053642.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 3 άτομα, για τα κεντρικά γραφεία 
ομίλου στον Πύργο των Αθηνών. Απαραίτητα: 
ευχέρεια λόγου και διαπραγματευτική τηλεφωνική 
ικανότητα. Παρέχονται: βασικός μισθός-ασφά-
λεια-εξέλιξη. E-mail: sales@ygeiaonline.gr, τηλ: 
211 7053642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τηλεφωνικές πωλήσεις από 
το χώρο του. Ελεύθερο ωράριο, ικανοποιητική 
αμοιβή. Τηλ: 211 0126088.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Υπάλληλοι Γραφείου, για 
την προώθηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας. 
Πρωινή ή απογευματινή ημιαπασχόληση. Προ-
σφέρονται: ευχάριστο περιβάλλον, σταθερός 
μισθός, bonus. Τηλ: 211 1026511.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με 
βασικό μισθό με εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση. Επιπλέον παροχές ασφάλιση και 
bonus προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113230.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα Άνω Πατήσια προσλαμβάνει άτομα 
με βασικό μισθό για ενημέρωση πελατολογίου 
σε κάρτα υγείας. Άριστες εργασιακές συνθήκες, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4113230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα, από κορυφαία εταιρία 
σταθερής-κινητής τηλεφωνίας. Υψηλός μισθός, 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, bonus, στο ΗΣΑΠ 
Καλλιθέας. Άνετο ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
6939 806647.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εισαγωγών - εξαγωγών συσκευών 
Economaizer άεργου ισχύος, ζητεί άτομα στα 
τμήματα: γραμματείας, υποδοχής, τηλεφωνικό 
κέντρο. Παρέχονται: Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. 
Τηλ: 212 6872544.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία, για την επάνδρωση των 
νέων γραφείων της προσλαμβάνει 5 Υπαλλή-
λους Γραφείου, για διαχείριση κλήσεων στη 
ρεσεψιόν και λήψη παραγγελιών. Παρέχεται: 
σταθερός μισθός, μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
211 9964015.

 

προωθητές - Merchandisers - 
πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες νέες στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης για project. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@inter-models.gr. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 4 νέους για το τμή-
μα προώθησης και πωλήσεων. Προσφέρονται: 
πλήρες και οργανωμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των υποψηφίων που θα επιλεγούν, μέσα σε ένα 
ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον. E-mail: 
recruiting@elevenmarketing.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Ανεξάρτητοι Πωλητές - 
Συνεργάτες, δραστήριοι για ανάπτυξη δικτύου 
καταναλωτών με πιστοποιημένα διατροφικά. 
Ελάχιστη εμπειρία σε δικτυακό επιθυμητή. Μόνο 
σοβαρά ενδιαφερόμενοι. Βιογραφικά στο e-mail: 
cris_nal@yahoo.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 Προωθήτριες για 
direct promotion σε νησιά. Παρέχονται: μισθός, 
bonus και ασφάλιση. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: athenspromotion@gmail.com.

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ επιχείρηση Flp που δραστηριο-
ποιείται στο εμπόριο διατροφικών προϊόντων, 
καλλυντικών και προϊόντων υγείας και ομορ-
φιάς, αναζητεί συνεργασία με νέες σε όλη την 
Ελλάδα, για προώθηση - πώληση προϊόντων. 
Τηλ: 6974 4727748.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ online οδηγός επιθυμεί άτο-
μο για την κάλυψη και ανάπτυξη της Αθήνας. Ο 
κατάλληλος υποψήφιος να διαθέτει: προϋπηρε-
σία ανάλογη σε outdoor πωλήσεις και γνώσεις 
διαδικτύου. Παρέχονται: μισθός-ασφάλιση-δυ-
νατότητα εξέλιξης για τους πιο ικανούς. Ε-mail: 
mouliari85@gmail.com, τηλ: 6933 092515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη Υπάλληλος Προώθησης, 
για την προώθηση καταστήματος service κινητής 
τηλεφωνίας και Η/Υ στη Γλυφάδα. 4ωρο/5ωρο 
καθημερινά έως Σάββατο. Τηλ. 210 9895702 
210 9895703.

H MASTER AE, ζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες 
για το τμήμα πωλήσεων αυτοχρηματοδοτούμε-
νων και ΕΣΠΑ προγραμμάτων για την περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: al1@master.com.gr, gram@
masterkek.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά συνεργασία με Πω-
λητή-Merchandiser τροφίμων, για την αγορά 
τροφίμων-ποτών της Αττικής, με ιδιόκτητο αυτο-
κίνητο. Παρέχονται: πελατολόγιο και κωδικολόγιο 
προϊόντων. E-mail: contact@foodomas.com, τηλ: 
2103222024, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο χώρο της χάρτινης κατα-
σκευής ζητά Πωλητές /τριες με 4 έτη εμπειρία στο 
χώρο και πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@primegroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ανταλλακτικών ψύξης κλι-
ματισμού εξαερισμού ζητά Εξωτερικό Πωλητή 
των ειδών της για μόνιμη συνεργασία (έως 
συνεταιριστική βάση). Βιογραφικά στο e-mail: 
niki@soldatos.gr.

Η ALTERNATIVE Research ζητά άμεσα άτομα 
για τη διεξαγωγή έρευνας στο διεθνή αερολιμέ-
να Αθηνών. Παρέχονται: βασικός μισθός, έξοδα 
μετακίνησης, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alternative-rs.gr, τηλ: 210 6781999, Υπό-
ψιν: κος Βαλελής.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία marketing επιθυμεί να προσλάβει 
νέες Εξωτερικές Πωλήτριες, για τις προωθητικές 
ενέργειες πακέτων καρτοκινητής Vodafone σε 
εξωτερικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrthessaloniki@connectphone.
gr, τηλ: 210 3628993.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία marketing επιθυμεί να προσλάβει 
νέες Εξωτερικές Πωλήτριες, για τις προωθητικές 
ενέργειες πακέτων καρτοκινητής Cosmote σε 
εξωτερικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrthessaloniki@connectphone.
gr, τηλ: 210 3628993.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία marketing επιθυμεί να προ-
σλάβει νέες Εξωτερικές Πωλήτριες της Wind, 
για τις προωθητικές ενέργειες πακέτων καρ-
τοκινητής Wind σε εξωτερικούς χώρους στη 
Λάρισα. Βιογραφικά στο e-mail: hrpromotion@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία αναζητά νέες για την κάλυψη 
θέσεων προωθητριών πακέτων καρτοκινητής 
τηλεφωνίας Cosmote σε εξωτερικούς χώ-
ρους. Βιογραφικά στο e-mail: hrpromotion@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καινοτόμων υλικών για την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικές η 
οικιακές χρήσεις ζητά Αντιπροσώπους σε όλη την 
επικράτεια, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. 
Προτιμούνται ενεργειακοί Επιθεωρητές-Πολιτικοί 
Μηχανικοί. Τηλ: 6974 815209 κος Τιμόθεος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά για τις 
θέσεις της διανομής φυλλαδίων και των Υπαλ-
λήλων προώθησης διαφημιστικών προϊόντων 
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Βιογραφικά στο e-mail: diafimistiki@outlook.
com.gr, τηλ: 6907 590638 κος Γιώργος Λιαδέλης.

ΡΑΓΔΑΙΑ αναπτυσσόμενη εταιρία, με πρόσφατη 
παρουσία στον ελληνικό χώρο και αντικείμενο 
την παροχή υπηρεσίας σε επιχειρήσεις, ζητά 
δραστήριους Εξωτερικούς Συνεργάτες. Τηλ: 
6944 390037.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός τμήματος πωλήσεων και 
Merchandiser, από μεγάλη εκδοτική εταιρία. 
Κάτοχος δικύκλου. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ansal0615.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητεί πεπειραμένη Πωλήτρια 
βιβλίου με μηχανή ή ΙΧ για την προώθηση παι-
δαγωγικής σειράς σε νηπιαγωγεία, παιδικούς 
σταθμούς, ή σε νέες μητέρες. Προσφέρονται: 
υψηλά ποσοστά-βενζίνη-extra bonus. Tηλ: 210 
6401954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος από την εταιρία New 
Business Group, επίσημο εισαγωγέα του καφέ 
espresso Moreno για Ελλάδα και Κύπρο. Παρέχο-

νται: αποκλειστική συνεργασία, μεγάλο περιθώριο 
κέρδους, πολλές παροχές, υποστήριξη, bonus. 
Τηλ: 210 3473190.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες σε όλη 
την Ελλάδα και Κύπρο για καινοτόμα υλικά στην 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ευκαιρία επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Τηλ: 6974 815209.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής ιστοσελίδων ζητούνται 
Εξωτερικοί Πωλητές Πωλήτριες. Προϋπηρεσία στο 
χώρο των πωλήσεων θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: info@loginet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, από εργαστήριο παραγωγής 
φυσικών καλλυντικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
amalagogr@gmail.com, τηλ: 6994 387120.

ΕΤΑΙΡΙΑ αθλητικών ειδών αναζητά νέους με 
εμπειρία στον χώρο του fitness, αγάπη για αθλη-
τισμό, άνεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
καλή γνώση Η/Υ, αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης 
Β’ κατηγορίας. E-mail με φωτογραφία: fit_cv@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα εμφανίσιμες νέες για event 
από new think promotion στη διεύθυνση Α. 
Παπανδρέου 58 - Καλαμαριά Άγιος Ιωάννης. 
Εύκολη πρόσβαση με το αστικό Ν. 6 (Στάση Α. 
Παπανδρέου) Τηλ: 2310 802340.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εισαγωγική 
εταιρία στον Πειραιά. Απαραίτητα: τελειόφοιτος 
Λυκείου-αγγλικά-χωρίς στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις-δίπλωμα για μηχανή, μερική απασχόλη-
ση-ποσοστό-διαθέσιμο πελατολόγιο. Τηλ: 210 
4119076, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

H ΕΤΑΙΡΙΑ studio life ζητά Dealers για προ-
ώθηση φίλτρων νερού Alcaro στην Αθήνα και 
Επαρχία. Παρέχονται: ενημέρωση-εκπαίδευση 
από έμπειρα στελέχη, υψηλό ποσοστό κέρδους. 
Τηλ: 210 6205060, κος Μακρυγιάννης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων, ζητεί νέα 
για τη θέση της Visual Merchandiser. Βιογραφι-
κά στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ: 
210 3210722.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εξωτερικές εργασίες, 
με δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου επαγγελμα-
τικού, με γνώσεις ανταλλακτικών αυτοκινήτων, 
από εταιρία ανταλλακτικών. Τηλ: 210 5155205.

ΕΤΑΙΡΙΑ Merchandising με έδρα την Πτολεμα-
ΐδα - Θεσσαλονίκης ζητά Σύμβουλο Πωλήσε-
ων (Merchandiser). Εμπειρία 2 έτη στο χώρο, 
πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση Η/Υ-αγγλικών, άδεια 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: viografico@
successisimple.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά εμφανίσιμους νέ-
ους για super market. 6ωρο πρόγραμμα, 3ήμερη 
απασχόληση. Παρέχονται: μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9525311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πωλήσεις, από εταιρία άσκη-
σης - διατροφής στην Άνω Γλυφάδα. Προτιμούνται 
κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9690593.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων αναζητά νέες, δραστή-
ριες, με άνεση στην επικοινωνία και προϋπηρεσία 
στο αντικείμενο, για προώθηση πωλήσεων σε 
S/M. Παρέχονται: ανταγωνιστικές αποδοχές. 
E-mail με φωτογραφία: marketing1@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η εξωτερικών πωλήσε-
ων, για το ενημερωτικό magazino athensgo.gr. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@athensgo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη στο τμήμα εξωτερικών 
πωλήσεων, με αντικείμενο καταχωρήσεις σε 
επαγγελματικό κατάλογο τουρισμού. Επιθυμητή 
εργασία σε όλη την Κρήτη. Παρέχονται: βασικός 
μισθός, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
whereto.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι Καλλυντικών, δρα-
στήριοι για πωλήσεις φυτικών καλλυντικών μέσω 
καταλόγων προσφορών και προώθηση σε επαγ-
γελματίες. Εργασία από το χωρο σας-δωρεάν 
εκπαίδευση-υποστήριξη-ικανοποιητικές αμοιβές 
με ποσοστά, παράλληλα και με όποια εργασία 
επιθυμείτε. E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

 

στελέχη λιανικής πώλησης - 
εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες εμφανίσιμες, 
ευχάριστες και πεπειραμένες για ταμείο και 
εξυπηρέτηση πελατών, Barista, Delivery κα-
θώς και Προσωπικό κουζίνας, για καινούριο 
κατάστημα εστίασης. E-mail με φωτογραφία 
στο: stef_92_@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βενζινάδικου, για βενζινά-
δικο στη Θεσσαλονίκη - Φιξ. Προϋπηρεσία δεκτή. 
Βιογραφικά στο e-mail: pappaseko@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Πωλήτρια με εμπειρία, από 
κατάστημα ειδών συσκευασίας στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής για κατάστημα κι-
νητής τηλεφωνίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
ομαδικότητα, οργανωτικότητα, προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα και καλή γνώση συστημάτων 

IOS, Microsoft και android. Τηλ: 2221 074904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για το ταμείο οπωρο-
πωλείου στην Αχαρνών 283. Τηλ: 6940 077525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι επικοινωνιακοί, εμφανίσιμοι, 
ως Υπάλληλοι σε mini market στην Δυτική Ατ-
τική. Θα προτιμηθεί η σχετική εμπειρία. Τηλ: 
6932 222481.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με βεβαίωση από σχολή 
κρέατος, για 8ωρη πλήρη εργασία. Προσφέρο-
νται: μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6986 023127, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός πτυχιούχος Optometrist, για τα 
καταστήματα Παναίδης. Βιογραφικά στο e-mail: 
pkalkas@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Πωλητή 
/τρια για το υποκατάστημά της στο Μενίδι. Ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, fax: 210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Υπεύ-
θυνο /η καταστήματος, για το υποκατάστημά της 
στο Μενίδι. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr, fax: 210 5147588, 
τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα - Πωλήτρια για bistro 
στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: gthompap@gmail.com, 
τηλ: 6945 75063.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Πωλήτρια με εμπειρία 
από κατάστημα ειδών συσκευασίας στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης με καθήκον την εξυπηρέ-
τηση πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
smarttrade.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία στην παρασκευή cafe, 
πώληση γλυκών, από cafe - ζαχαροπλαστείο 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 211 0122864.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία και γνώσεις 
στην παρασκευή cafe, από αρτοζαχαροπλαστείο 
στο Μαρούσι, για 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 
8067161, 6976 150596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής βενζίνης και άτομο που 
να πλένει, με γνώση Η/Υ και εμπειρία, άριστα 
Ελληνικά, δίπλωμα οδήγησης, συστάσεις απα-
ραίτητες από πρατήριο υγρών καυσίμων στη 
Λυκόβρυση. Τηλ: 210 6140611, ώρες επικοι-
νωνίας: 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοποιείο με απαραίτητη 
εμπειρία. Τηλ: 6980 783775.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
αναζητά Πωλητές /τριες καταστήματος Η/Y και 
υπηρεσιών τεχνολογίας. Απόφοιτοι Λυκείου και 
άνω με καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: vdalakou@icap.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με ικανότητα στην επικοινωνία, 
από εταιρία για επίβλεψη καταστήματος στο Πα-
γκράτι. Βιογραφικά στο e-mail: telecomike@
gmail.com, τηλ: 210 7563253.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Πωλήτρια για κατάστημα καλ-
λυντικών, με γνώσεις αισθητικής και ειδών 
κομμωτηρίου. Τηλ: 210 4960717.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών σε 
κατάστημα της Vodafone. Μόνη προϋπόθεση η 
καλή διάθεση και όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά 
στο e-mail: airfon.iordanidis@gmail.com, τηλ: 
6947 505505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στις εταιρικές 
πωλήσεις (Business Advisor) για εργασία σε 
κατάστημα της Vodafone. Βιογραφικά στο e-mail: 
airfon.iordanidis@gmail.com, τηλ: 6947 505505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie για ζαχαροπλα-
στείο στο Νέο Ψυχικό. Έμφυτη ευγένεια, αγγλικά, 
office, για πλήρη απασχόληση με βάρδιες. Παρέ-
χονται: εκπαίδευση, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με δίπλωμα οδήγησης ΙΧ, 
για συνεργείο καθαρισμού. Τηλ: 210 2403002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το κατάστημα Dash and 
Hot στον Πειραιά. Επικοινωνιακός, ευχάριστος 
και με ενδιαφέρον για το κομμάτι της λιανικής 
πώλησης. Βιογραφικά στο e-mail: dashndot77@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης - Τεμαχιστής έμπειρος 
με δίπλωμα στην επεξεργασία κρέατος, από 
αναπτυσσόμενη φάρμα για part time. Ώρες 
συζητήσιμες. Τηλ: 6942 033557.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Πωλήτρια με εμπειρία 
από κατάστημα ειδών συσκευασίας στο κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης έμπειρος με δίπλωμα 
στην επεξεργασία κρέατος, από αναπτυσσόμενο 
μάρκετ κρεάτων. Τηλ: 6942 033557.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Anna Riska, επώνυμης ένδυσης 
ζητά Υπεύθυνη Καταστήματος - Πωλήτρια, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυ-
σης. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@annariska.gr, τηλ: 211 1049500, 
fax: 210 2834456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης παραδοσιακός στους 
Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 7752923.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης, με δίπλωμα και μοτο-
ποδηλάτου, με προϋπηρεσία, για πλήρη απα-
σχόληση και μόνιμη εργασία στο Μαρούσι. Τηλ: 
210 6124644, 6937 199133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπεύθυνη ταμείου καταστή-
ματος, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, καλά αγγλικά 
και εμπειρία στο χώρο εστίασης, από ιταλικό 
εστιατόριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4112450, 
ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια καταστήματος για mini 
market, από ξενοδοχείο 4* στο Μπαλί Κρήτης. 
Απαραίτητη γνώση γαλλικών. Παρέχονται: δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές καταστήματος την εταιρία 
παγωμένου γιαουρτιού My Yoghurt για το νέο 
κατάστημα στο εμπορικό κέντρο One Salonica, 
στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στo e-mail: 
my.yoghurtgreece@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο, 
στο Κολωνάκι και στη Νέα Σμύρνη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στο χώρο, από 
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητες 
άριστες γνώσεις Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις, περιοχή Παλαιό Φάληρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: bettyhr2005@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από τα παραδοσιακά 
Αλλαντικά Μαδαρή με προϊόντα delicatessen, με 
προϋπηρεσία στο χώρο. Απαραίτητο μεταφορι-
κό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: capostolou@
rocketmail.com.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Forthnet στην περιοχή του Γέρακα, 
εξειδικευμένο στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας-
επικοινωνίας, ζητάει να προσλάβει Εκπρόσωπο 
Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: καλή επικοι-
νωνία-ομαδικό πνεύμα-προσήλωση στον στόχο. 
Παρέχεται: σταθερός μισθός-συνεχής εκπαίδευση. 
E-mail: sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βιβλιοπωλείου στην πε-
ριοχή Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: mr@nakasgroup.gr, κωδ: CTH01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις καφέ, από 
αρτοζαχαροπλαστείο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 
6942 992435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια, από καφέ - αρτο-
ζαχαροπλαστείο στην Αθήνα - Πατησίων. Τηλ: 
6974 099922, 210 5743042.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος, με προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στo e-mail: 
anelfashion@gmail.com, τηλ: 6972 505561.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ευπαρουσίαστος, με ή χωρίς 
προϋπηρεσία και γνώσεις Η/Υ ως Πωλητής από 
πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κηφισιά. Τηλ: 
210 8012080.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέες /ους, για full-time και part-
time εργασία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακές δεξιότητες, 
άνετη χρήση Η/Υ, γνώση αγγλικών. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: lc_leisure@
yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο σε 
Βύρωνα και Γλυφάδα. Απαραίτητα προσόντα πολύ 
καλά αγγλικά, εμπειρία στην εστίαση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: alexa.anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για το κατάστημα 
της wind στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Απαιτείται 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: mystore.thessaloniki@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για το κατάστημα της 
Wind στη Νεάπολης Θεσσαλονίκης, με εμπειρία 
στις πωλήσεις κινητής τηλεφωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: antigoni7@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος, από κατάστημα 
παιχνιδιών στο Μαρούσι. Εντός εμπορικού κέντρου 
με μόνιμη συνεργασία και πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 210 6232122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από χρωματοπωλείο στα 
Άνω Λιόσια, ωράριο καταστημάτων με επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 2480065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από κατάστημα καλλυντι-
κών, για μόνιμη 5νθήμερη εργασία. Παρέχονται: 
βασικός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8258109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία, από κα-
τάστημα γυναικείων ενδυμάτων στην Καλλιθέα. 
Θα προτιμηθεί κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
210 9587952.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία σε γυναι-
κεία βραδινά-αμπιγιέ ενδύματα, από κατάστημα 
ενδυμάτων. Μόνιμη εργασία στους Αμπελόκηπους. 
Τηλ: 210 6996486.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια, από τουριστικό κα-
τάστημα στο Μοναστηράκι, με γνώσεις αγγλικών. 
Τηλ: 210 3242480, 6988 571040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, με πείρα, εμφανίσιμες 
και με άνεση στην επικοινωνία, από εμπορικά 
καταστήματα στις περιοχές: Αθήνα, Γλυφάδα, 
Κηφισιά. Πλήρης απασχόληση, βασικός μισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 210 8258108.

στελέχη πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Training Account Manager. Αρμοδιότητες: 
διαχείριση εταιρικών πελατών-μηνιαία αναφορά-
σύνταξη προσφορών-μηνιαία πρόβλεψη. Απόφοιτος 
ΑEI-Αγγλική γλώσσα-office. Παροχές: εσωτερική 
εκπαίδευση-οδηγός καθημερινών δραστηριοτήτων-
προσωπικό γραφείο-υψηλό προμηθειακό καθεστώς 
3 μηνών-σύμβαση αορίστου σταθερής μισθοδοσίας 
από 4ο μήνα. E-mail: jobs@humancapital.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία παροχής υπηρε-
σιών για συνεργασία με ελάχιστες γνώσεις pc. 
Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
vroula_for@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον τομέα τον πωλήσεων από 
διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 6944 361329.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική εταιρία τροφίμων ταχέως 
αναπτυσσόμενη με διεθνή προσανατολισμό και δια-
κρίσεις, αναζητά νέο εργαζόμενο για τη στελέχωση 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: careers.
athens@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από αμερικάνικη εταιρία για 
μερική-πλήρη απασχόληση. Παρέχονται: υψηλά 
ποσοστά κέρδους, προοπτική εξέλιξης, ευέλικτο 
ωράριο, καλύτερο μέλλον, ευκαιρία ζωής, ταξίδια, 
bonus εως 70%. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Direct Sales Team Leader DSTL 
2015 για την ανάπτυξη-διαχείριση πωλήσεων 
Β2Β-B2C, τη δημιουργία και συνεχή εκπαίδευση-
υποστήριξη ομάδων πωλήσεων και την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας. Ε-mail: 
hr@passagemedia.net.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ B2B Sales Accounts Managers πλήρους 
απασχόλησης για την ανάπτυξη ενός δυναμικού 
δικτύου εταιρικών πελατών στον κλάδο του τουρι-
σμού και στο χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@passagemedia.net, τηλ: 210 8217800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στην περιοχή της Αττικής, 
για οργάνωση και εποπτεία εμπορικού τμήμα-
τος. Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ, δυνατότητα και 
για part time απασχόληση. Ωράριο: 09:00-09:00. 
Τηλ: 6976 403822.

Η HYGIENCE Service επιθυμεί να προσλάβει για 
τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Πω-
λητή /τρια, με 3ετή εμπειρία σε πωλήσεις door 
to door και Β2Β. Βιογραφικά στo e-mail: info@
hygiene-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα εισαγωγών, 
από εισαγωγική εταιρία. Απαραίτητα προσόντα: 
εμπειρία στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ικα-
νότητα επικοινωνίας μέσω e- mail με προμηθευτές 
του εξωτερικού, άριστη γνώση αγγλικών. E-mail: 
buyeremily@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 3 
σοβαρά άτομα για συνεργασία, με βασικές γνώσεις 
pc και internet. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες - Επιχειρηματίες, 
σοβαροί, ειλικρινείς, υπεύθυνοι, φιλόδοξοι και 
με οργανωτικές ικανότητες για σοβαρή επαγ-
γελματική συνεργασία με Αμερικάνικη εταιρία. 
Άμεσο εισόδημα, συνεχώς αναπτυσσόμενο από 
δικαιώματα, εγγυημένη προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 
6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από τεχνική εταιρία. Επιθυμητή 
η ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχα-
νικού, με εμπειρία στις πωλήσεις για την περιοχή 
της Ανατολικής Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzovaras.sales2@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για το τμήμα πωλήσεων 
της Warwick μουσικά όργανα στη Γερμανία, που 
να μιλούν καλά Γερμανικά. Ιδανική η όποια εμπειρία 
με πωλήσεις μουσικού εξοπλισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@warwick.de.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
ζητά B2B Πωλητές /τριες τεχνολογίας εταιρικών 
πελατών. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, με καλή 
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
kchatzipetrou@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Μεσολαβητές. Παρέχο-
νται: απόλυτα προσιτά bonus, γεωμετρική αύξηση 
εισοδημάτων, συνεχής υποστήριξη και εξέλιξη. 
Τηλ: 6946 840170.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών. Τηλ: 6987 870322, κος Γιώτης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Παρέχονται: υψηλά εισοδή-
ματα, bonus, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sanctus1961@gmail.com, τηλ: 6973 471236.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες και Μεσολαβητές με εύ-
κολα bonus, γεωμετρική αύξηση των εισοδημάτων. 
Τηλ: 6946 840170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για συνεργασία από εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Δεν αφορά πωλήσεις πόρ-
τα-πόρτα, απαραίτητες γνώσεις internet και Η/Υ. 
Τηλ: 2341 070332.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική και εμπορική εταιρία στον 
κλάδο των τροφίμων, ταχέως αναπτυσσόμενη με 
διεθνή προσανατολισμό και διεθνείς διακρίσεις, 
αναζητά νέο εργαζόμενο για τη στελέχωση της 

διεύθυνσης πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers.athens@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητείται άτομο για το 
τμήμα εισαγωγών. Απαραίτητα προσόντα: εμπει-
ρία στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ικανότητα 
επικοινωνίας μέσω e-mail με προμηθευτές του 
εξωτερικού, άριστη γνώση αγγλικών. Ικανοποι-
ητικός μισθός. E-mail: buyeremily@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομο με προϋ-
πηρεσία στις πωλήσεις-ασφάλειες-ιατρικό χώρο 
για ημιαπασχόληση και ελεύθερο ωράριο. Η θέση 
αφορά ανεξάρτητη συνεργασία και όχι υπαλληλι-
κή σχέση. Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια, καλοί στις δημό-
σιες σχέσεις για να ασχοληθούν με τις άμεσες 
πωλήσεις και με θέληση να κάνουν καριέρα ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής εξειδικευμένη στην 
μηχανοργάνωση φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο /η 
Πωλήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: απόφοι-
τοι ΑΕΙ/ΤΕΙ-άριστα αγγλικά-δίπλωμα οδήγησης-
προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδίως σε φαρμακεία, 
δυνατότητα μετακινήσεων. Αμοιβή αναλόγως προ-
σόντων. Βιογραφικά στο e-mail: cv@smartware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και έρευ-
να για νέους, παρακολούθηση και αναπλήρωση 
αποθεμάτων - υλικών, διαχείριση και πληρω-
μές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΠΩΛΗΤΗΣ με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των 
τροφίμων ζητά Συνεργάτες ανάλογης εταιρίας, 
με έμφαση στα κονσερβοειδή προϊόντα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: peponismakis@gmail.com, τηλ: 
6944 123973.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει Αισθητικό - Υπεύθυνη 
Πωλήσεων. Απαιτήσεις: προϋπηρεσία, γνώση αγγλι-
κής γλώσσας, ανεπτυγμένες ικανότητες πώλησης. 
Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο, συνεχή 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: okonstadaras@
aromaesti.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας τροφίμων στην Αθήνα 
ζητούνται Πωλητές /τριες, για το τμήμα του food 
service, εξυπηρέτηση εστιατορίων, χωρίς προϋ-
πηρεσία. E-mail: vk.fmsales@gmail.com, τηλ: 215 
5054898, 6953 004579, υπ’ όψιν κου Καγκαρά Β.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη τμημάτων συ-
ντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη δικτύου πωλήσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα υπεύθυνα, φιλόδοξα και με 
άνεση στην επικοινωνία, για ανάπτυξη πελατολο-
γίου εμπορικής επιχείρησης. Τηλ: 6945 926375.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες, με εμπειρία σε πω-
λήσεις και με ικανότητες οργάνωσης, για ανάπτυξη 
δικτύου πωλήσεων. Άμεση δυνατότητα συνεργα-
σίας-σίγουρη προοπτική καριέρας-υψηλά εισοδή-
ματα-μεγάλα ποσοστά κέρδους (από 40% έως 80%) 
Απαραίτητα: ειλικρίνεια-θετικότητα-ολοκλήρωση 
στόχων. Τηλ: 6986 950930.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητεί άμεσα 4 Στελέχη 
Πωλήσεων, για την ανάπτυξη του πελατολογίου 
με δυνατότητα ταξιδιών στα νησιά. Παρέχονται: 
μισθός, ποσοστά, ασφάλιση. Βιογραφικά Κ.Θ.2 
με φωτογραφία στο e-mail: pr@linkgreece.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού ζητά 
έμπειρο Πωλητή για την περιοχή της Αττικής. Τηλ: 
2310 709451.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά συνεργασία με Πωλητή 
τροφίμων, για την αγορά τροφίμων και ποτών 
της Αττικής, με ιδιόκτητο αυτοκίνητο. Παρέχεται: 
πελατολόγιο και κωδικολόγιο προϊόντων. E-mail: 
contact@foodomas.com, τηλ: 210 3222024, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Υπηρεσιών διαμεταφοράς και 
logistics. Προσόντα: αγγλικά, γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ, ms office (excel, word), εμπειρία χρήσης ΕRP 
(altec atlantis). Προϋπηρεσία σε διαμεταφορική 
εταιρία κατά προτίμηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
marketing@tndlogistics.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων Τατοΐου 74 στη 
Μεταμόρφωση Αττικής, ζητεί άτομο για τη θέση 
του Πωλητή, για το τμήμα χονδρικής πώλησης. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: anelfashion@gmail.com, 
τηλ: 210 2834949.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα το Μενίδι, ζητεί νέους με δική 
τους μηχανή (παπί) για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων και τοποθετήσεων. Τηλ: 210 2402288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων με εμπειρία στις 
εξωτερικές πωλήσεις, από εμπορική εταιρεία στο 
Μενίδι. Αρμοδιότητες: ανάπτυξη πωλήσεων-εκ-
παίδευση Πωλητών-παρακολούθηση-επίτευξη 
στόχων. Προσφέρονται: μισθός, ασφάλιση, bonus, 
προοπτικές εξέλιξης. Ωράριο: 10:00-14:00. Τηλ: 
210 2402288.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης στα Ιω-
άννινα, ζητά Πωλητή /τρια με δίπλωμα Β’ κατηγο-

ρίας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στις πωλήσεις και 
ιδιαίτερα στα είδη αρτοποιίας θα εκτιμηθεί. E-mail: 
a.gkarani@alfapastry.com, fax: 2651 057967.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ δυναμική εταιρία στο χώρο του ηλε-
κτρονικού τσιγάρου ζητά Πωλητές/τριες λιανικής-
χονδρικής πλήρους απασχόλησης. Αρμοδιότητες: 
πωλήσεις λιανικής καταστήματος ηλεκτρονικού 
τσιγάρου-διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου 
καταστημάτων και ανάπτυξη πελατολογίου Βό-
ρειας Ελλάδος. Ε-mail: electratmos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Πωλητής /τρια με εμπει-
ρία στον κλάδο των πωλήσεων, στον τομέα της 
πληροφορικής, με άριστη γνώση αγγλικών και 
hardware πληροφορικής. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών διαδικτύου και mobile εφαρ-
μογών, ζητά για πλήρη απασχόληση δυναμικό 
Πωλητή /τρια. Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων 
πληροφορικής ή στον φαρμακευτικό - ιατρικό 
κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mdata.gr.

 

ιατρικοί επισκέπτες -  
πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για πρόσληψη σε εταιρία ιατρικών 
ειδών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
ιατρικών προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
pgcmedic@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με οδοντιατρικά είδη ζητά Πωλήτρια 
πεπειραμένη στον τομέα των οδοντιατρικών για 
εξωτερικές πωλήσεις. Παρέχονται: μισθός και 
bonus. Τηλ: 210 5246886.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσίαστη /ος Πωλήτρια /της 
με ενέργεια, θέληση, γνώση του οδοντιατρικού 
κλάδου και της αγγλικής γλώσσας για επισκέ-
ψεις σε ιατρεία. Ωράριο ελεύθερο. Παρέχονται: 
μισθός, κινητό και bonus. E-mail με φωτογραφία: 
jason@implatime.com.

ΠΟΛΥΕΘΝIKH εταιρία στον τομέα της υγείας, 
ευεξίας και ομορφιάς, ζητάει Ανεξάρτητους Συ-
νεργάτες. Oι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθή-
σουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
δωρεάν. Forever Business Owner. Τηλ: 6942 
250511, ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00, κα 
Μαστορακάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με όρεξη και διάθεση για δημι-
ουργική εταιρία ιατρικών ειδών στο κέντρο της 
Αθήνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
ιατρικών ή ορθοπεδικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pgcmedic@otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel ιατρικά που ασχολείται με 
την κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών, 
ζητεί Πωλητή/τρια (Ιατρικό Επισκέπτη) με δικό 
του μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@manel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ανεξάρτητοι συνεργάτες ως Πω-
λητές Υγείας, για την προώθηση βιολογικών 
υπερτροφών σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel54@gmail.com, υπ’ όψιν κου 
Βελική Πασχάλη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια παραϊατρικών ει-
δών, με εμπειρία στο χώρο για τις περιοχές: 
Πελοπόννησος-Ήπειρος-Ιόνιο. Απαιτείται καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας-άριστη ικανότητα 
επικοινωνίας-απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Δίνεται ικανοποιητικός μισθός-bonus-εταιρικό 
αυτοκίνητο-λοιπές παροχές. E-mail: mar-comm@
medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών με έδρα την Αθήνα ζητά 
Πωλητή - Ιατρικό Επισκέπτη, για τον τομέα του 
τραύματος με αντικείμενο τα επιθέματα επούλωσης 
και τις στομίες. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@oxygenium.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Primalife, ζητά Πωλητές /τριες, για 
συνεργασία με Εξωτερικούς Πωλητές Φαρμα-
κείων για όλη την Ελλάδα. 25% κέρδος επί των 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: primalife@
hotmail.com.

 

ιατροί - νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, Νοσηλευτές /τριες, 
για οίκο ευγηρίας στο Κάτω Χαλάνδρι. Παρέχονται: 
βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6939 301664, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια για απασχόληση, από ια-
τρικό κέντρο (απαραίτητη η διαμονή πλησίον της 
περιοχής). Περιοχή Λεωφόρος Μαραθώνος 47. Τηλ: 
6932 418640, ώρες επικοινωνίας: 09:00-11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός φυσικοθεραπείας, για φυσικο-
θεραπευτικό μασάζ, από φυσικοθεραπευτήριο στη 
Δροσιά. Τηλ: 210 8135655.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μικροβιολόγος για ιατρικό κέντρο. Τηλ: 
6932 418640, κος Σωμαράκης.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητά Γιατρό στο Χολαργό. 
Τηλ: 210 6560800, fax: 210 6549977.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για κατασκήνωση με ή χωρίς 
ειδικότητα. Τηλ: 6977 708023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 

info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ζητά Αισθητικούς και Φυσικοθερα-
πευτές, για στελέχωση των υποκαταστημάτων σε 
Κρήτη-Ρόδο-Κέρκυρα-Κω. Παρέχονται: διαμονή-
διατροφή-αποδοχές βάση προσόντων και δυνα-
τότητα μόνιμης συνεργασίας. E-mail: manager@
aegeospas.gr, τηλ: 2810 263700, 6987 114104.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες και Βοηθοί, για 
μόνιμη απασχόληση στην Αγγλία. Απαιτούνται: 
αγγλικά και εμπειρία 6 μηνών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στην Αγγλική γλώσσα στο e-mail: 
jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί Παθολόγοι και Γενικοί, από τη 
Med - ιατρική βοήθεια για εφημερίες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@medonline.gr, τηλ: 2310 556210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Νοσηλεύτρια για ψυχολογική υποστή-
ριξη ατόμου που έχει ανάγκη. Ωράριο απασχόλησης 
μετά από συνεννόηση και αμοιβή ικανοποιητική. 
Τηλ: 6978 484895.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός για συνεργασία σε πλήρη ανακαι-
νισμένα συστεγασμένα ιατρεία στην Καλλίπολη του 
Πειραιά. Βρίσκονται σε λειτουργία ήδη τα τμήματα: 
μικροβιολογικού, υπέρηχοι, παθολογικού διαβη-
τολογικού, καρδιολογικού, ουρολογικού ανδρο-
λογικού και γυναικολογικού. Τηλ: 6937 217070, 
6948 830525.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Πειραιά ζητά Τεχνολόγο 
ιατρικών εργαστηρίων, με μεγάλη εμπειρία σε 
αιμοληψίες και γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 6937 
217070, 6948 830525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχολόγος με μπλοκ παροχής 
υπηρεσιών, για συνεργασία με κέντρο λογοθε-
ραπείας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: logos.kai.texni@gmail.com, τηλ: 210 
9603766, 6970 977187, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-20:00.

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ νευροπρακτικής επιθυμούν να προ-
σλάβουν δύο Φυσικοθεραπευτές για το καινούρ-
γιο τους κέντρο. Γνώσεις manual, pnf, bobath θα 
θεωρηθούν προσόν. Βιογραφικά έως 20 Ιουνίου 
στο e-mail: info@neuropractic.org, υπόψιν κας 
Ζερβού Ανδριάνας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός από παιδική κατασκήνωση 
στην Κάριανη Καβάλας τους μήνες Ιούνιο, Ιού-
λιο και Αύγουστο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alexandracamp.gr, fax: 2594 051046, τηλ: 2310 
267805, 2594 051000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί με ή χωρίς ειδικότητα για ολι-
γόμηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ycp.gr, τηλ: 210 7700583, κα Ι Ατζούλη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Βοηθός φαρμακείου νέα, πτυ-
χιούχος για φαρμακείο στο Βύρωνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: farmakeio51@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρμακοποιός για πλήρη 
απασχόληση σε φαρμακείο στο Γουδί. Τηλ: 210 
7474717, ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος Γιατρός για την καλοκαιρινή 
περίοδο. Τηλ: 6970 290580.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνικό Ιατρικών Μηχανημάτων, με 
προϋπηρεσία σε ιατρικά λέιζερ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@medicalimaging.gr, τηλ: 6972 911887.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Τεχνολόγο 
μικροβιολογικών εργαστηρίων και Τεχνολόγο 
- Ακτινολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 έτη, για μονάδα τεχνητού νεφρού σε κλινική. 
Τηλ: 210 5739455.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Νοσηλεύτρια, έμπειρη στο 
χειρισμό λέιζερ, από πολυδύναμο κέντρο αισθητικής 
στο κέντρο της Γλυφάδας. Full time απασχόληση, 
καλές απολαβές. Τηλ: 210 8943360, 6974 721580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γενικός Ιατρός για συνεργασία σε ιδιωτικό 
ιατρείο. Τηλ: 6944 367815.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ εργαστήριο ζητά Τεχνίτη για 
κινητή προσθετική part time ή με το κομμάτι. Τηλ: 
210 9537730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός με εμπειρία, για εργασία 
σε φαρμακείο στο Μοσχάτο. Βιογραφικά στο e-mail: 
kpatsi@pharmaxis.gr.

 

Δικηγόροι - νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Credit Collection 
Agents για επικοινωνίας πελάτες του γραφείου, 
διαχείριση ανείσπρακτων οφειλών και κατα-
χώρηση των αποτελεσμάτων επικοινωνιών στο 
σύστημα του γραφείου. Τηλ: 210 7232523, 210 
7252088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δικηγόρος με 2 έτη εμπειρία για 
απασχόληση στα γραφεία της δικηγορικής εται-
ρίας Κάλαβρος και Συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος-ΙΧ αυτοκινή-
του. E-mail: tsiatsiana@calavros.gr, vrantsi@
calavros.gr, τηλ: 2310 500770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενη Δικηγόρος από δικηγο-
ρικό γραφείο στο Παλαιό Φάληρο, για 5ωρη 
πρωινή εργασία. Καλές εργασιακές συνθήκες 
και προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6947 288874.
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στην Αθήνα με αντικείμενα 
αστικό, εμπορικό, ποινικό δίκαιο επιθυμεί συνερ-
γασία με ασκούμενο/η και με νέο/α Δικηγόρο, 
από Σεπτέμβριο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
athensatlaw@gmail.com.

 

εκπαίδευση - Θετικές & ειδικές 
επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι για το τμήμα διατροφικής 
αγωγής, στο αθλητικό κέντρο δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. Προϋπόθεση να διαθέτουν δελτίο 
παροχής υπηρεσιών. Δευτέρα-Παρασκευή. Τηλ: 
210 9848730, ώρες επικοινωνίας: 16:30-20:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφοι έντυπων ή ηλε-
κτρονικών μέσων, απόφοιτοι ή εν ενεργεία, για 
ημιαπασχόληση ή πλήρη εργασία σε εταιρία απο-
δελτίωσης ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
αγγλικά, Η/Υ, επιθυμητές πρόσθετες γλώσσες. 
Βιογραφικά στο e-mail: athens@apo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια αγγλικών, από φροντι-
στήριο ξένων γλωσσών στον Πειραιά. Τηλ: 210 
4138005, 6944 108510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής από κεντρικό 
φροντιστήριο στην Αθήνα. Τηλ: 6977 272319.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος με επαγγελματική εμπειρία 
από φροντιστηριακό οργανισμό. Τηλ: 210 8816322.

ΟΜΙΛΟΣ μεγάλος φροντιστηριακός, ζητά Δα-
σκάλα πτυχιούχο παιδαγωγικού τμήματος στο 
Κερατσίνι. Βιογραφικά στο e-mail: amfiali-cl@
poukamisas.gr, τηλ: 210 4313390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για οικογένεια διαμένου-
σα στο Λονδίνο, με προϋπηρεσία και συστάσεις, 
γνώση αγγλικών. Παρέχεται: καλός μισθός. Τηλ: 
210 3806252.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ σχολείο, αναζητά Καθηγητές ΙΒ και 
διοικητικό προσωπικό για στελέχωση του διε-
θνούς απολυτηρίου. Βιογραφικά, cover letter, 
συστατική επιστολή και πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr.edu.gr@gmail.com.

TO NEO ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης του 
ομίλου Activum στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 
στα πλαίσια του προγραμματισμού του για τη νέα 
σχολική χρονιά αναζητεί Καθηγητές όλων των 
ειδικοτήτων. Ε-mail: neaefkarpia@activum.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι για το τμήμα 
στελέχωσης πωλήσεων μεγάλου ξενόγλωσσου 
οργανισμού. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία 
πωλήσεων, οργανωτικές, επικοινωνιακές και 
διαπραγματευτικές ικανότητες, άριστη γνώση 
ξένων γλωσσών-πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: assoscv@gmail.com, κωδ: HR.155.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές αγγλικής γλώσσας 
ΑΕΙ, με τουλάχιστον 4ετή εμπειρία σε επίπεδα 
(FCE-CAE-CPE-ΤΟΕΙ-TOEFL-IELTS) από το Axon 
Θέρμης. Βιογραφικά στο e-mail: axonthermis@
gmail.com, διεύθυνση: Βενιζέλου 6, Θέρμη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μαγειρικής-ζαχαροπλα-
στικής για την εκπαιδευτική σεζόν 9/2015-5/2016, 
με εμπειρία και προϋπηρεσία στη διδασκαλία και 
πρακτική μαγειρική τεχνικών. Επιθυμητά πρό-
σθετα προσόντα: γνώση αγγλικής, διακοσμητική 
ζαχαροπλαστική, carving, ζαχαροτεχνική. Ε-mail: 
culinary.education.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια αγγλικών από φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στις Αχαρνές, με προϋπηρεσία 
και πτυχίο αγγλικής φιλολογίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: languagesedu@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός πτυχιούχος Οptometrist, 
για τα καταστήματα Παναίδης. Βιογραφικά στο 
e-mail: pkalkas@hotmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθηγητές 
Πληροφορικής, για τη διδασκαλία φοιτητικών 
μαθημάτων και την υποστήριξη μελετών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: xapipis@desknet.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθηγητές 
Νοσηλευτικής, για τη διδασκαλία φοιτητικών 
μαθημάτων και την υποστήριξη μελετών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: xapipis@desknet.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθηγητές 
Ιατρικής, για τη διδασκαλία φοιτητικών μαθημάτων 
και την υποστήριξη μελετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: xapipis@desknet.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθηγητές 
Περιβαλλοντολόγους, για τη διδασκαλία φοιτη-
τικών μαθημάτων και την υποστήριξη μελετών. 
Βιογραφικά στο e-mail: xapipis@desknet.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθηγητές 
Ηλεκτρολόγους - Μηχανικούς, για τη διδασκαλία 
φοιτητικών μαθημάτων και την υποστήριξη μελε-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: xapipis@desknet.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθη-
γητές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, για 
τη διδασκαλία φοιτητικών μαθημάτων και την 
υποστήριξη μελετών. Βιογραφικά στο e-mail: 
xapipis@desknet.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθηγητές 
Νομικής, για τη διδασκαλία φοιτητικών μαθημάτων 
και την υποστήριξη μελετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: xapipis@desknet.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στην Αθήνα, 

αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομολόγους 
Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο ζητά άμεσα Καθηγητές 
Αρχιτεκτονικής, για τη διδασκαλία φοιτητικών 
μαθημάτων και την υποστήριξη μελετών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: xapipis@desknet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής με μπλοκ παροχής 
υπηρεσιών για συνεργασία με κέντρο λογοθερα-
πείας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: logos.kai.texni@gmail.com, τηλ: 210 
9603766, 6970 977187, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες της Κινεζικής 
γλώσσας, από κέντρο ξένων γλωσσών στο 
Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: liagklava@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Ισπανικών από 
κέντρο ξένων γλωσσών στο Περιστέρι. Βιογραφικά 
στο e-mail: liagklava@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες της Ρωσικής γλώσ-
σας, από κέντρο ξένων γλωσσών στο Περιστέρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: liagklava@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής, από κεντρικό 
φροντιστήριο στην Αθήνα. Τηλ: 6977 272319.

ΤΟ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟ ζητά Καθηγητές Φυσικής - Χη-
μείας για διδασκαλία για τις περιοχές Πειραιά, 
Βύρωνα, Καλλιθέας, Νέας Ιωνίας, με 3ετή προ-
ϋπηρεσία και άδεια διδασκαλίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια για απασχόληση σε 
ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο στην Πάτρα. Επιθυμητή 
εμπειρία στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: dmpafa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδική Παιδαγωγός για παράλληλη 
στήριξη σε παιδάκι Α’ Δημοτικού με σύνδρομο 
sotos. Απόλυτα λειτουργικό ωράριο: 08:00-
12:15, απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 
6974 586606, ώρες επικοινωνίας: 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες αγγλικών και γαλλι-
κών από όμιλο κέντρων ξένων γλωσσών στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: aroussou@
otenet.gr. Τηλ: 6944 888316.

WELL-KNOWN foreign language institute in 
Southern Suburbs is looking for experienced 
full time / part time English Teachers. Excellent 
teaching environment and conditions. Τηλ: 6957 
448436.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιγνιοθεραπευτής με μπλοκ πα-
ροχής υπηρεσιών, για συνεργασία με κέντρο 
λογοθεραπείας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: logos.kai.texni@gmail.
com, τηλ: 210 9603766, 6970 977187, ώρες 
επικοινωνίας: 15:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μουσικοθεραπευτής με μπλοκ πα-
ροχής υπηρεσιών, για συνεργασία με κέντρο 
λογοθεραπείας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: logos.kai.texni@gmail.
com, τηλ: 210 9603766, 6970 977187, ώρες 
επικοινωνίας: 15:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής - Υπεύθυνος πληροφορικής 
με εμπειρία, από κέντρο πληροφορικής στο Καπαν-
δρίτι. Βιογραφικά στο e-mail: edede@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες αγγλικών, από 
κέντρο ξένων γλωσσών στο Καπανδρίτι, για 
το νέο σχολικό έτος. Βιογραφικά στο e-mail: 
edede@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής με μπλοκ παροχής 
υπηρεσιών για συνεργασία με κέντρο λογοθερα-
πείας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: logos.kai.texni@gmail.com, τηλ: 210 
9603766, 6970 977187 ώρες επικοινωνίας: 
15:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος για οργάνωση φιλολογικών 
ομιλιών. Τηλ: 6946 464125.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικός με επαγγελματική εμπειρία, 
από φροντιστηριακό οργανισμό. Τηλ: 210 8816322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για δημιουργική απα-
σχόληση τρίχρονου παιδιού στα Πατήσια. Τηλ: 
210 8678637.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός πεπειραμένη για μερική 
απασχόληση σε παιδικό σταθμό στη Βάρη. Τηλ: 
210 8970755, ώρες επικοινωνίας: 15:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια αγγλικών στο Παλαιό 
Φάληρο, με δυνατότητα διδασκαλίας όλων 
των επιπέδων και προϋπηρεσία τουλάχιστον 
δύο χρόνια, κατά προτίμηση από τις γύρω πε-
ριοχές. Βιογραφικά με φωτογραφία απαραίτητη 
στο e-mail: akontidou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια αγγλικών, με εμπειρία 
κυρίως σε lower - proficiency κατά προτίμηση 
αγγλικής φιλολογίας ή Νative Speaker, για φρο-
ντιστήριο στο Κιλκίς. Βιογραφικά στο e-mail: 
galex79@gmail.com.

ΦΡOΝΤIΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στο Κιάτο 
ζητά Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, με οργα-
νωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης και 
αποδοχές αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: kiato@diakrotima.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια απόφοιτη ΤΕΙ, για 
πενθήμερη, 8ωρη απασχόληση και Εργοθεραπεύ-
τρια για ημιαπασχόληση. Έντιμες, συνεπείς με 
αγάπη για τα παιδιά στα Dyslexia Centers-Pavlidis 
Method στο Περιστέρι. E-mail: dyslexiaperisteri@
yahoo.gr, τηλ: 210 5777807.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Babysitter / Παιδαγωγοί για μια 
οικογένεια στην Ελβετία, με δίπλωμα οδήγησης, 
πολύ καλά αγγλικά. Παρέχονται: μισθός, δωρεάν 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Πληροφορικής, έμπειρη και 
επικοινωνιακή από κέντρο πληροφορικής στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής βιολογίας από αλυσί-
δα φροντιστηρίων Μ.Ε. στο Σιδηρόκαστρο και 
στην Ηράκλεια Σερρών. Βιογραφικά στο e-mail: 
mathisi1@hotmail.com, τηλ: 23250 28489.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη ζητούνται Καθηγητές γερμανικών και 
Ισπανικών. Απαραίτητες προϋποθέσεις: απόφοιτοι 
Γερμανικής και Ισπανικής φιλολογίας αντίστοιχα, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της 
εκπαίδευσης. E-mail: konsmpel@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια αγγλικών απόφοιτη αγγλικής 
φιλολογίας με άδεια διδασκαλίας και προϋπηρεσία, 
από φροντιστήριο στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: mvskreti@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής για κέντρο θεραπειών 
στη Χαλκιδική. Απαραίτητο μπλοκ παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: joangianak@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής και 2 Βοηθοί SEM/
TEM/XPS για εταιρία παροχής υπηρεσιών έρευ-
νας στη Σαουδική Αραβία. Απαιτείται πολύ καλή 
γνώση αγγλικών. E-mail στα αγγλικά: elenikal@
hotmail.com, τηλ: 6940 992846.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί να προσλάβει 
Καθηγητές /τριες αγγλικής και Γερμανικής γλώσ-
σας με διδακτική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα, 
μεταδοτικότητα και επικοινωνιακές ικανότητες. 
Προσφέρονται: άριστο περιβάλλον εργασίας, 
εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
neasmyrni2@eurognosi.info.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός, με άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας - proficiency για εργασία πρωινή σε 
προνηπιακό δίγλωσσο τμήμα Eλληνικά - Aγγλικά. 
Ωράριο: 18:00-20:00. Τηλ: 210 7565455.

 

Μηχανικοί - τεχνολόγοι -  
τεχνικοί - τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός έμπειρος, με δίπλωμα 
μηχανής και αυτοκινήτου, από εργοστάσιο στα 
Λιόσια. Τηλ: 210 8222040.

H ΑLFANET Α.Ε ζητά να προσλάβει Τεχνικό 
- Χειριστή μηχανών χαρτοκιβωτίων και μι-
κροβέλε. Γνώση παραμετροποίησης μηχανών 
slotting, cutting, greasing κ.λ.π, απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες από εταιρία ανακύκλωσης 
στη Σίνδο για χειρωνακτική διαλογή για πλήρης 
απασχόληση. Παρέχονται: μισθός-ασφάλεια. 
Προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα θεωρείται 
απαραίτητη, και κατά προτίμηση από Δυτικές 
συνοικίες. E-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: 
ΕΡΓ.06.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για συντηρήσεις και βλά-
βες κλιματιστικών, με δίπλωμα ΙΧ στην περιοχή 
Αχαρναί. Τηλ: 210 2525955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί για 
πλήρη απασχόληση. Αντικείμενο: εγκαταστάσεις 
συστημάτων ασφαλείας στην divico security στην 
Κηφισιά. Επιθυμητό προσόν η εμπειρία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: careers@divico.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής CNC (πρόγραμμα fanuc) μη-
χανημάτων κατεργασίας μετάλλου και με γνώσεις 
συμβατικού τόρνου από κατασκευαστική εταιρία 
στον Ασπρόπυργο, για full ή overtime εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@temika.gr.

ΖΗΤOYNTAI Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, ηλεκτρο-
λογίας-μηχανολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 427729 Πετρουλά 
Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6979 447055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
- Μηχανικού με 5ετή προϋπηρεσία στον τομέα 
ασφάλειας και υγείας για την Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzovaras.sales2@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Βοηθός, από ανακαινιστή 
για διάφορες τεχνικές εργασίες στο Λαγονήσι 
στα Καλύβια. Προϋπηρεσία δεν είναι απαραί-
τητη. Ωράριο: 09:00-18:00. Τηλ: 6930 294238, 
6944 740629.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια ΤΕΙ δομικών για 2ωρη πρωινή 
ή απογευματινή κατ’ οίκον εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ τεχνική εταιρία ζητείται 
Τεχνικός με γνώσεις ηλεκτρονικής, με πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, γνώση Η/Υ, δίπλωμα 
οδήγησης moto και ΙΧ για μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 6977 420911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εφαρμοστής αυτοκόλλητων. Τηλ: 
6986 835978.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εγκαταστάτης - Ηλεκτρολόγος από 
εταιρία με αποκλειστική δραστηριότητα στις ΑΠΕ. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκά πάρκα. 
Βιογραφικά στο e-mail: energy@aenaos-systems.
gr, τηλ: 2810 300270.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ γυναικείων υποδημάτων ζητά άτο-
μο για τοποθέτηση φορτίων και ξύστη - ρίχτη 
σολών. Τηλ: 210 2790689.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεγκτής ΚΤΕΟ για ελαφρά και δίκυκλα 
οχήματα. Απαραίτητη η πιστοποίηση ελεγκτή ελα-
φρών οχημάτων και δίκυκλων και προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: a.tsapelis@
ecocheck.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητά πεπειραμένα άτομα για 
τριβή λούστρων. Τηλ: 210 2405949.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητά Βοηθούς Τεχνιτών. Τηλ: 
210 2405949.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητάει Μηχανικό φορτηγών 
αυτοκινήτων με εμπειρία σε 813-814-817 και 
Mitsubishi, για 8ωρη πενθήμερη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@compact-service.
gr, fax: 210 2719014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι, Τεχνίτες και Βοηθοί 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ: 210 4286422, ώρες επικοινωνίας: 
08:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός με γνώσεις σιδηροκατασκευών, 
από τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων. Απαραίτητα 
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής. 
Τηλ: 210 7645207, 6973 342013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τορναδόρος με γνώσεις ηλεκτροκόλ-
λησης. Εμπειρία σε κατασκευές μηχανημάτων 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: technical@
felix.gr, τηλ: 2310 782729.

Η WΑRWICK εταιρία κατασκευής μουσικών 
οργάνων, ζητεί Τεχνικό για το τμήμα service 
με ικανότητα επισκευής ηλεκτρονικών συσκευ-
ών σχετικών με το μουσικό εξοπλισμό, όπως 
πετάλια εφέ κιθάρας και ενισχυτών. Ε-mail: 
jobs@warwick.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινήτων βαρέως τύπου, 
από τεχνική εταιρία. Περιοχή εργασίας Αθήνα 
έως Λαμία. Βιογραφικά στο e-mail: ch.kaykia@
bionsa.com, τηλ: 210 2847332.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων ζητά Μηχανικό 
με προϋπηρεσία, στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. 
Τηλ: 210 6048819.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση από 
βιοτεχνία. Τηλ: 210 2589873, 211 1823430, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά Γα-
ζωτή /τρια με εμπειρία, για μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός, από 
εταιρία βιομηχανικής ζύγισης και αυτοματισμών. 
Βιογραφικά στο email: ekel@scale-engineering.
com.

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία γερμανικών εταιριών που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά 
άτομα για μόνιμη εργασία ως Χειριστές Clark. 
Βιογραφικά σε μορφή Europass/αρχείο word 
στην Αγγλική-Γερμανική γλώσσα με επισυνα-
πτόμενη φωτογραφία στο e-mail: mynewjob@
md-hellas.gr, τηλ: 2810 330009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος Εργάτης, για πλήρη 
απασχόληση σε συνεργείο αυτοκινήτων στην 
Αθήνα και στο Βοτανικό. Fax: 210 3466628.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Χατζηιωακειμίδης ΑΒΕΤΕ στη 
Νέα Πέλλα, Μηχανουργός-Ηλεκτροσυγκολλητής, 
με προσόντα: κόλληση TIG για ανοξείδωτα- κόλ-
ληση με συρματοκόλληση, κόλληση με ηλεκτρό-
διο-μοντάζ μηχανημάτων-κατανόηση τεχνικών 
σχεδίων. Επιθυμητά: γνώση χειρισμού τόρνου-
γνώση χειρισμού φρέζας. E-mail: tsichlakidis@
hatziioakimdis.gr, τηλ: 2382 032123.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα τα Φάρσαλα ζητά Ηλε-
κτρολόγο - Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση. 
Απαραίτητες γνώσεις: καλή γνώση αγγλικών, 
δίπλωμα οδήγησης. Επιθυμητές γνώσεις: βιομη-
χανικοί αυτοματισμοί, ηλεκτρολογική σχεδίαση. 
E-mail: xapostol@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινήτων με γνώση 
στο γκρουπ VW και τη χρήση διαγνωστικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: skoda@karapistolis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διπλωματούχος Μεταλλειολόγος-Με-
ταλλουργός Μηχανικός για πλήρη απασχόληση 
ως Τεχνικός Ασφάλειας εντός Αττικής. Απα-
ραίτητη εμπειρία σε λατομικές δραστηριότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: beka@ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υπάλληλος με πολύ καλή 
γνώση αγγλικών, γνώση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης 
moto και ΙΧ για μόνιμη απασχόληση στη Θεσσα-
λονίκη, από τεχνική εταιρία. Τηλ: 6977 420911.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι ζητά Συ-
ντηρητή - Μηχανικό με προϋπηρεσία σε μηχα-
νές συσκευασίας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
captainspices.gr, τηλ: 210 2465896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροκολλητής ειδικευμένος σε 
γαλβανιζέ λαμαρίνα για την εταιρία Εuro Selko 
η οποία κατασκευάζει θερμοσίφωνες - μπόιλερ 
- ηλιακούς. Τηλ: 2393 023580.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Ηλεκτροσυγκολητές TIG από 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Χειριστή Εργαλειομηχανών (στράντζα, 
ψαλίδι, ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, τηλ: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Μοντα-
δόρους, με βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών, 
δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών σχεδίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Συντη-
ρητές, με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώ-
να Χαλκίδος, ζητάει Ηλεκτρολόγο με γνώσεις 
αυτοματισμών. Απαραίτητη γνώση ιταλικών ή 
αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός φορτηγών με 5 χρόνια 
εμπειρία, για άμεση πρόσληψη στην Αγγλία. 
Ενοίκιο 80 λίρες/εβδομάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός φορτηγών με 6 χρόνια 
εμπειρία για άμεση πρόσληψη, για εργασία στην 
Αγγλία. Ενοίκιο 80 λίρες/εβδομάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με εμπειρία και γνώσεις 
πάνω σε αυτοματισμούς και δίκτυα για εργασία. 
Τηλ: 6947 934429, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός ΤΕΙ, από 
δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία για πλήρη 
απασχόληση. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο 
Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ, τυχόν εμπειρία 
σε διυλιστηριακές μονάδες θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψιν. Βιογραφικά στο e-mail: vpapaspirou6@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός, με γνώσεις 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών και με δικό 
του αυτοκίνητο. Τηλ: 6944 545287.

 

στελέχη παραγωγής -  
Μεταποίηση - ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη για μεταποιήσεις 
ενδυμάτων και ραφή καινούριων στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8948444.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων γνωστή στη Μεταμόρ-
φωση Αττικής, ζητά έμπειρα άτομα για ραπτική. 
Τηλ: 210 2851318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Μοδίστρα από εταιρία 
παιδικών ενδυμάτων, για ραφή δειγμάτων σε 
σταθερά-ζέρσεϊ υφάσματα. Απαραίτητη 10ετής 
εμπειρία καθώς και γνώση όλων των μηχανών για 
ολοκλήρωση δείγματος. Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ωράριο: 17:00-20:00. Τηλ: 211 1057792 κα Νίκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να ράβουν, επαγγελμα-
τίες και να γνωρίζουν από αντρικά και γυναικεία 
ρούχα, για επιδιορθώσεις ενδυμάτων στη Δάφνη. 
Τηλ: 6942 032007, 210 9700696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη για μεταποιήσεις 
ενδυμάτων και ραφή καινούριων στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Μοντελίστ από εταιρία 
στον Πειραιά, για γυναικεία ενδύματα με γνώσεις 
του Lectra. Τηλ: 210 4178625.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη για στελέχωση τμήματος. Απαραί-
τητες γνώσεις κοπής, ραφής, σίδερου, ρέγουλας 
σε δείγματα, τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8003374.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Μοντελίστ από εταιρία 
στον Πειραιά, για γυναικεία ενδύματα με γνώσεις 
του Lectra. Τηλ: 210 4178625.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Μοδίστρα 
πεπειραμένη για στελέχωση τμήματος. Απαραί-
τητες γνώσεις κοπής, ραφής, σίδερου, ρέγουλας 
σε δείγματα, τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8003374.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Εργάτρια Παραγωγής, με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων. 
Κάτοικος κοντινών περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες με εμπειρία στις 
πωλήσεις και ικανότητες οργάνωσης ανάπτυξης 
δικτύου πωλήσεων. Άμεση δυνατότητα συνεργα-
σίας-σίγουρη προοπτική καριέρας. Παρέχονται: 

συνέχεια στη σελ. 34
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.
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υψηλά εισοδήματα-μεγάλα ποσοστά κέρδους (από 
40% έως και 80%) Απαραίτητα: ειλικρίνεια-θετι-
κότητα-ολοκλήρωση στόχων. Τηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να ράβουν, επαγγελμα-
τίες και να γνωρίζουν από αντρικά και γυναικεία 
ρούχα για επιδιορθώσεις ενδυμάτων στη Δάφνη. 
Τηλ: 6942 032007, 210 9700696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Μοδίστρα από εταιρία 
παιδικών ενδυμάτων, για ραφή δειγμάτων σε 
σταθερά-ζέρσεϊ υφάσματα. Απαραίτητη 10ετής 
εμπειρία καθώς και γνώση όλων των μηχανών για 
ολοκλήρωση δείγματος. Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ωράριο: 17:00-20:00. Τηλ: 211 1057792 κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση από 
βιοτεχνία. Τηλ: 210 2589873, 211 1823430, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από ατελιέ υψηλής ραπτικής 
νυφικών στο Κολωνάκι. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχο ατελιέ υψηλής ραπτικής. 
Τηλ: 6972 262537.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων γνωστή στη Μεταμόρ-
φωση Αττικής, ζητά έμπειρα άτομα για ραπτική. 
Τηλ: 210 2851318.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ εταιρία στο χώρο της παρα-
σκευής χάρτινης συσκευασίας, ζητά Υπεύθυνο 
/η ποιοτικού ελέγχου με ανάλογες σπουδές και 2 
χρόνια εμπειρία στο χώρο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@primegroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Χειριστής γραμμής παραγωγής 
από εταιρία παραγωγής παγωτού. Απόφοιτος 
τεχνικής σχολής μηχανολογίας, ηλεκτρολογί-
ας ή συναφούς ειδικότητας, στις εγκαταστάσεις 
της στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο e-mail: 
bonito@otenet.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή 
/τρια στο Περιστέρι, για πλήρη και μόνιμη απα-
σχόληση. Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική 
- κοπτοράπτη - τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει με εμπειρία, από 
βιοτεχνία ενδυμάτων στο κέντρο της Θεσσα-
λονίκης. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dustin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Εργατοτέχνης για εργασία σε 
εργοστάσιο στρωμάτων, στην περιοχή των Δια-
βατών Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmoschopoulos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια με εμπειρία στην ταπετσαρία 
επίπλων, από βιοτεχνία επίπλων στα Άνω Λιόσια. 
Τηλ: 210 8222040.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στο Κορωπί, ζητά Γαζώτρια. 
Τηλ: 210 6627713, 6944 243872.

 

στελέχη & Μηχανικοί ναυτιλίας 
- ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πηδαλιούχος - Λεμβούχος, για του-
ριστικό σκάφος για νησί των Κυκλάδων. Τηλ: 
6976 553805.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ναυτιλιακών ειδών στον 
Πειραιά ζητεί νέο με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις αγγλικών, κάτοχος άδειας οδήγησης 
δίκυκλου και αυτοκινήτου. Ωράριο: 09:00-13:00. 
Τηλ: 6948 530044.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ για Singapore ως 
System Administrator σε ναυτιλιακή εταιρία 
στη Σιγκαπούρη. Καλή γνώση αγγλικών-πτυχίο 
ΤΕΙ-ΑΕΙ, εμπειρία σε εγκατάσταση (γραφείων-
βαποριών), υποστήριξη-διαχείριση πελατολογίου. 
E-mail: ictshipman@gmail.com, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτρολόγος - Αυτοματι-
στής με εμπειρία στους αυτοματισμούς πλοίων, 
γνώση αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. E-mail: 
info@editautomation.com, τηλ: 210 4110007.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Βοηθός με γνώσεις 
σε πετρελαιομηχανές θαλάσσης, από συνερ-
γείο σκαφών αναψυχής στον Πειραιά. E-mail: 
dalezios@otemet.gr, τηλ: 210 4534415, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

 

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Οδηγό με αντί-
στοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος στις καταψύξεις σε 
μεγάλη εταιρία εισαγωγής κρέατος, με γνώση 
αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 210 4837370.

H ΑLFANET Α.Ε ζητά να προσλάβει Τεχνικό 
- Χειριστή μηχανών χαρτοκιβωτίων και μι-
κροβέλε. Γνώση παραμετροποίησης μηχανών 
slotting, cutting, greasing κ.λ.π, απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@alfanet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Οδηγό με αντί-
στοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός φορτηγού Ε’ ή Γ’ κατηγορίας και 
επαγγελματίας. Τηλ: 6947 830592, 2593 051196.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος επαγγελματίας, για 
υπαίθριο parking στην περιοχή του Πειραιά. 
Τηλ: 6973 042815.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Αποθήκης. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ γυναικείων υποδημάτων ζητά άτο-
μο για τοποθέτηση φορτίων και ξύστη - ρίχτη 
σολών. Τηλ: 210 2790689.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από βιοτεχνία ενδυμάτων. Αρμο-
διότητες: οργάνωση αποθήκης, προετοιμασία 
παραγγελιών, μεταφορά προϊόντων-κουβάλημα, 
στρας, κολλητικά, συσκευασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dustin.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στη Σαντορίνη ζητά επαγ-
γελματίες Οδηγούς. Τηλ: 22860 23736, 6944 
782108.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ποτών στα Σπάτα ζητά Οδηγό 
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, για 5ήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 6633636.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός και Αποθηκάριος από 
εταιρία ιατρικών ειδών, με δίπλωμα ΙΧ και μο-
τοποδηλάτου, απόφοιτος Λυκείου με γνώσεις 
αγγλικών και Η/Υ για εξωτερικές εργασίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Διανομέας για εμπορική επιχεί-
ρηση με δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις αγγλικής 
γλώσσας και εμπειρία σε αυτόματους πωλητές 
ροφημάτων. Καθήκοντα: διανομή προϊόντων και 
τεχνική κάλυψη after sales service. Ε-mail: auto-
systems@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’, ηλεκτρονικό 
ταχογράφο, και Π.Ε.Ι. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος αποθήκης με γνώση Η/Υ 
και αγγλικών, δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, από εμπο-
ρική επιχείρηση στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: andreola@otenet.gr, fax: 210 5774783.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία στη βιοτεχνία για κο-
στολόγηση - θεωρημένη αποθήκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: eurolink6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Logistics για προετοιμα-
σία, έλεγχο, φόρτωση παραγγελιών, παραλαβές, 
αποστολές και εργασίες αποθήκης. Με wms 
Mantis. Τηλ: 2310 289064, fax: 2310 289065, 
κος Σάββας Καζαντζίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Οδηγοί courier με δικό 
τους μηχανάκι, για 10 εργάσιμες ημέρες στο 
λεκανοπέδιο Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@3wtrans.gr, τηλ: 213 0167126, 6944 600063.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Οδηγοί για εξωτερικές εργασίες 
στην Άνω Γλυφάδα, σε εταιρία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων. Απαραίτητο δίπλωμα μηχανής. Τηλ: 
210 9638065, ώρες επικοινωνίας 14:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ταξί Skoda Octavia 1.900 
cc μοντ 05. Παρέχονται: ΙΚΑ, ασφάλιση, εγγύηση 
στην Καλλιθέα με 50% βάρδια εναλλάξ. Τηλ: 
210 7251171.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός επαγγελματίας για μόνιμη ερ-
γασία, σε συσκευαστήριο στο νομό Αργολίδας. 
Τηλ: 6948 870604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Οδηγοί για εξωτερικές εργασίες 
στην Άνω Γλυφάδα, σε εταιρία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 
210 9638065, ώρες επικοινωνίας: 14:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας με δίπλωμα 
οδήγησης, άριστος γνώστης πρακτορείων και Ατ-
τικής. Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 210 5595624, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-18:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Ρέντη ζητά Οδηγούς, 
με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας καθώς και Εργάτες. 
Βιογραφικά στο fax: 210 4922300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, από εμπορική επιχείρηση 
στην Πάτρα στο τμήμα τιμολόγησης και διαχείρισης 
αποθήκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: alexandros@
vassilopoulos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ADR στον Ασπρόπυργο, με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και χειρισμό clarc. Τηλ: 
6951 945588, κος Αποστόλης.

ΕΤΑΙΡIA παραγωγής καλλυντικών - ειδών 
κομμωτηρίου ζητά Αποθηκάριο, για πλήρη 
απασχόληση. Προσόντα: άδεια οδήγησης και 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@imel.
gr, τηλ: 210 9763190.

Η SIGMA έπιπλα γραφείου ζητά Υπάλληλο για τη 
θέση του Αποθηκάριου - Mονταδόρου. Προσόντα: 
βασικές γνώσεις Η/Υ, θα εκτιμηθεί εμπειρία στο 
μοντάζ επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: ilias@
sigmaoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά Αποθηκάριο 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ε’ κατηγορίας, από εταιρία εθνι-
κών μεταφορών, με έδρα τον Ασπρόπυργο. Τηλ: 
210 5578180, ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ΄κατηγορίας, με προϋπηρεσία 
σε διανομή κρεάτων. Απαραίτητα: με ηλεκτρονική 
κάρτα ταχογράφου. Τηλ: 210 4837370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Οδηγός - Συνοδός, μη καπνί-
στρια από κυρία στη Γλυφάδα, για 10-15 ώρες 
την εβδομάδα. Τηλ: 6943 529614.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με επαγγελματικό δίπλωμα 
αυτοκινήτου, για εργασία σε πολυκατάστημα στον 
Κολωνό, για πωλήσεις, αποθήκες και μεταφορές. 
Τηλ: 210 5143954.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ανταλλακτικών ζητά Οδηγό 
- Αποθηκάριο. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ, κάτοχος μηχανής, γνώση 
λεκανοπεδίου και πρακτορειών Αττικής. Βιογρα-
φικά στο e-mail: niki@soldatos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα αποθήκης 
σε ξενοδοχείο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για εξωτερικές εργα-
σίες και αποθήκη, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. και 
μοτοσικλέτας, με γνώση αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος, χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, με δυνατότητα διαμονής στο χώρο 
εργασίας, με τεχνικές γνώσεις για χημικές του-
αλέτες. Τηλ: 210 9646392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης - Οδηγός, με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας για μεταφορικές σε επαρχία. Fax: 
210 3417311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Αποθήκης, από εταιρία γε-
ωργικών μηχανημάτων. Απαραίτητα προσόντα: 
εμπειρία σε αποθήκη, επιμελής εμφάνιση, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources@papadopoulos.
com.gr, τηλ: 210 5193100.

 

τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ρεσεψιόν ξενοδοχείου. 
Απαραίτητες γνώσεις αγγλικών - Ρωσικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: kerkyraapartments@
gmail.com, τηλ: 2661 072519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο. Τηλ: 6937 
062969.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Reservations 
Manager με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Λαντζιέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr, fax: 22840 42649.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Γκρουμ (bell 
boy) με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Καμαριέρα με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια με γνώ-
σεις αγγλικών, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@xenonas-faragi.
gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης σε ξενοδοχείο στη Νότια 
Ρόδο. Προσφέρονται: διαμονή, διατροφή, ασφάλεια 
και ΙΚΑ, 6ήμερη εργασία, 9 ώρες καθημερινά. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Οδηγό με αντί-
στοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ενοικιαζόμενα δωμάτια 
στη Σίφνο. Παρέχονται: διαμονή και διατροφή, 
για καλοκαιρινή σεζόν, με απαραίτητη γνώση 
αγγλικών. Τηλ: 6986 929435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για βραδι-
νή βάρδια, από πολυτελές ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση 
ξένων γλωσσών και ξενοδοχειακού protel. 
Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, διατροφή και 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonianmarehotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα νέα για τη Reception, με γνώση 
Η/Υ-άριστα αγγλικά-2η γλώσσα με αγάπη για το 
κάμπινγκ. Ευχάριστος χαρακτήρας, επικοινωνιακή, 
αθλητικό στυλ, μέχρι τέλη Αυγούστου. Παρέχε-
ται διαμονή σε σκηνή. E-mail με φωτογραφία: 
info@mycamp.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ νέα με γνώση Η/Υ, αγ-
γλικών και 2 γλώσσα θα εκτιμηθεί για νεόδμητα 
δωμάτια 4 κλειδιών στην Θάσο. Ωράριο: 09:00-
22:00. Τηλ: 210 8087233.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ στην Κάρπαθο, με του-
λάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην ίδια θέση 
σε μια ιδιοκτησία 4 και 5*. Άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας, ευχάριστη προσωπικότητα. 
Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 6974 
415359, κος Νικήτας Παπαδάκης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από το ξενοδοχείο 
Preveza Beach. Προσφέρονται: διαμονή, δια-
τροφή, ασφάλιση και μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: fomanager@prevezabeach.com, fax: 
2682 051770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης από το ξενοδοχείο 
Preveza Beach, με επιθυμητή γνώση αγγλικών 
και ιταλικών. Προσφέρονται: διαμονή, διατροφή, 
ασφάλιση και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
fomanager@prevezabeach.com, fax: 2682 
051770.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Ρόδο αναζητά Καμαριέρα, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο. Προσφέ-
ρονται: ασφάλιση, μισθός, διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά 3 Υπάλληλους Γρα-
φείου, για πλήρη απασχόληση στην πώληση 
τουριστικών υπηρεσιών και άριστη γνώση H/Y. 
Βιογραφικά στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Θάσο, αναζητεί Βοηθό Υπο-
δοχής, με γνώση αγγλικών. Παρέχονται: διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: pr@alexandrabeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μασάζ στη παραλία, από ξε-
νοδοχείο στο Καμάρι Σαντορίνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: reservations@lamer-santorini.com, 
τηλ: 22860 32061.

ΤOUR OPERATOR in Rhodes is seeking 
official guides. Additional foreign languages 
and experience desirable. Application by CVs: 
info@rhodessegwaytours.com, code: RHDGUI.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 3μηνη απασχόληση σε μικρή 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων στην Κύ-
θνο. Παρέχονται: αξιοπρεπείς αποδοχές, δωρεάν 
διαμονή, διατροφή, οικογενειακό περιβάλλον, 
ελεύθερος χρόνος, αμοιβή. Τηλ: 6944 503020, 
210 5821814.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητά Υπάλληλο Κρα-
τήσεων, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
απαραίτητα με γνώση protel. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων από ξενοδοχείο 
4* στη Βουλιαγμένη. Γνώση αγγλικών, πρόγραμμα 
fidelio και προϋπηρεσία απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@amarilia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Housekeeping σε μονάδα 
υψηλών προδιαγραφών στη Σέριφο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
4* στην παραλία Μαραθώνα. Άπταιστα αγγλικά 
και μια παραπάνω γλώσσα, και protel. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
goldencoast.gr, fax: 2294 113001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια καταστήματος για mini 
market, από ξενοδοχείο 4* στο Μπαλί Κρήτης. 
Απαραίτητη γνώση γαλλικών. Παρέχονται: δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδο-
χείο 4* στο Μπαλί Ρεθύμνου Κρήτης. Απαραίτητη 
άριστη γνώση γαλλικών. Παρέχονται: δωρεάν 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη Front 
Office Manager και Υπάλληλος Υποδοχής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από μικρό ξενοδοχείο στον 
Πότο της Θάσου. Παρέχονται: μισθός και ένσημα. 
Τηλ: 2593 051687, κα Σοφία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου, με 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικών, επικοι-
νωνιακός, με γνώσεις στην πώληση πακέτων 
και εκδρομών και στην έκδοση ναυτιλιακών 
εισιτηρίων. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alonissosholidays.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο στην 
Κέρκυρα. Παρέχονται: καλός μισθός και έν-
σημα καθώς και διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: kerkyraapartments@gmail.com, τηλ: 
2661 072519.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ξενοδοχείο στη Μύκονο αναζη-
τά Καμαριέρα, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχείο. Προσφέρονται: ασφάλιση, μισθός, 
διαμονή για κατοίκους εκτός Μυκόνου. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@mykonianmarehotel.com, 
τηλ: 22890 22953.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Anamar Pilio Resort 4* στα 
Χάνια Πηλίου, ζητά για μόνιμη εργασία άτομα 
επικοινωνιακά με καλή γνώση μίας τουλάχιστον 
ξένης γλώσσας για: υποδοχή, bar-service, Κα-
μαριέρα και Πωλήτρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@anamarpelion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα, για ξενοδοχείο στη Σκό-
πελο. Τηλ: 6937 062969.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Παρέχονται: διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής αεροπορικών ει-
σιτηρίων, από την τουριστική εταιρία kefi tours 

and conferences ltd στην Κηφισιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kefitours.gr, τηλ: 6937 346286.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Σερβιτόροι, με όρεξη 
για ποιοτική εργασία από ξενοδοχείο στη Ρόδο. 
Προσφέρονται: διαμονή διατροφή και ασφάλιση 
με καλό μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
costalindia.gr.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Μασέρ για το τμήμα spa ξενοδοχεί-
ου, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
στην Κάρπαθο. Βιογραφικά στο e-mail: mgr@
konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, απόφοιτος 
τουριστικής σχολής, με γνώσεις ξένων γλωσ-
σών και ξενοδοχειακού protel. Προσφέρονται: 
ικανοποιητικός μισθός, διατροφή, ασφάλιση και 
διαμονή σε μη μόνιμους κατοίκους Μυκόνου. 
E-mail: manager@mykonianmarehotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε επιχείρηση ενοι-
κιαζόμενων δωματίων στη Σκύρο. Τηλ: 6977 
646974, 210 4620326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Therapist νέα, για εποχική απασχό-
ληση έως τέλος Οκτώβρη από το ξενοδοχείο Slh 
στoν Πύργο Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@carpediemsantorini.com.

 

εστίαση - Μάγειρες -  
παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για cafe - ουζερί στη Ν. 
Κρήνη Καλαμαριάς. Τηλ: 2310 029280.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγείρισσα από κεντρικό κατάστη-
μα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα, για ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Κρήτη. Παρέχονται: διαμονή, δια-
τροφή και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ B’ και Γ’ Μάγειρας καθώς και Βοηθός 
Κουζίνας, από ξενοδοχείο στη Σκόπελο. Τηλ: 
6937 062969.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Α΄ κατηγορίας στην Αθή-
να, ζητά Μάγειρα για ζεστή και κρύα κουζίνα, 
με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία για 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@
gmail.com, fax: 210 5231229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες και Σερβιτόροι για εστι-
ατόριο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6938 
757570, ώρες επικοινωνίας: 18:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Παρασκευαστές και Ψή-
στες για εργασία στη Σκιάθο. Τηλ: 6971 835745.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες εμφανίσιμες, 
ευχάριστες και πεπειραμένες για ταμείο και 
εξυπηρέτηση πελατών, Barista, Delivery κα-
θώς και Προσωπικό κουζίνας, για καινούριο 
κατάστημα εστίασης. E-mail με φωτογραφία 
στο: stef_92_@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες με επιθυμητά προ-
σόντα: ευχάριστη προσωπικότητα, προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, πνεύμα συνεργασίας, επαγ-
γελματική συμπεριφορά. Τηλ: 6944 693208.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητεί να προσλάβει 
για τα ξενοδοχεία του στη Χαλκιδική, Σερβιτό-
ρους και Barman με ανάλογη προϋπηρεσία, σε 
ξενοδοχεία άνω των 100 δωματίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: om.ana@xv-hotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Σερβιτόρους 
για το εστιατόριο και το bar με αντίστοιχη προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Barista με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Τυλιχτή - Ψή-
στη. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
barrestau@gmail.com, τηλ: 6909 943793.

EΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί έμπειρο Μπου-
φετζή με γνώσεις κρέπας. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: barrestau@gmail.com, 
τηλ: 6909 943793.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Σερβιτόρο /α. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
barrestau@gmail.com, τηλ: 6909 943793.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Παρασκευαστή 
κρύας κουζίνας για σαλάτες και σάντουιτς. Παρέ-
χεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: barrestau@
gmail.com, τηλ: 6909 943793.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με απαραίτητο μεταφορικό μέσο 
στην περιοχή Mediterranenan Cosmos για μπου-
φέ σε μαγαζί εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
gitis_16@hotmail.com, τηλ: 6938 780641, ώρες 
επικοινωνίας: 13:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, πολύ εμφανίσιμες για full time 
απασχόληση σε χώρους ψυχαγωγίας. Απαιτού-
νται: προϋπηρεσία σε χώρο εστίασης, bar-cafe, 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: csjobposting2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Σερβιτόρες /οι για πλήρη 
απασχόληση, από το Blue Dolphin Hotel στη 
Χαλκιδική. Βιογραφικά στο e-mail manager@
bluedolphinhotel.eu, τηλ: 23750 61334.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ με καλή εμπειρία 
στον καφέ στον Άγιο Δημήτριο. Τηλ: 6973 410995.

TO O&B ATHENS BOUTIQUE Hotel ζητεί Σερ-
βιτόρα για μόνιμη εργασία στο εστιατόριο και το 
bar του. Απαραίτητα αγγλικά και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oandbhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με βεβαίωση από σχολή 
κρέατος, για 8ωρη πλήρη εργασία. Προσφέρο-
νται: μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6986 023127, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από καφετέρια στη Λα-
μπρινή. Τηλ: 6980 331109, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman στο Κερατσίνι. Τηλ: 6985 
915354.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη με προϋπηρεσία, από 
cafe - bar στον Άγιο Δημήτριο. Τηλ: 211 0132116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας για 4* κεντρικό 
ξενοδοχείο στη Βυτίνα Αρκαδίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: mainalon@gmail.com, τηλ: 6942 770011.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με εμπειρία για τσιπου-
ράδικο, γνώστης στα ψάρια. Τηλ: 6972 024775.

ΤΟ LICHNOS beach πολυτελές ξενοδοχείο στην 
Πάργα, ζητά να προσλάβει Α’ Μάγειρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Σκιάθο, ζητάει Βοηθό Μά-
γειρα για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@atriumhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με εμπειρία, για ξενοδοχείο 
5* στη Θήρα Σαντορίνης με δυνατότητα στέγασης. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 
6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για τη Χαλκιδική στη 
μπυραρία Σομπόρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
soborobeerbar@yahoo.gr, τηλ: 6979 671520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κουζίνα και σέρβις από 
μαγαζί στο Θησείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
rabbitathens@gmail.com.

TO NEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Sushi Spot στο 
Κολωνάκι, αναζητά νέες με προϋπηρεσία στην 
εστίαση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@mongo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Νοτίων Προαστίων 
ζητεί Σερβιτόρο, με ανάλογη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: accounts@divaniapollon.gr.

Η GRECOTEL Ηotels and Resorts η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα εταιρία στην Ελλάδα, ζητεί 
Α’ Μάγειρα a la carte. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
grecotel.com.

Η GRECOTEL Ηotels and Resorts η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί Μάγειρα 
ασιατικής κουζίνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
grecotel.com.

Η GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί Α’ 
Μάγειρα ζεστής κουζίνας. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@grecotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 2 έμπειροι Μάγειρες από 
ξενοδοχειακή επιχείρηση στην Κέρκυρα, για 
εποχική απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
blueprincesscfu@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με εμπειρία, από εστια-
τόριο στο Παγκράτι. Τηλ: 6936 775881, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα - Πωλήτρια για bistro στο 
κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: gthompap@gmail.com, τηλ: 6945 
75063.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για πρωινό, από ξενοδοχείο 
5* στη Σαντορίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@lamer-santorini.com, τηλ: 
22860 32061.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service σε νέο ψητοπωλείο 
στο Σύνταγμα. Μόνιμη εργασία και ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 6986 886074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία στους καφέδες, από 
αναψυκτήριο στην περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6946 
025585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα εμφανίσιμη και έμπειρη, από 
γνωστή αλυσίδα καταστημάτων στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 6948 525200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψήστη, για κατάστημα στη 
Νέα Σμύρνη, κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
6945 281966.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά άτομα για μπουφέ - προετοι-
μασία, με απαραίτητη προϋπηρεσία στο Χολαργό. 
Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι Α’ και Β’ για το εστι-
ατόριο παραλίας με προϋπηρεσία 5 χρόνια, 
καλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
chefmarkadakis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας/ισσα για όλη την καλοκαιρινή 
σεζόν στην παραλία Ακράτας. Τηλ: 6937 584006.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι/ες από το ξενοδοχείο 
Preveza Beach για το εστιατόριο και το bar. 
Επιθυμητή η γνώση Aγγλικών Iταλικών. Προ-
σφέρονται: διαμονή, διατροφή, ασφάλιση και 
μισθός. E-mail: fomanager@prevezabeach.com, 
fax: 2682 051770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα από ξενοδοχείο 
στη Σκιάθο. Παρέχονται: μισθός, διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: vandatr@
otenet.gr, fax 2427 021767, τηλ 6944 509426.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για παρασκευή μπουγάτσας 
και άτομο για σερβίρισμα με γνώσεις καφέ. Τηλ: 
2310 260072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για ξενοδοχείο στη Μύκο-
νο με γνώσεις αγγλικών. Παρέχονται: διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
petinoshotels.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για την παρασκευή cafe και 
τροφίμων από αναψυκτήριο στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5758590.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο - μεζεδοπω-
λείο στη Σέριφο για τη σεζόν. Παρέχονται: μισθός 
αναλόγως προσόντων και στέγη. Βιογραφικά 
στο e-mail: tasgalanos@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για sports cafe bar στην περιοχή 
Χαριλάου με γνώσεις bar, παραγωγής cafe και 
service, με βιβλιάριο υγείας. Τηλ: 6987 203584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας a la carte με σχετική εμπειρία 
και με γνώσεις a la carte, για μικρό boutique 
ξενοδοχείο 5* στη Φολέγανδρο. Μέσα Ιουνίου 
- μέσα Σεπτεμβρίου, με συστάσεις απαραίτητες. 
Τηλ: 6942 471339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης για εστιατόριο στη Βέροια 
με γνώσεις ψησίματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
restaurantveroia@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μαγείρισσας για οικογενειακή 
ταβέρνα στην Κάρπαθο. Παρέχονται: ασφάλεια, 
διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6970 656907, κα 
Τούλα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για βραδινή εργασία σε cafe - 
snack-bar στην Ακαδημία Πλάτωνος. Τηλ: 210 
5151234, 6993 648108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία στην παρασκευή cafe, 
πώληση γλυκών, από cafe - ζαχαροπλαστείο στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 211 0122864.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία και γνώσεις 
στην παρασκευή cafe, από αρτοζαχαροπλαστείο 
στο Μαρούσι, για 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 
8067161, 6976 150596.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από γνωστή κρεπερί στο 
Γαλάτσι, με εμπειρία στη δουλειά. Τηλ: 6983 
617705.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μαγειρικής-ζαχαροπλα-
στικής για την εκπαιδευτική σεζόν 9/2015-5/2016, 
με εμπειρία και προϋπηρεσία στη διδασκαλία και 
πρακτική μαγειρική τεχνικών. Επιθυμητά πρό-
σθετα προσόντα: γνώση αγγλικής, διακοσμητική 
ζαχαροπλαστική, carving, ζαχαροτεχνική. Ε-mail: 
culinary.education.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα στους Παξούς. Τηλ: 
6972 310207.

 

Αγροτικά εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός με προϋπηρεσία, από εταιρία 
συντήρησης πράσινου, με επιθυμητό αυτοκίνητο 
ή μηχανάκι. Παρέχονται: βασικός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 6936 570940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για αγροτικές εργασίες σε φάρμα 
στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στο 
Αγρίνιο. Απαιτούνται: δίπλωμα αυτοκινήτου και 
γνώσεις χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων. Προ-
σφέρεται μόνιμη διαμονή. Μισθός συζητήσιμος. 
Τηλ: 6942 033557.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εσωτερικός για οικογένεια με 
πολλά ζώα, σε εξοχική παραθαλάσσια κατοικία 
(διατίθεται διαμέρισμα). Απαιτείται μεγάλη αγάπη 
για τα ζώα και κάποια εμπειρία. Τηλ: 6977 781971, 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για αγροτικές-αμπελουργι-
κές εργασίες, με δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
στην Καρδία Θεσσαλονίκης. Παρέχονται: μισθός και 
ασφάλιση. Ημέρες απασχόλησης: Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, ωράριο: 8:30-17:00. Τηλ: 6947 796134.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός, με πείρα και απαραίτητα 
συστάσεις, από παιδικό σταθμό στην Παλλήνη. 
Τηλ: 210 6032527.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για spa με γνώσεις μασάζ. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
lamer-santorini.com, τηλ: 22860 32061.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Αισθητικούς. Τηλ: 210 
6560800, fax: 210 6549977.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, εμφανίσιμη για κέντρο 
δερματολογίας - αισθητικής ιατρικής στο Γέρακα. 
Ωράριο: 14:30-20:30. Τηλ: 210 6049190.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με άδεια και με δικό της 
εξοπλισμό στο κέντρο του Πειραιά. Τηλ: 6909 
960185.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Φυσιοθεραπευτές για 
φυσιοθεραπευτικό μασάζ. Τηλ: 210 6560800, 
fax: 210 6549977.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής /τρια νέα από ΤΕΦΑΑ για 
αίθουσα fitness σε γυμναστήριο στο Παγκράτι. 
Τηλ: 210 7510987.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Μοντελίστ από εταιρία 
στον Πειραιά, για γυναικεία ενδύματα με γνώσεις 
του Lectra. Τηλ: 210 4178625.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία φαρμακείου, 
από φαρμακείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στον 
e-mail: simygeia@gmail.com, τηλ: 210 4175738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός εμφανίσιμη, για κέντρο 
δερματολογίας αισθητικής ιατρικής στο Γέρακα. 
Ωράριο: 14:00 - 20:00. Τηλ: 210 6049190.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Βύρωνα ζητεί Κομμωτή /τρια 
για κούρεμα και χτένισμα. Τηλ: 210 7608787.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κηφισιά, ζητεί Βοηθούς 
κομμωτή. Τηλ: 210 8085352, 210 8018237.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κουπέρ - Τεχνίτες βαφείου για σαλόνι 
και manicure-pedicure, τεχνητά από κομμωτήριο 
στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9332457, 210 9333456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, για πλήρη εργασία. Άμεση πρό-
σληψη, από κομμωτήριο στην Αργυρούπολη. 
Τηλ: 213 0345042, 6937 232136.

ΣΑΛΟΝΙ ομορφιάς αναζητά Αισθητικό για 
extension βλεφαρίδων. Ωράριο: 13:00-21:00. 
Τηλ: 6958 050999.

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ζητά Αισθητικούς και Φυσικοθε-
ραπευτές, για στελέχωση των υποκαταστημά-
των σε Κρήτη-Ρόδο-Κέρκυρα-Κω. Παρέχονται: 
διαμονή-διατροφή-αποδοχές βάση προσόντων 
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. E-mail: 
manager@aegeospas.gr, τηλ: 2810 263700, 
6987 114104.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ άμεσα για εργασία, με 
γνώσεις σε manicure - pedicure, αποτρίχωση, 
τεχνητά νύχια. Πλήρης απασχόληση στη Ζωγρά-
φου. Τηλ: 6945 894039.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια να γνωρίζει καλά από 
βαφείο και χτένισμα στον Πειραιά. Τηλ: 210 
4119437, 6972 221916.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με γνώσεις manicure 
- pedicure για κομμωτήριο στην Κυψέλη, για 
πλήρη ή μερική απασχόληση. Παρέχονται: μισθός, 
ΙΚΑ, bonus και ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 210 
2013139, 6947 808342.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια και Μανικιουρίστ στο 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5448381, 210 5987628.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια στο Μαρούσι, περιοχή Νέα 
Λέσβος, με πολύ καλή γνώση στο χτένισμα για 
μόνιμη απασχόληση και μία Βοηθός Κομμώ-
τριας. Τηλ: 210 6136621, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για part time απασχόληση 
στον Άγιο Στέφανο. Τηλ: 22950 53446.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια από κομμωτήριο στα 
Σεπόλια. Τηλ: 213 0235450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία στο πι-
στολάκι, κούρεμα και manicure - pedicure, από 
κομμωτήριο στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9584783, 
6973 538715.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Πειραιά ζητά πεπειραμένες 
Κομμώτριες. Τηλ: 210 4224891, 6984 093841.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με πολυετή εμπειρία, 
για να αναλάβει υπεύθυνη θέση κομμωτηρίου. 
Τηλ: 210 6090245.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Φάληρο ζητά νέα με 
πολύ καλή γνώση στο χτένισμα, για μόνιμη 
απασχόληση. Παρέχονται: βασικός μισθός συν 
ποσοστά. Τηλ: 210 4836410.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην περιοχή Ελληνορώσσων και 
Νέου Ψυχικού, κοντά στο μετρό ζητά πεπειραμέ-
νο Βοηθό με προϋπηρεσία. Τηλ: 210 6755366.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά έμπει-
ρη Μανικιουρίστ για ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 
9626448, 6944 910970.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πλησίον ΗΣΑΠ ζητά Κομμώτρια 
με 8ετή προϋπηρεσία τουλάχιστον για σαλόνι. 
Δυνατότητα επιμόρφωσης στην κουπ. Τηλ: 210 
2525515.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για ινστιτούτο μασάζ στη 
Λευκωσία της Κύπρου. Εμφανίσιμες και με 
μισθό ικανοποιητικό. Τηλ: 0035 796563984, 
0035 796437227.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στην Πανόρμου (Αμπε-
λόκηποι) ζητά έμπειρο Τεχνίτη /τρια για βαφείο. 
Παρέχονται: μισθός, ΙΚΑ, bonus και εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 6911153, κα Αθηνά.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Βοηθό πεπειραμένη στο μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6920166, 6984 929399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου στον Άγιο 
Στέφανο. Τηλ: 22950 53446.

ΑΝΔΡΙΚΟ κομμωτήριο ζητά νέα έμπειρη, εμ-
φανίσιμη για ανδρικά κουρέματα στο Μενίδι. 
Τηλ: 210 2446109.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά νέα για μασάζ αδυνατίσματος 
και κυτταρίτιδας, με προϋπηρεσία μόνο σε κυρίες 
στο μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6920166, 
6984 929399.

ΕΤΑΙΡΙΑ spa μεγάλη ζητά Αισθητικούς, Φυσιο-
θεραπευτές, Manager και Leader για στελέχωση 
spa 5* ξενοδοχείων σε Αθήνα και σε όλη την 
Ελλάδα. Παρέχονται: υψηλές αποδοχές και bonus. 
Τηλ: 210 7015392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία φαρμακείου, 
από φαρμακείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: simygeia@gmail.com, τηλ: 210 4175738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μασάζ στην παραλία, από ξε-
νοδοχείο στο Καμάρι Σαντορίνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: reservations@lamer-santorini.com, 
τηλ: 22860 32061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη, για ινστιτούτο 
αισθητικής. Τηλ: 6986 907402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια για manicure - pedicure, 
για 4ήμερη και 4ωρη εργασία με βασικό μισθό 
και ασφάλιση. Τηλ: 6977 299243.

STUDIO αισθητικής ζητά Τεχνίτριες για manicure 
- pedicure καθώς και Κομμώτρια. Τηλ: 6986 
907402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α ως Βοηθός Κομμωτή, σε 
κομμωτήριο στο Πάτημα Χαλανδρίου. Τηλ: 
210 8105777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρη, με γνώσεις 
manicure - pedicure - ημιμόνιμο, από κομμω-
τήριο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 210 9952664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρη με γνώσεις 
από τεχνητά νύχια και gel, από κομμωτήριο 
στην Κυψέλη. 50% ποσοστά. Τηλ: 210 8843295, 
6932 264055.

 

Καθαριότητα - φύλαξη -  
εξωτερικές εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός - Γηροκόμος ως 
εσωτερική για τριμελή οικογένεια με 1 ρεπό 
την εβδομάδα. Πολύ καλή στην καθαριότητα - μα-
γείρεμα, ήρεμη προσωπικότητα και μη καπνίστρια 
στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5722298, 210 5741348.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να μιλάει Ελληνικά και 
αγγλικά ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός για οι-
κία στη Μύκονο. Παρέχεται: πολύ καλός μισθός. 
Τηλ: 6936 712672.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός στον Πειραιά. Απα-
ραίτητα προσόντα: καθαρή και ευπρεπισμένη 
εμφάνιση, για μόνιμη εργασία. Τηλ: 6980 093947.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για φύλαξη κυρίας 
ηλικιωμένης ως Εσωτερική (και σε νοσοκομείο), 
με συστάσεις. Τηλ: 6944 692865.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένου κυ-
ρίου στην Ιεράπετρα Κρήτης. Τηλ: 6949 747873.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική, με λίγες γνώ-
σεις νοσηλευτικής, για Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή, για άτομο με κινητικό πρόβλημα και 
λίγες οικιακές εργασίες, χωρίς μαγείρεμα. Τηλ: 
6909 093908.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραπεζοκόμοι /Πλύντες να εργα-
σθούν στη σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής στο 
Βύρωνα για 4ωρο και 5νθήμερο. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες. 
Τηλ: 6987 851764.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Λαντζιέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr, fax: 22840 42649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια με γνώ-
σεις αγγλικών, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@xenonas-faragi.
gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διάφορες οικιακές εργασίες 
1-2 φορές το μήνα στην Καλλιθέα. Τηλ: 6978 
281928, ώρες επικοινωνίας: 12:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα για εργασία σε κατάστημα 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6936 988204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά για τις 
θέσεις της διανομής φυλλαδίων και των Υπαλ-
λήλων προώθησης διαφημιστικών προϊόντων 
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
Βιογραφικά στο e-mail: diafimistiki@outlook.
com.gr, τηλ: 6907 590638 κος Γιώργος Λιαδέλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Προσωπικό Ασφαλείας με άδεια 
security σε ισχύ για φύλαξη οικίας στη Νέα Ερυ-
θραία. Ωράριο: 10:00-19:00. Τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες εμφανίσιμες, για άμε-
ση πρόσληψη από εταιρία καθαρισμού, με καλή 
γνώση Ελληνικής, για εργασίες καθαριότητας σε 
κτίρια σε Νίκαια και Χαϊδάρι. Αποδοχές ικανο-
ποιητικές-πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 6978 283320, 
210 9752444, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες από εταιρία security με 
άδεια εργασίας, από την περιοχή της Μεταμόρ-
φωσης. Τηλ: 210 9631444.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες στο Αίγιο για εργασία, 
με απαραίτητη άδεια οδήγησης και επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη ηλικιωμένης γυναίκας 
με άνοια στη Σκόπελο Σποράδων, ως εσώκλει-
στη. Παρέχεται φαγητό. Βιογραφικά στο e-mail: 
markorenti@gmail.com, τηλ: 6944 348953.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες με εμπειρία και άδεια. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: ceo@
protectionplus.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά Καθαρίστριες για ημιαπασχόληση 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά δεκτά 
με φωτογραφία στο e-mail: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες από εταιρία ανακύκλωσης 
στη Σίνδο για χειρωνακτική διαλογή για πλή-
ρης απασχόληση. Παρέχονται: μισθός-ασφάλεια. 
Προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα θεωρείται 
απαραίτητη, και κατά προτίμηση από Δυτικές συ-
νοικίες. E-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: ΕΡΓ.06.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επιστάτες στο Αίγιο για εργασία, σε 
κτήρια και εγκαταστάσεις. Προϋπηρεσία επιθυ-
μητή σε επιστασία ή φύλαξη χώρων. Επιθυμητό 
δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής βενζίνης και άτομο που να πλέ-
νει, με γνώση Η/Υ και εμπειρία, άριστα Ελληνικά, 
δίπλωμα οδήγησης, συστάσεις απαραίτητες από 
πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λυκόβρυση. Τηλ: 
210 6140611, ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητάει άτομα με μηχανάκι για 
εργασία, με πλήρη 8ωρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@compact-service.gr, fax: 210 2719014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες για πρωινή απασχόληση, από 
συνεργείο καθαρισμού στο Μαρούσι, Μελίσσια, 
Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Πολύδροσο, Πεύκη. Τηλ: 
6989 404251, 212 1029393.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαριστής ειδικευμένος στον κα-
θαρισμό πολυκατοικιών, με πολυετή εμπειρία 
οδήγησης. Τηλ: 6946 770708.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά έμπειρες, πιστοποιη-
μένες Επόπτριες Έργων για μόνιμη συνεργασία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγη-
σης. Παρέχονται: μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
210 9962970.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Security, με απαραίτητη 
άδεια εργασίας security και προαιρετικά με δί-
πλωμα μοτοσυκλέτας απεριορίστων κυβικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: professecu@gmail.
com, τηλ: 2310 537325, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες με άδεια εργασίας, για τις 
περιοχές Αθήνα και Πειραιά. Άμεση πρόσληψη. Η 
γνώση Η/Υ καθώς και αγγλικών θα εκτιμηθούν. 
Τηλ: 210 6018770.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Alpha Ασπίς Security, ζητεί Φύλακες 
με άδεια για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: aspis@alphaaspissecurity.gr, τηλ: 
210 8144230, 210 6217785.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα από εστιατόριο στο Ίλιον, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία για πενθήμερη βραδινή 
εργασία. Τηλ: 210 2628383.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ - λάντζα σε τα-
βέρνα - μεζεδοπωλείο στο Παλαιό Φάληρο. 
Θα προτιμηθεί κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
210 9425422.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας - λάντζα, για μερική 
απασχόληση με 5ετή προϋπηρεσία στη Νέα Ιωνία 
και γύρω περιοχές. Τηλ: 210 2714439.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για τράπεζες στο κέ-
ντρο. Τηλ: 210 3423849, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμούς γραφείων 
στο Μαρούσι, Χαλάνδρι, Αργυρούπολη, Πεύκη. 
Τηλ: 6986 575297.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμό κτιρίων, τρα-
πεζών κλπ στο κέντρο Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 
210 3423849.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για κατάστημα στο Περι-
στέρι. Τηλ: 210 3237169, 210 3231826.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για 8ωρη απασχόληση 
3 φορές την εβδομάδα, από εταιρία διανομών 
στο Ρέντη. Fax: 210 4922300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα για κεντρικό κατάστημα στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6936 988204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Security να εργασθούν στην 
Πάτρα σε εταιρία security. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η άδεια security και επιθυμητό δίπλωμα 
ΙΧ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα για κεντρικό κατάστημα στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 275016.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο ζητεί Προσωπικό 
Ασφαλείας, για μόνιμη απασχόληση στην περι-
οχή του Νέου Ηρακλείου. Παρέχονται: βασικός 
μισθός με ασφάλιση και bonus, γνώση αγγλικών 
και προϋπηρεσία 2 ετών. Τηλ: 210 4190305.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager για γηροκομείο στην Αγγλία. 
Αγγλική γλώσσα και 5 χρόνια προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3 υποτροφίες για σπουδές στη Ναυτιλία
Την προκήρυξη τριών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ανακοίνωσε το Ίδρυμα 
«Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης.
Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, οι υποτροφίες δίδονται στο πλαίσιο υλοποίησης της 
επιθυμίας των ιδρυτών του για πολύπλευρη στήριξη της εκπαιδευτικής αριστείας.
Οι υποτροφίες προορίζονται για προπτυχιακούς φοιτητές, αποφοίτους λυκείων της Χίου, των 
Ψαρών και των Οινουσσών και κατά προτεραιότητα των Καρδαμύλων, οι οποίοι φοιτούν 
ή θα φοιτήσουν σε Τμήματα Ναυτικών ή Ναυτιλιακών σπουδών σε ΑΕΙ ή στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού της Χώρας.
Όπως ανακοινώθηκε, ως κύρια κριτήρια για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων 
θα ληφθούν η πιστοποιημένη άριστη ακαδημαϊκή επίδοση των αιτούντων και η εν γένει προ-
σωπικότητά των, για την οποία και θα απαιτηθεί η υποβολή σύντομης προσωπικής έκθεσης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από ειδική επιτροπή. Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων 
και δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2015.
Οι αιτήσεις να υποβληθούν στην έδρα του Ιδρύματος, στην οδό Μ. Λιβανού 51, Χίος. 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 
22710 82777.

Το ΙΚΥ σχεδιάζει υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς  
φοιτητές για πρακτική άσκηση
Έρευνα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με έμφαση 
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικο. Το ΙΚΥ ως εθνικός φορέας απονομής υποτροφι-
ών, μετά το πετυχημένο πρόγραμμα 2+2 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, θέλοντας να 
συμβάλει στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας προχωρεί 
στο σχεδιασμό προγραμμάτων μεταπτυχιακών υποτροφιών τα οποία θα ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, σε επιστημονικό δυναμικό, διευκολύνοντας την σύν-
δεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με τον παραγωγικό ιστό και εν γένει την αγορά εργασίας.
Το ΙΚΥ προχώρησε στην εκπόνηση του παρακάτω ερωτηματολογίου προκειμένου να γί-
νει η καταγραφή των επιχειρήσεων και των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά 
επιστημονική περιοχή και ειδίκευση. Οι τομείς που αναγράφονται είναι κατά το NACERev.2 
της EUROSTAT. Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις / ορ-
γανισμούς. Καλείται να το συμπληρώσει είτε ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού είτε ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης / οργανισμού. Καλούμε λοιπόν τις επιχειρήσεις να 
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έως τις 5 Ιουλίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 
στοιχεία που θα δώσετε στον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση των προγραμμάτων. Σε κάθε 
περίπτωση η συμβολή σας θα είναι πολύτιμη στην προσπάθεια του ΙΚΥ να δημιουργήσει Μη-
τρώο Επιχειρήσεων και να καταγράψει τις ανάγκες τους σε επιστημονικό δυναμικό. Μετά την 
επεξεργασία των στοιχείων, θα ακολουθήσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
των επιχειρήσεων για πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με 
πρακτική άσκηση και απασχόληση.
Πληροφορίες: 
ερωτηματολόγιο:http://www.iky.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 3726364/394/395  
ή στείλτε mail: fpapasta@iky.gr, katgiannou@iky.gr

1ο Πανελλήνιο διεπιστημονικό συνέδριο: «Διά βίου μάθηση & 
σύγχρονη κοινωνία: Τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση & εργασία»
27-28 Ιουνίου 2015. Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, ο Δήμος Δράμας και το Κέντρο Διά 
Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας σας καλούν στις εργασίες του 1ου Πανελλήνιου Επιστημο-
νικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης που διοργανώνουν, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διά βίου μάθηση και σύγχρονη κοινωνία: 
τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση και εργασία»
Το συνέδριο διεξάγεται στο αμφιθέατρο τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η διά βίου μάθηση αποτελεί ένα αναπόσπαστο συστατικό κομμάτι, ίσως το πιο σημαντικό 
και καθοριστικό, της σύγχρονης εκπαίδευσης και παιδείας. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, είναι επιτακτική ανάγκη να στραφεί η επιστημονική θεωρία, η έρευνα αλλά και η 
κοινωνική πρακτική και η εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική στις προκλήσεις με τις οποί-
ες επιφορτίζει η σύγχρονη κοινωνία τη διά βίου μάθηση, τόσο ως διεργασία αλλά και ως 
θεσμική πραγματικότητα, στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της εργασίας.
Σκοπός του συνεδρίου είναι:
• Η ανάδειξη της αναγκαιότητας και της σημασίας της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και των θεσμών που τις στηρίζουν στο μέτωπο της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης 
και της εργασίας στη σύγχρονη Ελλάδα της κρίσης.
• Η διάχυση του έργου της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη 
ελληνική κοινωνία σε συνθήκες κρίσης (π.χ. δημιουργία δυνατοτήτων κοινωνικής κινητικό-
τητας, εύρεσης εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης κτλ).
• Η συνολική καταγραφή και αποτίμηση του σχεδιασμού του προσφερόμενου έργου (μορ-
φωτικών προγραμμάτων σπουδών ενηλίκων, μεθοδολογίας, υποδομών κτλ) μέσω της ανταλ-
λαγής εμπειριών στελεχών των κέντρων διά βίου μάθησης.
Το συνέδριο δύνανται να παρακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διά βίου μάθη-
σης της χώρας καθώς και ακαδημαϊκοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και 
ερευνητές σε θέματα διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και να παρουσιάσουν τις 
εισηγήσεις τους για τις σύγχρονες τάσεις και τα σύγχρονα προβλήματα της διά βίου μάθησης, 
αναδεικνύοντας τη συμβολή της στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαιτέρως στις σύγχρονες συνθήκες 
της δυσχερούς υφεσιακής κρίσης και ανεργίας. Θα υπάρχουν συνεδρίες, εργαστήρια και 
στρογγυλά τραπέζια με:
• Την παρουσίαση και την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων της διά βίου μάθησης και εκ-
παίδευσης ενηλίκων σε θέματα που αφορούν και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Εκπαι-
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής («Διά βίου μάθηση» και «Ειδική Αγωγή») 
• Την κατάθεση εμπειριών, δράσεων, πρακτικών και προοπτικών από τα στελέχη των Κέντρων 
Διά Βίου Μάθησης των διαφόρων δήμων της χώρας, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
τις δυσκολίες του έργου τους.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Περιλαμβάνει διαλέξεις από 
διακεκριμένους έλληνες ακαδημαϊκούς και ερευνητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη διά βίου 
μάθηση, την ενήλικη μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ο καθένας στο πλαίσιο ενός δι-
ακριτού γνωστικού πεδίου αλλά και τις εισηγήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων 
Διδακτόρων ως μέρος ειδικής συνεδρίας. Οι εισηγήσεις αφορούν μία ποικιλία θεματικών 
ενοτήτων
Εγγραφή – Συμμετοχή: Η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί κατά την είσοδό σας στη γραμματεία 
του συνεδρίου. Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου δεν έχει καμία οικονομική 
επιβάρυνση για όλους τους συμμετέχοντες.
Βεβαιώσεις Συμμετοχής: Όλοι οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν αποδεκτές 
και θα συμπεριληφθούν στην έκδοση των Πρακτικών του συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση 
παρουσίασης της εργασίας τους στο συνέδριο. Όλοι οι συμμετέχοντες στις εργασίες του 
Συνεδρίου θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο συνέδριο.

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το ΕΚΠΑ
• Δωρεά Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Α. Αργυριάδη: Μία υποτροφία, σε αριστούχο πτυχιούχο 
των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την 
κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας 
ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση 
πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 792,37.
• Δωρεά Ε. και Β. Λαδά σε μνήμη του υιού τους Νίκου Β. Λαδά: Μία υποτροφία σε πτυχιούχο 
του τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία «Άριστα» ή 
«Λίαν Καλώς», προτιμωμένου των οικονομικά ασθενεστέρου, για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους παραπάνω 
όρους, θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων Τμημάτων 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα πληρούν τους όρους. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας 
ορίζεται σε Ευρώ 500,00.
• Κληρονομία Σπυρίδωνος Μπαλτατζή: Μία υποτροφία σε άπορο πτυχιούχο Επαγγελματικής 
ή Ανώτατης Εκπαίδευσης, καταγόμενο/η εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιω-
αννίνων για ευρύτερες σπουδές στην Αλλοδαπή. Μηνιαίο ποσό της υποτροφίας Ευρώ 600,00.
• Μαρίας Στάη: Τέσσερις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και οκτώ για 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Κυθήριους νέους ή νέες, πτυχιούχους οποιασδήποτε 
Σχολής (Πανεπιστημιακού επιπέδου) όλων των ΑΕΙ της Χώρας, οι οποίοι, κατά την κρίση της 
Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, 
ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν 
στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο 
Εξωτερικό Ευρώ 500 και β) στην Ελλάδα Ευρώ 200
• Κ.Δεσποζίτου-Ε.Φώτη: Τέσσερις υποτροφίες σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής του Παν/
μίου Αθηνών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ειδικότητα της ακτινολογίας, για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Εξωτερικό και ειδικότερα στους Κλάδους της ακτινοδιαγνωστικής Τα αντικείμενα 
μετεκπαίδευσης για τα οποία προκηρύσσονται οι υποτροφίες καθορίζονται: α) στο χώρο της 
ακτινοδιαγνωστικής και ειδικότερα στο πεδίο του Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic resonance) 
και β) στο χώρο της ακτινοθεραπευτικής και ειδικότερα στο πεδίο ακτινοθεραπείας όγκων του 
αναπνευστικού συστήματος.
Ποσό Υποτροφίας: Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 700
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 06-07-2015

Κάνε αίτηση στον 3ο Κύκλο του «Επιχειρηματικού Επιταχυντή» 
Το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου 
Αθηναίων υλοποιεί ένα δωρεάν τριμηνιαίο πρόγραμμα, τον «Επιχειρηματικό Επιταχυντή» με 
στόχο την ενίσχυση και στήριξη νεοφυών και υφισταμένων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των 
πολύμορφων δράσεών του για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 
Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο δεύτερος κύκλος 
εντατικής συμβουλευτικής είναι σε εξέλιξη.
Ο «Επιχειρηματικός Επιταχυντής», το προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόγραμμα 
του INNOVATHENS, παρέχει στις επιχειρήσεις, που θα επιλεγούν, υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες, λειτουργώντας ως «οδηγός» στη δυναμική τους πορεία στην αγορά, και ως «εργαλείο» 
εκκίνησης για τη δημιουργία και την προώθηση δικτύου καινοτομίας. 
Έμπειροι επιχειρηματίες και στελέχη, υψηλής στάθμης εμπειρογνώμονες από ανάδοχες εται-
ρίες και τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συνδέσμων, προσφέρουν σεμινάρια και 
εξατομικευμένο mentoring σε κάθε επιχειρησιακό σχήμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, σε 
τομείς όπως το marketing, οι δημόσιες σχέσεις, σε οικονομικά και νομικά ζητήματα κα. 
Επιπλέον, το INNOVATHENS διαθέτει σε κάθε σχήμα του Επιταχυντή, χώρο εργασίας κατάλ-
ληλα εξοπλισμένο, ευνοώντας σε ιδανικό περιβάλλον τη μεταφορά απόψεων, γνώσεων και 
εμπειρίας και μεταξύ των ομάδων. 
To ΙNNOVATHENS μαζί με τους συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς φορείς, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και με την υποστήριξη της Samsung έχει εξασφαλίσει τους πόρους, για τη συμμετοχή 
των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  
Περισσότερες πληροφορίες www.innovathens.gr/ba/
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον 3ο κύκλο του Επιταχυντή: 26 Ιουνίου 2015

Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2015: «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα» 
στο ΑΠΘ
Το τμήμα Μαθηματικών και τα τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας της σχολής Θετικών Επιστη-
μών και το τμήμα Οικονομικών Επιστημών της σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οργανώνουν και λειτουργούν διατμηματικό 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα».
Υποβολή Αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2015.
Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα καθώς επίσης και στο 2310 998438, 998096 
ή στο  e-mail: info@math.auth.gr
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ΑΤΤικΗ

23 Ιουνίου 
Tο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσκαλεί τους μικρούς 
επισκέπτες να πάρουν μέρος στις ειδικά σχεδιασμένες εκπαι-
δευτικές δράσεις του στις καλοκαιρινές διακοπές από 23/6 
έως 23/7/2015. Μέσα από τις δράσεις αυτές τα παιδιά θα 
αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, ενεργοποιώντας τη 
φαντασία και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους. Θα 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πολλά εικαστικά 
εργαστήρια, φτιάχνοντας και παίρνοντας μαζί τους μικρά έργα 
τέχνης, εμπνεόμενα από τα εκθέματα του Μουσείου. Επίσης, 
οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν ευχά-
ριστα στον εκθεσιακό χώρο με παιχνίδια αναζήτησης και να 
λάβουν αναμνηστικά δώρα. Όλες οι εκπαιδευτικές δράσεις 
παρέχονται δωρεάν για τα παιδιά. Απαραίτητες οι δηλώσεις 
συμμετοχής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.
Τοποθεσία: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44 & 
Τοσίτσα 1. Ώρα: 11:00 με 13:00

24 Ιουνίου
Μία νέα πολιτιστική διάσταση αποκτά φέτος το καλοκαίρι το 
Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού με το Φεστιβάλ, που διοργανώνει 
ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του 
Δήμου Αθηναίων από 14 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου, ως έναν 
από τους βασικούς άξονες των εκδηλώσεών του «Καλοκαί-
ρι στην Αθήνα 2015». Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί 
συναυλία της Big Band του Οργανισμού. Συμμετέχουν οι 
κορυφαίοι σαξοφωνίστες Δημήτρης Τσάκας και Δημήτρης 
Βασιλάκης. Μαζί τους μία μεγάλη μορφή της jazz ο ντράμερ, 
τρομπετίστας και συνθέτης Ralph Peterson.
Τοποθεσία: Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού, Κολωνός, Ιωαννίνων 
& Καπανέως. Ώρα: 21:00

25 Ιουνίου
Ο ΟΚΑΝΑ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά Των Ναρ-
κωτικών διοργανώνει 2ήμερο (25-26/06) φεστιβάλ ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για τις εξαρτήσεις. Μέσα σ’ ένα περι-
βάλλον με χρώματα, σχήματα και μουσικές συμμετέχουμε 
όλοι όσοι είμαστε "Εθισμένοι στη ζωή". Αισιοδοξία, δύναμη, 
ελευθερία, χαρά, δημιουργία δίνουν τον τόνο σε ένα Φεστιβάλ 
Ζωής, προσκαλώντας το κοινό να ακούσει, να μάθει και να 

πράξει. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις και 
ψυχαγωγία, με ένα Djs festival στις 25 Ιουνίου και συναυλίες 
αγαπημένων καλλιτεχνών και νεανικών μουσικών συγκρο-
τημάτων στις 26 Ιουνίου.
Τοποθεσία: Τεχνόπολις, Πειραιώς 100. Ώρα: 21:00

26 Ιουνίου
Για 6η στη σειρά χρονιά το Φεστιβάλ Βωβού Κινηματογράφου 
που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, γίνεται ο 
κοινός τόπος για τη συνάντηση της ιστορίας της 7ης Τέχνης με 

το σήμερα. Στην κινηματογραφική 
αίθουσα του ΙΜΚ συναντώνται για 
άλλη μία φορά η αγάπη του Μιχά-
λη Κακογιάννη για τις απαρχές της 
τέχνης που υπηρέτησε με πάθος, η 
καλλιτεχνική αξία αριστουργημάτων 
του παγκόσμιου βωβού κινηματο-
γράφου, αλλά και οι εκατοντάδες 
των σινεφίλ θεατών. Στο 6ο Φε-
στιβάλ, από τις 16 έως 26 Ιουνίου 

2015, πρωταγωνιστές είναι οι Πόλεις και η Μουσική! Με γενικό 
τίτλο "City Symphonies" και την Καλλιτεχνική Διεύθυνση 
του Αλέξανδρου Μούζα, οι ταινίες οδηγούν τους θεατές στο 
Βερολίνο του 1927, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Τόκιο με 

ξεναγούς και συνοδοιπόρους πρωτότυπες, κατά κύριο λόγο, 
μουσικές συνθέσεις 12 διαφορετικών δημιουργών. (Απαραί-
τητη η κράτηση θέσεων)
Τοποθεσία: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Ταύρος-Ρούφ, 
Πειραιώς 206. Ώρα: 11:00-14:00. 

27 Ιουνίου
Το Αθηναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο προσεγγίζει την παγκόσμια 
πολιτιστική κληρονομιά με το νέο του φεστιβάλ SALADE. Το 
SALADE είναι μια καλλιτεχνική γιορτή διαπολιτισμικού δια-
λόγου, παλιάς και σύγχρονης δημιουργίας χωρίς στερεότυπα 
όπου οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες καλούνται να παρουσιάσουν 
τις προτάσεις τους αλλά και να συνομιλήσουν μεταξύ τους 
μπροστά στο κοινό υπό το πνεύμα ενός αυθόρμητου δη-
μιουργικού αυτοσχεδιασμού. Στο πρώτο SALADE τον λόγο 
έχουν οι μουσικές του κόσμου.
Τοποθεσία: Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη. Ώρα: 19:00

28 Ιουνίου
Εγκαινιάζεται φέτος μια συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών 
με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων του Athens Open Air Film Festival.
"Ο μαγεμένος αυλός" του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν (1975) είναι 
μια κινηματογραφική μεταφορά της γνωστής όπερας του 
Μότσαρτ: Ένας μελαγχολικός ποιητής συλλογίζεται τις τρεις 
γυναίκες που αγάπησε και έχασε στο παρελθόν - μια μηχανική 
κούκλα, μιαν εταίρα και την κόρη ενός φημισμένου συνθέτη.
Τοποθεσία: Κήπος Δ, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260 και Πο-
λυκράτους. Ώρα: 21:30

29 Ιουνίου
Μία εναλλακτική πρόταση στην καλοκαιρινή διασκέδαση στην 
πόλη αποτελεί ο νέος κύκλος εκδηλώσεων «Πολιτιστικές Δευ-
τέρες στο Λόφο του Στρέφη», που διοργανώνει ο Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 
κάθε Δευτέρα, από 22 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου. Ο Λόφος του 
Στρέφη εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Οργανισμού 
«Καλοκαίρι στην Αθήνα 2015» και αποκτά πολιτιστικό προφίλ, 
καθώς γίνεται για πρώτη φορά χώρος διοργάνωσης εκδηλώσε-
ων με σκοπό την ανάδειξή του, αλλά και την αναβάθμιση της 
περιοχής και των ανθρώπων της. Η βραδιά θα περιλαμβάνει 
swing ̈ καταστάσεις¨ με το χορευτικό σχήμα Athens Swing Cats.
Τοποθεσία: Λόφος Στρέφη. Ώρα: 21.00 

ΘΕΣΣΑΛΟΝικΗ

23 Ιουνίου
To In Art Σινεμά πραγματοποιείται για πρώ-
τη χρονιά με 24 προβολές, 3 κλασικών αρι-
στουργημάτων του ιταλικού κινηματογράφου, 
στις γειτονιές των 8 κοινοτήτων του Δήμου 
Θερμαϊκού, δίνοντας στην πόλη την κινημα-
τογραφική λάμψη που της αξίζει. Αναδεικνύ-
οντας τις κεντρικές πλατείες και ομορφιές της 
κάθε κοινότητας το In art Σινεμά φιλοδοξεί 
να αποτελέσει τόπο συνάντησης-στέκι δρο-
σιάς και ψυχαγωγίας για όλους τους δημότες 
του δήμου Θερμαϊκού, ιδιαίτερα τη σημερι-
νή εποχή που τόσο το έχουμε ανάγκη. Από 
τις 6.30 σε κάθε προβολή θα λειτουργεί και 
χώρος διαδραστικών παιχνιδιών για τους μι-
κρούς μας φίλους. Από τον Ιούνιο μέχρι τον 
Αύγουστο με την ευγενική υποστήριξη του 
ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ, του Δήμου Θερμαϊκού και 
του Ιταλικού Ινστιτούτου κεντρικά σημεία των 
κοινοτήτων, από τη σκάλα της Αγίας Τριάδας, 
στην πλατεία του Αγγελοχωρίου, μέχρι την 
παραλία της Επανωμής, τη Μηχανιώνα, το Με-
σημέρι, τους Νέους Επιβάτες και την Κερασιά, 
μετατρέπονται σε υπαίθριες κινηματογραφικές 
αίθουσες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και 
η πόλη «μυρίζει» σινεμά.
Τοποθεσία: Περαία. Ώρα: 18:30

24 Ιουνίου
Η παράσταση του ΚΘΒΕ «Στις Παιδικές Ψυχές 
στα Πάρκα» ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 
με νέα τραγούδια, θα προσφέρει για δεύτερη 

συνεχή χρονιά στους λιλιπούτειους θεατές του, 
που συχνάζουν στα πάρκα και στις πλατείες 
της Θεσσαλονίκης, δωρεάν ψυχαγωγία. 
Η μαγική βαλίτσα, που με τα παιδικά τραγού-
δια της διασκέδασε μικρούς και μεγάλους το 
καλοκαίρι του 2014, ξαναβγαίνει στους δρό-
μους της πόλης, όμως άδεια αυτή τη φορά. 
Δύο μικροί φίλοι, που περνούν το καλοκαί-
ρι τους σκαρώνοντας ταξίδια με τη φαντασία 
τους, προσπαθούν να βρουν τον μάγο που 
θα μπορέσει να τους την γεμίσει και πάλι με 
όμορφες αναμνήσεις και με μαγικά τραγούδια. 
Ποιος όμως φτιάχνει αυτά τα τραγούδια και 
πώς; Υπάρχει ο μάγος που ψάχνουνε και θα 
καταφέρουν άραγε να τον βρουν;
Τοποθεσία: Κήπος των Εποχών, Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης. Ώρα: 19.00-20.00

25 Ιουνίου
Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποιητικής 
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών παρουσιάζει μια σειρά μου-
σικών δρώμενων με ξεχωριστό χαρακτήρα. 
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το 
μουσικό δρώμενο «Ηλιοείδεια - Χαρμολύπη» 
σε μουσική και στίχους Ηλία Παπαδόπουλου. 
Θα ακουστεί στην αφήγηση το «Θερινό Ηλι-
οστάσιο» του Γιώργου Σεφέρη. Παίζουν τα 
Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής του τμήματος 
ΜΕΤ - Κατεύθυνση «Ελληνική Παραδοσια-
κή (Δημοτική) Μουσική», σε επιμέλεια Ηλία 
Παπαδόπουλου. Επίσης, θα παρουσιαστεί η 
σύνθεση «Τιρκουάζ» σε μουσική και στίχους 
Αλέξανδρου Ριζόπουλου.

Τοποθεσία: Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 
25-27. Ώρα: 21:30

26 Ιουνίου
Εγκαίνια 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης 
Θεσσαλονίκης με τη διοργάνωση έκθεσης 
του διεθνούς φήμης εικαστικού Κωνσταντί-
νου Ξενάκη και τίτλο: «HEL(L)AS! Everywhere! 
HEL(L)AS! Παντού!» Στην έκθεση παρουσιά-
ζονται έργα από το 1970 μέχρι σήμερα, με τα 
οποία ο Ξενάκης - ένας δημιουργός που αντλεί 
φιλοσοφικές ιδέες και συμβολικά σχήματα 
από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό σχολιάζει 
την τρέχουσα πραγματικότητα αλλά και υπερ-
βατικές, διαχρονικές αξίες. Το ίδιο, εξάλλου, 
ισχύει και για τις αρχαιότητες της συλλογής 
του ΑΜΘ: εκφράζουν συλλογικές αξίες και 
αισθητικές της εποχής που κατασκευάστηκαν 
και χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι, το έργο του Ξε-
νάκη βρίσκει στο χώρο του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης ένα πνευματικό ταίρι, 
συναντά τις αφετηριακές αναφορές του και 
αποκτά ένα ελκυστικό ερμηνευτικό πλαίσιο.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλο-
νίκης, Μ. Ανδρόνικου 6. Ώρα: 09:00 με 16:00

27 Ιουνίου
Ελάτε να παίξουμε και να διασκεδάσουμε πα-
ρέα με τους αγαπημένους μας μικρούς μπλε 
ήρωες και να υποδεχτούμε χαρούμενα και 
δημιουργικά το καλοκαίρι που έφτασε. Μέσα 
από διάφορες δραστηριότητες, σχήματα, εικό-
νες, γράμματα, αριθμούς, χρώματα αλλά και 
μουσική τα παιδιά μαθαίνουν και κατανοούν 
βασικές έννοιες. Με τη μουσικοπαιδαγωγό, 

Ευμορφία Μπαλιόγλου. Η εκδήλωση απευ-
θύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.
Τοποθεσία: Οξυγόνο, Ολύμπου 81. Ώρα: 12:30

28 Ιουνίου
Ο Κοινωνικός Σύνδεσμος Κατοίκων Χαριλάου 
θα πραγματοποιήσει όπως κάθε χρόνο, το 
πολιτιστικό τριήμερο «32α Χαριλιώτικα». Οι 
εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο άλσος της 
Νέας Ελβετίας (τέρμα Χαριλάου) στις 26, 27 και 
28 Ιουνίου 2015 και ώρα 20.00. Στα πλαίσια 
του πολιτιστικού τριημέρου εντάσσεται και 
το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών και Μο-
ντέρνων χορών, στο οποίο θα συμμετάσχουν 
ομάδες και σχήματα από το Αζερμπαϊτζάν, 
την Αρμενία, τη Γεωργία, τη Βουλγαρία και 
την Ελλάδα.
Τοποθεσία: άλσος της Νέας Ελβετίας (τέρμα 
Χαριλάου). Ώρα: 20.00

29 Ιουνίου
Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ποιητικής 
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Φεστιβάλ 
Μονής Λαζαριστών παρουσιάζει μια σειρά μου-
σικών δρώμενων με ξεχωριστό χαρακτήρα. 
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το 
«Ηλιοδρόμιο» του Ηλία Σαρηγιαννίδη. Πρό-
κειται για την πτυχιακή παρουσίαση, που θα 
γίνει αφενός με δύο έργα με συμφωνική ορ-
χήστρα και σύνολα παραδοσιακών οργάνων 
και αφετέρου με συνθέσεις που ερμηνεύονται 
από την ομάδα «Ηλιοδρόμιο»
Τοποθεσία: Μονή Λαζαριστών, Κολοκοτρώνη 
25-27. Ώρα: 21:30
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4 Δήμος Αθηναίων
Τηλέφωνο: 210 5210637  
E-mail: koin.ergasia@cityofathens.gr

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Φιλαδελφείας & Μπόσδα.
Τηλ: 210 2415543

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αγ. Δημητρίου 55.
Τηλ: 210 9761680

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Αργυρούπολης
Διεύθυνση: Κρήτης & Σπετσών 3.
Τηλ: 210 9956956, 210 9955671

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Βούλας
Διεύθυνση: Ζέφυρου 2.
Τηλ: 210 8995423

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Βύρωνος 65.
Τηλ: 210 9700300

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  
Δήμου Κηφισίας
Διεύθυνση: Διονύσου 73 & Γορτυνίας.
Τηλ: 210 8019931

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ριμίνι 10
Τηλ: 210 2852945

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μαρκοπούλου 
Διεύθυνση: Πλ. Δ. Σωτηρίου 1.
Τηλ: 22990 20149

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Γκινοσάτη 86 & Πλαστήρα.
Τηλ: 210 2831133

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Νέας Μάκρης
Διεύθυνση: Λ. Μαραθώνος 196, 19006. 
Τηλ: 22940 58921, 22940 58923

4 Γραφείo Παροχής Κοινωνικών  
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Δήμου  
Υμηττού
Διεύθυνση: Υψηλάντου 5. Τηλ. 210 9704923

4 Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας  
Βύρωνα-Καισαριανής
Διεύθυνση: Δήλου 14, Καισαριανή.
Tηλ: 210 7640111, 210 7644705,  
210 7662247

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
Διεύθυνση: Πλούτωνος 19 και Ηφαίστου, 
Περιστέρι.
Τηλ: 210 5756226, 210 5756401,  
210 5756664

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Μεσογείων και Ζαλόγγου 6,  
Αγ. Παρασκευή.
Τηλ: 210 6015079, 210 6016030

4 Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Παγκρατίου Τμήμα Ενηλίκων
Διεύθυνση: Φερεκύδου 5, Παγκράτι.
Τηλ: 210 7016611

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών -  
Υπηρεσία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Ενηλίκων

Διεύθυνση: Ιουλιανού 18 και Μαυροματαίων, 
Aθήνα. Τηλ: 210 8210222

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω
Διεύθυνση: Σούτσου 4 - Πλατεία Δαβάκη, 
Αιγάλεω. Τηλ: 210 5449898

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πειραιά
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 15, Πειραιάς.
Τηλ: 210 4170546

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δραπετσώνας - 
Κερατσινίου
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου και  
Ανδριανού 1, Δραπετσώνα.
Τηλ: 210 4630100, 210 4630134

4 Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων και Νέων
Διεύθυνση: Μεσογείων 154.
Τηλ: 210 7480901

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής  
Υποστήριξης Βοτανικού

Διεύθυνση: Ελασιδών 30 και  
Κωνσταντινουπόλεως, Βοτανικός.
Τηλ: 210 3424024

4 Κέντρα Ψυχολογικής και Κοινωνικής 
Υποστήριξης Μακροχρόνια ανέργων
Διεύθ.: Παπαναστασίου 22, Αιγάλεω
Διεύθ.: Αλκαμένους 8 & Χαρίσσης, Αθήνα  
Διεύθ.: Ζωσιμάδων 11 & Ελευθερίου  
Βενιζέλου, Πειραιάς. Τηλ: 210 8224674

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Ζεφυρίου
Διεύθυνση: Εθν. Μακαρίου 2, Ζεφύρι.
Τηλ: 210 2682685, 210 2684194

4 Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως  
Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. 
σε νέο χώρο επί της οδού Αλεξιουπόλεως 27, 
Αργυρούπολη στον Α΄ όροφο.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9961973.

4 Δήμος Ιλίου Αττικής
Διεύθυνση: Νέστορος 101, 131 22 Ίλιον,  
(2ος όροφος). Τηλέφωνα: 213 2030015,  
-016, -017, -018, -019, -029. 
Fax: 210 2696 898 - 
e-mail: koinoniki@ilion.gr 

4 Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10.  
Τηλ - fax: 210 9754035, 210 9768565. 
E-mail: dadkoinyp@yahoo.gr

4 Δήμος Αγίων Αναργύρων Αττικής 
Το γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας  
λειτουργεί καθημερινά και παρέχει  
τις υπηρεσίες του δωρεάν σε δημότες και 
κατοίκους του Δήμου Αγίων Αναργύρων. 
Διεύθυνση: Χίου & Καλύμνου 
Τηλ./Fax: 210 2690852

4 Δήμος Αλίμου Αττικής
Διεύθυνση: Τσουκανέλη 7.  
Τηλ.: 210 9883140 - 210 9853580.  
Fax: 210 9853580. Ώρες εξυπηρέτησης  
του κοινού: 9:00 έως 14:00 μ.μ.

4 Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 2793916,  
210 2777198, 210 2723675.

4 Δήμος Κορυδαλλού Αττικής
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα,  
τ.κ. 18120, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 210 4963917. Fax: 210 4970518.

4Δήμος Ζωγράφου Αττικής-ΣΚΟ  
(Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών)
Διεύθυνση: Ι. Μαράτου & Ευρυνόμης.  
Τηλ: 210 7793622, 210 7488382.

4 Δήμος Ζωγράφου Αττικής-Κέντρο  
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60, τ.κ. 157 71, 
Ζωγράφου. Τηλ: 210 7473328 -9.

4 Δήμος Πεντέλης
Επικοινωνία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη,  
Παρασκευή στα τηλέφωνα: 213 2140538 
ώρες 8:00 - 15:00, Τρίτη, Πέμπτη στα  
τηλέ-φωνα: 213 2140621, ώρες 8:00-15:00.

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής -  
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης
Διεύθυνση: Στ. Καραγιώργη 2, 1ος όροφος. 
Τηλ.: 213 2000272

4 Δήμος Ηρακλείου Αττικής - Εργαστήριο 
Ψυχολογικής Συμβουλευτικής φοιτητών
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 
10:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. Τηλ: 210 7277553 
και 210 7277554.

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι  
Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031923 -924.  
Fax: 213 2031938, e-mail: kpsy@maroussi.gr. 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 
8:00 έως 15:00.

4 Τμήμα Ψυχολoγικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηλιούπολης
Τηλ: 210 9970053 -055.  
Καθημερινά: 9.00 π.μ.-2.00 μ.μ.

4 Συμβουλευτική και Ψυχολογική  
Υποστήριξη Δήμος Περιστερίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5747888  
(Δευτέρα & Τρίτη από 09:00-14:00) 

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Διεύθυνση: Σαλαμίνος & Ελευσινίων.  
Τηλ.: 210 2840899

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου,  
Αιγάλεω. Τηλ: 213 2044800 - 210 5314771 - 
210 5315667 - 210 5315668.
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4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου 2  
(Παλαιό Δημαρχείο), Αχαρναί.  
Τηλ.: 210 - 2445778, 2403182.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας  
Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Κοραή 51, 1ος όροφος,  
Τ.Κ. 18345, Μοσχάτο. Τηλ.: 210 9418655.  
Ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα - Παρασκευή: 
09:00 - 15:00

4 Γραφείο Υποστήριξης 
Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Ιθάκης 12 - 1ος όροφος  
(Δημαρχείο Γέρακα). Ώρες Λειτουργίας  
08.00 - 15.00 καθημερινά. Τηλέφωνο  
Κοινωνικής Υπηρεσίες & Ψυχολογικής  
Υποστήριξης: 210 6604659, 210 6604720.

4 Κέντρο Ημέρας «Γαλήνη»
Διεύθυνση: Γ. Παπανίκα 43-45, Αχαρναί.
Τηλ: 210 2478830

4 Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολικής  
και Θεραπευτικής Υποστήριξης  
του Δήμου Καλλιθέας
Διεύθυνση: Αθηνάς 67, Καλλιθέα. 
Τηλ.: 211 7157423, 
e-mail: diepistimoniko@yahoo.com

4 Δήμος Πάτρας
Διεύθυνση: Γούναρη 76. Τηλ: 2610 390961, 
390975. Υπεύθυνη: Ολγα Δημητροπούλου

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Πάτρας
Διεύθυνση: Επιδαύρου 8 Αγιά - Πάτρα 
Τηλ: 2610-439569

4 Ψυχολογική Υποστήριξη  
στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Η ψυχολογική στήριξη ασκείται 
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, 
κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, 
στα τηλέφωνα: 2310 509040, 509038 
(Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων). Οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται στο χώρο  
του Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» 
(Σπάρτης 6Α, περιοχή Ευζώνων).

4 Γραφείο Συμβουλευτικής - Ψυχολογικής 
Υποστήριξης Δήμου Καλαμαριάς
Τηλ: 2313 314505 -508.

4 Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης  
Δήμου Ωραιοκάστρου
Το κέντρο στεγάζεται στον όροφο του κτιρίου 
«Παύλος Μελάς», στο Παλαιόκαστρο  
(γωνία Καραϊσκάκη και Μακεδονικού  
Αγώνα). Η ψυχολόγος του Κέντρου δέχεται 
κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή,  
από τις 9.00 έως τις 14.00.  
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2310 809370 και 2313 304068.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Τσιμισκή και Κομνηνών 15
Τηλ: 2310 270036, 2310 268841

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πατρ. Γρηγορίου Ε΄4,  
Αμπελόκηποι. Τηλ: 2310 726918

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού 
Τομέα Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Στ. Παπαδοπούλου 20, Συκιές.
Τηλ: 2310 629159, 2310 629310

4 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καυτατζόγλου 36 και Παπάφη.
Τηλ: 2310 845130-1, 2310 845900

4 Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη-Γραφείο 
Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Ταβάκη 28, 1ος όροφος.  
Ημέρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή. 
Ώρες λειτουργίας: 08:00-16:00.  

Τηλέφωνο και fax: 2310 466691

4 Δήμος Παύλου Μελά-Θεσσαλονίκη
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  
του Δήμου Παύλου Μελά Λήμνου 2  
και Στ. Καζαντζίδη 56430 Σταυρούπολη
Τηλ: 2310 020179, 2310 020193.  
Fax: 2310 020191

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Δήμητρας 19  
(Παλαιό Νοσοκομείο, 3 ος όροφος),  
Αλεξανδρούπολη.
Τηλ: 25510-20287, 25210-25845

4 Δήμος Κορδελιό Ευόσμου
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης  
του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου  
στεγάζεται επί της οδού Πυθαγόρα  
και Μαβίλη γωνία. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
2310 558505, 2310 558506.

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σερρών
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 9 Ηλιούπολη,  
Σέρρες. Τηλ: 23210-51230

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 10 Άγιος Λουκάς, 
Καβάλα. Τηλ: 2510-246233, 25210-243992, 
25510-246443

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 35, Ιωάννινα. 
Τηλ: 26510-74227, 38919

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κατερίνης
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102, Κατερίνη.
Τηλ: 23510-20020, 23510-29655

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου
Διεύθυνση: Νικοτσάρα 20, Βόλος. Τηλ: 
24210-36811, 24210-32431, 24210-31551

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 119 Νεάπολη,  

Λάρισα. Τηλ: 2410-611002-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας
Διεύθυνση: Τσιριγώτη 29 Α, Χαλκίδα.
Τηλ: 22210-75991-3

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης
Διεύθυνση: Τσακοπούλου 2, Τρίπολη. 
Τηλ: 2710-232048

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων
Διεύθυνση: Κροκιδά 25, Χανιά. 
Τηλ: 28210- 51364

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Σπιναλλόγγας 1 Ηράκλειο. 
Τηλ: 2810-276441, 224256

4 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Σάμου
Διεύθυνση: Πλατεία Γρηγορίου 
Αυξεντίου, Σάμος. Τηλ: 22730-80953, 
22730-80060

κέντρα ψυχολογικής & συμβουλευτικής υποστήριξης         σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη & υπόλοιπη Ελλάδα

. Γραμμές υποστήριξης
4 Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη - 
Τηλ.: 1034

4 Χαμόγελο του Παιδιού - Τηλ.:1056

4 Αν είστε γονιός ή εκπαιδευτικός -  
Τηλ.: 801 801 1177

4 Αν είσαι παιδί ή έφηβος -  
Τηλ.: 116 111

4 Κέντρο Κακοποιημένης Γυναίκας -  
Τηλ.: 210 5235318  
και 210 4112091 - 9 π.μ. - 6 μ.μ.  
Τηλ.: 210 3220900 - 6 μ.μ. - 10 μ.μ.

4 Γραμμή κατά της Οικογενειακής Βίας 
"ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ" - Τηλ.: 800 1188881, 
210 7786800. Πανελλαδική Γραμμή Άμεσης 
Βοήθειας από σταθερό χωρίς χρέωση.

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλέφωνο: 210 7277553 και 210 7277554  
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας.

4 Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας  
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών -  
Τηλ.: 210 8203239

4 Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πειραιά - Τηλ.: 210 4142042 και 210 
4142043 για επικοινωνία με φοιτητές.

4 Γραμμής SOS Αιγινητείου -  
Τηλ.: 210 7222333

4 Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (Ε.Κ.Κ.Α.) - Τηλέφωνο: 197 
Γραμμή Άμεσης Βοήθειας του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

4 Γραμμή Μαζί για το Παιδί - Τηλ.: 115 25

4 Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
του Παιδιού και του Εφήβου - Γραμμή -  
σύνδεσμος για γονείς -  
Τηλ.: 801 8011177

4 Μονάδα Επείγουσας Τηλεφωνικής 
Βοήθειας - Τηλ.: 210 7222333

4 Κέντρο "Έλλη Λαμπέτη" Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας -  
Τηλ.: 210 7773112

4 ΟΚΑΝΑ - Οργανισμός Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών - Γραμμή SOS: 1031

4 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
για Καρκινοπαθείς - Τηλ.: 210 6464598

4 Ανακουφιστική Συμπονετική 
Παρηγορητική Αγωγή Σωματείο 
"ΑΓΑΠΑΝ" για καρκινοπαθείς -  

Τηλ.: 210 7291079

4 Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 
Ενηλίκων -  
Τηλ.: 116 123

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
ατόμων (ΚΕΘΕΑ) -  
Τηλ. 210 3300058, 210 3820833

4 Ανοιχτό Πρόγραμμα Απεξάρτησης 
ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
Τηλ: 210 8626761

4 Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης 
του Προγράμματος Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ 
ΔΙΑΒΑΣΗ – Τηλ : 210 8612604

4 Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικομανών  
& Αλκοολικών 18 & άνω -  
Τηλ.: 210 3617089

4 Γραμμή για τον Τζόγο -  
Τηλ.: 800 1110401

4 Συνήγορος του Παιδιού -  
Τηλ.: 210 7289703

4 Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών - 
Τηλ.: 210 5244657

4 Silver Alert Hellas - Γραμμή Ζωής - 
Γραμμή για καταγγελίες κακοποίησης 
- ψυχολογική υποστήριξη και αναγγελία 
απώλειας ηλικιωμένων - Τηλ.: 1065

4 Συμβουλευτική Γραμμή Σεξουαλικής 
Υγείας -  
Τηλ.: 210 7797979

4 Γραμμή για το Αλτσχάιμερ -  
Τηλ.: 210 3303678

4 Γιατροί SOS -Τηλ.: 1016

4 hoMed - Τηλ.: 1144

4 Γιατροί κατ’ οίκον - Τηλ.: 1151

4 Κέντρο Επιχειρήσεων ΚΕΕΛΠΝΟ -
Τηλ.: 210 5212000, 210 5212054

4 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία -  
Τηλ.: 210 6401200, 210 6456713-15

4 Εθνική γραμμή υποστήριξης  
ανθρώπων που εμπλέκονται  
με τον καρκίνο -  
Τηλ.: 1069

4 Ανώνυμοι Ναρκομανείς -
Tηλ.: 210 3474777
4 Ανώνυμοι Αλκοολικοί -  
Τηλ.: 210 5220416, 210 4224142

4 Ενιαία Ευρωπαϊκή Γραμμή  

για την Εξαφάνιση των Παιδιών -  
Τηλ.: 116000

4 Ανοιχτή γραμμή απεξάρτησης ΙΑΣΩΝ -
Τηλ.: 210 8656600

4 Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά 
παιχνίδια - Τηλ.: 800111-0401

4«Γραμμή Ελπίδας» της Αντικαρκινικής 
Εταιρείας - Τηλ.: 210 3802800

4 Γραμμή Βοήθειας για θέματα AIDS 
(Νοσοκ. Συγγρού) - Τηλ.: 210 7222222

4 Κέντρο Aμεσης Ψυχολογικής 
Υποστήριξης - Τηλ.: 210 8840712

4 Μονάδα Απεξάρτησης  
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής - 
Τηλ.: 210 3617089

4 Ανοιχτή γραμμή οικογενειακής 
συμβουλευτικής & θεραπείας -  
Τηλ.: 210 5234737

4 Ανοιχτή γραμμή εφήβων και νέων -
Τηλ.: 210 3638833

4 Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ) -  
Τηλ.: 1145 

4 ΑΡΣΙΣ -Υποστήριξη νέων  
(έως 25 ετών) που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα αποκλεισμού - 
Τηλ.: 210 8259880, 2310 526150,  
2310 552813, 24210 23110

4 Γραμμή βοήθειας της Ελληνικής 
Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ  
και Συγγενών Διαταραχών -  
Τηλ.: 2310 909000

4 Κέντρο Πρόληψης ΕΛΠΙΔΑ - 
Τηλ.: 2310 442044, 2310 442044

4 Δωρεάν ψυχολογική στήριξη  
παιδιών, εφήβων και οικογενειών,  
που η ζωή τους ανατρέπεται λόγω  
των απωλειών που έχουν βιώσει -  
Τηλ.: 2310 510010

4 Κέντρο Συμβουλευτικής και 
Ψυχολογικής Υποστήριξης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης -
Τηλ.: 2310 992643-21.

4 Η γραμμή SOS - Τηλ.: 15900 

4 Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης  
της ΙΘΑΚΗΣ -
Τηλ.: 2310 515150
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