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

25.000 Αντίτυπα

118 θέσεις εργασίας στον κλάδο της Πληροφορικής σελ. 16-17, 22

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραµµατείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές, 
Οικονοµικά Στελέχη

σελ. 6

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers, 
Εµποροϋπάλληλοι

σελ. 8

Στελέχη Πωλήσεων
σελ. 10

Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Θετικές Επιστήµες, 
Νοσηλευτές, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Μηχανικοί σελ. 12-13

Βιοµηχανία, Οδηγοί,  
Αποθηκάριοι, Εστίαση

σελ. 14

Τουρισµός, Αισθητικοί,  
Καθαριότητα

σελ. 18

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

2.146



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

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 20152

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα:

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη:

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση
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
Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

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
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

Παντοπωλείο - Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

& Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής  

& Κοινωνικής Υποστήριξης  
Μακροχρόνια Ανέργων

• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης  

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης  
Μακροχρόνια Ανέργων

• Άλιμος, Δημαρχείο

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

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

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

Κοινωνικό Ιατρείο
• Ελληνικό - Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ζωγράφου, Δημαρχείο
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλύβια Σαρωνικού,  

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος

• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Λεωφόρος Συγγρού,  

το Σούπερ Μάρκετ της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση - Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Μεταμόρφωση, ΚΕΚ01  

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

Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν,  

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

Σ. 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, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο  

Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης  

& Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business College, 

Ωραιόκαστρο
• Θεσσαλονίκη, City College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
• Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
• Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ.  

Γραφείο Διασύνδεσης
• Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Νομικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

Κυλικείο Φιλοσοφικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

Κυλικείο Πολυτεχνικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ.  

Κυλικείο Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκης, Αμερικάνικο Κολέγιο 

Θεσσαλονίκης, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερμαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό  

Κέντρο Γυναικών, Γενικής γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 
Υποδοχής Αστέγων

•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος),  

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Load Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο, 

Πανεπιστημιούπολη Πάτρας
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη,  

Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

Συνεργασίες - Ένθετα:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

➤  Πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών  
για άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες. 
Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει  
την υλοποίηση προγράμματος υγείας  
για την πρόληψη κατά του καρκίνου  
του μαστού, που προσφέρεται εντελώς 
δωρεάν στις ανασφάλιστες και άπορες 
γυναίκες της πόλης μας. Το πρόγραμμα 
υγείας υλοποιείται από το Δήμο Κηφισιάς 
που είναι ενεργό μέλος του Εθνικού 
Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής της Υγείας 
(Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) σε συνεργασία  
με το Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού 
Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων.  
Τα ραντεβού θα εξυπηρετούνται δύο φορές 
την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι  
στα γραφεία του Συλλόγου Φίλων  
του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων 
Αναργύρων, Τίρυνθος 2, Άνω Πατήσια.  
Για αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε  
να απευθύνεστε στην Κοινωνική Μέριμνα 
του Δήμου Κηφισιάς στα τηλέφωνα  
210 6233315 & 210 6231638  
και στο Α’ ΚΑΠΗ Κηφισιάς στο τηλέφωνο 
210 8080108.

➤  Δωρεάν υποστήριξη πασχόντων  
από πάρκινσον στο δήμο Περιστερίου.  
Ο δήμος Περιστερίου σε συνεργασία  
με την Ελληνική Εταιρεία εθελοντών  
και ασθενών για την νόσο Πάρκινσον 
«Επίκουρος - κίνηση» στην προσπάθειά τους 
να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν 
και να προωθήσουν μια όσο γίνεται  
πιο ολοκληρωμένη διαχείριση της νόσου, 
συνδιοργανώνουν το πρόγραμμα 
«Επίκουρος - Κοινότητες Πάρκινσον»  
με δωρεάν υποστήριξη των φροντιστών  
και πασχόντων από νόσο Πάρκινσον. 
Γραμμή Βοήθειας Πάρκινσον Επίκουρος 
κίνηση: 210 2224466 & ώρα: 10:00-18:00 
E-mail: epikouros.kinisi@outlook.com 
Αναφέρετε δήμο και στοιχεία επικοινωνίας 
στο website: www.parkinsonportal.gr. 
Γενικές πληροφορίες στο Δήμο 
Περιστερίου στο τηλ: 210 5701141.

➤  Technology Meets Art στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης. Ένα τριήμερο  
με εργαστήρια ανάπτυξης καινοτόμων 
ιδεών και αναζήτησης τρόπων  
με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί  
να ανταποκριθεί σε προκλήσεις, ευκαιρίες  
και να επιλύσει προβλήματα που αφορούν 
στον πολιτιστικό τομέα στην Ελλάδα.  
Το British Council σε συνεργασία  
με τη Snook, τη Google και το Future 
Library διοργανώνουν το πρώτο Culture 
Shift στην Αθήνα, από 6 μέχρι 8 Μαρτίου 
2015, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της 
Ηλιούπολης. Το Culture Shift  
είναι ένα πρόγραμμα του Βρετανικού 
Συμβουλίου που προσομοιάζει  
σε ένα hack weekend, στο οποίο καλούνται 
οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν νέες ιδέες 
και να δημιουργήσουν μία σειρά από 
εφαρμογές και digital prototypes μέσα  
σε 48 ώρες. Το εργαστήρι απευθύνεται  
σε σχεδιαστές, προγραμματιστές, άτομα  
με επιχειρηματικές και καινοτόμες ιδέες, 
καλλιτέχνες και επαγγελματίες  
από το χώρο του πολιτισμού. Στο πλαίσιο 
του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν  
και μία σειρά από σύντομες ομιλίες  
(flash talks) από διακεκριμένους 
επαγγελματίες του χώρου από την Ελλάδα 
και τη Βρετανία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή 
σε όλους. Aπαραίτητη η προεγγραφή.
Προθεσμία συμμετοχών: έως Κυριακή  
1 Μαρτίου 2015.Για περισσότερες 
πληροφορίες, για την εγγραφή σας  
ή για να υποβάλετε την πρόταση/ πρόκλησή 
σας, επισκεφθείτε το: http://www.
britishcouncil.gr/en/events/
culture-shift-technology-meets-art.  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με τη Μαρία Παπαϊωάννου 
στο Βritish Council, τηλ: 210 3692336 / 
email maria.papaioannou@britishcouncil.gr. 
Πότε: 6-8 Μαρτίου 2015 (από Παρασκευή 
απόγευμα έως Κυριακή βράδυ).  
Πού: Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Ηλιούπολης (Future Library), Νικομάχου 18 
(κτήριο ΟΤΕ), 16341 Aθήνα

Κλάδος λογιστικής: Αγορά εργασίας συναρτήσει  
των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών: Στιγμές αλήθειας… & στιγμές ευκαιρίας

Τη σημερινή εποχή όπου η οικο-
νομική ύφεση εντείνεται, η εγχώρια 
αγορά εργασίας ακολουθεί μια ανά-
λογη συρρίκνωση με τα ποσοστά 
ανεργίας να φθάνουν διψήφιο πο-
σοστό σε πολλούς κλάδους.

Ο χώρος της λογιστικής παραδο-
σιακά θεωρείται απαραίτητος στον 
εμπορικό κόσμο και εξαιρετικά δι-
αδεδομένος, λόγω του ρόλου και 
της αναγκαιότητας του λογιστή - φο-
ροτεχνικού σε κάθε επιχείρηση. Οι 
αμοιβές εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε υψηλά επίπεδα και η ανεργία να 
είναι σχετικά πιο «ελεγχόμενη», πά-
ντα συγκριτικά με τους υπόλοιπους 
κλάδους στην αγορά εργασίας.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια και 
λόγω των οικονομικών συγκυριών, 
παρατηρείται μια στροφή των πτυχι-
ούχων προς τη μετέπειτα ακαδημαϊκή 
κατάρτιση στον τομέα της λογιστικής, 
με τα σχετικά με το αντικείμενο με-
ταπτυχιακά προγράμματα να έχουν 
την τιμητική τους. Προφανώς λοιπόν, 
το σύγχρονο εγχώριο οικονομικό 
γίγνεσθαι οδήγησε σε μια αλματώδη 
αύξηση της ζήτησης όλων των προ-
γραμμάτων που εξειδικεύονται κυρί-
ως στους τομείς της λογιστικής, των 
φοροτεχνικών, των τραπεζικών και 
των χρηματοοικονομικών θεμάτων.

Σε μια μελέτη απορρόφησης 
των αποφοίτων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που πραγ-
ματοποιήθηκε το Μάιο του 2012 
από τους κκ. Σταθακόπουλο Βλάση, 
Χαλικιά Ιωάννη και Παπαλεξανδρή 
Νάνσυ για λογαριασμό του Γραφεί-
ου Διασύνδεσης του εν λόγω Πανε-
πιστημίου, διαπιστώθηκε ότι από το 
δείγμα των ερωτηθέντων, ένας στους 
δύο αποφοίτους πραγματοποίησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα 
των οικονομικών με κύριο σκοπό να 
αποκτήσει περισσότερη εξειδίκευση 
και κυρίως επειδή τους ενδιέφερε 
το θέμα του μεταπτυχιακού τους. 
Αυτό που έγινε κατανοητό είναι ότι 
όσο πιο εξειδικευμένο αντικείμενο 
σπουδών υπάρχει σε προπτυχια-
κό επίπεδο, τόσο λιγότερη θέληση 
υπάρχει για μεταπτυχιακές σπουδές 
και το αντίστροφο.

Αναφορικά με τους κλάδους απα-
σχόλησης των αποφοίτων του ΟΠΑ, 
οι τρεις πρώτοι κλάδοι απορρόφησης 
είναι ο τραπεζικός, ο εμπορικός και η 
εκπαίδευση, με το 22% των ερωτη-
θέντων να εργάζεται στο τμήμα του 
λογιστηρίου των επιχειρήσεων αυτών. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
η πλειοψηφία των αποφοίτων του 
ΟΠΑ δεν εργάζεται σε μικρές οικογε-
νειακές αλλά μεγάλες ή πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, με το 83% να βρίσκει 
εργασία σε λιγότερο από ένα χρόνο 
από το χρόνο αναζήτησης.

Αυτή τη χρονική στιγμή, τα τρέ-
χοντα προσφερόμενα προγράμματα 
δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα σχετικά με τους κλάδους των 
χρηματοοικονομικών, λογιστικής 
και τραπεζικής είναι τα εξής:
• Π.Μ.Σ. Πλήρους και Μερικής 
Φοίτησης στη Λογιστική και Χρη-
ματοοικονομική (Οικονομικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών)
• M.Sc. Χρηματοοικονομική και 
Τραπεζική για Στελέχη (Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Έλεγχος 
Δημοσίων Οργανισμών και Επιχει-
ρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
• Π.Μ.Σ Λογιστική και Χρηματοοικο-
νομική (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) 
• Π.Μ.Σ. στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική και Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) 
• Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογι-
στική και Ελεγκτική (Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας) 
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Χρημα-
τοοικονομική (ΑΤΕΙ Πειραιά)
• Π.Μ.Σ. στη Λογιστική και Ελεγκτική 

(ΑΤΕΙ Κρήτης)
• Π.Μ.Σ. στη Εφαρμοσμένη Λο-
γιστική και Ελεγκτική (ΕΚΠΑ σε 
συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ)
• Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική 
και τραπεζική διοικητική (Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς)
• Π.Μ.Σ. στη Χρηματοοικονομική 
Λογιστική και Διοίκηση (ΑΤΕΙ Κε-
ντρικής Μακεδονίας)

Βέβαια, αυτό που θα πρέπει να 
γίνει κατανοητό είναι ότι η αγορά 
εργασίας στο χώρο της λογιστικής, 
εκτός από την πλήρη και επαρκή 
ακαδημαϊκή κατάρτιση, απαιτεί μια 
σειρά επιπρόσθετων προσόντων 
σε επίπεδο εκπαίδευσης, που θα 
βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα 
και το ενδιαφέρον του βιογραφικού 
του εκάστοτε υποψήφιου λογιστή 
- φοροτεχνικού ως ακολούθως:

1 Παρακολούθηση εξειδικευμένων 
σεμιναρίων και επαγγελματικών 

προγραμμάτων κατάρτισης σε θέ-
ματα λογιστικού και φοροτεχνικού 
περιεχομένου, που είναι αναγνω-
ρισμένα στην αγορά εργασίας. Η 
διαφορά των εν λόγω σεμιναρίων 
με την ακαδημαϊκή κατάρτιση είναι 
ο πρακτικός προσανατολισμός που 
διαθέτουν, με αποτέλεσμα να πα-
ρουσιάζουν πιο απλά και εμπειρικά 
το θεωρητικό μέρος της λογιστικής 
προσφέροντας παράλληλα πρακτική 
εμπειρία και κατανοητή εφαρμογή.

2 Συμμετοχή σε προγράμματα ορι-
σμένου χρόνου που προσφέρουν 

πρακτική άσκηση και εργασία στο 
χώρο της λογιστικής. Τόσο μέσω 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο 
και διαμέσου κρατικών φορέων και 

προγραμμάτων, όπως το διαδεδο-
μένο Voucher, πολλοί πτυχιούχοι 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
προϋπηρεσία και πρακτική εμπειρία, 
που θα εμπλουτίσει το βιογραφικό 
τους και κυρίως θα εφαρμόσουν στην 
πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις.

3 Συνεχής ενημέρωση των υποψή-
φιων λογιστών πάνω στις ισχύου-

σες νομοθετικές εξελίξεις, την αλλαγή 
του φορολογικού συστήματος, τις 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώ-
σεις των επιχειρήσεων και όλες τις 
αλλαγές που αφορούν τις λογιστικές 
αρχές και κανόνες. Αν μη τι άλλο, ο 
κλάδος της λογιστικής είναι αρκετά 
δυναμικός και συνεχώς εξελίξιμος, 
συνεπώς ο κάθε επαγγελματίας του 
χώρου θα πρέπει να είναι σε θέση 
να παρακολουθεί και να απεικονίζει 
από ουσιώδη άποψη τη χρηματοοι-
κονομική θέση μιας επιχείρησης με 
σαφήνεια και εγκυρότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται 
και η συνεχής ενημέρωση μέσω Τύπου 
ή άλλων Μέσων Μαζικής Ενημέρω-
σης, για τις γενικότερες εξελίξεις που 
αφορούν την ελληνική Οικονομία, τις 
εγχώριες επιχειρήσεις, την πορεία του 
Χρηματιστηρίου κ.ά, ώστε να υπάρχει 
διαρκής επαφή με την πορεία της 
λογιστικής και των οικονομικών.

Προφανώς η ανάγκη ενημέρωσης 
διευρύνεται και περιλαμβάνει και 
τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά 
εργασίας. Η πληροφόρηση μέσω 
των ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας, 
η επικοινωνία με τα γραφεία διασύν-
δεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
η διεύρυνση των δικτύων γνωριμιών 
και η επικοινωνία με τις εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού, είναι κάποιες από τις 
πιο δημοφιλείς επιλογές στην προ-
σπάθεια αναζήτησης της εργασίας 
και στον κλάδο της λογιστικής.

Σωτηρία Ι. Ελευθερίου  
Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α΄Τάξης, 

Ειδικός Εισηγητής Λογιστικής, 
Επιστημονική Συνεργάτης της 

Career In Progress  
(www.careerinprogress.gr)  

Tην αρθρογραφία της μπορείτε  
να την παρακολουθείτε  

στο www.sotele.gr

«Στιγμή αλήθειας» είναι μία κατάσταση 
στην οποία ο πελάτης έρχεται σε επαφή με 
οποιαδήποτε πλευρά της επιχείρησης, ανεξάρ-
τητα πόσο σύντομη ή ρευστή είναι και, κατά 
συνέπεια, έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει 
μία εντύπωση - εικόνα για την επιχείρηση»

Ας πάρουμε για παράδειγμα το φοιτητή ενός 
κολεγίου... δηλαδή ένα πελάτη του κολεγίου. 
Σκεφτείτε πόσες στιγμές αλήθειας βιώνει καθη-
μερινά σε περιοχές επαφής με προσωπικό και 
συνεργάτες του κολεγίου όπως: Γραμματεία, 
Αίθουσα Διδασκαλίας, Administrator, Βιβλι-
οθήκη, Υπεύθυνο Ενημέρωσης, Ακαδημαϊκό 
Διευθυντή, κ.λ.π. Το ίδιο συμβαίνει αντίστοιχα 
για παράδειγμα σε ένα Ιατρικό Κέντρο. Καθημε-
ρινά ο πελάτης έρχεται σε επαφή με reception, 
Ιατρό, Νοσηλευτές, Λογιστήριο, Παραϊατρικό 
Προσωπικό, κ.λ.π.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις παροχής υπη-
ρεσιών, ο παράγοντας άνθρωπος, είναι μέρος 
του marketing mix και η παρεχομένη υπηρεσία, 
αδιαχώριστη από το πρόσωπο που την παρέχει. 
Μη θεωρείτε ότι η ποιότητα της προσφερόμενης 
υπηρεσίας είναι από μόνη της αρκετή, γιατί η 
ποιότητα σήμερα πάνω κάτω θεωρείτε δεδομέ-
νη. Το παιχνίδι της διαφορετικότητας κερδίζεται 
από τη βελτίωση στην εξυπηρέτηση. Για την 
αξιολόγηση της ποιότητας της εξυπηρέτησης 
ο πελάτης συγκρίνει την αναμενόμενη και την 
εκλαμβανόμενη εξυπηρέτηση (συστατικά της 
εξυπηρέτησης και διαδικασίες εξυπηρέτησης).

Ο κύριος μοχλός της εξυπηρέτησης, σε κάθε 

επιχείρηση, - αλλά ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών- είναι η «στιγμή της αλή-
θειας» στην οποία ο κάθε συνεργάτης είναι 
υπεύθυνος.

Θεωρείστε ότι Ποιότητα Εξυπηρέτησης είναι 
Το Αποτέλεσμα της Στιγμής της Αλήθειας.

Κάθε συνδιαλλαγή - επαφή με τον πελάτη 
είναι μια μη επαναλαμβανόμενη ευκαιρία για τη 
δημιουργία ευνοϊκών εντυπώσεων. Το μυστικό 
της επιτυχίας είναι απλό. Εστίαση στον Πελάτη 
και την Εξυπηρέτησή του.

Δημιουργείστε ένα αρχείο (reservoir) με στιγμές 
αλήθειας που έχετε προσφέρει στους πελάτες 
σας. Μόνο αν έχετε αρκετές, μπορείτε να ανα-
λύσετε, να διαγνώσετε και να βελτιώσετε την 
εξυπηρέτηση.

Είστε από τους συνεργάτες εκείνους που οι 
πελάτες θέλουν να συνεργασθούν ξανά μαζί σας;

Μικρά μυστικά για βελτιώσετε το επίπεδο 
εξυπηρέτησής σας.

Θυμηθείτε ότι η βελτίωση της εξυπηρέτησης 
κοστίζει λιγότερα από τη βελτίωση στην ποιό-
τητα. Και κυρίως η βελτίωση της εξυπηρέτησης, 
είναι ένα στοιχείο που αξιολογείτε πάντα άμεσα 
από τον πελάτη, ενώ αντίθετα η ποιότητα όχι.
α. Σκεφθείτε την δουλειά σας και τις περιπτώσεις 
που ο πελάτης έρχεται σε επαφή με το τμήμα 
σας, την ομάδα σας κλπ.
β. Εάν εργάζεσθε σε τμήμα υποστήριξης, σκε-
φθείτε με βάση τους ανθρώπους που στηρίζονται 
σε εσάς να τους βοηθήσετε.
γ. Να θυμάστε πάντα ότι το πρώτο βήμα βελτίωσης 
είναι η αναγνώριση της στιγμής της αλήθειας 
και εκχώρηση συγκεκριμένης ευθύνης γι αυτό.
δ. Σκεφθείτε σαν πελάτες για να κατανοήσετε 
το ρόλο της εξυπηρέτησης στην επιτυχία της 
επιχείρησής σας και στην εικόνα της.
ε. Αναγνωρίστε τις εξυπηρετήσεις που προσφέ-
ρονται στους πελάτες σας και εξασφαλίστε ότι 
γίνονται με ενθουσιασμό, γνώση, φροντίδα, 
ειλικρίνεια, διάθεση, ενδιαφέρον.
στ. Άριστη εξυπηρέτηση σημαίνει αφοσίωση 
και αίσθημα ευθύνης κάθε συνεργάτη ώστε να 
επιτευχθεί η ικανοποίηση του πελάτη. Εκτιμήστε 
αν ταιριάζουν και πως, όλοι οι συνεργάτες σας 
στη διαδικασία εξυπηρέτησης.

Βασίλειος Γαλάνης 
Marketing Manager, Σύμβουλος  

Επιχειρήσεων, Καθηγητής-Συγγραφέας- 
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία νομικής προστασίας 
ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου 
για το Τμήμα Ζημιών

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής (πτυχίο νομικής  
θα προτιμηθεί) 
•Γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Γνώση Η/Υ 
•Ικανότητα στην οργάνωση και την επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα (κατά προτίμηση με 
φωτογραφία) στο e-mail: lawyers.athens@yahoo.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η Alfa Beta Roto, βιομηχανική και εξαγωγική επιχεί-
ρηση, μέλος του Αυστριακού ομίλου Schur Flexibles, 
η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης 
συσκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ανά-
γκη στηv εμπορική διεύθυνση:

Υπεύθυνη/ος Γραμματείας  
Εξαγωγών

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Διαχείριση ροής προϊόντων και πληροφοριών 
•Ενδοεταιρικός διατμηματικός συντονισμός  
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επικοινωνία με πελάτες και αντιπροσώπους

Απαιτούμενες γνώσεις: 
•Άριστη γνώση Γαλλικών 
•Άριστη γνώση Γερμανικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office)

Επιθυμητές γνώσεις: 
•Εμπειρία σε εξαγωγική επιχείρηση 
•Εμπειρία στην χρήση συστήματος ERP/CRM 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Απόφοιτη/ος ΤΕΙ ή ΑΕΙ

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα & ικανότητα προσαρμογής 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Αίσθημα ευθύνης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
stebilis@alfabetaroto.com

Γραμματειακή Υποστήριξη 
για Απασχόληση στη Μύκονο

•Πτυχίο Ελληνικού 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 φωτο-
γραφία μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@
hotmail.com

Η ELVIAL ΑΕ λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της στον 
κλάδο του αλουμινίου ζητά νέο συνεργάτη για το τμήμα 
της γραμματειακής υποστήριξης.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Εξαιρετικές γνώσεις διαδικτύου (γρήγορη  
και αποτελεσματική διαχείριση - αναζήτηση) 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Άριστος χειρισμός Ms Office

Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων 
•Ανεπτυγμένο επίπεδο γραπτού και προφορικού 
λόγου (άριστη ορθογραφία), 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια  
και δέσμευση για το αποτέλεσμα.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση,  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφι-
κό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε», Αγ. Παντελεήμονας Κιλκίς ΤΚ 61100, υπόψη 
Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

Εξυπηρέτηση Πελατών B2B

Η Dialectica είναι μία νέα δυναμική startup στο χώρο του 
consulting προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επενδυτές 
από όλο τον κόσμο γρήγορη πρόσβαση σε σημαντι-
κές για εκείνους πληροφορίες που τους προσδίδουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.

Αρμοδιότητες: 
•Καθημερινή επαφή με εταιρείες - πελάτες  
και καταγραφή των αιτημάτων τους 
•Επικοινωνία με εξειδικευμένους επαγγελματίες 
για την εύρεση των πληροφοριών που ζητά  
ο πελάτης 
•Αναζήτηση πηγών πληροφόρησης που ικανοποιούν 
τα αιτήματα του πελάτη 
•Ανάπτυξη και διατήρηση άριστων σχέσεων μέσω 
της άμεσης ανταπόκρισης και γρήγορης διευθέτησης 
των αιτημάτων

Προσόντα: 
•1 - 2 έτη εμπειρίας σε θέση συμβούλου, πώλησης 
ή εξυπηρέτησης πελατών B2B 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
για την καθημερινή επικοινωνία με εταιρείες  
του εξωτερικού 
•Πτυχίο κατά προτίμηση σε οικονομικές σπουδές  
ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Άριστες διαπροσωπικές ικανότητες  
και ομαδικότητα 
•Ενδιαφέρον για τις διεθνείς αγορές,  
τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερή μηνιαία αμοιβή που δε συνδέεται  
με την επίτευξη στόχου 
•Δυνατότητα bonus παραγωγικότητας 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε μια δυναμική 
startup

Aποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
careers@dialecticanet.com

 
Hotel Operations Manager

We are currently looking for our hotel operations 
manager to join our team in Liostasi Ios Hotel & 
Spa, member of Small Luxury Hotels of the World.

Job description: 
Qualifications & skills: 
•Degree in business/hospitality/hotel 
management/tourism studies 
•4-6 years’ experience in a similar position 
•Fluency in both English-Greek and one more 
language 
•Knowledge of hotel computer systems 
•Excellent knowledge of Microsoft Office  
and internet browsers 
•Excellent knowledge of PMS, GDS, IDSs systems 
and channel management systems 
•Excellent decision making skills 
•Excellent hospitality and customer care skills 
•Strong leadership and team building skills 
•Young, dynamic and self-motivated 
•Dealing with all enquiries in a professional  
and courteous manner
Duties and responsibilities includes among 
others: 
•Handling budgeting, planning, organizing  
and directing all hotel service 
•Planning and organizing accommodation  
and events 
•Recruiting, training and monitoring staff 
•Monitoring work schedules for individuals  
and teams 
•Addressing problems and trouble shouting 
•Ensuring events and conferences run smoothly 
•Dealing with contractors and suppliers
What we offer: 
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 
•Opportunities for further development 
•Accommodation & half board
Send your CV with photo attachment: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax: 22860 92680 
•Recommendations indispensable

 
Group of companies is currently seeking to hire:

Management Assistant

The successful candidate will perform a wide range 
of secretarial and administrative duties to CEO and 
management team including handling correspondence, 
mail and e-mail accounts, phone calls, etc., managing 
business / personal diary, organizing meetings, managing 
complex schedules, making travel arrangements, 

interacting with executives and employees at all 
levels of the organization.
Qualifications / skills: 
•University degree 
•Excellent level of written and spoken Greek  
& English 
•PC literate 
•5 - 7 years of experience in similar position 
•Excellent communication skills 
•Strong administrative and organisational skills 
•Positive attitude 
•Flexible 
•Confident 
•Professional 
•Military obligations fulfilled
To apply for the position please send us your CV 
with photo to the following address: hrcvsell@
gmail.com (ref code: MA0215). All applications 
are considered strictly confidential.

Transaction Advisory Services- 
Transactions and Restructuring Position

EY is a global leader in assurance, tax, transaction 
and advisory services. We are committed to building 
a better working world with a focus on improving 
business performance and managing risk, and we build 
integrated teams to help our clients drive business-
led and technology-enabled transformation across 
a broad range of business issues.

At EY, we believe your career is a journey and we are 
committed to providing an array of exciting opportunities 
to help you find the career path that is right for you. In 
this role, you will have the opportunity to team with a 
variety of clients to deliver professional services and 
to actively participate in a rapidly growing practice. 
You will work on client assignments that will help 
you deepen and broaden your skills, while gaining 
valuable and rewarding experiences.

If you are interested in building a better working world, 
being part of a dynamic team, serving clients and 
reaching your full potential, EY Transaction Advisory 
Services is for you.

Responsibilities: 
•Decision support (valuation, business modelling, 
business plans and feasibility studies);  
•Transaction advice and support (M&A, carve-out 
and disposals, joint ventures and due diligence);  
•Restructuring services (financial and operational 
reconfiguration, company administrations  
and receiverships).

Requirements: 
•Holder of or working towards an ACA, CFA,  
or CF qualification;  
•Only candidates with relevant experience  
at a Big 4 firm, an Investment bank or a financial 
consultancy will be considered;  
•Excellent understanding of M&A cycle;  
•Ability to analyse financial statements  
and forecasts;  
•Proven exceptional interpersonal skills that have 
developed into business relationships of trust, 
confidence and top results;  
•Excellent writing, communication  
and presentation skills;  
•Willing to learn and develop on an ongoing basis.

All interested candidates in the above vacancy 
should send their resume’s to the following e-mail 
address: ey.recruitment@cy.ey.com

 
GOLDEN WEST SEEDS S.A.- Today the seeds of 
tomorrow.

Project Leader in Black Sea 
Region (Code KL-152)

Our company is engaged in breeding, research, 
production & marketing of seeds for planting purpose. 
We are looking for professionals with strategic vision, 
a solid team orientation, proven capacity to generate 
results, and a deep understanding of and commitment 
to development.
Aiming to expand our business activity (sales of 
agronomic crop seeds) in the Black Sea region 
(Romania, Ukraine, Russia and neighboring countries), 
we have a vacancy for a project manager/leader to 
take command of this project.
The “Black Sea” project will be separated to usual 
day-today business activities of the company and 
require a team of people working together to achieve 
a set of specific objectives. Headquarters may be in 
RO-UA or any other country in the region.
The project manager shall oversee the project to 
ensure the desired result is achieved, the most efficient 
resources are properly and efficiently used and the 
different interests involved are satisfied.

Responsibilities: 
•Agreeing project objectives 
•Representing the organization’s interests 
•Providing advice on the local regional 
management of the project 
•Organizing & coordinating the various 
professional people working on the project 
•Carrying out risk assessment 
•Making sure that all the aims of the project  
are met 
•Using IT systems to keep track of people  
and progress 
•Recruiting specialists and sub-contractors, 
monitoring to ensure guidelines are maintained 
•Overseeing the accounting, costing and billing 
•Identifying and reporting on business 
opportunities in target markets 
•Increase and promote sales throughout assigned 
region overseeing a sales team 
•Manage and train sales executive and supporting 
staff 
•Developing strategy, tactics, sales plans  
and profit targets 
•Produce regular reports on activity  
and development 
•Maximizing new business development 
opportunities

Key skills: 
•Strong organizational and project management 
skills with proven ability to manage and train staff. 
•Ability to handle multiple projects and deadlines 
simultaneously. 
•Working in a startup environment requires  
a self-motivated and energetic positive attitude 
and desire to make a valuable difference. 
•Capacity in strategic thinking, analysis, visioning 
and planning 
•Capacity working with people of different 
national and cultural backgrounds 
•Good business sense & team working skills 
•Ability to motivate and lead a team 
•Ability to work effectively under pressure 
•Excellent written and verbal communication 
skills and advanced presentation skills  
at all levels of business. 
•Effective account management skills  
and the ability to develop relationships  
and partnerships both internally and externally. 
•Good decision-making and problem solving skills. 
•Ability to multi task in case of shifting priorities.
Requirements: 
•Bachelor/master degree in business 
administration, agronomics, economics; advanced 
degree in the aforementioned fields a plus. 
•A minimum of ten (10) years of working 
experience in project coordination, sales, 
management & staff training. 
•Fluency in English & Russian. 
•Proficiency with Windows including MS Word, 
PowerPoint, Excel, and CRM software required. 
•Work experience in Blacksea region is desirable. 
•Knowledge about agricultural commodities 
(cereals, corn, ..) production and trade is highly 
desirable 
•International travel is required.
Send your CV (Code KL- 152) in English via e-mail 
to the: HR manager GOLDEN WEST SEEDS S.A., 
e-mail: hr@goldenwestseeds.com

Η εταιρεία “ALOUETTE”, επιθυμεί να προσλάβει:
HR Assistant Manager

Για διαχείριση προσωπικού (100 άτομα) καταστημά-
των λιανικής πώλησης. Η θέση αναφέρεται στον HR 
manager.

Καθήκοντα: 
Ενδεικτικά, το στέλεχος θα είναι υπεύθυνο  
για τα παρακάτω: 
•κατάρτιση προγραμμάτων καταστημάτων  
με σκοπό την καλύτερη διαχείριση χρόνου/κόστους. 
•έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας. 
•θέματα εργατικής νομοθεσίας. 
•σύνταξη οικονομικών αναφορών,  
προϋπολογισμών κλπ 
•υποβολή καταστάσεων σε φορείς του δημοσίου 
(ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ κλπ)
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι στην οικονομική επιστήμη  
ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, ιδανικά με κατεύθυνση 
στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, ιδανικά σε εταιρεία με λιανική πώληση. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office). 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(επιπλέον ξένη γλώσσα θεωρείται πρόσθετο προσόν). 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
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•Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινων 
πόρων σε πιεστικές συνθήκες λειτουργίας  
και χρονοδιαγράμματα. 
•Γνώστης εργατικής νομοθεσίας 
•Εστίαση στην ποιότητα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hrm@alouette.gr
 

Η DOPPLER S.A. η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία 
ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιθυμεί να προσλάβει:

Junior Marketing Executive 
κωδικός: JM/01

Για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για τη στρατηγική marketing 
του ομίλου και επικοινωνιακή στρατηγική  
•Γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού  
και εκπόνηση έρευνας για εύρεση νέων προϊόντων 
και πελατών 
•Διοργάνωση και συντονισμός εμπορικών εκθέσεων 
ανά τον κόσμο 
•Υπεύθυνος για την προβολή της εταιρίας με κάθε 
δυνατό τρόπο (διαφήμιση, δελτία τύπου κτλ.) 
•Διαμόρφωση επικοινωνιακού υλικού εταιρίας 
•Δημόσιες σχέσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στο marketing ή συναφές  
αντικείμενο 
•Μεταπτυχιακό επιθυμητό 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή 
•Άριστος χειρισμός Η/Υ 
•Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως προϋπηρεσία  
στη συγκεκριμένη θέση 
•Γνώση διαφήμισης μέσω internet και social media

Χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτικότητα 
•Δημιουργικότητα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες γραπτές  
και προφορικές 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Παροχές: 
•Μεταφορικό μέσο από την περιοχή  
της Θεσσαλονίκης 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkhr@doppler.gr

Διευθυντής Παραγωγής

Εταιρία συμβουλευτική - μελετητική - νέων τεχνο-
λογιών ζητά για απασχόληση στη Θεσσαλονίκη, 
στελέχη με προηγούμενη πενταετή τουλάχιστον 
εμπειρία σε θέσεις management σε επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών. 

•Οι υποψήφιοι(ες) θα πρέπει να διαθέτουν συναφές 
πτυχίο ανώτατης σχολής και άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. 

Θα εκτιμηθούν ως πρόσθετα προσόντα: προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, μεταπτυχιακοί τίτλοι 
σπουδών, γνώση της Ιταλικής γλώσσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλε-
κτρονικά στη διεύθυνση: hrscrs-in.fo@outlook.com, 
πλήρες βιογραφικό τους. Οι υποψήφιοι(ες) που θα 
επιλεγούν, μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών 
τους, θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

 
Εταιρία τροφίμων με ηγετική παρουσία στην αγορά 
και με δίκτυο διανομής σε Κρήτη και Δωδεκάνησα 
ενδιαφέρεται να εντάξει στο τμήμα marketing & PR:

Marketing Assistant

Περιγραφή ρόλου: 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση  
του πλάνου marketing και επικοινωνίας  
της εταιρίας 
•Συμμετοχή στη δημιουργία διαφημιστικών  
φυλλαδίων και ενεργειών επικοινωνίας 
•Εκπόνηση ερευνών αγοράς 
•Διαχείριση της ιστοσελίδας και των social media 
της εταιρίας 
•Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων  
και πληροφοριών από τις έρευνες  
και από τις βάσεις πελατών 
•Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων  
για την επίτευξη των εμπορικών στόχων 
•Σύνταξη μηνιαίων αναφορών αποτελεσμάτων  
του προγράμματος 
•Διατήρηση βάσης δεδομένων πελατών  
και αξιοποίηση τους σε καμπάνιες ηλεκτρονικού 
marketing 
•Τήρηση αρχείου για όλες τις δραστηριότητες  
επικοινωνίας, CRM και ανάπτυξης αγοράς

To προφίλ του υποψηφίου: 
•Ηλικία έως 25-35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ/TEI με κατεύθυνση marketing 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη χρήση Η/Υ(MS Office) 
•Ομαδικό πνεύμα και επαγγελματική εμφάνιση  
και συμπεριφορά 
•Ευελιξία και ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός 
στον πελάτη 
•Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική προσωπικότητα, φιλοδοξία, θετική 
διάθεση 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ 
•Προϋπηρεσία στο marketing θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό, ασφάλιση 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: shr@otenet.gr

 
Business Development 

Expert: Sustainability Athens, Greece

Job description: The Centre for Sustainability & 
Excellence (CSE) is a strategic consulting and training 
organization, specialized in CSR and sustainability.

CSE is looking for an individual who will support the 
organization’s operations in order to further expand 
the company’s consulting and training services. The 
candidate will assist in applying CSE’s business 
development strategy. Furthermore, via emphasis 
on Sales (telephone/physical meetings), the candidate 
is expected to support the development of new market 
opportunities. The candidate will be based in CSE 
office in Athens and work full time salary will be based 
on a monthly fee and commission upon successful 
completion of goals. 

Candidate profile: 
•The candidate is expected to have minimum 
6-8 years of working experience in business 
development and marketing in B2B environment  
in one of the following sectors 
•Global business management consulting  
and training in Greece and abroad 
•Sustainability consulting firm in Greece  
and abroad 
•Excellent use of the English language (written 
and oral) is a requirement (bilingual speakers, 
American - English will be preferred) 
•Good working experience of corporate social 
responsibility and sustainability  
•Professional social media and marketing 
experience

Only CVs meeting minimum requirements will be 
assessed. You may send your CV, cover letter and 
a recommendation letter from the latest employer 
at the following e-mail: cv2@skywalker.gr

Greek pharmaceutical industry COOPER S.A. is 
willing to employ:

Regulatory Affairs Specialist 
(Ad Code ΠΘΕ 05-39) 

Main responsibilities: 
•Writing, review and editing CTD/e-CTD regulatory 
submissions (modules 2-5, mainly module 3) 
•Support to clients for Modules 2-5 
•Knowledge of analytical development activities 
including methodology and validation 
•Create and review product relevant 
documentation in line with ICH guidelines  
for submission of modules 2-5 
•Review and maintain the technical files  
of the products under development 
•Preparation of stability reports and evaluation  
of the results 
•Answers/responses to deficiencies raised  
by the regulatory agencies 
•Efficient use of internal and external regulatory 
databases and systems. 
•Good business relationship with internal  
and external regulatory and registration contacts

Experience: 
•Hold a university degree in health sciences 
(pharmacy degree is preferred) 
•A minimum of three (3) years of experience  
in a regulatory affairs department. 
•Excellent English oral communication  
and scientific writing skills

We offer: 
•Consecutive training and progress 
•Opportunities of professional development  
in a dynamic working environment.

Interested candidates should send a CV to the 
following e-mail address: human.ress@gmail.com 
with indication: AD CODE ΠΘΕ 05-39.

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. - Η εταιρεία μας, μια από τις τα-
χύτερα αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων 
ανάπτυξης, αναζητεί στέλεχος περιφερειακής ανάπτυξης 
για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (κωδ. Π.Α.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διοίκηση  
και διαχείριση έργων περιφερειακής ανάπτυξης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ευρωπαϊκά,  
διακρατικά διαπεριφερειακά έργα. 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.

Προαιρετικά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος Μ.Β.Α., Msc. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Δίπλωμα οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): e-mail: Kaplanis@
noisisdev.gr, για την Αθήνα: Μαιάνδρου 19, Ιλίσια 115 
28, fax: 210 7250812. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη 
(απαραίτητη η αναγραφή του κωδικού θέσης: Π.Α.).

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Λογιστική εταιρία ζητά:

Λογιστή / Λογίστρια

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο  
τουλάχιστον 3 έτη.  
•Εμπειρία σε μηχανογραφημένο περιβάλλον. 
•Καλή γνώση του ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΒΣ και τουλάχιστον 
βασικές αρχές μισθοδοσίας. 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας. 
•Η προϋπηρεσία που αναφέρεται παραπάνω  
θεωρείται προϋπόθεση εξέτασης του βιογραφικού. 
Η προϋπηρεσία σε σε περιβάλλον λογιστικού  
γραφείου θα προσθέσει βαρύτητα στο ενδιαφέρον 
μας.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα συνεργασίας 
με ευρεία ομάδα συνεργατών. 
•Διάθεση για τακτική, μεθοδική και οργανωμένη 
εργασία. 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε συχνές αλλαγές  
και σε συνθήκες πίεσης. 
•Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα είναι οργανωτικός, 
συνεπής σε προθεσμίες και ικανός να επιβιώνει  
με επιτυχία, σε πιεστικό και απαιτητικό περιβάλλον.

Αν πιστεύεις ότι διαθέτεις τα παραπάνω προσόντα και 
τη ζητούμενη εμπειρία μπορείς να υποβάλεις το αίτημα 
σου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@sbs4u.com ή 
στο fax: 210 9246335.

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

Μία πολύ καλή ευκαιρία για νέους λογιστές για 
επαγγελματική σταδιοδρομία στο απαιτητικό πε-
ριβάλλον της βιομηχανίας.

Ζητάμε νέο λογιστή ή λογίστρια που έχει προετοιμα-
σθεί κατάλληλα και αποζητά το επόμενο σημαντικό 
βήμα στην επαγγελματική του καριέρα.

Η θέση: Ο προϊστάμενος λογιστηρίου εργάζεται ως 
λογιστής με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και παράλ-
ληλα συνεργάζεται και συντονίζει το έργο 3 νέων 
λογιστών / βοηθών λογιστών. Εξασφαλίζει τη σύννο-
μη λειτουργία, την ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση 
της διοίκησης και την τήρηση όλων των συναφών 
εταιρικών πολιτικών. Απευθύνεται στο διευθύνοντα 
σύμβουλο της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος: 
•είναι πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•γνωρίζει όλο το φάσμα της λογιστικής  
(Γ’ κατηγορίας βιβλία, ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ κ.α.)  
και έχει πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων 
(κατά προτίμηση ERP) 
•ηλικία έως 35 ετών 
•έχει προϋπηρεσία άνω των 4 ετών  
σε μηχανογραφημένο λογιστήριο  
και είναι επιθυμητό να έχει εργασθεί  
και σε θέση εποπτείας για κάποιο χρονικό διάστημα 
•η προϋπηρεσία σε βιομηχανία με παραγωγική  
δραστηριότητα (κοστολόγηση) θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Καθοριστικά για την επιτυχία στη θέση: Ο κατάλλη-
λος υποψήφιος επιθυμεί την ανάληψη ευθυνών και 

δεσμεύεται για τα αποτελέσματα. Έχει ικανότητες διοί-
κησης ανθρώπων και έργου. Είναι συνεπής, εργάζεται 
μεθοδικά, με οργάνωση και υπεύθυνα. Συνεργάζεται 
και επικοινωνεί με ξεκάθαρο τρόπο. Ενημερώνεται για 
τις εξελίξεις, είναι εργατικός και επιθυμεί την πρόοδο.

Η εταιρεία προσφέρει εργασία σε οργανωμένο πε-
ριβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή 
εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με κωδικό θέσης 
ΛΟΓΙΣΤ.15 μέχρι και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 
στο e-mail: dpersonnel@domus.gr. Όλες οι αιτήσεις 
είναι εμπιστευτικές. Θα ενημερωθούν τηλεφωνικά 
μόνον οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της εταιρείας. Κλειδαριές & Συστήματα Ασφαλείας, 
Θηβών 208 - 210, Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ. 182 33, website: 
www.domus.gr

ΟΙκΟΝΟΜΙκΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Εξωτερικό Εισπράκτορα με έδρα  
τη Ρόδο για τη Διεύθυνση Οικονομικών

Αντικείμενο εργασίας:  
•Αποκλειστικά, πραγματοποίηση επισκέψεων  
σε πελάτες της εταιρείας για ενημέρωση σχετικά  
με τις οφειλές τους, με σκοπό την είσπραξη 
•Προτάσεις διακανονισμού οφειλών βάσει πολιτικής 
τησ εταιρείας με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή 
ικανοποίηση των πελατών της 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών 
(Β2Β) 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων πελατών 
κατόπιν νομικών ενεργειών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα, ιδανικά 
σε χειρισμό εταιρικών πελατών 
•Δίπλωμα οδήγησης και ιδιοκτησία μηχανής  
ή/και αυτοκινήτου

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Ευελιξία 
•Ζήλος για τα collections 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό σε συνδυασμό με ανταγωνιστικό σύστημα 
κινήτρων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Έξοδα καυσίμων και κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προ-
διαγραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, έντυπη & ηλεκτρονική 
πληροφόρηση Α.Ε. Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμι-
κού, Γεωργίου Αβέρωφ 26-28, 142 32 Νέα Ιωνία, 
Αθήνα, fax: 210 9204172, e-mail: hr@yellowpages.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων.

 
Management Accounting & 

Costing Manager / Controller

The person must be ready to be based in Ioannina.

Job description:The work scope will cover many 
aspects of the company’s life, the person will be a 
key member of the wider management team and 
responsible for:

Budgeting: 
•Preparing the annual corporate budget, plus 
capital budgets, new product development budgets 
•Controlling the budget on a monthly and ad hoc 
basis

Controlling: 
•Management and development of company’s cost 
structure and cost centers, cost allocation keys 
•Actual inventory costing (monthly Hellenization 
inventory valuation) an budgetary inventory costing 
•Imports costing plus valuation of FX payables  
(fx differences) 
•Control and reconciliation of accounting 
statements

Management accounting: 
•Managerial reporting 
•Financial analysis including profitability analysis 
(by product - SKU, by area, by customer)  
and reporting 
•Reporting to third parties (banks; tax authorities; 
suppliers etc), 
•Reconciliation of financial statements 
(IFRS/Greek GAAP)





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

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 20158

συνέχεια στη σελ. 10

Skills and experience required: 
•Accounting degree; General accounting principles 
•Around 5yrs working experience in industrial 
costing; management accounting and budgeting 
•Experience in financial analysis 
•Knowledge of IFRS 
•IT Skills; Experience in ERP environment, 
development expertise preferred 
•Knowledge of business English 
•Working experience in FMCG preferred

Financial: 
•We will provide a competitive salary.

Send your CV to the following e-mail: hr@dodoni.eu
 

Group of companies in the automotive sector is 
currently seeking to recruit:

Finance Manager

The successful candidate will report to CEO and board 
of directors of the group and will be responsible 
for providing financial advice and support in all 
financial aspects. He will have full responsibility 
for the preparation of financial statements, annual 
budgets and other financial reports for timely and 
accurate reporting to the group. He should be able 
to control the finance and accounting practices in 
accordance with group directions and to develop and 
establish relationships with institutions in public and 
private sector.

Knowledge, skills & experience: 
•Degree in finance / accounting or economics 
•Postgraduate degree in finance or MBA 
•Minimum 7 years of relevant working experience 
•Strong managerial and interpersonal skills 
•Experience in contracting and negotiating 
•Quantitative and qualitative analytical skills 
•Effective communicator at all levels of the 
organization with strong oral and written skills 
•Excellent command of English language 
•Advanced IT literacy

To apply for the position please send us your CV 
with photo to the following address: hrcvsell@
gmail.com (ref code FIN0215). All applications 
are considered strictly confidential.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη εταιρία γραφικών τεχνών ζητά:

Χειριστή Offset για Roland

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
george@mindtint.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙκΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία Power Call με εξειδίκευση στις τηλεπι-
κοινωνίες ζητάει άμεσα για το νέο υποκατάστημά της 
άτομα που θα εργαστούν στο:

Τμήμα των Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
για 8η - 5η - 4η Εργασία

Απαραίτητα προσόντα:  
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Δυναμικό χαρακτήρα με διάθεση για δουλειά 
•Ευγένεια και ομαδικό πνεύμα 
•Εάν υπάρχει ανάλογη προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί 
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή 
του (ανεξαρτήτως πωλήσεων) 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Extra bonus επί των πωλήσεων 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιoγραφικών στο e-mail: powercall54@
gmail.com & στο φαξ 211-2137789. Άνετη πρόσβαση 
σε ΗΣΑΠ - Τρόλεϊ - Λεωφορεία.

Für einen multinationalen konzern sucht Randstad 
Hellas, Deutschsprachige Mitarbeiter für den 
Kundendienst und der technische Unterstützung.
Responsibilities
Sie sind verantwortlich für: 
•die telefonische beratung von Kunden  
•die Vorstellung und Empfehlung von weiteren 
service diensten über webchat kontext 
•die genaue dateneingabe von allen anfragen  
& feedback auf der kundendienstdatenbank 
•das richtige ausarbeiten von kundenklagen nach 
richtlinien der firma 
•einen top kundendienst, und den kunden stets  
zu versorgen 
•das Behandeln aller fragen und auch erste 
lösungen anzubieten 
•1rst level technical support

Requirements 
•Absolventen von sekundärschule 
•Muttersprachler Deutsch, oder fließend  
in Deutsch 
•Fließende englische Sprache ist erfordert 
•Vorherig IT support/helpdesk erfahrung  
ist wünschenswert 
•Aufmerksamkeit zu details 
•Teamplayer

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter. Send your 
CV to the following link: http://tinyurl.com/o4oo3ta, 
website: www.randstad.gr

 
Εταιρεία με εξειδίκευση στην παραγωγή και στο 
σχεδιασμό εφαρμογών και υλικών συσκευασίας 
επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος για το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα δραστηριοποιείται 
κυρίως στην: 
•Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων και ειδικά 
στη διαχείριση των παραγγελιών,  
(ποσότητες, χρόνοι παράδοσης, τιμές, τρόποι  
πληρωμής, χρηματοοικονομικός έλεγχος κλπ) 
•Συντονισμός και επίβλεψη των νέων project  
σε συνεργασία με το R&D την παράγωγη,  
την κοστολόγηση, τις προμήθειες  
και την οικονομική υπηρεσία.
Η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια 
και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα 
προϊόντα. Υλοποιεί ένα πλάνο επενδύσεων σε μηχα-
νολογικό εξοπλισμό αλλά και σε τομείς IS/IT. Δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, 
στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή 
απόδοση και την καινοτομία.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι ιδανικά θα πρέπει  
να είναι σε θέση να: 
•Να εργαστούν και να αναπτυχθούν σε δυναμικό, 
ευμετάβλητο και multitasking περιβάλλον. 
•Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αλλαγή  
την πίεση και τα ασφυκτικά deadlines. 
•Να θέτουν και να υλοποιηθούν φιλόδοξους  
στόχους και να σκέφτονται επιχειρηματικά  
(inside and outside the box) 
•Να δημιουργούν και να συντηρούν win win σχέσεις 
με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. 
•Nα διαπραγματεύονται αποτελεσματικά. 
•Να γνωρίζουν άριστα αγγλικά. 
•Να έχουν πτυχίο θετικής ή οικονομικής  
κατεύθυνσης. 
•Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
εργασίες με εμπειρία σε θέματα εκτυπώσεων  
και κατά προτίμηση από τις περιοχές Σχηματαρίου, 
Θήβας, Χαλκίδας, ή και Βορείων Προαστίων  
Ν. Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
a.aggelou88@gmail.com

H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττι-
κής, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 
1982 και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει 
είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού 
αερίου. Η εταιρία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πω-
λήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική αγορά.

Υπάλληλο Τμήματος Εξυπηρέτησης 
Πελατών (Μηχανολόγο Μηχανικό)

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.
Αρμοδιότητες: 
•After sales support, τεχνική υποστήριξη προϊόντων 
•Καθημερινή διαχείριση παραγγελιών πελατών 
•Τεχνική υποστήριξη τμήματος πωλήσεων 
•Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού. 
•Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων. 
•Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων και τεχνικών 
διαφημιστικών φυλλαδίων.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ -κολεγίου μηχανολογικής  
κατεύθυνσης. 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γραπτή και προφορική χρήση  
της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας.
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 

•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών Αθήνα, fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ), αναφέ-
ροντας το κωδικό της θέσης ΤΕΠ/1.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Εταιρία πλαστικών ειδών συσκευασίας ΑΕΒΕ με 
έδρα Αττική ζητά για άμεση πρόσληψη:

Εξωτερικό Πωλητή
Προσόντα: 
•Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι ηλικίας έως 45 
ετών. 
•Θα διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ΤΕΙ (τεχνικής  
ή μηχανολογικής κατεύθυνσης θα θεωρηθεί προσόν). 
•Θα είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ΙΧΕ αυτοκινήτου. 
•Θα ενδιαφέρεται να εργαστεί σε έναν  
από τους υγιείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 
και να προοδεύσει επαγγελματικά και προσωπικά 
μέσω της επίτευξης στόχων. 
•Προϋπηρεσία στον κλάδο των υλικών συσκευασίας 
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν και θα αξιολογηθεί 
ανάλογα, καθώς επίσης και στο δίκτυο ειδών  
χρωματοπωλείου. 
•Χειρισμός Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας  
θεωρούνται απαραίτητα. 
•Ταξίδια στην επαρχία θα γίνονται σε τακτική βάση.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop. 
•Συνεχή εκπαίδευση σε νέα τελευταίας τεχνολογίας 
προϊόντα. 
•Ταξίδια και συνεχή σεμινάρια για την πλήρη  
εκπαίδευσή του.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: info@
denelavaspack.gr ή στο φαξ: 210 2533070.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η Claire’s stores είναι η παγκόσμια ηγέτης των fashion 
accessories, με περισσότερα από 3,200 καταστήματα 
σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Από το 2005 αναπτύσ-
σεται και στην Ελλάδα, με δυναμική παρουσία στους 
πιο σημαντικούς εμπορικούς δρόμους και εμπορικά 
κέντρα. Αν είσαι κοινωνική, σου αρέσουν οι πωλήσεις, 
θέλεις να είσαι πάντα στο επίκεντρο της μόδας και δε 
φοβάσαι τη δουλειά, στείλε μας το βιογραφικό σου.

Πωλήτρια στο Καινούριο Καταστήματα  
Κοσμημάτων Μόδας Claire’s

Περιοχή: Εμπορικό κέντρο “Smart Park” Σπάτα, 
κωδικός 4013 
Σχέση εργασίας: Μόνιμη - full time
Αν αναζητούμε υποψηφίους: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Κάρτα ανεργίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος
Προσφέρουμε: 
•Εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας εντός  
καταστήματος, μέλος μιας παγκόσμιας εταιρίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης λόγω ανάπτυξης  
της εταιρίας στην Ελλάδα. 
•Σημαντική έκπτωση στα προϊόντα της Claire’s.
Η Claire’s είναι ο απόλυτος προορισμός fashion 
accessories που εμπιστεύονται teenagers και νέες 
γυναίκες σε όλο τον κόσμο, για τις πιο trendy εμ-
φανίσεις! Είσαι έτοιμη να πάρεις μέρος; Στείλε το 
βιογραφικό σου τώρα στο e-mail: kyriakopoulous@
malliaris-ae.gr

 
Η Mini Raxevsky Α.Ε. ζητά:

Πωλήτρια  
για το Κατάστημά της στη Ρόδο

Περιγραφή θέσης: 
•Σωστή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση κάθε 
πελάτη 
•Επιμέλεια προβολής προϊόντων στο κατάστημα 
•Αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία  
του καταστήματος 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Προσφέρεται θέση πλήρους ή μερικής  
απασχόλησης
Προσόντα: 
•Απαραίτητα προϋπηρεσία σχετική με το παιδικό 
ένδυμα 
•Αποτελεσματική χρήση και γνώση Η/Υ 

•Γνώση αγγλικών 
•Ευχάριστη παρουσία 
•Αποτελεσματική επικοινωνία

Βιογραφικά με κωδ. θεσης: SR 2 υπόψη κ.Μπουλιώνη, 
fax: 210 5776217, e-mail: boulionis@mini-raxevsky.
gr, website: www.mini-raxevsky.com

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η Καταστήματος 
 για το νέο Κατάστημα στην Έδεσσα

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
•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 Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10, τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, e-mail: hr@dexim.gr, κωδικός 
αγγελίας: 2015002.

 
Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξο-
πλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
για το Νομό Αττικής

Αντικείμενο εργασίας: 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα 
πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών καταστήματος και προτάσεις 
βελτίωσης λειτουργίας του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών  
λειτουργίας 
•Διαχείριση προσωπικού καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική  
παρουσία και ήθος 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα 
οικιακού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) 
•Η εμπειρία στο χώρο της διακόσμησης  
και στο χώρο του επίπλου θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει  
μισθό βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus  
επί τη επίτευξη στόχων του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείω-
μα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύ-
θυνση e-mail: hr@andreadis.com

Εταιρία παιδικών ενδυμάτων αναζητά να προσλάβει:
«E-shop Executive Assistant»

Αρμοδιότητες: 
•Υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας e-shop. 
•Επίβλεψη και ανανέωση προϊοντικού μίγματος 
e-shop. 
•Έλεγχος, συλλογή και εκτέλεση παραγγελιών. 
•Έλεγχος αποθεμάτων. 
•Customer service. 
•Διαχείριση της εταιρικής επικοινωνίας στα social 
media.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση διαχείρισης retail 
e-shop. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε on line πωλήσεις 
και digital marketing. 
•Άριστη γνώση χρήσης Social Media: Facebook, 
Pinterest, Instagram. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(προφορικός και γραπτός λόγος). 
•Γνώση Photoshop & Illustrator θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόντα. 
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•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας  
με δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Αντίληψη, συνέπεια, ενθουσιασμός,  
ομαδικότητα, αποτελεσματικότητα  
και προσήλωση στην επίτευξη στόχων πωλήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους (με πρόσφατη φωτογραφία) με την έν-
δειξη «E-SHOP» στο e-mail: hrmanagercompany527@
gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H AUTOCLUB A.E. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη: 

Σύμβουλο Πωλήσεων Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχία ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία 2 ετών και άνω στη λιανική  
πώληση οποιουδήποτε επαγγελματικού κλάδου 
•Γνώση Η/Υ και Microsoft office 
•Γνώση αγγλικών 
•Ενεργό δίπλωμα οδήγησης

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις 
•Άνεση επικοινωνίας και ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα και την απόδοση 
•Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: sales8@vwautoclub.gr
 

Η ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, αποκλειστικός εισα-
γωγέας πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας 
& παγωτού ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής ή ΙΕΚ, με πτυχίο  
τεχνολόγου τροφίμων κατά προτίμηση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις επιθυμητή 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Ενδιαφέρον για καριέρα σε πωλήσεις 
•Άνεση επικοινωνίας & ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ι.Χ. εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά με την ένδειξη 
«ΠΩΛΗΤΗΣ» στο e-mail: dselamis@stelioskanakis.
gr, υπ’ όψιν: δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
Η εταιρία Athens Films - Joconda Video είναι μια 
από τις ηγετικές εταιρίες στο χώρο της παραγωγής, 
πώλησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, 
παιδικών ταινιών καρτούν και έκδοσης παιδικών 
βιβλίων σε τηλεοπτικά κανάλια και όλα τα σημεία 
λιανικής πώλησης.

Στα πλαίσια ανάπτυξης και βελτίωσης των υπαρχόντων 
αλλά και αναζήτησης νέων σημείων πώλησης αλλά 
και συγκρότησης εργασιών γραφείου και συντονισμό 
των καναλιών πώλησης η εταιρία ζητά:

Διευθυντή Πωλήσεων & Πωλητές

Αρμοδιότητες: 
•Πώληση ταινιών, κινούμενων σχεδίων  
και παιδικών βιβλίων χονδρική και λιανική  
σε αλυσίδες και ανεξάρτητα σημεία λιανικής  
πώλησης 
•Πώληση ταινιών σε τηλεοπτικά κανάλια καθώς 
και τηλεοπτικού χρόνου 
•Συνεχείς επικοινωνία με πελάτες 
•Πώληση Β2Β 
•Συνεχείς παρακολούθηση, παραγγελιών,  
αποστολών, εισπράξεων, διατήρηση συμφωνιών, 
ανανέωση παλιών και σύνταξη νέων. 
•Αναζήτηση νέων πελατών 
•Αναζήτηση νέου υλικού και διεύρυνση γκάμας 
προϊόντων. 
•Συντονισμός πωλητών, έλεγχος και σύνταξη  
του προγράμματός τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστος γνώστης πωλήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση ή στο χώρο των πωλήσεων 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας  
και επίλυσης προβλημάτων 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 

στο αποτέλεσμα 
•Εμπειρία στις πωλήσεις και συστάσεις 
•Εντιμότητα, εχεμύθεια και εργατικότητα

Η εταιρία παρέχει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών με μεγάλες  
προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ελληνική 
γλώσσα στο e-mail: info@joconda.gr

Sales Account Managers

ClickMedia is a top tech agency founded in 2006 in 
Athens. Our services include premium web design, 
e-commerce solutions, seo, ppc and sm campaigns. 
Our clientele consists of small and medium-sized 
enterprises that expect maximum output from their 
online presence. We are seeking for a talented sales 
account manager to join the sales team to grow our 
client base by creating new accounts (websites, e-shops, 
applications, sm, sem).

If you are/have: 
•target driven 
•self motivated 
•team player 
•strong understanding of internet and its tools 
•ability to work effectively under pressure 
•customer-oriented

And hold: 
•a university or college degree in IT or business 
administration or marketing 
•2 years experience in B2B sales

Then you should submit your CV (cover letter 
required), mentioning the position code: 
B2B021.

Company offers: 
•Competitive compensation package 
•Ideal working environment 
•Ability to work in a growing organization

Send your CV to the following e-mail: christina@
clickmedia.gr. All CV’s will be considered as strictly 
confidential.

 
Η αναπτυσσόμενη εταιρεία Taxation Consulting  Σύμ-
βουλοι - Λογιστές - Φοροτεχνικοί, αναζητά:

Πωλητή Λογισμικών Προγραμμάτων   
Εμπορικής Διαχείρισης-Μισθοδοσίας 

Λογιστικής σε Επιχειρήσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου / Ι.Ε.Κ. / Τ.Ε.Ι. 
•προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις 
•εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•αυτοκίνητο 
•κάρτα ανεργίας

Προσφέρονται: 
•εκπαίδευση 
•μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: info@taxationconsulting.gr. Περιοχή: Ν. 
Φιλαδέλφεια.

 
Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων 

& Πωλήσεων Διαφημιστικού Χώρου

Εκδοτική εταιρία του κλάδου των κατασκευών ανα-
ζητεί στέλεχος για το τμήμα πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων. Χρειάζονται διαρκείς επισκέψεις σε επιχει-
ρήσεις για ανάπτυξη συνεργασιών όπως επίσης και 
ικανότητα για υπεύθυνη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει  
να έχει απαραιτήτως τις ιδιότητες: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ με σπουδές σχετικές  
με marketing, communication, public relations 
•Εμπειρία στις πωλήσεις και άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις 
•Γνώση Αγγλικών 
•Δυναμικός και φιλόδοξος χαρακτήρας με μεγάλη 
προθυμία και κινητικότητα 
•Κάτοχος αυτοκινήτου.

Η εταιρία παρέχει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός ή ΑΠΥ & bonus) 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε ένα σύγχρονο  
επιχειρηματικό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: adv@ktirio.gr
 

Sales Representative

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο 

των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προσφέ-
ροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτό-
μα και ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα, κατέχοντας 
κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας 
νέες αγορές.

Σκοπός θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας σε προκαθορισμένη περιοχή. Ο/Η 
υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την προώθηση 
των προϊόντων της εταιρείας στο υφιστάμενο αλλά 
και νέο πελατολόγιο που θα αναπτύξει, λειτουργώ-
ντας συμβουλευτικά και προτείνοντας τις κατάλληλες 
λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

•Εντοπισμός, προσέγγιση και ανάπτυξη νέου  
πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και αξιολόγηση 
της συνολικής αξίας για τους υφιστάμενους  
και δυνητικούς πελάτες 
•Επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, 
παρουσίαση προϊόντων, σύνταξη πρότασης  
συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνίας. 
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων  
και οικονομικών στοιχείων των πελατών,  
σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου δράσεων. 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης 
και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού 
στόχου πωλήσεων για την περιοχή της ευθύνης του. 
•Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή  
προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. 
•Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων  
αναφορών αναφορικά με τα αποτελέσματα,  
τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες  
των πελατών 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς. 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα (marketing, 
customer service, λογιστήριο, τεχνικό τμήμα)  
με στόχο την καλύτερη δυνατή και άμεση  
εξυπηρέτηση των πελατών του.

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
B2B 
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Καλή γνώση εφαρμογών MS office (excel, word, 
powerpoint) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στην επαρχία

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιπρόσθετες παροχές (ομαδική ασφάλιση κ.ά.) 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας 
της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας.  
•Γι’ αυτό προσφέρουμε άριστο περιβάλλον,  
με ομαδικό πνεύμα, ενώ παράλληλα επενδύουμε 
στους εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση 
και τη δυνατότητα για επαγγελματική ανάπτυξη.

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακα-
λούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@varioclean.gr, website: 
www.varioclean.gr

 
Η BERLING ABEE ζητά:

Πωλητές για Επαρχία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Minimum προϋπηρεσία στο χώρο της χονδρικής 
πώλησης χρωμάτων, 3 έτη 
•Δεξιότητα ανάπτυξης πωλήσεων χονδρικής 
•Στοχοθεσία - επίτευξη, αποτελέσματα  
καταγεγραμμένα. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Δυνατότητα συνεχών επαγγελματικών ταξιδιών 
•Επαρκήs χρήση τεχνολογίας (ERP, CRM) 
•Γνώσεις και εμπειρία στο merchandising 
•Αναλυτική, συνθετική ικανότητα

Προσφέρουμε:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός και μπόνους) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εργασία σε μοντέρνο περιβάλλον 
•Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη 
•Διαρκή υψηλή εκπαίδευση σε εξειδικευμένα  
θέματα προϊόντων της εταιρείας, σύγχρονες  
τεχνικές πωλήσεων και ανάπτυξης πελατών

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα υπόψη Φ.Τ. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@berling.gr, 
fax: 22620 31293.

 
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 ηλε-
κτρικού ρεύματος και της σωστής διαχείρισής 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 
ανάπτυξής της ζητεί:

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

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 λεπτομερές 
και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: jobs@
energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (κωδικός SDA2).

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

Εξωτερικούς Πωλητές 
 (Ένδειξη: ΕΠ-14Θ)

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

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & ένσημα) 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση

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

 
H BIG SOLAR AE ζητεί να προσλάβει:

Πωλητές - Πωλήτριες 
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής

Αν αγαπάτε το χώρο των πωλήσεων, έχετε πελατο-
κεντρικό προσανατολισμό, πάθος για αυτό που κάνετε 
και φιλοδοξίες για επαγγελματική εξέλιξη, είστε οι 
ιδανικοί/ες υποψήφιοι/ες.

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

 
Αλυσίδα καταστημάτων που εμπορεύεται είδη επαγ-
γελματικού μακιγιάζ αναζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων Χονδρικής 
  (κωδ. θέσης: WHS.15) 

Απαιτήσεις θέσης: 
•Ανάπτυξη νέας πελατειακής βάσης  
σε όλη την Ελλάδα 
•Διεύρυνση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Διαχείριση και έλεγχος παραγγελιών πελατών 
χονδρικής 
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•Σχεδιασμός στρατηγικής ανάπτυξης πωλήσεων  
σε συνεργασία με τη διοίκηση της εταιρίας 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων 
•Αξιοποίηση επικοινωνιακών εταιρικών εργαλείων 
για την αποτελεσματική αντιπροσώπευση του brand

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών  
σε αντίστοιχη θέση στη χονδρική πώληση  
στον κλάδο των καλλυντικών 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στον στόχο και το αποτέλεσμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών 
•Γνήσιο ενδιαφέρον για το χώρο της ομορφιάς και 
του επαγγελματικού μακιγιάζ 
•Συνέπεια & επαγγελματισμός

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών και παροχών ανάλογο των προσόντων και της 
απόδοσης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
yourchoices02@gmail.com

Στελέχη Πωλήσεων 
(κωδ. 1254ΣΠ)

O πελάτης μας είναι μεγάλος πολυεθνικός όμιλος 
παροχής υπηρεσιών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Τουλάχιστον 1 χρόνο εργασιακή εμπειρία  
σε πωλήσεις 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Αρκετά καλή εξοικείωση με τους Η/Υ (MS office, 
internet) 
•Η διαδικασία τελικής επιλογής θα διεξαχθεί απευ-
θείας από τον πελάτη μας, ο οποίος θα καθορίσει 
και το προσφερόμενο πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: thesshumres@icap.
gr. Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλήσεων 
και ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγγελματικές 
σας δεξιότητες, - σας δίνουμε την ευκαιρία για μια 
πραγματικά επιτυχημένη καριέρα στην εταιρία μας.

Περιγραφή εργασίας: Αναζητούμε υποψηφίους με 
πάθος, φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking 
που να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior 
υπηρεσίες σε υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Για εμάς δεν έχει σημασία η εμπειρία αλλά η διάθε-
ση και ο προσανατολισμός στο στόχο. Επενδύουμε 
στην επιτυχία σας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των 
κατάλληλων δεξιοτήτων και σας υποστηρίζουμε σε 
κάθε βήμα της επαγγελματικής σας πορείας.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την επικοινωνία με πελάτες,  
φροντίζοντας την παρακολούθηση και την ανάπτυξή 
της πελατειακής βάσης 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά για προϊόντα  
και υπηρεσίες της εταιρίας

Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και άριστη 
επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα 
επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών με σαφείς 
και ακριβείς όρους 
•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες)

Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
των πωλήσεων

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

 
Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αυτό-
ματων πορτών ζητά:

Πωλητή

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πραγματοποιεί επισκέ-
ψεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την 
παρουσίαση, πώληση των προϊόντων μας.

Περιγραφή θέσης: 

•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών B2B, B2C 
•Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμός λύσεων  
και προτάσεων 
•Υποστήριξη πελατών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τρία (3) έτη 
σε εξωτερικές πωλήσεις στον ίδιο ή αντίστοιχο 
κλάδο. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Μεθοδικότητα, συνέπεια και ευελιξία 
•Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(άνεση επικοινωνίας) γνώση χειρισμού εφαρμογών 
MS Office & Internet 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Ι.Χ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
speed.door1@gmail.com

 
Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας αναζητά υποψήφιο/α 
να εργαστεί ως:

Σύμβουλος Πωλήσεων

Με αντικείμενο εργασίας τις τηλεφωνικές πωλήσεις 
προγραμμάτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα στην επικοινωνία  
& τη διαπραγμάτευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Διάθεση για εργασία 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί

Προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα- 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Σύγχρονο & ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cvmail71@gmail.com

Αντιπρόσωποι Πωλήσεων

H Kerakoll είναι μία εταιρεία πράσινης δόμησης με 
παγκόσμια παρουσία. Σκεφτόμαστε, αναπτύσσουμε 
και παράγουμε καινοτόμες λύσεις που εστιάζουν στο 
περιβάλλον και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
με τη χρήση οικοδομικών υλικών φιλικών προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Καθώς συνεχίζουμε να διανύουμε μια συναρπαστική 
περίοδο ανάπτυξης, ψάχνουμε για ενθουσιώδεις αντι-
προσώπους πωλήσεων με προσανατολισμό στους 
στόχους, δυναμικούς και ενεργητικούς. Παρέχουμε μία 
εξαιρετική ευκαιρία για όσους επιθυμούν να καθορίζουν 
οι ίδιοι το πεπρωμένο τους με αποδοχές δίχως όριο.

Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα πρέπει να: 
•Είναι ενθουσιώδεις και με επιθυμία για υπέρβαση 
των στόχων τους 
•Επιδιώκουν το κλείσιμο νέων συνεργασιών 
•Έχουν στάση can-do και προθυμία να αναλάβουν 
προκλήσεις 
•Έχουν εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες 
•Κατέχουν εξαιρετική επικοινωνιακή ικανότητα 
•Επιδεικνύουν ζήλο στη εξυπηρέτηση πελατών 
•Είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης 
•Είναι μεταξύ 25 – 30 ετών

Key competencies/ικανότητες - κλειδιά: 
•Προγραμματισμός και στρατηγική 
•Αυτοπεποίθηση 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Ευελιξία και επιμονή 
•Αντοχή στο στρες 
•Έντονη προσήλωση στην επίτευξη του στόχου 
•Πάθος για αριστεία

Αρμοδιότητες: 
Επιχειρηματική ανάπτυξη: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου, πλάνου πωλήσεων  
και στρατηγικής 
•Παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών  
της εταιρίας σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες 
•Άνοιγμα νέων πελατών και αύξηση  
της διείσδυσης στους υπάρχοντες πελάτες  
αναλύοντας τις ανάγκες και προτείνοντας λύσεις 
με αποφασιστικό τρόπο 
•Δημιουργία δικτύου με μηχανικούς, τεχνικά  
γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες και τεχνίτες

Τεχνική υπηρεσία στον πελάτη: 
•Υποστήριξη υπαρχόντων πελατών,  
προγραμματισμός συχνών επισκέψεων  
στους πελάτες, λήψη παραγγελιών, παροχή  
τεχνικής υποστήριξης στα προϊόντα 

•Ενεργή παρακολούθηση των εργοταξίων  
και πραγματοποίηση εφαρμογών προϊόντων 
•Υποστήριξη των πωλήσεων των πελατών  
κατανοώντας τις ανάγκες τους 
•Εξασφάλιση ικανοποίησης και καλής σχέσης  
με τους πελάτες

Παρακολούθηση ανταγωνισμού: 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού μέσω  
της συλλογής τρεχουσών πληροφοριών της αγοράς 
σχετικά με την τιμολόγηση, τα προϊόντα,  
τα προγράμματα παράδοσης, τις εμπορικές  
τεχνικές κλπ 
•Καθημερινή αναφορά των κινήσεων 
των ανταγωνιστών στην εταιρεία και δημιουργία 
σχεδίου αντίδρασης

Οργάνωση εργασιών: 
•Διενέργεια ερευνών αγοράς 
•Ανάπτυξη και διατήρηση βάσης δεδομένων  
των πελατών 
•Τηλεφωνική επικοινωνία με υπάρχοντα  
και δυνητικά σημεία πώλησης και άλλα εμπορικά 
κέντρα 
•Προσαρμογή του περιεχομένου των παρουσιάσεων 
πωλήσεων μελετώντας το είδος του σημείου  
πώλησης και τους παράγοντες της αγοράς 
•Εστίαση της προσπάθειας πωλήσεων στη μελέτη 
του υπάρχοντος και δυνητικού όγκου πελατολογίου

Συνεχής εκπαίδευση & ανάπτυξη: Διατήρηση του 
υψηλότερου επιπέδου επαγγελματικών και τεχνικών 
γνώσεων μέσω της παρακολούθησης σεμιναρίων και 
εκπαιδεύσεων που διοργανώνονται από την εταιρεία.

Αναφορά: 
•Ενημέρωση της διοίκησης με την υποβολή  
εκθέσεων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων, 
όπως αναφορές καθημερινών κλήσεων,  
εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας, μηνιαία  
και ετήσια ανάλυση της περιοχής 
•Προτάσεις αλλαγών σε προϊόντα, υπηρεσίες  
και πολιτική με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
και των εξελίξεων στον ανταγωνισμό

Εκπαίδευση & εμπειρία: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατά προτίμηση στη διοίκηση 
επιχειρήσεων 
•Γνώση προγραμμάτων Microsoft Windows Office 
και internet 
•Μικρή εμπειρία στις πωλήσεις στον τομέα 
•Γνώση των αρχών και πρακτικών  
της εξυπηρέτησης πελατών 
•Γνώση των βασικών αρχών των επιχειρήσεων 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή παρουσιάσεων 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα στην επίτευξη στόχων 
πωλήσεων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Η εταιρεία παρέχει όλη την απαραίτητη εκπαίδευση 
και τον εξοπλισμό για τις επιδείξεις πωλήσεων. Η 
διοικητική μας ομάδα παρέχει συνεχή υποστήριξη σε 
κάθε σας βήμα. Σε αντάλλαγμα για τη δέσμευσή σας 
η εταιρεία σας επιβραβεύει με κίνητρα πωλήσεων. 
Παρέχει εταιρικό αυτοκίνητο, επίδομα καυσίμων, μη-
νιαίο εξοδολόγιο και εξαιρετικά κίνητρα πωλήσεων 
με τη μορφή μπόνους και προμηθειών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλ. διεύθυν-
ση: kerakoll@kerakollhellas.gr με θέμα CV για τη 
θέση πωλητή.

 
Από εμπορική - βιομηχανική Α.Ε. στην περιοχή 
Αγ.Ι.Ρέντη ζητείται στέλεχος για το τεχνικό εμπορικό 
τμήμα της εταιρίας.

Πωλητής - Σύμβουλος  
Τεχνικού Εξοπλισμού

Ακτίνα δραστηριότητας: Ελληνική επικράτεια

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάλυση αγοράς και προώθηση προϊόντων  
και υπηρεσιών στα πλαίσια των εμπορικών στόχων 
της εταιρείας ανά περιοχή 
•Επίσκεψη των πελατών ανά την επικράτεια 
•Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών  
σε πελάτες, σεμινάρια και εμπορικές εκθέσεις 
•Εντοπισμός και ανάλυση των αναγκών  
των πελατών με βάση την πολύ καλή γνώση  
των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών 
•Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πρόταση  
ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων 
•Διαπραγμάτευση σε προκαθορισμένα πλαίσια - 
κλείσιμο συμφωνίας - παρακολούθηση  
της υλοποίησης παραγγελίας και της εξυπηρέτησης  
των πιστώσεων προς τους πελάτες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα πολυτεχνικής σχολής ειδικότητας:  
ηλεκτρολόγου μηχ., μηχανολόγου μηχ., χημικού 
μηχ. ή μεταλλειολόγου μηχ. 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε πωλήσεις τεχνικών 
προϊόντων/υπηρεσιών 

•Ηλικία: έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: konkarpr@gmail.com

 
Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί 
να προσλάβει:

Προϊστάμενο Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας  
 (έδρα Βάρη) (Κωδ. Θέσης REV56)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο 
αγοράς άνω του 10% 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: 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση & αξιολόγηση στελεχών 
ανάπτυξης πωλήσεων 
•Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εμπορικής  
στρατηγικής & στην προώθηση της εταιρικής  
εικόνας και κουλτούρας στο δίκτυο πρατηρίων 
•Καθοδήγηση, εποπτεία και συμμετοχή στην επίλυση 
απαιτητικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση των εξελίξεων στον ανταγωνισμό 
& εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα  
και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης 
προτεραιοτήτων 
•10 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις  
εκ των οποίων τα 5 έτη με καθήκοντα προϊσταμένου 
πωλήσεων 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, marketing 
ή παρεμφερές αντικείμενο 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

ΙΑΤΡΙκΟΙ ΕΠΙΣκΕΠΤΕΣ
Είμαστε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελ-
λάδα. Για την ενίσχυση του δυναμικού του τμήματος 
πωλήσεων ζητάμε:

Επιθεωρητή Πωλήσεων 
Κωδ: ΕΠ/ΠΩΛ για Αθήνα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, ευχέρεια  
στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Πάθος και ενθουσιασμό για την επίτευξη υψηλών 
στόχων 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών 
•5 έτη προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής

H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών (μηνιαίο μισθό  
& bonus, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο) 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα άριστο περιβάλλον 
εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ΕΠ/ΠΩΛ στο 
e-mail: theo-hr@medisei.gr

Πωλητής Ιατρικών Laser 
& Eνέσιμων Σκευασμάτων

Περιγραφή θέσης: 
•Πωλήσεις σε ιδιώτες ιατρούς και πιο εξειδικευμένα 
σε δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς. 
•Υποστήριξη πελατών μετά τη πώληση 
•Παράδοση επίδειξη επιστημονική ενημέρωση  
ιατρών και συνεργατών τους σχετικά με τα προϊόντα 
•Συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια 
•Πενθήμερη εργασία 09:00-13:00, 17:00-20:00 
βάσει ωραρίου πελατών 
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Προφίλ υποψηφίου:  
•Κάτοχος Lower ή Profiency 
•Πτυχίο ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου ΑΕΙ  
στο τομέα πωλήσεων, ή βιολογίας ή φυσικής,  
ή ιατρικής. 
•Γνώσεις αλλά και εμπειρία (min 2 ετών) σε άμεσες 
πωλήσεις ιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων  
ή άλλων συσκευών laser. 
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 3-4 μέρες 
μηνιαίως βάση προγράμματος 
•Θα προτιμηθούν επαγγελματίες του χώρου  
με εμπειρία σε δερματολογικά προϊόντα.

Παροχές: 
•Σταθερή μόνιμη εργασία σε κορυφαία εταιρεία  
του κλάδου 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Bonus πωλήσεων

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sadent@usa.net πληροφορίες για την εταιρεία μας 
μπορείτε να δείτε στο site: http://www.sadent.com

 
ARITI Α.Ε. ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών & 
ιατρικών προϊόντων ζητά να προσλάβει:

Νοσηλεύτρια 
Επισκέπτρια Υγείας  
με έδρα την Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη ΤΕΙ νοσηλευτικής σχολής ή άλλης  
ισότιμης δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
•Πολύ καλή χρήση προγραμμάτων MS Office/
Outlook 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Υπευθυνότητα - συνέπεια - μεταδοτικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 35 ετών 

Προσφέρονται:  
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχής εκπαίδευση & δυνατότητες εξέλιξης  
στην εταιρεία 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι υποψήφιες που καλύπτουν τα 
παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: hr@ariti.gr, με κωδικό: ΝΑ. 

 
ARITI Α.Ε. ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών & 
ιατρικών προϊόντων ζητά να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη για ΜΕΘ 
 (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας)   

με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης: 
•Προώθηση ιατρικών προϊόντων για ΜΕΘ  
σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα 
•Ανάπτυξη των πωλήσεων και παρακολούθηση  
του πελατολογίου ευθύνης 
•Ενημέρωση και υποστήριξη του πελατολογίου  
σε θέματα προϊόντων και υπηρεσιών 
•Συνεχής εκτίμηση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
•Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης  
με τους πελάτες 
•Παρακολούθηση των διαγωνιστικών  
διαδικασιών

Απαραίτητα προσόντα και επιθυμητά  
χαρακτηριστικά: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ (κατά προτίμηση ιατρικού 
προσανατολισμού) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
ιατρικών προϊόντων 
•Άριστη επικοινωνιακή & διαπραγματευτική  
ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με συνέπεια  
& ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Ηλικία έως 40 ετών

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός ανάλογος προσόντων 
•Πρόσθετο bonus επίτευξης στόχου 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση & δυνατότητες εξέλιξης  
στην εταιρεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα 
παραπάνω να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο 
e-mail: hr@ariti.gr, με κωδικό: ΤΠΜΕΘΒΕ.

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

 Γενικό Χειρουργό 
για Πλήρη Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ειδικότητα γενικής χειρουργικής 
•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 ευκαιρί-
ες 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.

Γενικοί Ιατροί 
Ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: salonica@sosiatroi.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 867680 και στη 
ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

θΕΤΙκΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η εταιρεία Glonatech ΑΕ (μέλος του ομίλου ΟΝΕΧ 
S.A.) για τη στελέχωση του τμήματος R&D για τη 
βιομηχανική της μονάδα στη Λαμία ζητά:

Ερευνητή Εργαστηρίου

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ χημικού μηχανικού ή χημικού 
•Διδακτορικό στον τομέα της νανοτεχνολογίας 
και εξειδίκευση στους νανοσωλήνες άνθρακα 
(MWCNTs) 
•Εμπειρία σε εφαρμογές νανοϋλικών 
•Εμπειρία σε βιομηχανική επιχείρηση  
και απασχόληση σε εταιρικό περιβάλλον
Περιγραφή θέσης: 
•Εργασία στο τμήμα R&D 
•Χαρακτηρισμό MWCNTs και υλικών  
νανοτεχνολογίας 
•Ανάπτυξη νέων προϊόντων/υλικών με βάση  
τους MWCNTs 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων
Προσφέρονται: 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στο e-mail: hr@onexcompany.
com ή στο fax: 210 4310875.

 
Πτυχιούχος Ιχθυολόγος

•Έως 35 ετών για εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@maremagnum.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε 

Μεγάλη Βρετανία

Ζητούνται άμεσα για Αγγλία. Η εταιρεία jobsallover.eu 
σε συνεργασία με τις σοβαρότερες βρετανικές εταιρείες 
στελέχωσης προσωπικού στο νοσηλευτικό κλάδο ζητά 
άμεσα νοσηλευτές/τριες Δ.Ε.
Προσφέρεται άμεσα εργασία σε nursing-care homes.
Απαιτείται 
•Γνώσεις αγγλικών επιπέδου Lower(B1) 
•Αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς  
τους ασθενείς
Παρέχεται 
•Μισθός 7,05-11,99 /ώρα 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση  
στην μετεγκατάσταση στην Αγγλία 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης  
και μετεκπαίδευσης
Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη 
τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης βιογραφι-
κού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέρεστε για 
άμεση απασχόληση αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: 
contact@jobsallover.eu να σας ενημερώσουμε για κάθε 
λεπτομέρεια και ξεκινήστε την καριέρα σας στην Αγγλία 
μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 032690. Υπόψιν Κου Ζώζη 
Βασίλη. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας 

παρέχεται δωρεάν προς τους υποψηφίους εργαζομένους.
Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρία που προσφέρει 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρμακευτικό 
τομέα και κυρίως στον τομέα της κλινικής έρευνας. 
Στα πλαίσια ανάπτυξης του προγράμματος υποστήριξης 
ασθενών, ζητάμε:

Νοσηλευτές 
για Part Time Απασχόληση

Για τις περιοχές Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αγρίνιο και 
Καλαμάτα (με δυνατότητα κάλυψης των αντίστοιχων 
νομών).
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής νοσηλευτικής 
•Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 
•Καλή χρήση Η/Υ, Aγγλικών
Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση
Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας, Zeincro Hellas 
Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα, 
fax: 210-6134695, e-mail: ebousiaki@zeincro.com

ΤΕΧΝΙκΟΙ
Από μεγάλη βιομηχανική Α.Ε. στο νομό Πιερίας ζητείται: 

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
 Υποκαταστήματος Αθηνών

Προσόντα:  
•Ηλικία: έως 29 χρονών. 
•Σπουδές: απόφοιτος ΤΕΙ ηλεκτρολόγων  
ή ηλεκτρονικών. 
•Προϋπηρεσία: πωλήσεις 2-3 χρόνια, τεχνική  
υποστήριξη συστημάτων πυρανίχνευσης  
και συναγερμού (απαραίτητο).
Η εταιρία προσφέρει σταθερές αποδοχές, συνεχής 
εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης. 
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 23530 51486, 
e-mail: info@olympia-electronics.gr

Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των αυτό-
ματων πορτών ζητά:

Τεχνικούς
Προφίλ υποψηφίου 
•Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τρία (3) έτη. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Γνώσεις ηλεκτρολογικές και ηλεκτροσυγκόλλησης. 
•Μεθοδικότητα, συνέπεια και ευελιξία 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’κατηγορίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
speed.door1@gmail.com 

 
Η εταιρεία AKS HOTELS, η οποία διαθέτει 2 ξενο-
δοχεία 4* και ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, 
στο Πόρτο Χέλι, Αργολίδα στα πλαίσια ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού της ενδιαφέρεται για:

Προϊστάμενο Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή μέσης τεχνικής σχολής - ψυκτικός 
μηχανικός 
•Επαγγελματική κατάρτιση και προϋπηρεσία  
τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας  
με άλλα στελέχη 
•Γνώσεις Η/Υ
Η εταιρεία προσφέρει άριστες συνθήκες εργασίας, 
σε ένα δυναμικό και φιλικό περιβάλλον ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
AKS HOTELS, Τ.Θ. 62137, 152 10 Χαλάνδρι, φαξ: 210 
6856995, e-mail: t.aggelis@akshotels.com, υπ’ όψιν 
γενικού διευθυντή, (θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια). 

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων Αldemar Resorts ζητεί για τις 
ξενοδοχειακές μονάδες στη Ρόδο Paradise Mare & 
Paradise Village:

Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας  
(ref: MMR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τμήματος μηχανολόγων μηχανικών  
ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα συντήρησης μεγάλων 
εγκαταστάσεων (2-3 έτη) 
•Γνώσεις στην επίβλεψη και σχεδιασμό  
Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων και συγκροτημάτων 
•Άριστη γνώση Η/Υ, Autocad 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία 30 - 40 ετών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 

•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, και εταιρικών 
παροχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κωδικό 
της θέσης, στο site μας μέσω του link: http://tinyurl.
com/o7rk2y5, website: www.aldemar-resorts.gr. Τα 
στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/
ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

ΜΗΧΑΝΙκΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος MCK δραστηριοποιείται στους τομείς: Α) 
συστημάτων ασφαλείας και τηλεματικής Β) συστη-
μάτων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων 
Γ) φωτιστικών σωμάτων LED Δ) συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ κτλ). και 
επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων 
για το Τμήμα Πωλήσεων

Αρμοδιότητες: 
•Προώθηση των προϊόντων και συστημάτων  
του ομίλου 
•Άμεση επαφή με τον πελάτη και εκπόνηση μελέτης 
για την ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών. 
•Ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου  
και προσέλκυση νέων πελατών. 
•Επικοινωνία με τους συνεργάτες της εταιρίας.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ-TEI με κατεύθυνση μηχανολόγου 
με ειδίκευση στις πωλήσεις και υποστήριξη πελατών 
•Τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική 
εμπειρία σε ανάλογη των απαιτούμενων  
αρμοδιοτήτων θέση. 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία στους τομείς  
που δραστηριοποιείται ο όμιλος 
•Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών 
•Πολύ καλή γνώση δικτύων 
•Άριστη γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ 
•Εξωστρεφής με εμπορικό προσανατολισμό  
και άριστα επικοινωνιακά προσόντα 
•Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 40 ετών

Αποστείλετε τα βιογραφικά σας στο e-mail: 
contact@mck.gr

Ο πελάτης μας, εταιρεία εμπορίας συστημάτων κλιμα-
τισμού & θέρμανσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων (AJSE02) 
 με Έδρα το Κέντρο της Αθήνας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΑΕΙ (απαραίτητα μηχανολόγου μηχανικού)  
•τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε κεντρικό  
κλιματισμό/ συστήματα θέρμανσης 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•πολύ καλή γνώση προγραμμάτων μηχανολογικού 
σχεδίου (Autocad)

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η διατή-
ρηση αλλά και η διεύρυνση του υφιστάμενου πελατο-
λογίου και η διαχείριση ιδιωτικών έργων κλιματισμού, 
θέρμανσης, ψύξης & εξαερισμού.

Η εταιρεία προσφέρει μισθό & bonus, αυτοκίνητο 
& κινητό.

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

ΜΗΧΑΝΙκΟΙ
Εκτυπωτική εταιρία με εξειδίκευση στα υλικά συσκευ-
ασίας, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση του:

Μηχανικού Παραγωγής

•Απαραίτητα στοιχεία είναι η δυνατότητα απασχό-
λησης σε εναλλασσόμενο ωράριο (πρωί-απόγευμα) 
και η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προϋπηρεσία στο χώρο των γραφικών τεχνών και 
πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης θα εκτιμηθούν.

Βιογραφικά να αποστέλλουν στο e-mail: 
a.aggelou88@gmail.com

 
Ανώνυμος βιομηχανική εταιρία ζητεί:

Μηχανολόγους Μηχανικούς

Για την επάνδρωση του εργοστασίου της στις 
Αχαρνές - Αττικής.

•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ΤΕΙ ή ανα-
γνωρισμένων τεχνικών σχολών, να έχουν ηλικία έως 
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30 ετών, να γνωρίζουν καλώς την αγγλική και να 
δύνανται να εργασθούν σε τρεις βάρδιες. Προϋπηρεσία 
δεν είναι απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cvsecretary@megadis.gr

Η DOPPLER S.A. η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία 
ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση 
επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό για το Σχεδιαστικό Τμήμα 
με Κωδικό R/D03 για την έδρα της  

στο Πολύκαστρο Κιλκίς

Η θέση αναφέρεται στην τεχνική διεύθυνση της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση θα πρέπει: 
•Να είναι πτυχιούχος μηχανολόγος (ΤΕΙ) 
•Να έχει άριστη γνώση 2D λογισμικού (AUTOCAD) 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Proficiency) 
•Επιθυμητή η γνώση γερμανικής γλώσσας 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παροχές: 
•Μεταφορικό μέσο από την περιοχή της Θεσσαλονίκης 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkhr@doppler.gr
 

Από την ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΙΑΣ ζητείται:

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος 
Μηχανικός Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.

Για το τμήμα παραγωγής σωληναρίων στο εργοστάσιο 
με έδρα το Κορωπί Αττικής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Πτυχίο τεχνολογικής σχολής. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
•Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών (όχι απαραίτητη).

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 6625500 ή στο 
e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα βιογραφικά σημει-
ώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
Our client, a Swiss telecommunication company, is 
the largest private telecommunications provider 
in Switzerland that covers the full range of 
telecommunications: Mobile, landline network, 
internet and digital TV. The company focuses on 
its customers’ needs and satisfaction to delight 
them with innovative products and services. The 
firm has the aim to be the most innovative and most 
customer friendly telecom company in Switzerland. 
Therefore, they live the values of transparency, 
fairness and customer orientation.

The company’s modern mobile communications network 
is based on GSM, EDGE, UMTS, HSPA+ and 4G LTE. It 
provides transfer rates of up to 100 Mbit/s to practically 
the entire population and has a high-performance fiber 
optic network, with a total length of 10`841 km in 
five Swiss cities. Our client is named the 2013 rising 
star of the year in a national network comparison.

To support the further growth, our client is seeking to 
hire either in Zurich or in its new branch in Thessaloniki 
several:

Telecom/Network Engineers

In this position you will be engineering new products 
(requirement engineering, architecture, design, test 
concept, testing), and/or do life cycle management of 
existing products. You will be improving the efficiency 
and quality of the existing products by increasing the 
level of automation and standardization of the products 
and be involved in maintaining the configuration and 
troubleshooting guidelines and training material for 
operational engineering. Furthermore, you will be driving 
innovation by proposing product improvements, and 
support product management in maintaining product 
roadmaps.

The ideal candidate holds a higher degree in 
telecommunications, network engineering, electrical 
engineering, computer science or relevant subject. He/
she is a highly skilled engineer with strong and in-depth 
knowledge and expertise in the telecommunications 
industry. He/she has experience in the design, 
optimization, and performance of LTE, UMTS, HSPA, 
CDMA, EVDO, GSM, & GPRS networks. Furthermore, 
he/she has practical engineering experience in a 
telecom voice engineering environment and technology 
knowledge and experience in VoIP (SIP, SIP-I, SDP, 
RTP, H248/MEGACO), TDM(SS7/ISUP, ISDN/Q931), 
IN(INAP, TCAP), SIP-Trunking, UC, IPCentrex/ vPBX.

•Fluency in English is a must. Knowledge of German 
is an asset.

If you enjoy working in an interesting, challenging, 
professional and dynamic work environment and have 
the required qualifications and experience, please apply 
by sending your résumé, diploma and job references 
to Kefos Business Advisory GmbH Christos Kefos In 
der Höh 48 8604 Volketswil, e-mail: christos_kefos@
hotmail.com

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αbout ANATOMIC HELP SA: H ANATOMIC HELP SA 
είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη στα Βαλκάνια 
κατασκευάστρια εταιρεία ορθοπεδικών και ανατομικών 
ειδών, ιατρικών καλτσών διαβαθμισμένης συμπίεσης, 
πελμάτων σιλικόνης και ανατομικών στρωμάτων και 
μαξιλαριών.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με EN ISO 13485:2003 
και EN ISO 9001:2008, κατασκευάζει περισσότερα από 
300 προϊόντα τα οποία είναι όλα πιστοποιημένα και 
συνοδεύονται από test reports των σπουδαιότερων 
οργανισμών τηρώντας όλα τα διεθνή στάνταρ ποιότητας.

Η ANATOMIC HELP SA έχει έντονο εξαγωγικό προ-
σανατολισμό εξάγοντας σε χώρες της Ευρώπης, της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Υπάλληλος Τμήματος 
Παραγωγής Καλτσών 

Κωδικός Αγγελίας: AH 1502

Ζητείται νέος (έως 30 ετών) με συνέπεια και όρεξη 
για μόνιμη θέση στο τμήμα παραγωγής καλτσών.

•Οποιαδήποτε σχετική γνώση θα συνεκτιμηθεί.

Έδρα: Νέα Σάντα, Κιλκίς

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: stratos@
anatomichelp.com ή με φαξ στο 23410 64756.

 
Ζητείται για πρόσληψη:

Υπεύθυνος Λειτουργίας

Από βιομηχανική μονάδα στην περιοχή της Θήβας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε βιομηχανική 
μονάδα 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
skarangeli@schellas.gr

ΟδΗΓΟΙ
Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παρο-
χή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής 
τεχνολογίας.

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων 
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης 
επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Οδηγό 
(Κωδ. Θέσης: D_02/15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου  
και μοτοσυκλέτας 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευγένεια, υπευθυνότητα και προθυμία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Επιθυμητή συστατική επιστολή

Τόπος εργασίας: Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης: D_02/15 μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Hospitality company with boutique hotels and 
travel agencies in Santorini island requires the 
following staff:

Drivers

You must have genuine care about providing guest 
service to our guest, also an outgoing personality and 
believe that our guests come first. A big smile and 
personal attention to our guest is expected, not the 
exception. Excellent people skills with an energetic 
personality, a team player with an attitude to do 
whatever it takes to serve our guests. If needed, 
every job in the hotel is your job.

Must maintain a calm, courteous  
and professional attitude at all times and should: 
•Be friendly and cheerful 
•Enjoy interacting with other people 
•Be patient and helpful

The actual job placement involves a good deal of 
administration so would suit a candidate who is 
well organised and who has an administrative flair.

Detailed CV with a recent photo to the following 
e-mail: paul40jonson@gmail.com

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

Υπεύθυνο Αποθήκης 
με έδρα την Αθήνα

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
προσόντα/ικανότητες: 
•Καλή γνώση κυκλώματος αποθήκης 
•Χειρισμός Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άνδρες υποψηφίους 
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος των αποθεμάτων της αποθήκης,  
διενέργεια απογραφών και διαχείριση των χώρων 
αποθήκευσης 
•Προετοιμασία, ταξινόμηση παραγγελιών,  
δρομολόγηση πωλήσεων και τιμολογήσεις  
παραδόσεων.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

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

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

Υπεύθυνος Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά  
σε ξενοδοχεία πολυτελείας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση διαδικασιών αποθήκης και F&B 
(παραγγελίες - παραλαβή προϊόντων, χειρισμός 
έντυπων διακίνησης, γνώση διαδικασιών  
απογραφής, σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση) 
•Γνώση Η/Υ (Excel, Entersoft), Micros) 
•Ομαδικό πνεύμα, άριστες οργανωτικές ικανότητες, 
εργατικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή & διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης.

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

Η ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. που δραστηριο-
ποιείται στο χώρο της προώθησης ιατρικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας και φαρμακολογικών προϊόντων 
ζητά να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Μηχανογραφικής Αποθήκης 
για τη Στελέχωση της Εμπορικής 

Διαχείρισης (Κωδ. Θέσης 3)

Περιγραφή θέσης:  
•Διαχείριση εισαγωγών ενδοκοινοτικών - 
Γ’ χωρών και της κοστολόγησης των αποθεμάτων-
intrastat 
•Διακίνηση θεωρημένης αποθήκης: παραλαβές - 
επιστροφές 
•Παρακολούθηση της αποθήκης: παρακολούθηση 
των αποθεμάτων σε επίπεδο LOT -ημ/νία λήξης, 
απογραφή, συμφωνία stock 
•Παρακολούθηση backorder πωλήσεων/αγορών 
•Μηνιαία κατάθεση δελτίου πωλήσεων  
και αποθεμάτων στον ΕΟΦ & ηλεκτρονική  
υποβολή κατανάλωσης ταινιών γνησιότητας

Απαραίτητα προσόντα:  
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων ERP 
-WMS 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώση Αγγλικών 

•Γνώση MS Office, με ιδιαίτερη βάση στο MS Excel 
•Ηλικίας έως 45 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: info@hospital-line.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Μάγειρας

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
mhalldoum@me.com, τηλ: 6932 991800. 

 
Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πη-
λίου, αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

Μπουφετζή

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015)

•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 * ή 4*  
αστέρων για τουλάχιστον 5-7 έτη 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: ΜΠΟΥΦΕ

 
Το πολυτελές ξενοδοχείο στη Χαλκιδική ζητεί να 
προσλάβει:

Επαγγελματία Σερβιτόρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•5ετή προϋπηρεσία

Καθήκοντα: 
•Παραγγελιοληψίες 
•Υπεύθυνος bar / εστιατορίου 
•3 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Υπεύθυνος τήρησης αποθήκης μέσω ERP

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

 
Το ξενοδοχείο Yria Resort στη Πάρο, μέλος των  Small 
Luxury Hotels of the World (SLH) ζητά:

Chef - Sous Chef 
 A’Μάγειρα - B’ Mάγειρα

Με τα ακόλουθα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο  
αντίστοιχης κατηγορίας

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φωτογραφία 
στο e-mail: yriahotel1@gmail.com

Το ξενοδοχείο Maranton Beach Hotel 4* στη Θάσο 
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Βοηθό Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη 2ετή εμπειρία σε ξενοδοχεία 4 ή 5 
αστέρων ή εστιατόρια 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, εργατικότητα  
και συνέπεια 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας.

Παρακαλώ όπως αποστείλατε βιογραφικό με φωτο-
γραφία στο e-mail: marantonbeachhotel@gmail.com

 
Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά:

Μάγειρα Α’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 4* 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα και ευελιξία 
•Προσαρμοστικότητα 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Γνώση Γερμανικών-Γαλλικών θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογρα-

συνέχεια στη σελ. 18
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία πληροφορικής ComSys, αναζητεί στελέχη 
για την παρακάτω θέση:

Software Engineer / Web Developer  
(Κωδικός Θέσεως: SEWD15K)

Καθήκοντα: Τα βασικά καθήκοντα είναι η συμμετοχή 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα με 
τα πρότυπα της τεχνολογίας λογισμικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 4 ετών 
•C#.NET, ASPX, HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, 
jQuery 
•Restful/SOAP Web Services 
•Microsoft SQL Server (Reporting services, Analysis 
Services, Integration Services, Transact SQL) 
•Microsoft SharePoint 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Παροχές: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή και bonus επίτευξης 
στόχων 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας και δυνατότητες 
βελτίωσης των δεξιοτήτων με ενδοεταιρική  
εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους  με αναφορά στη θέση, υπόψη του 
τμήματος προσωπικού: ComSysAE, Λ. Κηφισίας 227, 
ΤΚ 145 61 Κηφισιά. Fax: 210.92.21.219, e-mail: 
jobs@comsys.gr

 
Software Developer

Requirements: 
You must have: 
•Proven experience in large-scale software 
development projects (3+ years of experience) 
•2+ years experience in Microsoft.NET 
•BSc or MSc in computer science or related field 
•C#, WinForms, ASP.NET MVC, SOAP & REST 
Services 
•Strong knowledge of MsSQL RDBMS & ORMs
Bonus points if you have: 
•Fluency in Russian language (verbal and written) 
•Test driven development 
•Attention to detail 
•Willingness and ability to adapt to new 
technologies 
•Ability to work as a team member 
•Ability to work creatively and analytically  
in a problem-solving environment 
•Self-starter, self-motivated, and capable  
of seeking new opportunities to add value
Benefits: 
•Do you want to be a part of a fast-growing 
and profitable company where everyone gets 
challenged to become better every day?
On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development
Send your CV to the following e-mail: 
secretary@mouzenidis.gr

IT System Engineer

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος ανα-
φέρεται στον τεχνικό διευθυντή και αναλαμβάνει 
υπεύθυνη θέση για τη μελέτη, σχεδιασμό, εκτέλε-
ση, επίβλεψη, διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη 
έργων πληροφορικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε αποδεδειγμένες υλοποιήσεις και υποστηρίξεις 
έργων 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows Server σε επιχειρηματικό  
περιβάλλον, ενδεικτικά: Domain admin, Hyper-V, 
Backup/Restore, security 
•Πολύ καλή γνώση exchange server, Office 365 
•Πολύ καλή γνώση Azure cloud services 
•Πολύ καλή γνώση Microsoft sql services 
•Πολύ καλή γνώση δικτύων, ενδεικτικά: 
routers, switches, firewalls, vlans, wifi, voip 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Εξέλιξη σ’ ένα σύγχρονο περιβάλλον υψηλής 
τεχνογνωσίας

Επικοινωνία: 
•Βιογραφικά στο e-mail: hr@officeline.gr

EventReception.com is a new start-up based in 
Thessaloniki (www.eventreception.com). We are 
looking for a:

Senior and a Mid-Level PHP Developer

With excellent front-end development experience 
to work full-time for our company, remotely. 
Part-time work may be considered in exceptional 
circumstances, with a minimum of 20hrs/week.

You expertise and work experience must lie in HTML5, 
JAVASCRIPT, PURE PHP, JQUERY, & MYSQL. In addition, 
you should be well acquainted with HTML5 canvas, 
FabricJS (or a similar JavaScript Framework) and CSS.

Working remotely, you’d be expected to be very well 
disciplined, self-motivated, as well as have excellent 
communication skills. You should also be constantly 
available on Skype. Your code needs to be uploaded 
daily, with a summary of your work, to be evaluated 
by our experts.

You will be having specific tasks to work on, associated 
with tight deadlines. Your code must be clean, modular, 
extensible, and robust.

Qualifications: 
•University degree in computer science, 
information technology or relevant field of study. 
•Minimum 3 years (5+ yrs for the Sr dev. position) 
of working experience in HTML5, JAVASCRIPT, 
PURE PHP, JQUERY, & MYSQL, as well  
as well-acquainted with HTML5 canvas, FabricJS 
or similar JavaScript Framework and CSS.

We offer: 
•Full time or part-time work, working remotely. 
•Sr and mid-level dev. position. 
•Net pay of $600 - $950 per month for full-time 
work.

When to start: Immediately  
Staying in Thessaloniki is preferable,  
but not a prerequisite.

To apply: please explicitly mention the position 
you’re interested in, and send us: 
•your CV 
•a Cover letter 
•your Linkedin profile

Please apply only if your qualifications match 
our requirements. Contact info: Dr. L. Petrides, 
e-mail: lp@eventreception.com

 
ATC are looking for:

Software Developers

To work on cutting edge projects with one of  the most 
exciting brands in the world.

Responsibilities: 
•Developing new features and functionality  
for high transaction, large scale betting websites 
•Producing robust, clear, polished, code  
in a short amount of time 
•Designing solutions that are modular, scalable, 
extendable and portable 
•Working with customers to extract 
requirements and agree the best designs

The candidates must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer 
science, engineering or information systems  
from a well regarded university 
•Excellent communication skills in English,  
both written and spoken 
•Strong fundamental programming skills  
(data structures, algorithms) 
•Demonstrable talent coding in at least one 
major language (Java, C, C++, Python, TCL, etc.) 
•The ability to learn new technologies quickly

The ideal candidates would also have: 
•Familiarity developing on Unix/Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) website design 
•Website development skills HTML, HTML5  
and CSS 
•Web technologies and internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•Familiarity with designing/developing/
supporting with at least one of the following 
databases: MySQL, PostgreSQL, Informix,  
or Oracle 
•Agile development experience

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: hr@atc.gr

About ATC: ATC is an international software 
company. For more than 25 years, we provide 
innovative solutions for the central government, 
media, banking, distribution, manufacturing and 
services. Our main competitive advantage is our 
pertinent investment in research and 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.

 
System Engineer

Digimark SA, a leading Greek IT system Integrator and 
a member of a group of companies with a continuous 
and successful presence in Greek market more than 
25 years, is looking for:

A self-motivated and highly professional individual to 
fulfill the position of system engineer, reporting to 
the IT manager. The primary duties include working 
directly with internal clients regarding ongoing 
technical issues and being involved in long term 
projects. He/she must demonstrate strong teamwork, 
communication, problem solving, and organizational 
skills. He/she must be flexible and able to manage 
multiple projects directly. Responsible for coordinating 
the construction, maintenance, and expansion of an 
organization’s computer systems.

Required qualifications: 
•University IT graduate (locally or abroad), 
preferably, with postgraduate studies in the IT field. 
TEI or other technical schools‘ graduates 
•Excellent reading and writing skills in English 
and German (optional) 
•Excellent oral communication in English 
•Working technical knowledge of network, 
PC, and platform operating systems, including 
Windows 
•All Microsoft Servers (eg. Windows, Exchange, 
SQL, Lync, SharePoint) 
•Virtualization (Hyper-V, VM-Ware) 
•Hardware: server, storage 
•Microsoft Office 
•Microsoft Outlook 
•4+ years’ experience with Windows server 
engineering

Primary responsibilities: 
•Oversee development and maintenance  
of computer systems. 
•Identify departmental needs and make 
suggestions regarding technical direction. 
•Set up organization’s intranets. 
•Design and implement system security and data 
assurance. 
•Configure and install computer systems  
for other organizations. 
•Design and develop software. 
•Test software applications and systems. 
•Develop different types of software, including, 
business applications, operating systems, 
network control systems, and middleware. 
•Apply knowledge of computing systems  
and software structure. 
•Analyze users’ needs. 
•Create flowcharts, diagrams, and other 
documentation. 
•Create manuals and detailed sets of instructions 
including algorithms that tell computers what to do. 
•Convert instructions into computer languages.
Send your CV to the following e-mail: cv@digimark.gr

Sr. Software Developer - Greece

Do you have a passion for big data solutions and 
working with technologies like Java, PHP or Python? 
Our team in currently on the hunt for a software 
engineer with strong back-and & front-end experience.

Responsibilities: 
•Responsible for large, complex projects  
that involve all of our systems 
•Build out and maintain core data systems 
•Continue to develop a custom crawling platform

Knowledge, skills and abilities:  
•Strong experience building out highly-available 
and extensible systems 
•Expert knowledge of one of more scripting 

language: PHP, Python 
•Expert knowledge of at least one systems 
language: C, C#, Java 
•Expert knowledge of JavaScript  
(preferably Angular, Backbone or similar library)  
•Experience with SQL and NoSQL programming 
and/or Solr & Elastic Search 
•Solid experience with Unix command line tools 
•Full-stack development experience a huge plus 
•Experience in Agile methodologies is a plus

Send your CV to the following e-mail:  
st@paloservices.com

 
Software Developer 

NOKIA invests in technologies important in a world 
where billions of devices are connected. We are 
focused on three businesses: network infrastructure 
software, hardware and services, which we offer 
through Nokia networks; location intelligence, which 
we provide through HERE; and advanced technology 
development and licensing, which we pursue through 
Nokia technologies. Each of these businesses is a 
leader in its respective field.

Through networks, Nokia is the world’s specialist in 
mobile broadband. From the first ever call on GSM, 
to the first call on LTE, we operate at the forefront 
of each generation of mobile technology. Our global 
experts invent the new capabilities our customers 
need in their networks. We provide the world’s most 
efficient mobile networks, the intelligence to maximize 
the value of those networks, and the services to 
make it all work seamlessly.

General purpose: 
•We are looking for enthusiastic and motivated 
professionals to join our R&D organization  
as software engineers.

Main responsibility area: 
•You will be working as Software developer  
in Nokia Solutions and Networks Telecom 
products addressing the world market.

Position description: As software developer you will be 
responsible for the development / testing of software 
programs for interfaces, protocols and network layer 
services of real-time telecommunications systems 
according to customer requirements.

You will work on a specific development environment 
and be involved in all development phases: Analysis, 
design, SW implementation (coding), SW testing and 
maintenance.

Position requirements: 
•Suitable applicants should possess following 
set of qualifications and competencies: 
•University degree in computer science / telecom 
engineering or related subject. 
•Preferable minimum working experience  
(1-3 years) on IP protocols, interfaces, standards 
and techniques, with a substantial practical 
contribution to software engineering production 
cycles. 
•Substantial experience in C/C++ and/or Java 
programming and software design (preferably  
in Unix/Linux platforms). 
•Good knowledge of operating systems UNIX/
Linux and scripting (e.g. Bash, Python, Perl). 
•Good and transparent communication with 
strong organizing/planning skills. 
•Pro-active way of thinking, team player  
and quick learning ability. 
•Innovative spirit.

The above set of competencies will be proven 
in an assessment, held at the R&D center.

Moreover all successful candidates should be: 
•Fluent in English 
•Flexible to travel/stay abroad 
•Free of military service obligations (applicable 
for male candidates).

You are kindly requested to apply only through 
our internet site: http://careers.networks.nokia.com.

Software Developers

Gnomon Informatics S.A. is looking for talented 
software developers willing to make the difference, 
be part of Gnomon development team. Job description 
(position and role) are going to be fine-tuned according 
to candidate profile.

Required skills: 
•Degree in computer science or equivalent 
(electrical engineers most welcomed) 
•Substantial knowledge of Java 
•Experience with internet / development 
technologies (HTML, Apache Tomcat/ JBOSS) 
•Experience with RDBMS (SQL Server, MySQL, 
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Oracle) design and use 
•Experience with Eclipse, Netbeans, Git 
programming tools 
•Proven experience in applications programming

Desired skills: 
•Professional experience in IT 
•Experience in user interfaces design, web 
technologies (html, http, javascript, ajax)  
or in desktop GUI. Experience in primefaces 
HTML5 development 
•Experience using java frameworks: hibernate, 
spring mvc, junit 
•Experience with REST architectures and SOAP. 
Knowledge XML 
•Experience in use of Visual Paradigm or other 
database design tools ideally knowledge /  
use of clojure 
•Experience of scrum development methodology. 
•Project management experience and knowledge 
and familiarity JIRA

Send your CV to the following e-mail:  
sd15s@gnomon.com.gr

 
Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού 
υψηλής τεχνολογίας και ειδικεύεται στη σχεδίαση, 
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη:

•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης  
εισιτηρίων για εταιρείες μέσων μαζικής  
μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης 
επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Technical Project Manager

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για το συ-
ντονισμό και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης 
των έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που ανα-
λαμβάνει η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του  
περιλαμβάνουν: 
•Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει όλες  
τις δραστηριότητες που αφορούν την υλοποίηση 
των έργων της εταιρείας. 
•Συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια τεχνικά  
τμήματα της εταιρείας ώστε να είναι συνεχώς 
ενήμερος για την πορεία υλοποίησης των έργων 
και να προλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις. 
•Παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης 
των έργων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την τήρησή τους καθώς και για την τήρηση 
όλων των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας 
έναντι των πελατών της. 
•Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες 
(δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς), τους ενημερώνει 
για την πορεία υλοποίησης των έργων  
και αντιμετωπίζουν από κοινού τα όποια προβλήματα 
ενδέχεται να προκύψουν. 
•Συντάσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια τεχνικά 
τμήματα της εταιρείας, όλα τα έντυπα παραδοτέα 
των έργων (μελέτες, κλπ.) και φροντίζει  
για την έγκαιρη παράδοσή τους στον πελάτη.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να 
χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακές και διαπραγ-
ματευτικές ικανότητες, ικανότητα αντίληψης στην 
επίλυση προβλημάτων καθώς και ικανότητα ανά-
πτυξης πρωτοβουλιών, με σκοπό να εξελιχθεί σε 
ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

O κατάλληλος υποψήφιος για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της θέσης και να σταδιοδρομήσει 
σε μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες, 
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού 
Η/Υ ΑΕΙ. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια ανάλογη προϋπηρεσία  
σε διαχείριση έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 
•Άριστη γνώση MS-Office. 
•Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής 
γλώσσας.

Η εταιρeία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος εργασίας: Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης: TPM_1/15 μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Senior Quality Assurance Engineer 
(SQAE - 1501)

Description: 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 senior quality assurance engineer 
to join our QA team, who is integrated within the 
development, and ensure that we deliver strong and 
reliable solutions to our clients.

Join our QA team and: 
•Ensure business requirements testability  
by reviewing specifications, technical design  
and impact analysis documents; 
•Prepare effort estimations/ test plans/detailed 
test cases and execute test cases to verify 
system meets customer expectations; 
•Record defects and re-test when resolved; 
•Analyze, report and communicate test results 
for product releases; 
•Communicate own progress and escalate issues 
in a timely manner; 
•Produce and maintain training materials 
(manuals and presentations); 
•Support customer user acceptance testing 
(Issues tracking, resolution and re-testing) and 
•Contribute to our on time/on budget/on quality 
success story!

Requirements: We welcome self-motivated, detail 
oriented and enthusiastic testers, passionate about 
quality, thus focused to deadlines and customers.

To be considered you should also: 
•Have a relevant B.Sc./B.A. Degree, 
•Minimum of 3 years of experience in quality 
assurance 
•Demonstrated experience with black box testing 
techniques. 
•Have the ability to effectively prioritize and 
execute tasks in a high pressure environment, 
•Desire to grow in areas of expertise as needed 
by the evolving needs and goals of the company 
•Possess a firm command of both the Greek  
and English language (oral and written) and 
•Have a work experience in HP quality center  
(or you are very willing to gain)

It would be also nice if you had: 
•Previous work experience in banking sector; 
•ISEB/ISTQB certification for software testing; 
•SQL knowledge; 
•Test automation through QTP

Benefits: 
On top of challenging work and a competitive 
salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications 
or books
Your race, gender identity and expression, age ethnicity 
or disability make no difference in Qualco. We want to 
attract, develop, promote, and retain the best people 
based only on their ability and behaviour. If you are 
willing to become part of our team of professionals and 
make a difference, please send a detailed CV to the 
following link:  http://qualco.workable.com/jobs/36473 
including the job code in the subject line.

SingularLogic ERP Consultant

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλο-
ποίηση πληροφοριακών έργων για τις εφαρμογές 
της SingularLogic (Galaxy & Omega).

Βασικά καθήκοντα: 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών  
των πληροφοριακών συστημάτων 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση  
επιχειρηματικών διαδικασιών 
•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων

Προσόντα: 
•4ετής κατ’ ελάχιστο προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση 
•Πτυχίο ανώτατης /ανώτερης σχολής πληροφορικής 
ή σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής - οικονομικής  
διαχείρισης εταιρειών 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο  
και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώσεις λογιστικής 

•Εμπειρία σε προγράμματα της SingularLogic 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν  το 
βιογραφικό τους στο e-mail: info@upgrade.net.gr

 
About LCC: A pioneer in the industry since 1983, LCC 
has performed technical services for the largest wireless 
operators in North and South America, Europe, The 
Middle East, Africa and Asia. The Company has worked 
with all major access technologies (including LTE, 
WiMAX, HSPA, EV-DO, CDMA, EDGE and GSM) and 
has participated in the success of some of the largest 
and most sophisticated wireless systems in the world.

We bring local knowledge and global capabilities to our 
customers, offering innovative solutions, insight into 
cutting-edge developments and delivering solutions 
that increase business efficiencies. Our service offering 
includes consulting, design, deployment, performance 
and operations and maintenance services and training 
through the world-renowned Wireless Institute.

RF Data Collector/Drive Tester  
(Job Code: LCC-DT-W06-2015)

Location: Greece

Job description: LCC continues to grow. A industry 
leading wireless solutions company has been awarded 
a long term optimization project. We are actively 
seeking candidates who have what it takes and are 
looking to join a team with a proven record of success.

The drive tester is responsible for collecting 2G/3G/4G 
data using Ascom Tems, Nemo and/or Swissqual 
collection software. This position works directly 
with our coordinators and engineers to optimize 
the customers network.

•Conduct drive testing using Nemo, Swissqual, 
Tems, on 4G & 3G systems for pre/post launch 
optimization. 
•Kit Troubleshooting & equipment maintenance 
•Navigation and mapping of assigned routes 
•Quickly learn and retain relevant system 
knowledge through applied learning, reading  
of standards documents or other documentation 
and review of test plan documents.

Job requirements: 
•Bachelor’s degree in telecommunications  
or computer science preferred. 
•Candidate must be technically sound, detail 
oriented, strong troubleshooting skills. 
•Good verbal and written communication skills. 
•Self starting and able to work independently 
with minimal directions. 
•Fundamental knowledge of RF technology  
and RF test equipment. 
•Must have the flexibility to travel as needed  
to meet job requirements. 
•All applicants must have a valid driver’s license.
Send your CV to the following e-mail:  
greece@lcc.com, website: www.lcc.com

 
Η Νέσσος Πληροφορική Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:

.NET Software Engineers

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 
Technical skills: (Dev-3) 
•Τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία σε.NET 
programming (C# και επιθυμητή και η F#). 
•Εμπειρία σε OO-Programming & Design  
και γνώση των Design Patterns. 
•Γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση  
βάσεων δεδομένων και στη χρήση Object 
Relational Mapping tools. 
•Γνώση στο σχεδιασμό n-Tier εφαρμογών  
και στη δημιουργία και χρήση web services  
και REST.
Personal skills: 
•Πάθος και μεράκι για τον προγραμματισμό. 
•Άνεση στην επικοινωνία. 
•Διάθεση για απόκτηση και μετάδοση γνώσεων. 
•Ικανότητα για καθαρές και ευέλικτες λύσεις.
Οι παρακάτω δεξιότητες είναι σημαντικό  
προτέρημα: 
•Γνώση σε web development (ASP.NET MVC, 
HTML5, Javascript & CSS). 
•Γνώση σε mobile application development  
με χρήση των εργαλείων της Xamarin. 
•Χρήση του Mono framework για εφαρμογές.NET 
σε εκτός Microsoft πλατφόρμες. 
•Εμπειρία σε open source projects  
(είτε ως contributor είτε ως admin).

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο e-mail: 
nessos@nessos.gr. ΝΕΣΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., 
Πατησίων 89, Αθήνα 10434,  τηλ.: 210 8847000, 
fax: 210 8847300, website: www.nessos.gr

Neuropublic S.A. is one of the leading companies in 
the software industry. Being part of our employees 
offers the chance to utilize one’ s skills and experience. 
In the context of our research and development 
activities we are looking to hire an experienced 
technical project manager, with a PhD in a relevant 
field, that will be responsible for every aspect of the 
assigned European projects.

Technical Project Manager

Requirements: 
•PhD 
•Excellent written and spoken communication 
skills in English 
•Solid technical background with understanding 
and/or hands-on experience in software 
development and web technologies. 
•Very good educational background in the fields 
of computer science or engineering. 
•Experience in the analysis, design and 
implementation of socio-technical systems 
•Experience in tendering and proposal  
assembly.

Personal characteristics: 
•Able to perform under pressure and deliver 
results in a demanding and fast-paced 
environment that requires fresh thinking  
and innovation. 
•Self-driven, responsible, and able to take 
ownership on projects. 
•Solid analytical thinking and problem solving 
capability.

We offer attractive competitive salary, directly 
dependent on candidate’s qualifications, friendly 
environment comprising of young, enthusiastic staff.

Send your e-mail at: cvnp@neuropublic.com. 
NeuroPublic A.E., Information Technology, Sfaktirias 
11 str, 18545, Piraeus. Tel.: 210 4101010 - Fax: 
210 4101013.

 
Expert in Microsoft Visual C++

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors 
in Telco, governance and banking market.

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising 
career to major projects all over Europe. We are 
currently seeking for an expert in Microsoft visual 
C++ having at least 4 years of working experience.

Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience in Microsoft Visual 
C++ 
•Availability to travel and work to Rome (Italy)  
& Riyadh (Saudi Arabia) 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under 
pressure. 
•We expect you to be fluent in both verbal and 
written English communication. Italian language 
will be a strong asset.

Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to the following 
e-mail: evolutiontech@evtch.com. If you have any 
queries, please do not hesitate to contact me.

 
Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά για το 
τμήμα παραγωγής στην Αθήνα:

Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ 
 (κωδ.: ΑΤΗ.DEV04)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης database εφαρμογών 
με τη χρήση Microsoft.NET Framework, C#  
και Microsoft SQL Server 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυν-
ση: info@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμε-
τωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δε θα αναφέρουν το 
σχετικό κωδικό θέσης δε θα λαμβάνονται υπόψη.
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φικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση 
προς συνέντευξη.

Το ξενοδοχείο Mykonian Mare Boutique & Spa 
που βρίσκεται στη Μύκονο, ζητά να προσλάβει για 
τη σεζόν 2015:

Bartender

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε πολυτελή ξενοδοχεία  
4* ή 5 * ή a la carte εστιατόρια. 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. 
Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
προσόν. 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα. 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας. 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών

Το ξενοδοχείο προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή, για τους μη διαμένοντες 
στη Μύκονο. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με φωτογραφία στο φαξ: 210 8066630 ή 
μέσω e-mail στο: manager@mykonianmarehotel.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
The hotel Honeymoon Petra Villas, located in Imerovigli 
on Santorini, is seeking to recruit:

Front Office Agents

For the daily operation of the front office department 
of the hotel during the 2015 season.

Essential qualifications: 
•2 years previous experience in similar position. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language. 
•Second foreign language, preferably German,  
will be consider an asset. 
•Computer literate and experienced with PMS, 
channel management system and OTA extranets. 
•Excellent organization and communication skills 
•Multitasking skills

Key responsibilities & attributes: 
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s 
duties. 
•Adhere to company check-in and check-out 
procedures, rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales 
turnover with cross selling. 
•Develop and form positive relationships  
with guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company standards 
including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a «service» attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests  
requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects 
the guest experience  
-Take appropriate action to resolve guest 
dissatisfaction

Send your CV to the following e-mail:  
info@honeymoonpetra.com

 
Το ξενοδοχείο Astra suites επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό του για τη σεζόν 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής

Επαγγελματικές ικανότητες: Αποτελεσματικός χειρι-
σμός επιθυμιών & απαιτήσεων των πελατών καθώς και 
σωστή πληροφόρηση τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
εξυπηρέτηση ανώτατου επιπέδου. Προσαρμογή και 
τήρηση των standards του ξενοδοχείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 5 * στη Σαντορίνη  
η άλλο νησί των Κυκλάδων. 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής 

γλώσσας (προφορικά και γραπτά) 
•Η γνώση μίας ακόμα ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Καλή γνώση Fidelio 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες

Το Astra Suites προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με μία πρόσφατη φωτογραφία σας καθώς και 
τυχόν υπάρχουσες συστατικές επιστολές στο e-mail: 
george@astrasuites.com. Τηλ: 6932224535.

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

Housekeeping 
Staff - Maids

Position requirements: 
•Minimum experience of 3 years in 5 star hotels  
in similar position 
•Knowledge of English will be considered  
as an asset 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behavior 
•Positive make it happen attitude

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

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

 
To ξενοδοχείο Dimitra Beach Resort 4* στην Κω 
ζητά να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, η γνώση 
ξενοδοχειακών προγραμμάτων και η πιστοποιημένη 
γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
invoicing@michelangelo.gr

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

«Front Office Manager  
Υπεύθυνη/νος Κρατήσεων» 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 2-3 ετών σε θέση front office manager 
σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων και τουλάχιστον 2 
ετών σε θέση κρατήσεων ξενοδοχείου 300 κλινών 
και άνω. 
•Εμπειρία κρατήσεων 
•Εμπειρία main courante 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής ή ξενοδοχειακής 
κατεύθυνσης Ελλάδος ή/ και εξωτερικού 
•Πολύ καλή γνώση MS Office και ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων (κατά προτίμηση Protel) 
•Ικανότητα οργάνωσης και ελέγχου του τμήματος 
της Υποδοχής με σκοπό την επίτευξη στόχων 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε Ελληνικά, Αγγλικά. H γνώση  
περισσότερων γλωσσών θα εκτιμηθεί.

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

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

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts, η οποία 
δραστηριοποιείται στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Δυτι-
κή Πελοπόννησο προσφέροντας ολοκληρωμένες και 
ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες αναζητά να καλύψει 

για την ξενοδοχειακή της μονάδα στη Ρόδο τη θέση:

Front Office Manager  
(κωδικός θέσης ‘FOM RH’)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 5 ή 4 αστέρων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής, Ιταλικής ή Ρωσικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης και επίτευξης στόχων 
•Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Γνώση Fidelio (Opera) 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ηλικία έως 35 ετών

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας το κωδικό 
της θέσης, στο site μας μέσω του link: http://tinyurl.
com/o7rk2y5, website: www.aldemar-resorts.gr. Τα 
στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπιστευτικά. 
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/
ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 
ATHINAIS hotel is seeking for a period of 10 months:

Front Desk Agent

Necessary qualifications: 
•Degree in hospitality/tourism management 
•Minimum 2 years experience in front desk  
of 3star hotels or superior category  
•Proficiency in ERMIS Windows hotel Software 
•Proficiency in Greek and English  
(written and spoken) 
•Working experience in online distribution 
systems & extranets 
•Communication skills 
•Willingness to co-operate, professional attitude 
•Ability to set priorities, organization skills 
•Attention to details 
•Computer skills (MS Office)
The following will be considered as an asset: 
•Knowledge of additional languages 
•Experience in working with travel agencies  
& tour operators
Please send your C.V. to our e-mail address: 
info@athinaishotel.gr

 
To ξενοδοχείο Michelangelo Resort & Spa 5* στην 
Κω ζητάει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015:

Receptionist 
French Speaking

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν: 
•προϋπηρεσία σαν υπάλληλος υποδοχής  
σε ανάλογο 5* resort ξενοδοχείο 
•Πολύ καλή γνώση Γαλλικής και Αγγλικής.  
Επιθυμητή η γνώση και άλλων γλωσσών. 
•Γνώση χρήσης Η/Υ, γνώση Protel επιθυμητή 
•Ευχάριστο χαρακτήρα 
•Ομαδικό πνεύμα
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reservations@michelangelo.gr

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

Front Office Manager
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής  
εμπειρία σε ανάλογη θέση σε υποδοχή  
ξενοδοχείου 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση  
Ελληνικών 
•Καλή γνώση Ολλανδικών ή Γαλλικών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση συστημάτων 
FIDELIO 2v8 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης  
προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 

•10μηνη απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Επικοινωνία: Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

Hospitality company with boutique hotels and 
travel agencies in Santorini island requires the 
following staff:

Travel Agency Supervisor 
(Minimum Work Experience 3 Years)

You must have genuine care about providing guest 
service to our guest, also an outgoing personality and 
believe that our guests come first. A big smile and 
personal attention to our guest is expected, not the 
exception. Excellent people skills with an energetic 
personality, a team player with an attitude to do 
whatever it takes to serve our guests. If needed, 
every job in the hotel is your job.

Must maintain a calm, courteous and professional 
attitude at all times and should:
•Be friendly and cheerful 
•Enjoy interacting with other people 
•Be patient and helpful

The actual job placement involves a good deal of 
administration so would suit a candidate who is 
well organised and who has an administrative flair.

Detailed CV with a recent photo to the following e-mail: 
paul40jonson@gmail.com

 
Ζητούνται άτομα για πρακτική σε ξενοδοχείο 4* για 
την ειδικότητα:

Guest Relation

•Διάρκεια: Εποχική (Full-time)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marpap@bluebay.gr

ΑΙΣθΗΤΙκΟΙ
Spa Therapist

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kimon@danairesort.com

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS για 
ξενοδοχείο της αλυσίδας Kassandra Bay Resort & Spa 
στη Σκιάθο, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Spa Therapist για Εργασία 
στο Spa του Ξενοδοχείου

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Κάτοχος πτυχίου θεραπευτή 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε ξενοδοχειακό  
περιβάλλον 
•Γνώση γκάμας θεραπειών και μασάζ 
•Γνώση μανικιούρ - πεντικιούρ  
•Εμπειρία σε προϊόντα της Phytomer & Fleur  
θα εκτιμηθεί 
•Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες 
•Ικανότητα προώθησης και πώλησης υπηρεσιών 
στο χχώρο του spa καθώς και προϊόντων  
περιποίησης λιανικής πώλησης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@
aquavistahotels.com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra 
Bay Resort, www.kassandrabay.com

κΑθΑΡΙΟΤΗΤΑ
Πλύντρια - Κωδ.ΠΛ

Προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε πλυντήρια/σιδερωτήρια 
ξενοδοχείου 
•Εμπειρία σιδερώματος σε κυλιόμενο (ρολό)  
σιδερωτήριο 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας 
•Απαραίτητη προϋπόθεση εν ισχύ άδεια εργασίας 
(σε περίπτωση αλλοδαπού)

Προσφέρονται: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
panayiotis.d@mykonosgrand.gr



Panasoft S.A. a leading company in the software development for the industry of tourism in EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) region needs to hire:

Senior.Net Application Developer  
(Ref. SNA0115)

Job requirements: 
•University degree  
in computer science  
or Information systems 
•Minimum working experience 
6 years 
•Very good knowledge of.NET 
(C#) 
•Very good knowledge  
of relational databases  
(Sql Server) 
•Excellent written and spoken 
command of English 
•Experience in the development 
of web, and web services 
•Military obligations fulfilled  

(for male candidates)

Required qualifications: 
•Knowledge of MVC ASP.Net 
and JQuery frameworks. 
•Knowledge of Bootstrap 
knockout or Angular.js 
•Knowledge of Rest  
principals 
•Knowledge of LINQ, T-SQL, 
Entity Framework  
(or other ORM tools) 
•Capability of good 
collaborationwith the rest  
of the development team  
for the implementation  
of large projects. 

•Willing to learn new 
technologies. 
•Knowledge of WPF  
will be considered an asset. 
•Ability to solve difficult 
problems. 
•Focus in quality and use  
of patterns and practices.

Company offers: 
•Full time employment. 
•Competitive salary according  
to qualifications. 
•Excellent working 
environment. 
•Career development 
opportunities.

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

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, TRASYSis 
currently looking for a:

Senior JEE Developer 
 London, UK - Ref: TRUK-Dev

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 
•Minimum 5 years of professional experience in IT after the completion of studies with experience 
in Java/JEE development 
•Proven working experience XML, SQL, EJB, JPA,, Eclipse, Design Patterns and web services 
•Proven working experience on Javascript MV* frameworks (preferably AngularJS) 
•Good knowledge of HTML5, CSS3, Javascript 
•Knowledge on Agile Software Development 
•Knowledge of Weblogic application server is an asset 
•Excellent verbal and written communication skills in English 
•Good team spirit and able to work in an international and multi-cultural environment 
•This opportunity is for a large system implementing wide requirements and business rules  
in the scientific area. Therefore, previous experience in large, complex systems using the mentioned 
technologies is required.

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

Experienced Professional  
in Predictive/Prescriptive Analytics

Job purpose: You will be part of our EMEIA Advisory Center (EAC) Enterprise Intelligence segment. You 
will work with multi-disciplinary teams across the entire EMEIA region to support global clients. You 
will identify appropriate modeling techniques to answer the most critical business questions and use 
your analysis to infer well substantiated business insights in support of your clients’ decision making. 
To do that, you will use clients’ in-house data as well as appropriate external data-sources. You will 
also resort to various data management and visualization techniques to provide insight into the data. 
Your portfolio of skills covers a wide range of advanced statistical and machine learning techniques 
for classification, prediction, recommendation, clustering, forecasting, as well as data management, 
data visualization, and optimization, applied in a commercial context.

You will build valued relationships with external clients and internal peers and contribute to the 
development of a portfolio of business by focusing on high-impact opportunities. You will contribute 
to presentations of modeling results and project proposals.

Bringing experience and unique insight on one or more industry sectors, such as for example 
telecommunications, consumer products, retail, healthcare/life sciences, financial services, oil & gas, 
power & utilities, government & public sector, and on at least one of the following functions: finance, 
supply chain, customer, social media, risk & compliance, you will use your knowledge and experience 
to shape solutions to client problems. As a respected professional, you will communicate effectively 
with EY engagement partners and managers and contribute to building, managing and motivating 
high-performing teams.

Technical skills requirements:  
•Excellent academic background, including at a minimum a bachelor or a masters degree in data 
science, business analytics, statistics, mathematics, econometrics, engineering, operational 
research, computer science, or other related field with strong quantitative focus. 
•3-7 years of working or related research experience (evidenced by PhD and/or relevant 
publications, awards, or completed project credentials) with preferably at least 2 years  
in a commercial/industrial context and particular focus on the following: 
-Data modeling and management, integration and manipulation of large disparate datasets  
(i.e. structured, semi-structured or unstructured) 
-Predictive modeling and optimization 
-Strong skills in databases, statistical packages for data manipulation and development of 
predictive and prescriptive models (i.e. SAS, SPSS, SQL, or modern advanced analytics software 
such as R, Python). 
-Experience in designing, building, testing and validating models using a large number of statistical 
and other quantitative techniques.

Additionally, the following will be considered a strong asset: 
•Software development experiences in Java and/or C/C++ as well as advanced databases. 
•Experience with big data/in memory technologies, such as Hadoop (Hortonworks, Cloudera etc.), 
SAP HANA, IBM BigInsights, Oracle Exalytics. 
•Experience with scalable big data based advanced analytics software, such as Apache Mahout  
or 0xdata H2O. 
•Experience in advanced data visualization tools, such as Tableau, Spotfire, Qlikview and others  
for integration between disparate data sources, design and implementation of KPIs and generation 
of automatic and scalable visualizations that will facilitate extraction of business insights. 
•Experience in structuring and overseeing program design, development, testing and debugging 
activities. 
•Strong written and verbal communication, presentation, client service and technical writing skills 
in English for both technical and business audiences. 
•Fluent English is a pre-requisite. Knowledge of additional languages will be appreciated. 
•Strong analytical, problem solving and critical thinking skills. 
•Ability to work under tight timelines for multiple project deliveries. 
•Ability/flexibility to travel and work abroad for international projects. 
•Completed military obligations (where applicable).

What we offer: At EY we support you in achieving your unique potential both personally and professionally. 
We give you stretching and rewarding experiences that keep you motivated, working in an atmosphere 
of integrity and teaming with some of the world’s most successful companies. And while we encourage 
you to take personal responsibility for your career, we support you in your professional development in 
every way we can. You enjoy the flexibility to devote time to what matters to you, in your business and 
personal lives. At EY you can be who you are and express your point of view, energy and enthusiasm, 
wherever you are in the world. It’s how you make a difference.

As part of our EAC EI virtual hub of experienced professionals you will have the opportunity to help 
global multinational clients shape their strategic future.

Send your cv to the following link: http://tinyurl.com/n4odqo4

Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκεται σε έναν ήσυχο όρμο πάνω στην παραλία, μόλις 
1 χλμ από το χωριό Καλύβες, Πολύγυρου, Χαλκιδικής. Το Blue Lagoon Princess θα λειτουργήσει το 
Μάιο του 2015 και δέχεται αιτήσεις για:

Προσωπικό Τμήματος Πληροφορικής
Επιθυμητά προσόντα 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
ή αντίστοιχης ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχειακή  
μονάδα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

•Γνώση Γερμανικών θεωρείται 
επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν την αίτηση τους είτε 
απευθείας στα γραφεία του ξενο-
δοχείου είτε αποστέλλοντας το 
βιογραφικό τους σημείωμα μέσω 

της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της 
ιστοσελίδας του ξενοδοχείου.

Bιoγραφικά στο e-mail:  hr@
bluelagoonprincess.gr. Όλα τα 
βιογραφικά θα πρέπει να συ-
νοδεύονται από μία πρόσφατη 
φωτογραφία.

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

Στέλεχος Πωλήσεων και Μarketing 
με έδρα: Αθήνα

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Deree ή ανώτερης - ανώτατης  
σχολής με οικονομική ή τεχνική κατεύθυνση 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον πωλήσεων  
ή marketing με απαίτηση επίτευξης στόχων,  
και ανάπτυξης. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel  
& Internet 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω Skype 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια  
εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία 28 - 35 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση Αγγλικών 

•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία και το do it yourself

H εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλό σταθερό μισθό και μεγάλο  
bonus επίτευξη στόχου όμοιο με την υπάρχουσα 
ομάδα πωλήσεων της εταιρείας  
όπου επιτυγχάνεται σταθερά 95% - 100%  
επίτευξη. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές 
εξέλιξης

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



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοίκησης, με γνώση 
Η/Υ, Αγγλικών, προϋπηρεσία 5 ετών, ικανότητες 
επικοινωνίας, διαχείρισης - ανάπτυξης πελατο-
λογίου, για διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και 
προσωπικού, δεξιότητες πωλήσεων, μερική απα-
σχόληση. E-mail με φωτογραφία: hr@alfalift.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Υπάλληλος Γραφείου 
Parking πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενι-
ζέλος. Θα προτιμηθούν άτομα γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@park2fly.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
εισαγωγών - εξαγωγών για τα γραφεία της στην 
Ελλάδα για τις θέσεις: ρεσεψιόν, τηλεφωνικό 
κέντρο ανεξαρτήτου γνώσεων και εμπειρίας. 
Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 9964014.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκδηλώσεων ζητά Social 
Administrator και Γραμματειακή Υποστήριξη για 
τη στελέχωση γραμματείας φεστιβάλ. Απαραίτητα 
προσόντα: Άριστη γνώση κοινωνικών δικτύων, 
πολύ καλός χειρισμός Η/Υ, γνώση Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: mgroupgrammateia@
gmail.com.

FLUENT German Speaker needed for customer 
service office in Ag Paraskevi. Base pay, bonus, 
great working conditions. CVs: valueon@europe.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εισαγωγική 
εταιρία για τα νέα της τμήματα σε: γραμματεία, 
φαξ, reception και μηχανογράφηση. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 211 5554148.

ΟΜΙΛΟΣ παροχών υγείας ζητά άμεσα 12 Υπάλ-
ληλους Γραφείου για γραμματεία και μηχανο-
γράφηση ανεξαρτήτου γνώσεων και εμπειρίας 
για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 
211 5554805.

WΙR Savvimedia Deutschland suchen ab sofort 
fur unser buro in Thessaloniki 2 Angestellte fur 
den Sekretariat und Sachbearbeitungsaufgaben. 
Sehr gute Deutsch Kenntnisse. Lebenslaufe an: 
jobs@savvimedia.de.

Η SAVVIMEDIA Γερμανίας ζητά άμεσα 2 Υπάλ-
ληλους Γραμματείας και Γραφείου για το γρα-
φείο Θεσσαλονίκης. Καλή γνώση Γερμανικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
savvimedia.de.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ζητά Personal Assistant για τον 
ΔΣ. Η υποψήφια πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά 
Αγγλικά, να είναι οργανωτική και να μπορεί να 
ταξιδεύει. Βιογραφικά στο e-mail: shippingsec7@
gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά νέα για 
Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Απα-
ραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Πωλήσεων part time 
για ενημέρωση πελατών και κλείσιμο ραντεβού 
στους Πωλητές. Κάλυψη μεταφορικών/επικοι-
νωνιακός χαρακτήρας/εμπειρία σε τηλεφωνική 
ενημέρωση/χρήση Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση και bonus. E-mail: hr@mrit.
gr, τηλ: 210 2838009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από κατάστημα 
μοτοσυκλετών στο τμήμα τιμολόγησης και υπο-
στήριξης πωλήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις η 
γνώση του εμπορικού προγράμματος eurofasma, 
office, internet και Aγγλικών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: motomatakos@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για καταγραφή 
και καταχώρηση στοιχείων. Πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ: 211 5554805.

ΟΜΙΛΟΣ υγείας παραφαρμακευτικών προϊόντων 
ζητά Υπάλληλους Γραφείου ανεξαρτήτου προϋ-
πηρεσίας για γραμματεία, ρεσεψιόν και υποδοχή. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 9964004.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ τμήμα προσλαμβάνει άμεσα Υπάλ-
ληλους Γραφείου για τα τμήματα: καταγραφής 
και εξυπηρέτησης πελατών. 8ωρο, 6ωρο, 4ωρο, 
3ωρο. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554883.

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
για το υποκατάστημά της στο Μενίδι. Πλήρης 
εξαήμερη απασχόληση,(Τιμολόγηση - παραγγελίες 
- βοηθητικές λογιστικές εργασίες). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@marxyl.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με ιατρική εξειδίκευση 
για ιατρικό κέντρο. Απαραίτητη η επαγγελματική 
προϋπηρεσία σε θέματα διαχείρισης ασθενών, 
άριστες γνώσεις H/Y και Aγγλικών. Ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: 
diabetes-endocrine2009@hotmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ οπτικών Union Optic ζητά να προσλά-
βει Υπάλληλο Γραφείου για τις εγκαταστάσεις 
της στην Αθήνα - Περιστέρι. Προσόντα: γνώση 
χειρισμού Η.Υ απαραίτητη, και γνώση Αγγλικών 

επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr2@union-
optic.gr. Κα Ράπτη Ευαγγελία.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου με προϋπηρεσία. Απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Γνώση Ισπανικών θα 
εκτιμηθεί. Καλή ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας. 
Ωράριο κυλιόμενο: 06:30-14:30, 14:00-22:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: adm@hopin.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδάστές /τριες από εμπορικό 
συγκρότημα για κάλυψη κενών θέσεων γραφείου. 
Ωράριο 8ωρο, 6ωρο, 5ωρο. Άμεση πρόσληψη, 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 211 5554148.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑΜΙΩΝ Α.Ε. επιθυμεί την 
πρόσληψη Γραμματέας Διοίκησης. Η θέση ερ-
γασίας αφορά το εργοστάσιο της επιχείρησης στη 
Θεσσαλονίκη και είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη 
λειτουργία του γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
Eleni.Panagoulia@stamion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για βιομηχανία 
στον Ασπρόπυργο. Άριστη γνώση Αγγλικής, office, 
εμπορικού software, με προϋπηρεσία σε γραμ-
ματειακή / διοικητική / λογιστική υποστήριξη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@micplast.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ΑΕ Ιατρικών 
Μηχανημάτων στο Γουδί. Αρμοδιότητες: τηλε-
φωνικό κέντρο, σύνταξη προσφορών, έκδοση 
παραστατικών κίνησης, παρακολούθηση υπο-
λοίπων πελατών, έλεγχος αποθήκης, σύνταξη 
διαγωνισμών δημοσίου κτλ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dormed.gr.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών προσλαμβάνει 4 Υπάλλη-
λους Γραφείου για ρεσεψιόν και το τηλεφωνικό 
κέντρο. Ανεξαρτήτου γνώσεων και εμπειρίας. 
Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 5554823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για σχεδιασμό 
κουζίνας από την επιχείρηση Samaras-Technika 
στη Χαλκίδα. Απαραίτητη είναι η καλή χρήση Η/Υ 
και η πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα ήταν θετικό 
οι γνώσεις σχεδίου. Τηλ: 6985 990933.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εισαγωγική 
εταιρία στον Πειραιά. Άριστη γνώση Αγγλικής, 
χρήση εμπορικού software κατά προτίμηση 
Softone, και 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: costas@orcadiesel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία στη 
Μαγούλα Αττικής. 8ωρη απασχόληση Δευτέρα 
- Παρασκευή, απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
πολύ καλών Ιταλικών και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: eliasdimou@dimou.g.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφήμισης ζητά νέα άμεσα για 4ωρη 
εργασία. Δευτέρα - Σάββατο. Εξωτερική πώληση 
και γραμματεία. Προσόντα: άριστα Αγγλικά, Η/Υ, 
ίντερνετ, επικοινωνιακή, οργανωτική, σοβαρή. 
Τηλ: 6971 508370. Κα Ζορμπά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
με δυο υποκαταστήματα ηλεκτρικών συσκευών 
αεργής ενέργειας για να καλύψουν τα τμήματα 
της γραμματείας, αποθήκης, ρεσεψιόν. Ευέλικτα 
ωράρια πρωινά ή απογευματινά. Σταθερός μισθός. 
Τηλ: 211 5554823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Υπάλληλοι Γραφείου για κέντρο 
επισκευής/εμπορίας ηλεκτρονικών συσκευών, 
ρεσεψιόν, τηλεφωνικό κέντρο, γραμματεία, απο-
θήκη, λογιστήριο, γνώσεων και εμπειρίας. Ευέ-
λικτα ωράρια, δεκτοί φοιτητές και συνταξιούχοι. 
Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Διεύθυνσης από ιδιωτι-
κή σχολή,(εργαστήριο ελευθέρων σπουδών) με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. Επικοινωνία 
καθημερινά 10:00 - 5:00 μμ. Βιογραφικά στο e-mail: 
pansik.thes@gmail.com, τηλ: 2310 260433.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας, νέα/χαρισματική στην 
επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις, από 
όμιλο, με έδρα την Αθήνα, στο χώρο των ΜΜΕ/
Διαφήμισης. Οργανωτική, με γραπτό προφορι-
κό λόγο, ευχάριστη/δυναμική/ευπαρουσίαστη/με 
ευχέρεια ταξιδιών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: modelplant@gmail.com.

COMPANY in Paleo Faliro engaging in healthcare 
innovation and services is seeking for a Secretary. 
PC literacy, fluency in English and private vehicle 
are required. CVs: hrviocare@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα για τη θέση υποδοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: areti@olympiacroissant.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Ιατρικών Παροχών ζητά άμεσα να προ-
σλάβει Υπάλληλους Γραφείου για την επάνδρωση 
του νέου της υποκαταστήματος. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό, 6ωρο, 4ωρο. Ευχάριστο περι-
βάλλον. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομογια την AS Automation System 
Hellas στη Θέρμη Θεσσαλονίκης για γραμμα-
τειακή υποστήριξη στο τμήμα διοικητικών και 
οικονομικών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@ashellas.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπάλληλο Γραφείου - Γραμματειακή 
Υποστήριξη για το λογιστήριο για 4ωρη πενθήμερη 

απασχόληση. Κάτοικος νοτίων προαστίων και 
αποκλειστικά οικονομικής κατεύθυνσης. Βιογρα-
φικά με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@safebusiness.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από μεγάλο 
όμιλο εταιριών παραφαρμακευτικών προϊόντων 
και συμπληρωμάτων διατροφής. Άμεση πρόσληψη, 
σταθερός μισθός, προοπτικές. Τηλ: 6949 856652.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Προέδρου, με τριετή 
προϋπηρεσία, επικοινωνιακή, με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών, Η/Υ, δυνατότητα ταξιδιών εκτός 
Ελλάδας, πρόθυμη, συνεργάσιμη, με όρεξη για 
δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: cvcollect01@
gmail.com.

διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει Επιθεωρητές ISO. Πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ, γνώση της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με 
τα πρότυπα ISO (HACCP) θα εκτιμηθούν θετικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ. IS.Adm.2015/02.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ Ανάπτυξης ζητείται από Α.Ε Πα-
ροχής Υπηρεσιών, με διοικητικές ικανότητες και 
προϋπηρεσία στην οργάνωση τηλεφωνικών πω-
λήσεων και εξωτερικών πωλητών. Βιογραφικά 
στο e-mail: energodynamiki2014@gmail.com, 
κωδ: ΚΘ 300.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί να 
προσλάβει Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρι-
σης ISO με σχετικό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση της 
Αγγλικής, IRCA Certified Lead Auditor / Auditor 
Training Course. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alexandermoore.com, κωδ. IS.Aud.2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης με γνώσεις 
marketing, με άπταιστη (μητρική) γνώση Ιταλικής 
γλώσσας, καλή γνώση Αγγλικών από εκδοτικό 
οίκο στο Περιστέρι με διεθνή δραστηριότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.
it, fax: 210 5758903.

CASA editrice con sede a Peristeri cerca 
impiegato/a italiano madrelingua, con 
conoscenze nel settore marketing e/o economico-
finanziario, buona conoscenza inglese e capacita 
organizzative. Tel: 210 5758903, e-mail: 
segreteria@edilingua.it.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης κάτοχος πτυχίου 
ΑΕΙ/ΤΕΙ με άριστη γνώση Η/Υ(MS Office-ERP), 
άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώσεις λογι-
στικής, ομαδικό πνεύμα, έδρα εργασίας Γέρακας 
Αττικης. Βιογραφικά στο e-mail: hrhellas@gmail.
com, fax: 210 6082687.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών (παρακο-
λούθηση - αναπλήρωση αποθεμάτων), συνερ-
γασία - επικοινωνία με προμηθευτές στη Θήβα. 
Θέση Χαραϊντινί. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Επιχείρησης με Πτυχίο ΑΕΙ, 
ΤΕΙ και 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκά και 
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης για διαχείριση 
των ως άνω προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistirio@koispe.org.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος επιθυμεί 
να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη Γενικού 
Διευθυντή. Οι υποψήφιοι να διαθέτουν εκτενή 
προϋπηρεσία σε εμπορικές και ακαδημαϊκές θέσεις 
στο χώρο της ιδιωτικής μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ε-mail: managingdirector.edu@
gmail.com., κωδ: ΓΔ_01_2015.

ΤΟ Κ.Ε.ΑΝ του θρυλικού στρατηγού Ακρίτα ζητά 
Στελέχη Πολιτικού Κόμματος για συγκρότηση 
εκλογικών συνδυασμών σε ολόκληρη την επι-
κράτεια. Σύντομο βιογραφικό στα γραφεία μας Λ. 
Συγγρού 11 - Αθήνα. Τηλ: 210 3625644.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Επιχειρήσεων για στελέ-
χωση θέσεων γραφείου. Μόνιμη απασχόληση, 
σταθερός μισθός. Τηλ: 6949 856652.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών και διαφημιστικών κα-
τασκευών ψηφιακών εκτυπώσεων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Συνεργάτη /δα για οργάνωση και 
διεύθυνση νεοσύστατου τμήματος πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: pro@proothisi.gr.

Η METAL INOX ΑΕ ζητά Συνεργάτη για ίδρυση 
συνεργατικής ΙΚΕ για τη διαχείριση του έργου 
της, με ειδικότητα: Απόφοιτος Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου κατεύθυνση Πωλήσεις - Marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@metalinox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξίες. 
Οργανωτικός και άκρως εμπιστοσύνης άτομο για 
Διευθύνων Σύμβουλος σε πολυεθνική διαφημι-
στική εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις Οικονομικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvcollect01@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, ή και Marketing με άριστη γνώση 

Αγγλικής γλώσσας και 5ετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Δυνατότητα ταξιδιών στο εξω-
τερικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@ofae.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Διαχείρισης Πελατεια-
κών Σχέσεων σε πανευρωπαϊκή εταιρία, για την 
αντιπροσώπευση της στην Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@updience.com. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος /Συνεργάτιδα με καλή χρήση 
Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη και ικανότητες επικοι-
νωνίας, από νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: gxtgroup@gmail.com, 
κωδ: Syn1-sk. 

Marketing-δημόσιες Σχέσεις 
-διαφήμιση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άνεση επικοινωνίας - καλή 
εμφάνιση και εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις, 
για στελέχωση εταιρίας με έδρα το Μοσχάτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: mm_newst@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ AdWords Campaign Manager με 
έδρα το Χαλάνδρι. Μόνο πελάτες εξωτερικού. 
Οπωσδήποτε: Σκέψη business, native, Αγγλικά, 
2ετή εμπειρία adwords, πιστοποίηση adWords. 
Προαιρετικά: πιστοποίηση analytics, Γαλλικά, 
Γερμανικά. Βιογραφικά στο e-mail: hgesia@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διοίκησης με γνώσεις 
marketing, με άπταιστη (μητρική) γνώση Ιταλικής 
γλώσσας, καλή γνώση Αγγλικών από εκδοτικό 
οίκο στο Περιστέρι με διεθνή δραστηριότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.
it, fax: 210 5758903.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη για Δικτυακό Marketing 
(MLM) νέας αντιπροσωπείας Αμερικάνικης εταιρίας 
προϊόντων και υπηρεσιών. Απαραίτητα γνώση Η/Υ, 
οργάνωση, επικοινωνιακές ικανότητες, διαχείριση 
ανεξάρτητης συνεργασίας. Προϋπηρεσία επιθυ-
μητή Βιογραφικά στο e-mail: manosgroupmlm@
gmail.com, θέση: M1-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για παραγωγή διαφήμισης 
σε κατάλογο αγοράς. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: vp@windeals.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Management, Marketing 
με μεταπτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για 
επιμέλεια φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων, για το τμήμα πωλήσεων από 
μεγάλη διαφημιστική εταιρία, να εκπαιδευτούν/
εργασθούν στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών online marketing, 
web vision plus, ζητά Digital Marketing και SEO 
Specialist για εργασία από το χώρο τους. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@webvisionplus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι παραγωγοί διαφήμισης 
από την εφημερίδα free press με γνώσεις επι-
κοινωνίας/marketing/οργανωτικότητα, καλή 
αντίληψη της ελληνικής αγοράς και επιμέρους 
τοπικών αγορών εντός Αττικής. Άμεση συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info.fact3@gmail.com, 
τηλ: 210 5317214.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Στέλεχος 
Δημοσίων Σχέσεων - Marketing - Χορηγιών και 
διαφήμισης με ανάλογες σπουδές και προϋπη-
ρεσία στις χορηγίες. Παροχές: μισθός, ασφάλιση 
και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 6 πτυχιούχους management 
- marketing - public relations για στελέχωση νέας 
διεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, τηλ: 210 6773990. Κα Παππά.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με πολυεθνική 
εταιρία marketing. Θα προτιμηθούν άνθρωποι: 
φιλόδοξοι, εργατικοί, επικοινωνιακοί. Παρέχονται: 
εκπαίδευση δωρεάν, ευέλικτο ωράριο. Δυνα-
τότητα εργασίας από το χώρο τους. Βιογραφικά 
στο e-mail: te.angel28@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Marketing σε πανευρωπαϊκή 
εταιρία, για την αντιπροσώπιση της στην Ελλά-
δα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@updience.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία internet στο Μεταξουργείο 
άτομο με γνώσεις πάνω στο facebook. Προϋπη-
ρεσία στα social media θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@galaxynet.gr.

TO SPORTS8, το μεγαλύτερο αθλητικό portal 
ζητά Στελέχη Πωλήσεων - Διαφημιστές για το 
διαφημιστικό τμήμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
v.bersimi@sports8.gr, τηλ: 210 2829634.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά νέα για 
Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Απα-
ραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail:pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για τις θέσεις δη-
μοσίων σχέσεων. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και άριστη επικοι-
νωνία. Πρόσφατη φώτο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr κωδ: REC.

REMARC Agency is looking for PR Officer for 
Cyprus, with English/German/Dutch/French, 
from middle of March until 31/11/15. Previous 
Experience is a plus. Accommodation, food, one-
way ticket included. CVs to: remarc@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Μ.E ταχύτατα αναπτυσσόμενη ζητά 
Συνεργάτες στον τομέα των ΜΜΕ για συνεργα-
σία. Επιθυμητή εμπειρία στις πωλήσεις και στο 
marketing για ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. Τηλ: 
215 5516402, ώρες επικοινωνίας: 11:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τη μεγαλύτερη 
εταιρία δικτυακού Marketing με αποδεδειγμένα 
το καλύτερο σύστημα αμοιβών. Δραστήριους με 
κέφι και όρεξη για εργασία. Τηλ: 6987 058788, 
6987 059598.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ανάπτυξης Marketing Βι-
ομηχανικού Προϊόντος στη διεθνή αγορά για την 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: contact@multitank.net.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από Αμερικάνικη εταιρία 
για απασχόληση σε Δημ. Σχέσεις, Marketing 
και Οικονομικά. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ με γρήγορη ανοδική πορεία ζητά 5 δυ-
ναμικούς Πτυχιούχους Marketing Μanagement 
και Δημοσίων Σχέσεων με ικανή / υπεύθυνη 
εργασιακή εμπειρία για άμεση στελέχωση θέ-
σεων νέας διεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mallas192@yahoo.gr. Κος Μάλλας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ταχύτατης αναπτυσ-
σόμενης εταιρίας στο χώρο της διαφήμισης 
μέσω του διαδικτύου. Προμήθεια 80%, ευέλικτο 
ωράριο. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Ώρες 
επικοινωνίας με την Υπεύθυνη Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης 18:00-22:00. E-mail: elena-scarlet@
hotmail.com, τηλ: 6980 056676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, ή και Marketing με άριστη γνώση 
Αγγλικής γλώσσας και 5ετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Δυνατότητα ταξιδιών στο εξω-
τερικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@ofae.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα (τμήμα Πωλήσεων) με ή χωρίς 
εμπειρία για εκπαίδευση και εργασία ως Πωλητές 
/τριες στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά Λο-
γίστρια για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και 
καλός γνώστης εργατικών, αμοιβή με τιμολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: derman1s@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου με προϋπη-
ρεσία στον κλάδο από κατασκευαστική εταιρία 
στην περιοχή των Οινοφύτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@pafos.gr. τηλ: 2262 031919.

H ETEA AE αντιπροσωπεία VW-AUDI στη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για προσωρινή εργασία, Υπάλληλο 
Γραφείου - Λογιστηρίου με γνώσεις λογιστικής, 
ικανότητα επικοινωνίας και επαφής με πελάτες. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
zinomesi@etea.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε βιομηχανική εταιρία 
χρωμάτων με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.kechagia@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαχείρισης ακίνητης περιουσίας ζητά 
Υπάλληλο Λογιστηρίου, απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ (οικο-
νομικών/λογιστικής κλπ) για 6μηνη απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλι-
κών/Η/Υ (MS office και κυρίως Excel - κεφάλαιο 
5 θα συνυπολογιστεί). Βιογραφικά στο e-mail: 
aris.pantos@cbre.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ξενοδοχειακή 
εταιρία για εργασία στην Πάλαιρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών και γνώση Αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: acc.job.offer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ΑΕ διεθνών 
μεταφορών για πλήρη απασχόληση στο τμήμα του 
λογιστηρίου. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών Η/Υ 
και αντίστοιχο πτυχίο. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvtranssubmit@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές - Φοροτεχνικοί, νέοι 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών για απόκτηση 

συνέχεια στη σελ. 22



Our company Allabouthotels.com, has been active in the market since February 2004. Allabouthotels.
com, gives the possibility of making hotel reservations, easily and dependably. Our company’s staff is 
expertly trained to inform of the full facilities of each hotel, and can easily confirm instant availability 
over the phone. Since we strongly believe primarily in human interaction, whatever a client can do via 
our website, we can also confirm by a simple phone call. We are looking for a person:

Web Developing Specialist

Please send us your CV to the e-mail: jobs@allabouthotels.com

For the dept of the Allabouthotels web site 
programming needs.

Following qualifications are required: 
•Specialization in computer science 
•Very good knowledge of ASP.NET, C#, VB.NET, 
MSSQL, XML, XSLT, MVC, JQUERY, AngularjS, 
Web Services (WSDL/SOAP), CSS 
•Excellent English language skills 
•2 years of experience in a similar position 
•Good team spirit and able to work  
in a competitive environment 
•Completed military obligations  
(for male candidates)

The following qualifications will be highly 
appreciated: 
•Familiarization with web technologies  
(like jee, php etc) 
•Good knowledge of SEO 
•Previous experience in web sites  
in tourism

We offer: 
•A competitive remuneration package  
and benefits package 
•A pleasant working environment 
•Training in advanced technologies 
•Career progress opportunities

Clojure Software Developer 
in Thessaloniki, Greece

•Have you worked or experimented with Clojure? If not, do you consider yourself a quick learner? 
•Do you know the principles of analytics and understand its impact on our everyday lives? 
•Would you like to be involved in building an industry-changing data solution?

Bare Square is looking for a Clojure Developer to help us continue to build it.

Our ideal candidate has led delivering complex processing pipelines of data-heavy systems. However, 
we will also consider curious developers who are determined to take their skillset to the next level.

If you have bold professional goals, are intrigued about future technologies, and you are not intimidated 
by the data management challenges that spread from hosting infrastructure to ensuring anonymized 
data collection, you are welcome to reach out and introduce yourself to our team.

What you will do:You will be working with our experienced analysts to evaluate the effectiveness of 
our in-house statistical algorithms. Depending on what you find, you will then modify the system to 
perform better in terms of how the data is collected, cleaned and improrted in our data warehouse. 
Your responsibilities will also include the statistical algorithms used to recognise patterns in the data 
and how these findings are reported in the form of visualisations and generated text.

In short, expect to do ad-hoc data exploration when prototyping new ideas with the rest of the team, and 
then to incorporate them as new features into the Clojure analytics pipeline in a bi-weekly release cycle.

In any case, expect to gain new skills, including the Clojure programming language, and the nitty gritty 
of hosting software in the cloud, in order to serve the needs of multinational organizations.

As a company, we believe in the personal development of our team members, and we invest in training 
them in cutting edge technologies and techniques.
Who we are looking for the person we are 
looking for: 
•is determined to make data worthwhile 
•has genuine team spirit, is open to learning, 
and feels strongly about sharing knowledge 
•wants to build value for their clients and have 
a positive impact on their community 
•has faith in well-intentioned people, is not 
afraid to show originality, and wants to achieve 
great professional output while having fun  
in the process.

Desired skills and experience: 
Essential: 
•Java, Ruby, or Python experience 
•PostgreSQL or MySQL

Important: 
•R, statistics and machine learning 
•Linux admin skills

Nice to have: 
•Clojure experience 
•Basic ElasticSearch experience 
•Familiarity with functional programming 
•Amazon Web Services (AWS), or an equivalent 
cloud platform (Google, IBM) 
•Familiarity with any web analytics platform 
(Adobe Analytics, Google Analytics, Piwik, 
Snowplow)

Send your CV to the following e-mail: 
georgios.grigoriadis@bare-square.com

The Natural Gas Supply Company of Thessaloniki S.A., with headquarters in Thessaloniki, wishes to 
cover the following position in the organization, human resources & ICT unit:

ICT Assistant - Thessaloniki 
(4-months contract)

Job description: As an ICT assistant the employee will work under the guidance of ICT administrators, 
as part of a highly professional ICT team to provide services with secure, reliable and feature-rich 
business platforms.

•Entry level systems administration 
•1st level help desk 
•Installation & configuration of new computers 
•Overall ICT fixed assets management 
•Server room settlement

Invitations to participate in the selection procedure 
will be extended only to candidates whose 
profile corresponds to the following required 
competencies, experience and specialized skills:

Required competencies / experience: 
•IEK/ TEI (information technology related) 
•MS Office

Specialized skills: 
•Knowledge of standard Windows operating 

system configurations Microsoft Exchange  
& Active Directory

Personal characteristics: 
•High learning skills & quick witted in order 
to rapidly learn how systems are designed, 
operated & used 
•Excellent analytical & problem-solving skills 
•Team spirit 
•Sense of responsibility

Those who believe that meet the requirements and are 
interested in the position are invited to submit their 
CV to the following e-mail:  cv@epathessaloniki.gr. 
All applications will be handled with the outmost 
confidentiality.

Τεχνικός - ναυτιλιακός όμιλος υψηλής τεχνολογίας ζητεί:

Tεχνικούς Πληροφοριακών Συστημάτων  
Ανώτερης / Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Με απαραίτητη ειδίκευση/εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα Windows Server, τεχνολογίες Microsoft 
(Active Directory, Exchange κτλ.) και σε δίκτυα TCP/IP.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) και αποστολή βιογραφικού μέσω του link: http://www.
assodivers.gr/en/about/careers

MyOmega is the technology company for the internet of things. MyOmega is a growing company, 
specialized in R & D for information and communications technology services and products. MyOmega 
provides mobile technology and application services, mobile IP and products.

We are located in Athens and Nuremberg. Our customers are top international companies in the forefront 
of the technology. MyOmega is currently seeking to recruit candidates with the following academic 
and professional skills:

SW Application Designers

SW Platform Embedded Designers
•All of the above, plus Intel, ARM platforms

System Engineers
•Definition of systems through architectural 
methods 
•Definition of system components  
and Interfaces 
•Requirements management from definition  
to acceptance 
•Definition of system content and capabilities 
from white papers to architectures 
•System creation with multi-competence teams

Qualifications: 

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

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

•Excellence in graphical subsystems,  
MMI 
•Application techniques, efficient creation  
of high Performing 
•Applications and Application Frameworks 

•C, C++, Java 
•Linux/Android environment 
•Code optimization, Security Protocols, 
Cryptography, Smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

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

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

What you will do 
•Develop new features for our rich web client  
in JavaScript 
•Apply BDD/TDD techniques throughout  
the whole development stack 
•Work closely together with the rest  
of the team on concept, UI design and technical 
solutions for the entire product 
•Optimize existing features for performance 
and stability

What we look for 
•2 - 5 years of working experience 
•Experience in developing rich web client 
applications 
•Experience with TDD, BDD and Agile software 
development 

•Good knowledge of JavaScript, jQuery  
and HTML5 
•Experience in a source control system 
(preferably Git) 
•Basic understanding of Unix 
•Very good knowledge of English

What would be nice to have 
•Knowledge of a modern web framework  
(RoR, Django, Backbone, Angular etc.) 
•Knowledge of NoSQL databases  
(preferably MongoDB) 
•Knowledge of relational databases 
•Experience in search platforms  
(Solr, Elasticsearch) 

Please apply at the following e-mail: jobs@
coreon.com, website: http://www.coreon.com/jobs

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

Δερματολόγο
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αντίστοιχος τίτλος  
ειδικότητας 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώσεις και ενδιαφέρον  

για την ιατρική αισθητική 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση  
θα εκτιμηθεί.

Προσφέρονται άριστες  
συνθήκες εργασίας  

και προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: dimitriou.kris@gmail.
com. Τηλ. κεντρικής διοίκη-
σης: 2310 242429.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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εργασιακής εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, 
μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: Hraklitos@the.forthnet.gr, τηλ: 2310 
275605, κος Ηράκλειτος κέντρο λογιστικής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή - Υπάλληλος Μισθο-
δοσίας με έδρα τη Λάρισα, για πλήρη απασχόλη-
ση. Απαραίτητη πρότερη εμπειρία στην έκδοση 
μισθοδοσίας (2 - 3χρόνια) και άριστη γνώση 
προγράμματος μισθοδοσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: etaireialar@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπάλληλο Γραφείου - Γραμματειακή 
Υποστήριξη για το λογιστήριο για 4ωρη πενθήμερη 
απασχόληση. Κάτοικος νοτίων προαστίων και απο-
κλειστικά οικονομικής κατεύθυνσης. Βιογραφικά 
με επισυναπτόμενη πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@safebusiness.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία από με-
ταφορική εταιρία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 
για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη γνώση στην 
καταχώριση παραστατικών βιβλίων Γ’ κατηγο-
ρίας/γνώσεις προγραμμάτων epsilon/κεφάλαιο 
4/δηλώσεις ΦΠΑ εισοδήματος/Ε9/μισθοδοσία 
κ.α E-mail: kourtgeo@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο, ζητά Φοιτήτρια ΤΕΙ λογιστι-
κής για πρακτική άσκηση. Το γραφείο βρίσκεται 
πλησίον σταθμού Νέας Ιωνίας. Επιθυμητό μετα-
φορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: platjohn@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με προϋπηρεσία από εταιρία 
συστημάτων ασφαλείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη/Διαχειρίστρια Λογιστηρίου/
ταμείου/συναλλαγών και άλλων λειτουργιών 
γραφείου από εταιρία εμπορίας ειδών θέρμανσης/
υδραυλικών. Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα: 
πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα οικονομικών/λογιστι-
κής ή άλλα παρεμφερή. Γνώση office/Αγγλικών, 
λογιστικής και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr.therm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή πτυχιούχος ΑΕΙ-
ΑΤΕΙ με 2 ετή προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση 
λογιστικής και ΦΠΑ, για part-time απασχόληση 
σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ifinance@otenet.gr, fax: 210 7257634, τηλ: 
210 7235757.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για φοροτεχνικό - λογιστικό 
γραφείο με εμπειρία και γνώσεις μισθοδοσίας. 
Τηλ: 6944 343109. Κος Σώφρονας Γεώργιος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια από ασφαλιστική εταιρία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και άπταιστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο. 
Γνώσεις - ταχύτητα χειρισμού προγραμμάτων 
epsilon, απλογραφικών - διπλογραφικών βιβλίων, 
εργατικά, δηλώσεις ΦΠΑ εισοδήματος, νομικών - 
φυσικών προσώπων, Ε9. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@maestrogroup.gr, κωδ: ‘LOG’.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για να εργασθεί σε 
λογιστικό γραφείο. Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με 2 
- 4 έτη προϋπηρεσίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alespap@gmail.com .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γραφείο 
στην Αγία Παρασκευή, με γνώσεις προγραμμάτων 
epsilon και κεφαλαίο, δηλώσεων νομικών - φυ-
σικών προσώπων και δυνατότητα εξωτερικών 
εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: kenepixy@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια από λογιστικό γραφείο με 
γνώσεις βιβλίων Β ‘και Γ’ κατηγορίας - φορολογικές 
δηλώσεις. Απαραίτητη εμπειρία σε λογιστικό γρα-
φείο. Βιογραφικά στο e-mail: logistikografeio2@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από Α.Ε με έδρα ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
Ώρες εργασίας 40 ώρες / εβδομάδα. Καθαρός 
μισθός 600€ ανά μήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
odosimansi@tee.gr, fax: 2310 797880.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Βοηθός Λο-
γιστηρίου με γνώσεις λογιστικής, μισθοδοσίας, 
Αγγλικών, πολύ καλό MS office, πρόγραμμα 
eurofasma και σχετική προϋπηρεσία. Πλήρης 
απασχόληση, βασικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: pontikas.v@orancon.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά να προσλάβει άμεσα 
Λογιστή με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κα-
τεύθυνσης. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε 
αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sybraxis.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέα για τη θέση Βοηθού 
Λογιστή. Γνώσεις σύγχρονης λογιστικής, Η/Υ, Αγγλι-
κών και εμπορικής διαχείρισης. Επιθυμητή γνώση 
κεφαλαίου. Βιογραφικά στο e-mail: viografika.
trend@gmail.com, (απαραίτητη ένδειξη: LOG).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη ΑΕ εταιρία Υπεύθυνος 
Μηχανογράφησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 έτη σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την ευρύτε-

ρη περιοχή της Πάτρας, επιθυμεί να προσλάβει 
Λογιστή με τουλάχιστον 5 - έτη εμπειρία σε Γ’ 
Κατηγορίας Βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvpatra1@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης αναζητεί 
υποψηφίους για τη θέση του Βοηθού Λογιστή. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
fouledakis.taxoffice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί/ Λογιστές/ Φοροτεχνικοί/ 
Πτυχιούχοι οικονομικών σχολών/ για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
Hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Μηχανογράφησης, με ελάχι-
στη προϋπηρεσία 2 ετών στην υποστήριξη ERP και 
εμπορικών προγραμμάτων. Δίπλωμα οδήγησης, 
σχετική γνώση λογιστικών, ικανοποιητικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@businessoftware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία εργα-
σίας σε λογιστικό γραφείο, τήρησης βιβλίων Β’ 
και Γ’ κατηγορίας, γνώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος, 
διαδικασιών ΔΟΥ και ΓΕΜΗ από εταιρία Λογι-
στών - Φορολογικών Συμβούλων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdep.ants@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση και εμπειρία 
στις φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων. 
Βιογραφικά στο e-mail: forologikesdilwseis@
gmail.com.

Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές -Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι με μετα-
πτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέλεια 
φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα Κοστολόγο 
κατά προτίμηση από περιοχή Χαλκίδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr. Tηλ: 2262 031919.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με γρήγορη ανάπτυξη ζητά για 
άμεση πρόσληψη 6 απόφοιτους πανεπιστημίου 
(ΑΕΙ - ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης, για άμεση 
στελέχωση κενών θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, Κα Καρρά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σπουδάστρια Οικονομικής Σχολής 
για απογευματινή 5ωρη απασχόληση. Τηλ: 
6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Μισθοδοσίας από κορυφαία 
εταιρία, απόφοιτος ΤΕΙ και άνω με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον ένα χρόνο σε αντίστοιχη θέση. Καλή 
γνώση SCAN HRMS. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmougaraki@icap.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα, αναζητά Υπεύθυνο για τη 
θέση του πιστωτικού ελέγχου πελατών (credit_
control). Καλή γνώση excel απαραίτητη. Εμπειρία 
σε ERP και ικανότητα οργάνωσης και επικοι-
νωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: recruitment@
stassinopoulosae.gr. κωδ: CC2015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διεθνής εταιρία Οικονομολό-
γοι - Τραπεζικοί, έμπειροι σε αγοραπωλησίες 
τραπεζικών χρεωγράφων διεθνώς (BG-LC). Να 
έχουν τραπεζικές προσβάσεις για να ελέγχουν 
διατραπεζικά τα χρεώγραφα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: Fin-TRAD-SK.

Η METAL INOX ΑΕ ζητά Συνεργάτες για ίδρυση 
συνεργατικής Ι.Κ.Ε. για τη διαχείριση του έργου 
της. Ειδικότητα: Απόφοιτος Οικονομικού Πανε-
πιστημίου, κατεύθυνση οικονομικά-logistics. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@metalinox.gr.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνέταιρος-Συνεργάτης από εν λειτουρ-
γία πρακτορείο ασφαλειών, με άδεια Ασφαλιστή. 
Βιογραφικά στο e-mail smnewdeal@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Υπάλληλοι για άμεση 
πρόσληψη, απόφοιτοι οικονομικών σχολών ή 
πρώην τραπεζικοί από μεγάλη ασφαλιστική εταιρία 
για στελέχωση ειδικού τμήματος. Ασφάλεια - 
προμήθειες - bonus - εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ggeorgakopoulos@europisti.gr.

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητείται Ασφαλιστής 
με πιστοποίηση, πολύ καλός γνώστης του αντικεί-
μενου και της αγοράς, επιθυμητό χαρτοφυλάκιο. 
Ασφάλιση και μισθός συζητήσιμος. Προσφέρεται 
bonus, παρέχεται περιβάλλον γραφείου και γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
pkotziaras@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές, Πωλητές και Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες, που θέλουν να αναπτύξουν το 
πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνεται-
ρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πωλήσεων IΝΤΕRAMERICΑN στη 
Θεσσαλονίκη αναζητά συνεργασίες με Επαγγελ-
ματίες Ασφαλιστικούς Συμβούλους (άδεια άσκη-
σης επαγγέλματος). Όροι συνεργασίας ιδιαίτερα 
ελκυστικοί! Υψηλές προμήθειες και bonus βάσει 
καινοτόμου αναπτυξιακού κανονισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: chavianidis@gmail.com.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πωλήσεων INTERAMERICAN ζητά 

Συνεργάτες για στελέχωση δυναμικού πωλή-
σεων χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών 
προϊόντων. Ευχέρεια επικοινωνίας, επιθυμητό 
πτυχίο τριτοβάθμιας. Ελκυστικό πακέτο αμοιβών, 
εκπαίδευση για απόκτηση άδειας ασφαλιστικού 
συμβούλου. Βιογραφικά στο e-mail: chavianidis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ομαδάρχης Ασφαλίσεων από ασφα-
λιστικό γραφείο 30 ετών λειτουργίας, με δική 
του ομάδα για συνεργασία. Αμοιβή συνεργασίας 
συζητήσιμη. Βιογραφικά στο e-mail: anaptigma@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος από ασφα-
λιστικό γραφείο 30 ετών λειτουργίας έμπειρος, 
επικοινωνιακός και άριστα καταρτισμένος. 
Προσφέρονται: βάση μισθού και ασφάλιση υπό 
προϋποθέσεις - επιπρόσθετα μπόνους, γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
anaptigma@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 5 Συμβούλους Ακινήτων με ισχυρή 
ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων στα Βόρεια προά-
στια και στο κέντρο Αθήνας για να αναλάβουν την 
διαχείριση πελατολογίου. 12ωρη γραμματειακή 
και διοικητική υποστήριξη. Υψηλές αμοιβές. Τηλ: 
6989 401945.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ εταιρία ζητά Συνερ-
γάτες για την προώθηση τραπεζικών προϊό-
ντων και υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
vaiosmoustaklis@yahoo.gr, τηλ: 210 6990112.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Στελέχη ζητούνται από 
χρηματοοικονομική εταιρία για τη διαχείριση των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και προϊόντων εξοικονό-
μησης ενέργειας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
energyfinance.gr, τηλ: 210 6990114.

Προγραμματιστές-Αναλυτές 
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
Η ΕΤΑΙΡΙΑ RDC Informatics ζητά Web Designer 
HTML / CSS Author - Developer για πλήρη απα-
σχόληση στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@rdc.gr, fax: 210 5150256.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Προγραμματιστή γνώστη 
Ms Access/SQL Server για μόνιμη απασχόλη-
ση. Προαπαιτούμενο η σημαντική εμπειρία σε 
προγραμματισμό Access ή SQL. Βιογραφικά στο 
e-mail: dkonlos@mesogeos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ VB Προγραμματιστής για ανάπτυξη, 
συντήρηση και βελτίωση λογισμικού της εται-
ρίας. Βιογραφικά στο e-mail: attinfo@mail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπειρία σε 
ανάπτυξη ASP.Net Web εφαρμογών σε C#, HTML/
CSS/jQuery/XML. Καλή γνώση web services, 
aDO.nET και SQL βάσεων δεδομένων και γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer έμπειρος με άριστη 
γνώση PHP, jQuery, Front-End-Development, 
mySql, javascript, HTML5, CSS, Αγγλικά για 
δημιουργίες και συντηρήσεις διεθνών portals. 
Βιογραφικά με portfolio στο e-mail: cvjobslinks@
gmail.com, κωδ: wzx.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Πληροφορικής με μετα-
πτυχιακά από εκπαιδευτικό κέντρο για επιμέλεια 
φοιτητικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 210 9211527.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής βιομηχανικών ηλεκτρονικών 
ζητά έμπειρο Προγραμματιστή Εφαρμογών σε 
microcontrollers. Απαραίτητη η γνώση προγραμ-
ματισμού σε C και C++. Προσφέρεται πλήρης 
απασχόληση. Επιθυμητή σχετική εμπειρία και 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ps@indinf.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Net Developer με αποδεδειγμένη 
εμπειρία/ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και 
εξαιρετική γνώση C# ή και VB.Net, SQLServer. 
Παρέχονται άριστες συνθήκες εργασίας, και 
εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@geobanking.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer έμπειρος, για δημι-
ουργίες και συντηρήσεις portals. Απαραίτητα: 
άριστη γνώση PHP, mySql, javascript, jQuery, 
Front-End-Development, HTML5, CSS, Αγγλικά. 
Επιθυμητή γνώση Ruby. Βιογραφικά με πλήρες 
portfolio στο e-mail: cvjobslinks@gmail.com, 
κωδ: wzx.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με 3 + έτη εμπειρία 
προγραμματισμού για δημιουργία και συντήρηση 
portal. Απαραίτητα: άριστη γνώση PHP/mySql/
javascript/jQuery/Front-End-Development, 
HTML5,CSS, Αγγλικά. Βιογραφικά με πλήρες 
portfolio στο e-mail: 2multradynamic5@gmail.
com, κωδ: wdsk.

H MICRONET ζητά Senior Front End Web 
Developer με 3ετή προϋπηρεσία, άριστα ASP, 
Net, HTML, JQuery, CSS, JSON. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις C# και SQL Server. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@micronet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με προϋπηρεσία και 
γνώσεις joomla ή wordpress για 8ωρη εσωτερική 
απασχόληση. Μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@aboutnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer /(Front end Web 
Developer) για τη δημιουργία portal. Ο ενδια-
φερόμενος να διαθέτει portfolio και να γνωρίζει 
html5, CSS3, Zurb foundation και τη βασική λογική 
του AngularJS. Τηλ: 6971 966986.

WEB DEVELOPER ζητείται από εταιρία, με γνώ-
σεις και εμπειρία php, html, css, js, Wordpress, 
BuddyPress, Joomla, PrestaShop, Magento, Adobe 
CC, PhoneGap, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@bnet.gr, fax: 210 7298391.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές για κατασκευή 
web - διαχείριση και για διάφορα άλλα, με άριστα 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-
oneiro.gr, Τηλ: 6945 776821

Η CICICOM Ltd ζητά Junior Mobile Applications 
Developer (iOS/Android). Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σπουδαστής Πληροφορικής για απο-
γευματινή 5ωρη απασχόληση. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Συνεργάτες εξειδικευμένοι 
στον τομέα της πληροφορικής για εκπόνηση 
εργασιών θεωρητικού περιεχομένου και προ-
γραμματισμού. Μισθός συζητήσιμος. Τηλ: 251 
2510888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer από εταιρία δημιουργίας 
ιστοσελίδων και web εφαρμογών για μόνιμη 
συνεργασία, με άριστη γνώση html5, php, css, 
MySql, jQuery. Επιθυμητή η γνώση Bootstrap. 
Βιογραφικά στο e-mail: a.tachoula@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία με αντι-
κείμενο το χρηματιστήριο. Απαραίτητη γνώση της 
Αγγλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνωσεις: Mysql, 
php, html, linux, πλατφόρμα cs-cart, wordpress. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία και portfolio. Απαραίτητη 
κάρτα ανεργίας. Πενθήμερη εργασία με πλήρης 
απασχόληση. Ώρες: 9:00 - 17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dataspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια / Web Designer από εταιρία 
κατασκευής ιστοσελίδων για μόνιμη εξωτερική 
συνεργασία με πολύ καλή γνώση σε photoshop. 
Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

TEAM Coordinator as a SCRUM master, Senior 
Software Engineer. Degree in computer science 
or engineering. Minimum 7 years experience in 
software development: C#, TSQL, JavaScript, 
jQuery, .NET, MS SQL. CVs: controlntualab@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Android App Developer για 
περιστασιακή εργασία. Προαπαιτούμενα: εντιμό-
τητα, εμπειρία, δείγματα δουλειάς. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimptr@freemail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για μόνιμη εξωτε-
ρική συνεργασία, με καλές γνώσεις PHP, CSS, 
MySQL. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
ομαδικό πνεύμα, οργανωτικότητα και δυνατό-
τητα εργασίας υπό πίεση. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά Προγραμματιστή, 
πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ, με πολύ καλές γνώσεις visual 
studio, VB.NET frameworks, SQL server, ανάπτυξη 
Web Εφαρμογών, My SQL, με τουλάχιστον 2 
χρόνια εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tms.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπειρία 
σε ανάπτυξη ASP. Net Web εφαρμογών σε C#, 
HTML /CSS/jQuery/XML. Kαλή γνώση Web 
Services, ADO.NET και SQL βάσεων δεδομέ-
νων. Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: segreteria@edilingua.it.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελειόφοιτος Πληρο-
φορικής (Πανεπιστημιακού Επιπέδου) για πρωινή 
μερική απασχόληση. Να διαμένει Ψυχικό, Αμπε-
λόκηπους, Μαρούσι (υποχρεωτικά). Βιογραφικά 
στο e-mail: goules@otenet.gr.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ-
δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
IT TECHNICIAN to respond and resolve emergency 
IT requests. This includes after - hours monitoring 
for emergency calls on a rotating schedule. CVs: 
g.demos@cityu.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής Microsan ζητά 
Yπάλληλο με γνώσεις επισκευής Η/Υ για μό-
νιμη απασχόληση στη Σαντορίνη. Tηλ: 22860 
28888, Koς Σπύρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός / Ηλεκτρονικός Η/Υ-Laptop 
από μεγάλη εταιρία πληροφορικής στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Θα εκτιμηθούν επιπλέον και οι 
γνώσεις σε servers. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Αγγλικών και hardware. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τεχνικοί - Εγκαταστάτες 
δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα, τηλεφωνικά 
κέντρα και συστήματα ασφαλείας, για εργασία 
σε τεχνική εταιρία στη Μύκονο. Σοβαρότατο πα-
κέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: kostas.
andron@gmail.com, τηλ: 6980 506000.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπι-
κοινωνιών, ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με 

γνώσεις τηλεφωνικών κέντρων asterisk δικτύων 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός - Εγκαταστάτης 
δικτύων Η/Υ και WiFi για εργασία σε τεχνική 
εταιρία στη Μύκονο. Σοβαρότατο πακέτο απο-
δοχών - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: kostas.
andron@gmail.com, τηλ: 6980 506000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εμπορικού λογιστικού SW 
για λογισμικά κεφαλαίο, ατλάντις. Βιογραφικά 
στο e-mail: recrut4it@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για εγκαταστάσεις δορυ-
φορικών συστημάτων, μικτονομήσεις - βλάβες 
παρόχου από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με γνώσεις Η/Υ και εφαρ-
μογών μηχανογράφησης. Απαραίτητο δίπλωμα 
για μηχανάκι και αυτοκίνητο για τις εξωτερικές 
εργασίες. Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
kanetheo@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Τεχνικός H/Y - Τηλεπικοινω-
νιών με εμπειρία για εργασία στη Σαντορίνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: xkartimpelis@coreit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων Συστημάτων 
ασφαλείας, Πυρανίχνευσης, CCTV και access 
control με εμπειρία, διάθεση για εξέλιξη, γνώση 
προγραμματισμού με Η/Υ, δικτύων, και Αγγλικών. 
Παρέχεται πλήρης απασχόληση, συνεχής εκπαί-
δευση. Τηλ: 210 4082804, ώρες επικοινωνίας: 
08:00 - 18:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τεχνικούς φωτοτυπικών (εξωτε-
ρικοί συνεργάτες) με εμπειρία στα μηχανήματα 
Ricon, Konica, Sharp. Ώρες: 09:00 - 17:00. Να 
επικοινωνήσουν μόνο όσοι έχουν εμπειρία στα 
παραπάνω φωτοτυπικά. Τηλ: 210 5775820.

Γραφίστες-διακόσμηση 
-Τέχνες-δημιουργικό
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Mix Markt Greece ζητά άτομο με γνώ-
σεις Γραφιστικής (photoshop & illustrator) για 
πλήρες ωράριο 8:30 - 16:30 Δευτέρα - Παρασκευή 
στο Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης - Κιλκίς Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mixmarkt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Industrial - Product Designer - Αρχιτέ-
κτονας από μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: mhrdpτ@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για μόνιμη ημιαπασχόληση 
και προοπτικές εξέλιξης. Προϋποθέσεις: πτυχίο 
γραφιστικής/άριστη γνώση Adobe (Illustrator, 
Photoshop, InDesign), CorelDraw. 3ετή προϋπη-
ρεσία, επαγγελματισμός, δημιουργικό πνεύμα. 
Επιπρόσθετο προσόν γνώσεις φωτογραφίας. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: aa.supp.
serv1996@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από Αθήνα για φωτογράφιση 
γυναικείων καλσόν και καλτσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sexyfemale.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη για δημιουργία 
tv spots dvd authoring στο PC. Απαραίτητη καλή 
γνώση προγραμμάτων Premiere, After Effects, 
Avid και συναφών εργαλείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: TVPC0215.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Τυπωτικής Μηχανής με γνώσεις 
illustrator και εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία 
ζητείται από εταιρία παροχής Ν. Χαλκηδόνα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kdecor2@gmail.com, τηλ: 
210 2522101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Graphic Designer για κατασκευή 
λογότυπου εταιρίας και δημιουργία προωθητι-
κού βίντεο καμπάνιας. Βιογραφικά στο e-mail: 
bellerophoneinfo@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με εξειδίκευση στο ρούχο, στη 
μεταξοτυπία/ψηφιακή εκτύπωση. Απαιτούνται: Άρι-
στη γνώση photoshop/illustrator/corel/διαχείριση 
χρώματος. Γνώση Αγγλικών/δημιουργικό πνεύμα/
εμπειρία και γνώσεις στη λειτουργία ψηφιακών 
εκτυπωτών, large format θα εκτιμηθεί. Βιογρα-
φικό και πορτοφόλιο στο e-mail: info@aprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία ειδών βιβλι-
οχαρτοπωλείου για την περιοχή των Αχαρνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια ζητείται για εργασία με εμπειρία 
και γνώση προγραμμάτων ctp, ctf καθώς και 
μοντάζ, δημιουργικότητα και κέφι για εργασία 
σε ελληνική εταιρία στο εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvcollect01@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - Web Designer δημιουργικός -ή 
ζητείται για κάλυψη θέσης σε εκτυπωτική εταιρία. 
Βιογραφικά και δείγματα δουλειάς στο e-mail: 
cvcollect01@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια - Γραφίστρια με γνώσεις 
στο σχεδιασμό εμπριμέ υφασμάτων. Προϋπό-
θεση η γνώση corel, photo shop, illustrator. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών ζητά νέο, ταλαντούχο Γραφίστα με άριστη 
γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων inDesign, 
illustrator, photoshop. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@zeitkronen.com.
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Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, ζητά να προσλάβει: 

Senior Billing System Developer 
Κωδ. Θέσης: SBD/14

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Συλλέγει απαιτήσεις για νέες δυνατότητες που πρέπει να υποστηρίζονται στο σύστημα billing  
έτσι ώστε να υποστηρίζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας. 
•Παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος και σχεδιάζει, υλοποιεί τις βελτιώσεις  
που χρειάζονται για την καλύτερη λειτουργία του. 
•Υλοποιεί νέες λειτουργίες με συγκεκριμένες προδιαγραφές και με συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης 
που έχει συμφωνηθεί.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ. 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα τεχνολογικής  
ή οικονομοτεχνικής κατεύθυνσης θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MSOffice.

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Τουλάχιστον 7 έτη σε γλώσσα προγραμματισμού 
C/C++ ή σε αντίστοιχη θέση. 
•Βάσεις δεδομένων, SQL ( Sybase). 
•Λειτουργικό σύστημα Linux. 
•Αρχιτεκτονική client/server. 
•Πρωτόκολλα TCP/UDP. 
•Εργαλεία cvs/git/awk. 

•Επιθυμητές γλώσσες προγραμματισμού  
πχ perl /python 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας 
και πολλαπλών εργασιών. 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας. 
•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, 
συνεργασίας και συντονισμού ομάδας. 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα.

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

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/m8adjeg

Junior Front-end Developer 
(JavaScript, ColdFusion, Oracle, SQL) 
(ref: JFRED/02/15), Brussels, Belgium

With expertise in ColdFusion and JavaScript using JQuery and AngularJS.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading European 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 integrated, state-of-the-art technology. 
Our current IT and telecoms projects have a value exceeding 250 million euro. EUROPEAN DYNAMICS is 
a renowned supplier of IT services to European Union institutions, international organizations, European 
agencies and national government administrations all over Europe.

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

Your tasks: 
•Development, testing, deployment and maintenance of web applications using relational 
databases, JavaScript and Adobe ColdFusion; 
•Use of supporting tools such as JIRA, Confluence and Subversion; 
•Programming using SQL and drafting complex scripts in Python; 
•Integration of the developed applications with other modules; 
•Configuration and source management of developed applications; 
•Production of technical documentation including analysis documentation; 
•Provision of technical assistance to other team members.

Your skills: 
•University degree with minimum 4 years of relevant studies and professional experience in IT; 
•Minimum of 2 years of experience in the development of web applications using relational RDBMS 
and Adobe ColdFusion; 
•Extended experience in JavaScript, using JQuery and AngularJS frameworks; 
•Proven working experience with SQL, Python and Jira; 
•Ability to easily adapt and work in a team and to integrate in a multilingual environment; 
•Excellent command of English and French, both oral and written.

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: (JFRED/02/15), to the following e-mail address: 
careers@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on contract basis or remuneration with full benefits package), 
based on qualifications and experience. All applications will be treated as confidential. You may also 
consider all our other open vacancies by visiting the career section of our web site (www.eurodyn.com) 
and follow us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

ΟΜΙΛΟΣ
Από διεύθυνση H/R ομίλου επιλογής προσωπικού και για επιχειρησιακό project’s χρηματοοικο-
νομικού ομίλου ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης
Που θα στελεχώσουν  
τις παρακάτω θέσεις  
εργασίας:  
•Συντονιστής ομάδας πωλήσεων 
(managers πωλήσεων) 
•Στέλεχος διοικητικής  
υποστήριξης  
•Υπεύθυνος εκπαίδευσης -  
παραγωγής

Επιθυμητά προσόντα: 
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•Πτυχίο ανώτατης  
και ανώτερης εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 

•Προφίλ προσωπικότητας  
με αντίληψη, οξυδέρκεια,  
δυναμισμό και ωριμότητα. 
•Εστίαση στην επίτευξη  
μετρήσιμων στόχων 
•Διάθεση προσωπικής  
ανάπτυξης και φιλοδοξία  
για επαγγελματική εξέλιξη 
•Απαραίτητη εργασιακή 
εμπειρία σε τομείς: 
management, marketing,  
διοίκησης 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία  
σε κλάδους υπηρεσιών

Παροχές: 
•Σταθερές απολαβές  

και (εξαιρετικό σύστημα  
προμηθειακών απολαβών  
και bonus παραγωγικότητας 
βάση στόχων) 
•Σύγχρονο περιβάλλον  
εργασίας και ανταγωνιστικό 
πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης  
•Διαρκείς εκπαίδευση-  
υποστήριξη και παρακίνηση

Προοπτικές εξέλιξης σε ανώτα-
τες θέσεις χρηματοοικονομικής 
διοίκησης του ομίλου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
2109986750, Κα. Τσακίρογλου 
Σοφία.

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!

Solution Responsible
If you are considering the challenge of a new role in a rapidly growing global company, we are seeking 
a solution responsible with “can do spirit” to deliver excellent results. As a solutions responsible you 
will be part of the Cypriot Huawei Office located in Nicosia, Cyprus.

This is an excellent opportunity to become a part of a great team with scope for long-term opportunity 
and rewards. We are offering a challenging position and the opportunity to grow with us.

Responsibilities: The indicated position requires from the candidate to accept challenges in order to 
realize ones talent in engineering delivery project management implementation. Concrete responsibility 
requirement are as follows:

As the solution responsible, is responsible for solution sales related to all Huawei products & services, 
act as a technical consultant of our customer, explore the leads, lead to opportunities, provide solutions 
and win the projects, is the main responsible person especially during pre-sales stage.

•Expand the projects at the representative office level.  
•Further relationships with the customers’ junior- and mid-level personnel and technical personnel.  
•Independently gain insights into customers, develop the solution, and conduct network design, 
bidding, and quotation for multiple products.  
•Execute the brand marketing activities following established branding strategies.

Collect and analyze competitors’ information, participate in developing and executing competition 
strategy.

Candidate profile: 
1. Work experience and background requirement: 
•Over 5 years in telecommunications industry work experience, no less than 2 years in solution 
sales; who has solution sales experiences in wireless network with operators will be considered  
as priority;  
•Familiar with TE communications product, understands telecommunications industry  
and the needs of operators  
•Has been the technical pre-sales responsible for bidding projects, win the project since the tender 
preparation till contract signature as the project first owner 
 •Can bear hardships and stand hard work, can adapt to the multi-culture work environment, English 
can be the working language; 
 •Customer centricity, has the good teamwork spirit and interpersonal communication skill;  
•Has the good objective guidance, result-oriented, with work culture adaptiveness; 
 
2. Skill requirement: 
•familiar with GSM/UMTS/ LTE / MSAN/FTTH/Transmission/IP and other telecommunication basic 
principle, industry basic communications protocol standard and so on; 
•familiar with operators’ RFx procedure, good at technical solution development and presentation / 
clarification, contract negotiation 
•has the leadership, build project team and lead team objective guided and active cooperation;  
•has good understanding, communication skill, establishes the close customers cognition 
initiatively, can profoundly understand and analyze customer needs, can actively manage  
the customers expectation;

3. Education requirement: 
•University degree in telecommunications or electrical/electronic engineering school.

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: Demetros.Phiniotis@huawei.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι με γνώση: AutoCAD, 3Ds, 
Illustrator, Office, δυνατότητα επιμόρφωσης και 
εκπαίδευσης, αμοιβή μισθός συζητήσιμος. Βιογρα-
φικά με θέμα 3.0 στο e-mail: cv@facetoface.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Γυναικείων ενδυμάτων ζητά έμπει-
ρη Πατρονίστ - Μοντελίστ με εξειδίκευση στα 
ελαστικά υφάσματα στη Μεταμόρφωση. Γνώση 
Gerber. Τηλ: 6936 774904.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ νέα DJ για καφέ - μπαρ στα λαδάδικα. 
Τηλ: 6971 842860. Κα Νικολέτα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από Ασπιώτη Εκτυπωτι-
κή (Μαρκόπουλο Αττικής). Άριστα: photoshop, 
illustrator. Πολύ καλά: μοντάζ, σελιδοποίηση, 
Αγγλικά, H/Y. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, και ενεργή κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: evadestouni@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες από Γραφιστικό γραφείο 
έμπειροι στο χώρο του web, με όρεξη για δημιουρ-
γία, εργασία και κυρίως με πολύ επαγγελματισμό 
και όραμα. Ώρες: 10:00 - 18:00. Βιογραφικά με 
δείγματα δουλειάς. Τηλ: 6947 774447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από δημιουργικό γραφείο 
για εξωτερική συνεργασία. Γνώσεις illustrator, 
photoshop, indesign και web design επιθυμητές. 
Τηλ: 211 2145055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια / Web Designer από εταιρία 
κατασκευής ιστοσελίδων για μόνιμη εξωτερική 
συνεργασία με πολύ καλή γνώση σε Photoshop. 
Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας και Web Designer με άρι-
στη γνώση photoshop illustrator indesign after 
effects στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε web design motion graphix vide. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@24hrsonline.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εικονολήπτης /τρια, απόφοιτος ΤΕΙ ή 
ΙΕΚ, με γνώσεις στο montage για την παραγωγή 
videos, τεχνικών έργων. Απασχόληση πλήρης 
ή μερική. Βιογραφικά στο e-mail: cubus@ath.
forthnet.gr, τηλ: 210 6722360, 210 6722366, 
210 6722389.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής με προϋπηρεσία από 
ναυπηγικό - τεχνικό γραφείο γνώστης σχεδίων 
νηογνώμονα και σημαίας με καλή χρήση προγράμ-
ματος autocad για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 210 4128612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από το Pilot - Beach - Resort 
5*, στη Γεωργιούπολη Χανίων. Γνώση social 
media και σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

Call Center-Εξυπηρέτηση 
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για συνεργασία. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mariaghika7@hotmail.gr. Τηλ: 6979 649948.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πω-
λήσεων για άμεση πρόσληψη στην Καλλιθέα. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus. Ωράριο 
πρωινό - απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: 
alpha_netox@hotmail.com, τηλ: 211 1095600.

CALL CENTER επιθυμεί να προσλάβει Εκ-
πρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων για τη 
στελέχωση τμήματος του. Επιθυμητά προσόντα: 
διάθεση για εργασία και ευχάριστη προσωπικό-
τητα. Παρέχεται μισθός - ασφάλιση και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: alpha_netox@hotmail.
com, τηλ: 211 1095600.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών στα νό-
τια προάστια Αττικής. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
ωράριο πρωινό. Απαραίτητα προσόντα ευχέρεια 
λόγου, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimtzaz@yahoo.gr, Κος Τζαζόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Πωλήσεων part-time για 
ενημέρωση πελατών/κλείσιμο ραντεβού στους 
πωλητές/κάλυψη μεταφορικών. Επικοινωνιακός 
χαρακτήρας/εμπειρία σε τηλεφωνική ενημέρωση. 
Χρήση Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.
gr, τηλ: 210 2838009.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητά Υπάλ-
ληλους Γραφείου για το τμήμα επιβεβαίωσης 
στοιχείων πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευμα-
τινό. Ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 5554805.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με βασικές γνώσεις Αγγλικών 
και internet για εργασία στους Αμπελόκηπους 
και στην Αθήνα. Τηλ: 6972 449116. Κα Τζανέτη.

ΟΜΙΛΟΣ τηλεπικοινωνιών αναζητά Υπάλληλους 
με προϋπηρεσία στον τομέα τηλεπικοινωνιών 
για το τμήμα προώθησης, σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερός μηνιαίος 
μισθός, πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ και δυνατότητες 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@icomm-
plus.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με σπουδές και προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για την προώθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σε στελέχη επιχειρήσεων. Παρο-
χές: μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μερική 4ωρη απασχόλη-
ση, εσωτερική εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυ-
ξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης που βασίζο-
νται στην προσωπική προσπάθεια. Δραστηριότητα 
σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύθερο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα. Δυ-
νατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 4ωρη τηλεφωνική 
απασχόληση, με αντικείμενο την προώθηση 
προγράμματος υγείας. Ευχάριστο περιβάλλον, 
πλήρης εκπαίδευση. Βασικός μισθός και ασφά-
λιση. Τηλ: 6933 115562.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Υπάλληλους Τηλεφωνικής 
Ενημέρωσης. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Η θέση προσφέρεται 
σε πλήρης ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ άμεσα 3 υπεύθυνα άτομα για πλή-
ρη απασχόληση. Απαραίτητες βασικές γνώσεις 
ίντερνετ. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.
com, τηλ: 698 6212664.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ Υγείας ζητά να συμπεριλάβει άμε-
σα στο ανθρώπινο δυναμικό της άτομα, για να 
εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων 
σε part time απασχόληση. Τηλ: 2310 268300.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Φοιτητές - Υπάλληλους 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) για τη-
λεφωνικές πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων 
για 4ωρη πρωινή - απογευματινή απασχόληση με 
σταθερό μηνιαίο μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 26713111.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών αναζητά Τηλεφωνητές 
/τριες για τηλεφωνικές πωλήσεις στον ασφαλι-
στικό κλάδο για 4ωρη πρωινή - απογευματινή 
απασχόληση με σταθερό μισθό. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ για συνεργασία στο χώρο του 
ίντερνετ με άτομα που κατέχουν βασικές γνώ-
σεις ίντερνετ. Τηλ: 6948 343151.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με ευχέρεια λόγου 
για προώθηση κάρτας υγείας και παραφαρμακευ-
τικών. Άψογο εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές 
καριέρας, σταθερός μισθός, bonus και ΙΚΑ. Τηλ: 
6944 553324.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 15 Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
παροχών υγείας και συμπληρωμάτων διατροφής 
για τις θέσεις παραγγελιοληψίας, εξυπηρέτηση 
πελατών, διαχείρισης. Ευέλικτα ωράρια, πρωινά ή 
απογευματινά. Σταθερός μισθός. Τηλ: 6944 553324.

ΕΤΑΙΡΙΑ δυναμικά αναπτυσσόμενη στο χώρο 
των παραφαρμακευτικών προϊόντων με έδρα 
το Χαλάνδρι ζητά Τηλεφωνητές /τριες με άνε-
ση στην επικοινωνία, επαγγελματισμό, ομαδικό 
πνεύμα. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός μισθός. 
Τηλ: 6949 856652.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγγελιολήπτες από μεγάλο όμιλο 
παροχών υγείας και συμπληρωμάτων διατροφής 
με έδρα το Χαλάνδρι. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός. Τηλ: 6944 553324.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες από όμιλο 
εταιριών για τα τμήματα: εμπορικό, προώθη-
σης προϊόντων, παραγγελιοληψίας. Ευέλικτο 
ωράριο ημιαπασχόλησης, άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6944 553324.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα χαμογελαστά και με όρεξη για 
δουλειά από πολυεθνική εταιρία συμπληρωμάτων 
διατροφής για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών. 
Ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. Τηλ: 
6949 856652.

ΟΜΙΛΟΣ κάρτας υγείας προσλαμβάνει άτομα 
για τη στελέχωση των νέων γραφείων της στο 
Χαλάνδρι. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός. 
Ωράρια 6ωρα, 5ωρα, 4ωρα, πρωινά ή απογευ-
ματινά. Τηλ: 6949 856652.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες από μεγάλο όμιλο 
εταιριών παραφαρμακευτικών προϊόντων και 
συμπληρωμάτων διατροφής. Άμεση πρόσληψη, 
σταθερός μισθός, προοπτικές. Τηλ: 6949 856652.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από όμιλο υγείας για στελέ-
χωση νέων τμημάτων εξυπηρέτησης πελατών στο 
Χαλάνδρι. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός. 
Τηλ: 6949 856652.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Agent από εταιρία κάρτας υγείας 
και συμπληρωμάτων διατροφής, για διαχείριση 
πελατών, ανάπτυξη - ενημέρωση νέων προγραμ-
μάτων. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός μισθός, 
προοπτικές. Τηλ: 6949 590008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας με 
διάθεση για δουλειά και στελέχωση τμημάτων 
σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία με προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 6949 590008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με καλά Ελληνικά από 
τηλεφωνικό κέντρο για στελέχωση τμήματος 
διαχείρισης πελατών. Σταθερός μισθός, ωράρια 
6ωρα, 5ωρα, 4ωρα, πρωινά η απογευματινά. 
Τηλ: 6949 590008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Υπάλληλοι Γραφείου από Α.Ε 
συμπληρωμάτων διατροφής και παραφαρμα-
κευτικών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
για στελέχωση στο υποκατάστημα στην Αθήνα, 
περιοχή Χαλανδρίου για εξυπηρέτηση πελατών. 
Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6949 590008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από τον όμιλο 
επιχειρήσεων Agent με έδρα το Χαλάνδρι, για 
διαχείριση πελατολογίου προϊόντων υγείας και 
ευεξίας. Σταθερός μισθός, ευέλικτα ωράρια πρωινά 
ή απογευματινά. Τηλ: 6949 590008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακές ικανότητες 
για προώθηση προγραμμάτων σταθερής και κι-
νητής τηλεφωνίας για μεγάλο τηλεπικοινωνιακό 
οργανισμό. Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε χώρο 
πωλήσεων. Προσφέρονται υψηλές σταθερές μη-
νιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλιση. E-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία ιατρικών καρτών 
για δημιουργία νέων τμημάτων. Ευέλικτο ωράριο, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 211 9964013.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτήτριες ιατρικών σχολών από 
όμιλο εταιριών στο Μαρούσι για ενημέρωση προ-
ϊόντων υγείας. Προσφέρεται σταθερός μισθός 
και μπόνους. Τηλ: 210 8020550.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά Υπάλληλους Γραφείου 
για το τμήμα ενημέρωσης πελατών και διαχεί-
ριση πελατολογίου. Εσωτερική θέση γραφείου, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όμιλο εταιριών 3 Υπάλληλοι 
Γραφείου για το τμήμα ενημέρωσης πελατών 
και διαχείριση πελατολογίου. Εσωτερική θέση 
γραφείου, σταθερός μισθός, ασφάλιση. τηλ: 
210 8020550.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών, προσλαμβάνει 4 άτο-
μα για τη Ρεσεψιόν και το Τηλεφωνικό κέντρο. 
Ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας. 
Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 211 5554968.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση ζητά άμεσα 5 άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ανέλιξης. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση Πρωινή 
ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Βασικές γνώσεις 
internet επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα. Δυ-
νατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εσωτερική απασχόλη-
ση χωρίς προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικής κάρτα υγείας ζητά Υπαλλήλους 
Γραφείου, ανεξαρτήτου εμπειρίας, για ρεσεψιόν, 
αρχειοθέτηση, τηλεφωνικό κέντρο. Ευέλικτα 
ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, 3ωρα, 2ωρα πρωϊνά ή 
απογετυματινά. Δεκτοί φοιτητές, συνταξιούχοι 
και αλλοδαποί. Τηλ: 211 5554883.

GERMAN speaker for Call Center Customer 
service. Excellent German required. Full or 
part time positions available. Base and plus 
performance bonus. Very pleasant environment. 
CVs: valueon@europe.com, quoting: CSG.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη οργανωτικών 
τμημάτων. Eλεύθερο ωράριο από το χώρο τους, 
όχι ντίλερ - πλασιέ. Ανεξάρτητη συνεργασία, ήμια-
πασχόληση, δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: amesaatoma@gmail.com, τηλ: 210 
8012135, 6993 249856.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Γραμματείς για το εμπορικό τμήμα 
ενημέρωσης ιατρικών παροχών σε ανώνυμη εται-
ρία με γνώσεις H/Y και ευχέρεια λόγου. Σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Ευέλικτα ωράρια. Τηλ: 
211 5554857.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ειδών χαρτοπωλείου στον Αγ. 
Στέφανο ζητά Υπάλληλο Γραφείου για τηλεφωνι-
κή εξυπηρέτηση πελατών και παραγγελιοληψία. 
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
mariachronaki@amatalon.gr, κωδ: ΥΓ-2/2015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Εμπορικού Τμήματος 
από την την εταιρία AE για 4ωρη απογευματινή 
εργασία στα γραφεία της και τηλεφωνική ενη-
μέρωση πελατών. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
ευχέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
energodynamiki2014@gmail.com. Κώδ: 79.

Προωθητές-Merchandisers 
-Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα κάθε ηλικίας για ελεύθερη 
απασχόληση για προώθηση κάρτας γνωστού 
ομίλου. Ωράριο ελεύθερο. Τηλ: 6940 938686, 
210 8211310.

ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε ειδών αυτοκινήτων ζητά Πωλη-
τή /τρια για επίσκεψη πελατών στην Αθήνα και 
Πειραιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
στις πωλήσεις καθώς και δίπλωμα αυτοκινή-
του. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
autostatus_hellas@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για την κάλυψη 3 
κενών θέσεων στην Αθήνα στο τμήμα προώθησης 
και πώλησης κοινωνικών εντύπων. Καθημερινή 
πληρωμή, υψηλές αμοιβές, ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6980 343413.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινωνι-
ών αναζητά Προωθητή /τρια. Απόφοιτοι Λυκείου 
και άνω, σπουδαστές /τριες ή φοιτητές /τριες. Η 
θέση προσφέρεται σε μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Αντιπρόσωποι - 
Πωλητές έμπειροι από εταιρία παραγωγής και 
διανομής γανοδέρματος για την προώθηση των 
προϊόντων και την ανάπτυξη του δικτύου στην 
Ελλάδα. Τηλ: 6986 824097.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ συνεργάτης πολυεθνικής εταιρίας 
ζητάει Πωλητές για προώθηση προϊόντων υγείας 
και καθημερινής φροντίδας. Σίγουρη προοπτική 
καριέρας, συνεχή εκπαίδευση. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα για προώθηση αρωμάτων 
από αρωματοπωλείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
Τσιμισκή 31 εντός στοάς. Τηλ: 6974 107979. 
Κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι / Συνεργάτες στην 
Αθήνα για προώθηση κρητικών βοτάνων - μπα-
χαρικών. Τηλ: 6908 786190.

ΑΤΟΜΑ συνεπή για πωλήσεις/προώθηση προϊ-
όντων πολυεθνικής σε Ιδιώτες-Επαγγελματίες. 
Ευέλικτο ωράριο, μερική-πλήρη απασχόληση, 
δωρεάν συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές εξέ-
λιξης βάσει επίτευξης στόχων, ικανοποιητικές 
απολαβές με ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης προϊόντων επιθυμεί να 
προσλάβει άτομα για την προώθηση προϊόντων 
ένδυσης και επίδειξης μόδας. Η εταιρία δρα-
στηριοποιείται πανελλαδικός. Παρέχεται μισθός 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: marketing.
team24@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα από εμπορική πο-
λυεθνική εταιρία ως Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι 
και Επόπτες Δικτύου. Παρέχεται εκπαίδευση, 
ελευθερία ωραρίου και δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος - Συνεργάτιδα από νέα επι-
χείρηση διεθνούς εμπορίου με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, αντίληψη, και ικανότητες επικοινωνίας. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: gxtgroup@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη έμπειρα στο δικτυακό 
marketing (MLM) για στελέχη νέας αντιπρο-
σωπείας Αμερικάνικης εταιρίας προϊόντων/
υπηρεσιών. Καλή χρήση Η/Υ, επικοινωνιακές 
ικανότητες/διαχείριση ανεξάρτητης συνεργα-
σίας. Προϋπηρεσία δεν απαιτείται. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ManosGroupMlm@
gmail.com, κωδ: M1-sk.

ΟΔΗΓΟΣ - Πωλητής με εμπειρία σε πωλήσεις 
Ex - Van ζητείται από βιομηχανία κατεψυγμένων 
προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@olympiacroissant.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παγωτού με έδρα τη βιομηχανική περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, αναζητεί για να στελεχώσει 
το τμήμα διανομής της, ένα δυναμικό Οδηγό EX 
- Van/Πωλητή με γνώση της αγοράς παγωτού. 
Μισθός/ποσοστά. E-mail: info@icecreamfino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποκλειστική συνεργασία σε Ν. 
Ελλάδα με Αντιπροσώπους/Distributor στους 
χώρους των φαρμακείων και παιδικών ειδών, 
για τοποθέτηση νέων στην αγορά βρετανικών 
προϊόντων. Απαραίτητη η δικτύωση / εμπειρία 
στους ανωτέρω χώρους. Τηλ: 6949 615700.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής τροφίμων ντελικατέσεν, 
ζητά Εξωτερικό Πωλητή Τροφίμων για την 
προώθηση των προϊόντων της. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: geochrx@
otenet.gr, τηλ: 210 8974660.

AΤΟΜΑ επικοινωνιακά για πωλήσεις - προώθηση 
καλλυντικών προϊόντων αλόης, συμπληρωμάτων 
διατροφής, κοσμημάτων σε ιδιώτες - επαγγελ-
ματίες. Ικανοποιητικά ποσοστά κέρδους, δωρεάν 
συνεχής εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διεθνής ομάδα marketing 
Συνεργάτες για να επεκτείνουν στη Μαγνησία 

ένα affiliate πρόγραμμα στο χώρο των mobile 
apps. Μεγάλο ποσοστό προμήθειας(90%), δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6946 388049.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξα και επικοινωνιακά άτομα 
για πώληση προϊόντων αλόης. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες από εταιρία διαφήμισης 
/ marketing για κάλυψη 4 θέσεων σε τμήματα 
προώθησης υπηρεσιών και πωλήσεων. Υποψήφιοι 
αμεσα διαθέσιμοι. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: goodsmrk@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά άμεσα Εξωτερι-
κούς Πωλητές για προώθηση των υπηρεσιών 
της. Αμοιβή βάση ποσοστών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@wweb.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία καλλυντικών Προωθήτρια 
για εργασία εντός καταστημάτων στην Αθήνα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση Μανικιούρ - Πε-
ντικιούρ (δίπλωμα) και Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mavalagr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από Σύλλογο με δυνατότη-
τα 3 ημερήσιων ταξιδιών την εβδομάδα, εκτός 
Αττικής με δικό μας μεταφορικό μέσο για την 
ενημέρωση δραστηριοτήτων συλλόγου. Τηλ: 
210 5248002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία καλλυντικών Προωθήτρια 
- Πωλήτρια για εργασία εντός καταστημάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στο αντικείμενο. Θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση Μανικιούρ - Πε-
ντικιούρ (δίπλωμα) και Αγγλικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: mavalagr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για προώθηση 
χειροποίητης τσάντας και αξεσουάρ σε καταστή-
ματα. Ποσοστό επι των πωλήσεων, συζητήσιμο. 
Τηλ: 6974 731213. Κα Χρύσα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από προωθητική εταιρία. 
Εμφανίσιμες και περιποιημένες, με εμπειρία 
στο χώρο, για πενθήμερη απασχόληση σε κα-
ταστήματα καλλυντικών. Τηλ: 210 9351024, 210 
9351074, 210 2715503.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από προωθητική εταιρία, 
εμφανίσιμες και περιποιημένες, με εμπειρία, 
για διήμερη / τριήμερη απασχόληση στο χώρο 
των super markets. Τηλ: 210 9351024, 210 
93510074, 210 2715503.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα σοβαρά, για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία μέσα από το χώρο 
τους μέσω H/Y. Εισόδημα πάνω από το βασικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για ανάπτυξη πε-
λατολογίου. Προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε 
φούρνους, παντοπωλεία. Με ποσοστό. Βιογραφικό 
με φωτογραφία αν είναι διαθέσιμη στο e-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση βιολο-
γικών προϊόντων με υψηλά ποσοστά κέρδους. 
Βιογραφικά στο e-mail: pasvel@hotmail.com. 
Κος Βελίκη Πασχάλης.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης 
-Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με βασικές γνώσεις 
αργυροχρυσοχοΐας για χρυσοχοείο στη Ρόδο. 
Πλήρη απασχόληση και γνώσεις Αγγλικών. Τηλ: 
6949 196320.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα burger ζητά έμπειρο Προσω-
πικό για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή 
του Χολαργού. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιο-
γραφικά και φωτογραφία απαραίτητα. E-mail: 
burger.hiring@gmail.com, τηλ: 210 2531510.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Πω-
λητή /τρια για το υποκατάστημα της στη Νίκαια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη εταιρία λιανικής λευκών 
ειδών στη Μεταμόρφωση, Βοηθός για στελέ-
χωση τμήματος εισαγωγών. Πτυχίο σχολής 
Η/Υ, Αγγλική Γλώσσα, πλήρης απασχόληση, 
παραγωγική εργασία, ευχάριστο περιβάλλον. 
E-mail: cv.bedandbath@yahoo.com, fax: 210 
5786522, κωδ: IMPORT.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Υπάλληλοι με βεβαίωση 
Κρεοπώλη για σούπερ μάρκετ κρεάτων στη Ν. 
Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
vacumeat@hotmail.com, fax: 231 0380628.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δελούδης επιθυμεί να εντάξει στο 
ανθρώπινο δυναμικό της, Πωλητή/τρια, στέλε-
χος με γνώσεις διακόσμησης, για το κατάστημα 
επίπλων σπιτιού, κουζίνας, μπάνιου. Καλή γνώση 
Αγγλικών, Autocad, Σχεδίου. Επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: deloudis@
otenet.gr.

συνέχεια στη σελ. 26



To NILAYA SPA επιθυμεί να προσλάβει κοπέλα:

Receptionist / Υποδοχή 
με έδρα τη Νέα Ερυθραία Αττικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση τουλάχιστον 1 έτος 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
(M/S office-Internet) 
•Γνώσεις αισθητικής  
θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν 
•Ικανότητα στις πωλήσεις 

•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
με ευχέρεια λόγου 
•Ηλικία έως 35 ετών

Περιγραφή θέσης:  
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Διαχείριση ραντεβού  
και πελατολογίου 
•Διατήρηση αρχείων 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Η εταιρία προσφέρει:  
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Πλήρες ωράριο 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλού-
νται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους με επισυναπτόμενη 
πρόσφατη φωτογραφία, στο 
e-mail: nilaya@nilaya.gr

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

Main responsibilities: 
•Installs, manages, and upgrades SCADA applications located at the company’s traffic control 
centers. 
•Documents and maintains SCADA system specifications and databases. 
•Conducts testing and sets criteria on system integration for new and/or modified SCADA system 
procedures to ensure system’s accuracy and effectiveness. 
•Supports and maintains SCADA functionality including systems integration, programming,  
and support to enhance complex automation system platforms installed at the Traffic control 
centers of the company. 
•Analyzes, designs & programs new SCADA applications for the traffic control centers  
of the company. 
•Monitors Tunnels traffic control centers’ systems performance and suggests improvement actions 
on software & hardware applications in order to ensure their efficiency.

Professional attributes: 
•Bachelor degree in electrical engineering or similar 
•Postgraduate degree in automation & control field would be considered an asset 
•3-5 years of experience in a professional programming environment: 
-with Siemens S7 PLC development and 
-Siemens WINCC SCADA applications development and support 
•Strong knowledge of development methodologies, standards and procedures. 
•Excellent command of English language

Essential attributes: 
•Able to set own goals, take over responsibility for and challenge self to do better 
•Able to maintain clear, open and effective communication 
•Customer service orientation 
•Promotes cooperation and commitment within a team

Interested candidates should send their curriculum vitae by e-mail:  hr@neaodos.gr or by fax  to 210 
6178011 quoting the code (SC_0115).

Για τα κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση επιθυμούμε να προσλάβουμε:

Μηχανικό Λογισμικού 
Για το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού κεντρικού υπολογιστικού συστήματος.

Απαραίτητα προσόντα και αρμοδιότητες: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι πληροφορικής 
•Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον OracleRDBMS 
•Πολύ καλή γνώση εργαλείων JDeveloper και ADF 
•Εμπειρία υλοποίησης εφαρμογών σε περιβάλλον WEB 
•Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον.ΝΕΤ 
•Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση και έρευνα σε νέες τεχνολογίες 
•Ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και ομαδικής εργασίας

Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο μηχανικός λογισμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει όλες 
τις εφαρμογές του κεντρικού ERP της ΜΕΤΡΟ, του WMS, του MIS, των Workflow διαδικασιών και πολλά 
νέα και καινοτόμα Projects και δεν ασχολείται με προσαρμογές και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα 
πακέτα λογισμικού. Πρόκειται δηλαδή για δημιουργική απασχόληση και όχι για απασχόληση ρουτίνας.

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης και προοπτικές 
εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός θέσης: MCS02. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διαφημιστική εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει κατά προτίμηση:

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας
Έως 26 ετών ή κοπέλα που να γνωρίζει άπταιστα τα Αγγλικά για τα γραφεία της στον Πειραιά.

Περιγραφή εργασίας: 
•Διορθώσεις, επιμέλεια και σύνταξη κειμένων 
τουριστικού περιεχομένου στα αγγλικά 
•Γραμματειακή υποστήριξη

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet) 
•Kατά προτίμηση κάτοικος Πειραιά  
ή γύρω περιοχών

Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Αναπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Επικοινωνιακό άτομο

Η εταιρία προσφέρει: 
•Βασικό μισθό με αναπροσαρμογή μετά  
την παρέλευση του πρώτου τριμήνου 
•Προοπτικές εξέλιξης

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περί-
πτωση μη επιλογής, δε θα μπορέσουμε να ενημε-
ρώσουμε όλους τους υποψηφίους. Βιογραφικά 
στο e-mail: athensjobs@gmail.com

Ζητείται νέα με άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ για το:

 Τμήμα Customer Service, 
Ναυτιλιακής Εταιρίας στον Πειραιά

•Θα προτιμηθούν άτομα με σπουδές στα  ναυτιλιακά και με προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Βιογραφικά στο e-mail: cv@navicon.gr

Business Application Consultant  
(BAC - 1502)

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

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

As a business application consultant you will be involved in projects implementation and: 
•Lead the business requirement analysis to ensure client’s business processes mapping to Qualco 
software products; 
•Perform software configuration for clients; 
•Plan and effectively conduct key/end users training to ensure familiarization; 
•Plan, prepare and support clients for the user acceptance Test (UAT); 
•Provide post production support to ensure smooth transition; 
•Carry out reporting & communication to all related stakeholders throughout the implementation 
stages; 
•Share knowledge and expertise across the organization 
•Produce and maintain training material for clients

Requirements: 
To be considered you must have: 
•BSc in engineering, finance or business management; 
•Deep knowledge of the financial industry, preferably debt management’s business processes; 
•3+ years’ experience in business analysis or software application consulting; 
•Project management, strong communication and interpersonal skills, problem-solving ability 
connecting technology and business problems; 
•Competency in technical training and presentations to engage in discussions with both  
the business and technology functions at client organizations; 
•Experience in working in cross-functional, multinational teams in a fast-paced and dynamic 
environment; 
•A firm command of the English language and excellent oral and written communication skills; 
•Ability to travel; 
•Good knowledge of other languages (French, Portuguese, Russian and German) would be 
considered an asset.

Benefits: 
On top of challenging work and a competitive salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications and books

Your race, gender identity and expression, age ethnicity or disability make no difference in Qualco. We 
want to attract, develop, promote, and retain the best people based only on their ability and behaviour.

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please 
send a detailed CV to the following link: http://qualco.workable.com/jobs/41453, including the job 
code in the subject line.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία για κα-
τάστημα ρούχων στη Χερσόνησο Ηρακλείου με 
γνώσεις ξένων γλωσσών, ευχάριστο περιβάλλον 
ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
mojofa@yahoo.gr, τηλ: 6977 275753.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα εμφανίσιμα από κατάστημα 
frozen yogurt cafe στη Χαλκιδική. Παρέχεται 
μισθός ΙΚΑ διαμονή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: matsakidis2002@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη για κατάστη-
μα γυναικείων ενδυμάτων στα Βριλήσσια. Τηλ: 
210 6800801.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από εταιρία επίπλων για 
τη στελέχωση του υποκαταστήματος μας στο 
Μαρούσι, Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: Info@
electra.com.gr, fax: 2310 759477.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής έμπειρος για Υπεύθυνος 
Καταστήματος. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Άρι-
στη γνώση Η/Υ, Αγγλικής. Βασικές γνώσεις λο-
γιστικής. Ικανότητα επικοινωνίας, ετοιμολογία 
και γρήγορη αντίληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος e-shop από αντιπροσωπεία 
για τη προώθηση και διαχείριση του e-shop της 
εταιρίας. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση απα-
ραίτητη. Βιογραφικό στο e-mail: hr@efergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Πωλήτρια για κατάστημα με 
επαγγελματικά είδη κομμωτηρίου - ονυχοπλαστι-
κής. Πλήρης απασχόληση. Απαραίτητη εμπειρία 
στις πωλήσεις καλλυντικών, Αγγλικά, χρήση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: retail@hairland.
gr, τηλ: 2310 309669.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής και Μάγειρας για wine bar 
- retail shop στη Βούλα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cava.vegera@yahoo.com, τηλ: 211 0125700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από ΑΕ για καταστήματα 
εστίασης, με προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ευ-
χέρεια επικοινωνίας και όρεξη για δουλειά. 
Μισθός, ποσοστά, ασφάλιση και αυτοκίνητο. 
Βιογραφικό στο e-mail: ygeionomiki2014@
gmail.com, κωδ: 134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από πρατήριο υγρών 
καυσίμων στην Καλλιθέα, για πλήρης απασχό-
ληση, ασφάλιση. Τηλ: 6940 888333.

RETAIL Process Expert, CGBs with bachelor’s 
degree, min 2-3 years experience within the retail 
industry good knowledge of customer service, 
fluent English-German MS-Office-SAP-POS 
Software. CVs in English, photo-skype: silver.
lining37@yahoo.com, ref: SW-22.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών αναζητά Υπεύθυνο /η δια-
χείρισης εμπορικών καταστημάτων, με γενική 
προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Απαραί-
τητα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ, Αγγλικά, Η/Υ. Βιο-
γραφικά ηλεκτρονικά στην εταιρία αξιολόγησης 
σταδιοδρομίας S.I.S. στο e-mail: viografico@
successisimple.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση Πωλητή σε Κρεο-
πωλείο - Delicatessen στην περιοχή της Βούλας. 
Προηγούμενη εμπειρία και γνώση Αγγλικών 
απαραίτητη. Τηλ: 6937 274274.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πωλήτρια Λιανικής κοσμη-
μάτων για κατάστημα κοσμημάτων στη χώρα της 
Μυκόνου. (Μικρή Βενετία). Απαραίτητη όρεξη για 
δουλειά/επικοινωνία με στόχο τις πωλήσεις, 
εμπειρία/Αγγλικά. Προσφορά/μισθός/bonus/
ασφάλιση/κατοικία/προοπτικές. Κος Δρυλιεράκης. 
Ε-mail: manosdrl@otenet.gr, τηλ: 6344 337941.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Πωλητες /τριες απο εταιρία πο-
λυεθνική, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, και 
3 Μάνατζερ, για δημιουργία νέου project. Τηλ: 
6944 727748.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ εστίασης ζητούν Πωλήτριες 
με ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών στη λιανική. 
Θα εκτιμηθούν επιπλέον γνώση Αγγλικών και 
απόφοιτοι από σχολές μαγειρικής. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: hr@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Στέλεχος από εμπορική εταιρία 
για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα αρωμάτων 
στη Λάρισα, με εμπειρία στις πωλήσεις, ευχάριστη 
προσωπικότητα, άριστες επικοινωνιακές ικανό-
τητες, καλή γνώση Αγγλικών και καλή γνώση 
χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: aromas.
larisa@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια πλήρους απασχόλησης, 
σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας με προϋπη-
ρεσία στις πωλήσεις και ιδανικά στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών. Περιοχή Χολαργός. Παρέχο-
νται μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.shop2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μπουφέ - καφεκοπτείο 
με εμπειρία στον Άγιο Δημήτριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: kapotaros@yahoo.gr, τηλ: 6973 410995.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλα-
στείο στην περιοχή Π. Συνδίκα. Μία για πλήρη 
απασχόληση και μία για μερική. Πληροφορίες 
11:00 - 13:00 καθημερινά. Τηλ: 6979 118815.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα εταιρίας κι-
νητής τηλεφωνίας. Αρχικά 4ωρης απασχόλησης 

με προοπτική 8ωρης στο κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: ts konstantinoupol@
windstores.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια μερικής απασχόλη-
σης, πενθήμερη εργασία για κατάστημα λιανικής 
πώλησης. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Ms 
Office. Προϋπηρεσία μέχρι 2 έτη θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: mflp@charagionis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία ειδών Βι-
βλιοχαρτοπωλείου για το υποκατάστημα της στην 
περιοχή της Νίκαιας και του Μενιδίου. Ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, fax: 210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από κατάστημα της 
Wind στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε καταστήματα κινητής τηλεφω-
νίας. Βιογραφικά στο e-mail: telecommun46@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα στον Γέρακα 
για μόνιμη εργασία (ώρες καταστημάτων). Προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
Adlyssari@gmail.com, τηλ: 210 6611595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για night club στην περιοχή 
Εύοσμος Θεσσαλονίκης Μ Ασίας 85. Tηλ: 6986 
166600, Kος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με προϋπηρεσία για πλήρη 
ή μερική απασχόληση από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@albus.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες πεπειραμένες για ζαχαρο-
πλαστείο στα Σπάτα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση του αντα-
λακτικού - τρακτέρ για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστημα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εμπειρία 
στη λιανική πώληση θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@xaliamadas.gr.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για εξυ-
πηρέτηση - ταμείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
yokomanager@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μικρό Cafe Bar Αντωνίου Νάστου 
21 περιοχή Δελφών. Ώρες επικοινωνίας: 14:00 
- 18:00 και 20:00 - 22:00. Τήλ: 6978 860084.

Στελέχη Πωλήσεων B2B 
-Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός έμπειρος Πωλητής /τρια 
από εταιρία ειδών συσκευασίας. Καθήκοντα: εύ-
ρεση νέων πελατών, επίσκεψη στους υπάρχοντες. 
Απαραίτητη τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία 
ως Εξωτερικός Πωλητής. Βιογραφικά στο e-mail: 
gk@smarttrade.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη δικτύου 
πωλήσεων. Τηλ: 6972 449116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργα-
νωτικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλι-
ξης. Βιογραφικά στο e-mail: home_work1965@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και επαγγελματικών ει-
δών κομμωτηρίου ζητά Πωλητή /τρια. Δίνονται 
αμοιβή / bonus / κινητό τηλέφωνο. Απαραίτητη η 
κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
dschismenos@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ αποκλειστικής αντιπροσωπίας προ-
ϊόντων κομμωτηρίου και καλλυντικών προ-
σφέρει εργασία σε έμπειρο Πωλητή εντός και 
εκτός Αττικής. Προσφέρονται μισθός - κινητό 
τηλέφωνο - αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο e-mail: 
dschismenos@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου 
από το 1985, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για άμεση, 
μόνιμη εργασία. Βασικός μισθός, αυτοκίνητο, 
κινητό. Θα προηγηθούν άτομα με συστατικές 
επιστολές και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hp.komm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία στο 
Μαρούσι. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις χονδρικής, 
άμεση εργασία, ικανοποιητικός μισθός, άριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: response.
dpt@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα για προώθηση 
λιανικής/χονδρικής προϊόντων πολυεθνικής 
νεοσύστατης στην Ελλάδα. Δωρεάν εκπαίδευ-
ση, προοπτικές εξέλιξης/οικονομικής ανάπτυξης, 
ικανοποιητικές απολαβές βάσει παραγωγικότητας/
επίτευξης στόχων, bonus και κίνητρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες φιλόδοξοι και επι-
κοινωνιακοί με εμπειρία στις πωλήσεις, για να 
στελεχώσουν μια δυναμική ομάδα marketing. 
Προσφέρετε μεγάλο ποσοστό προμήθειας (90%) 
και δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6946 388049.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων με 3 έτη εμπει-
ρία στις πωλήσεις για την περιοχή της Αθήνας. 
Πρόσληψη μέσω επιδοτούμενου προγράμματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων με 3 έτη εμπειρία 
στις πωλήσεις για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Πρόσληψη μέσω επιδοτούμενου προγράμματος. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ενδιαφέρουσα πρόταση 
συνεργασίας με πολυεθνική, παραγωγό των προ-
ϊόντων της. Δυνατότητα καριέρας, οικονομικής 
ανάπτυξης, ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται δωρεάν 
εκπαίδευση, έξτρα bonus, και κίνητρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannav77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία από εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνη-
μα, πλήρης εκπαίδευση. Απαραίτητες γνώσεις 
ίντερνετ και Η/Υ. Τηλ: 2341 070332.

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

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ζητά για ημιαπασχόληση Υπεύ-
θυνο Διαχείρισης για το e-shop της εταιρίας, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εμπειρία και προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@efergy.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ οπτικών Union Optic ζητά Στελέχη για 
το Τμήμα Πωλήσεων για τις εγκαταστάσεις της 
στην Αθήνα. Προσόντα: δίπλωμα οδήγησης και 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr2@union-optic.gr. Κα Κουσαξίδου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές, Πωλητές και Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες, που θέλουν να αναπτύξουν το 
πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνεται-
ρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά και 
εμπειρία σε πωλήσεις, που θέλουν να συμπλη-
ρώσουν το εισόδημα τους, για συνεργασία με 
συνεταιρισμό. Ελεύθερο ωράριο, δυνατότη-
τα ημιαπασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.skourtas@globalassociation.gr.

ΜΟΝΑΔΑ αρτοποιίας ζητά Υπεύθυνο παραγω-
γής στην αρτοποιία και τη ζύμη και Διευθυντή 
Πωλήσεων - Πωλητές. Βασικές προϋποθέσεις 
η προϋπηρεσία στο χώρο της αρτοποιίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: .katsbros@otenet.gr, τηλ: 
6937 288096.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για την πώληση πολύ-
τιμων μετάλλων. Αμοιβή με ποσοστά επί των 
πωλήσεων. Τηλ: 6984 798060. Κος Βασίλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι και δυναμικοί Εξωτερι-
κοί Πωλητές με πάθος και ικανότητα ανάπτυξης 
πελατολογίου στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και 
Χαλκιδική. Αμοιβή αρχικά με προμήθεια και 
bonus και έπειτα με μισθό. Βιογραφικά στο 
e-mail: hello@greekcoupons.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιφερειακός Αντιπρόσωπος, Δευτέρα 
- Παρασκευή. Εργασία εξ’ αποστάσεως, γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@rimaconsgr.
com, ώρες: 10:00 - 16:00.

Η WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγείας/ευεξίας/διατροφής. Στο πλαίσιο ανά-
πτυξης του δικτύου πωλήσεών της ζητά άτομα 
σοβαρά/δυναμικά για εμπορικό τμήμα/τμήμα 
οργάνωσης/διοίκησης συνεργατών. Ανεξάρτητη 
συνεργασία. Ε-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 
6932 309100, 6986 219045.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο άμεσα για την ανάπτυξη εταιρίας 
με εμπορική δραστηριότητα, υψηλό εισόδημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων επιχειρήσεων ζητά Πωλητή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οργάνωσης σε άλλες 
επιχειρήσεις. Αμοιβή με ποσοστά. Οπωσδήποτε 
ελεύθερος επαγγελματίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
anodikiporeia@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εξαγωγική εταιρία αναζητά Πωλητή 
Εξαγωγών απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
με εμπειρία σε πωλήσεις B&B, δυνατότητα ταξι-
διών στο εξωτερικό. Απαραίτητα: άριστη γνώση 
Ισπανικών/Αγγλικών. Παρέχεται ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, μισθός και bonus. E-mail: 
st.tzanidis@hotmail.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Β2Β Πωλητές τεχνολογίας εταιρικών πελατών. 
Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, προϋπηρεσία στο 
χώρο των πωλήσεων b2b/b2c ή στο χώρο της 
λιανικής πώλησης τουλάχιστον έξι μήνες. Βι-
ογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια ως Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες. Δεν απαιτούνται γνώσεις και ερ-
γασιακή εμπειρία. Άμεση απασχόληση, πλήρης 
υποστήριξη, δυνατότητα καριέρας, υψηλές 
αμοιβές, ευέλικτο ωράριο. Tηλ: 6973 910604, 
ώρες: 09:00 - 21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ με ηγετική παρουσία στο χώρο της 
εμπορίας ειδών υγιεινής διατροφής και έδρα 
στην Αθήνα, ζητά άμεσα Ανεξάρτητους Συνεργάτες 
για το εμπορικό τμήμα και το τμήμα οργάνωση 
- διοίκησης συνεργατών. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα για νέα επιχείρηση ηλε-
κτρονικού εμπορίου. Απαραίτητη άριστη χρήση 
Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη, διάθεση για εργασία. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 

Βιογραφικά στο e-mail: euroreal1@gmail.com, 
κωδ: Syn1-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ευχέρεια στις πωλήσεις, για 
πωλήσεις - προώθηση προϊόντων πολυεθνικής, 
μερική - πλήρης απασχόληση, προσωπικό ωράριο 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, αμοιβές με πο-
σοστά βάση αποτελέσματος. Τηλ: 6945 915312.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφήμισης ζητά νέα άμεσα για 4ωρη 
εργασία. Δευτέρα - Σάββατο. Εξωτερική πώληση 
και γραμματεία. Προσόντα: άριστα Αγγλικά, Η/Υ, 
ίντερνετ, επικοινωνιακή, οργανωτική, σοβαρή. 
Τηλ: 6971 508370. Κα Ζορμπά.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού ζητά 
άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις κατόχους ΙΧ. 
Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση στην επι-
κοινωνία για επαφές με σχολεία - δήμους. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με δυνατότητα αυτοεκπλήρωσης/
επαγγελματικής ανάπτυξης, εκπαίδευση/μετεκ-
παίδευση/ευέλικτο ωράριο εργασίας. Απαιτήσεις 
της θέσης/εμπειρία σε εμπορικές θέσεις 1 έτους/
ικανότητα να πετύχει/εξαιρετικές ικανότητες επι-
κοινωνίας/δυναμική προσωπικότητα. Ε-mail: hr@
updience.com ,Biz Partner Finance Ltd/145-157 
St.John street London κωδ: EC1V4PW.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική Πωλήτρια από βιομηχανία 
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ παραδοσιακών ζυμαρικών ΔΑΡΔΟΥΜΑ 
ζητά έμπειρο Πωλητή στην Αττική. Τηλ: 6972 
443483.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Εργάνη ΑΕ αναζητά Πωλητή /τρια 
χονδρικής οπτικών ειδών για την περιοχή της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο email: erghani@erghani.
gr, fax: 210 7796891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία έμπειροι 
Πωλητές /τριες. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv.sales@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Υπάλληλοι Γραφείου από βιο-
μηχανία με τρία εμπορικά υποκαταστήματα για 
το εμπορικό τμήμα. Γνώσεις και εμπειρία στη 
γραμματεία και στον εμπορικό τομέα. Σταθερός 
μισθός, δώρα, ταξίδια. Τηλ: 211 5554805.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου αναζητά Πωλητές 
στην περιοχή της Αττικής με εμπειρία στο χώρο 
των κομμωτηρίων και άριστες διαπραγματευτι-
κές ικανότητες. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kyanaint.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες- 
Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη για την προώθηση φυτικών συμπλη-
ρωμάτων διατροφής σε φαρμακεία, Γιατρούς 
και πελάτες λιανικής. Τηλ: 6986 824097. Κος 
Γιουβανούδης Αθανάσιος.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη τύπου Ιατρικού Επισκέπτη με διάθεση 
για εργασία. Η θέση αφορά ανεξάρτητη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: .healthdxn2u@
gmail.com, κωδ: 1.

Η MEDISANA HELLAS, ζητά Πωλητή Ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων με ικανότητα στην επι-
κοινωνία, εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Πωλήσεων για μερική 
απασχόληση από εταιρία παραφαρμακευτικών 
προϊόντων στο χώρο του φαρμακείου για Αττική 
και Πελλοπόνησο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: podosan@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών για φαρμακεία, 
αναζητά Πωλητή /τρια για προώθηση υπηρεσιών 
της σε φαρμακεία στην Αττική. Γνώση social 
media, εμπειρία στο διαδίκτυο, δυνατότητα ιδίας 
μετακίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
mysocialpharmacy.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών σε φαρμακεία, 
αναζητά Πωλητή /τρια για διαχείριση δικτύ-
ου υφιστάμενων πελατών και επίτευξη νέων 
συνεργασιών. Εμπειρία στα social media και 
web marketing. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
mysocialpharmacy.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ δραστηριοποίησης στο marketing φαρ-
μακείων, αναζητά Πωλητή /τρια για τη διαχείριση 
υφιστάμενου πελατολογίου και την επίτευξη νέων 
συνεργασιών. Άριστη γνώση social media και 
εμπειρία στο διαδίκτυο. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@mysocialpharmacy.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι Πωλητές φαρμακεί-
ων, επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα (Πάτρα, 
Ιωάννινα, Ηράκλειο, Αθήνα, Καβάλα). Αμοιβή 
με προμήθεια. Βιογραφικά στο e-mail: john@
epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στο χώρο του φαρμα-
κείου. Παρέχεται προμήθεια και έξοδα κίνησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: john@epsilonk.gr, τηλ: 
6973 772691.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πρώην Ιατρικοί Επισκέπτες και πρώην 

Πωλητές για ανεξάρτητη συνεργασία από εταιρία 
άμεσων πωλήσεων για project που αφορά το 
χώρο της υγείας. Ποσοστά, bonus και εξέλιξη. 
Τηλ: 6986 824097.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
και αναλωσίμων ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες - 
Συνεργάτες για Μακεδονία Θράκη και Θεσσαλία. 
Προηγούμενη προϋπηρεσία θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@buzzy.
gr, ή ταχυδρομικώς Buzzy Hellas Κανάρη 31 
54453 Θεσσαλονικη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φυσικοθεραπευτή με εμπει-
ρία στις πωλήσεις από εταιρία ιατρικών ειδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: afroditi@fysiotek.gr, 
τηλ: 210 9831400, 6943 477627.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Καλλυντικών Πωλητής 
με προϋπηρεσία σε πωλήσεις, σε καταστήματα 
καλλυντικών ή και Φαρμακεία. Περιοχή κάλυ-
ψης Αθήνα-Στερεά Πελοπόννησος. Απαραίτητα 
Δίπλωμα Οδήγησης - Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: mavalagr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών αναζητά Ιατρικό Επι-
σκέπτη για το τμήμα πωλήσεων της. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@northmedica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής στο χώρο του φαρμακείου 
από εταιρία με παραφαρμακευτικά. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη άδεια οδήγησης και 
δυνατότητα ταξιδιών σε επαρχία. Βιογραφικά 
στα e-mail: rnd@novapharm.gr, labrodim@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων με έδρα: Καβάλα 
- Δράμα - Ξάνθη. Απαραίτητη εμπειρία, παρου-
σία και δυνατότητα μετακινήσεων. Παρέχουμε 
προμήθεια, αυτοκίνητο και έξοδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr τηλ: 6973 772691.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπεύθυνους Συνεργάτες για προ-
ώθηση ελληνικού καινοτόμου καλλυντικού και 
θεραπευτικού προϊόντος, για χονδρική πώληση, 
σε φαρμακεία και καταστήματα. Με προμηθειακή 
σχέση. Τηλ: 6987 101280. Κα Κατερίνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων με έδρα: Κα-
βάλα - Δράμα - Ξάνθη. Απαραίτητη εμπειρία, 
παρουσία, δυνατότητα μετακινήσεων. Παρέχουμε 
προμήθεια, αυτοκίνητο και έξοδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η εμπειρία, η καλή 
παρουσία, και η δυνατότητα μετακινήσεων. Πα-
ρέχουμε προμήθεια και πελατολόγιο. Βιογραφικά 
στο e-mail: john@epsilonk.gr. τηλ. 6973 772691.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίου παραφαρμακευτικών/ιατρικών 
προϊόντων με έδρα τις Αχαρνές αναζητά νέο /α 
για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, επικοινωνιακός /η, δίπλωμα οδήγησης 
και εμπειρία στις πωλήσεις αποτελεί πλεονέκτη-
μα. Προσφέρονται: μισθός/bonus/αυτοκίνητο/
τηλέφωνο. E-mail: politis2015@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραφαρμακευτικών ζητά Αντιπρόσωπο 
για Θεσσαλία και Μακεδονία. Τηλ: 2106526930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Εξωτερικοί Συνερ-
γάτες με εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου 
για Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα από την 
Hygiene Service. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hygiene-service.gr.

Ιατροί-Νοσηλευτές-διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με ειδίκευση στη γνωστική 
συμπεριφορική ψυχοθεραπεία για εργασία σε κέντρο 
συμβουλευτικής στο Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά 
στο e-mail: emmanouil.kargakis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Απόφοιτος Θετικών 
Επιστημών / Επιστημών Υγείας με γνώσεις συ-
μπληρωμάτων διατροφής από φαρμακείο ανα-
τολικών προαστίων (πλησίον Αττικής οδού) για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: chris.
androulidakis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια ή Μαία για ιατρικό κέντρο. 
Απαραίτητη η επαγγελματική προϋπηρεσία, άρι-
στες γνώσεις H/Y και Αγγλικών. Ωράριο πρωινό ή 
απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: diabetes-
endocrine2009@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa με εμπει-
ρία, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρετε 
διαμονή - φαγητό -μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτομα για Γηροκόμοι στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, εισιτήριο δωρεάν, εκπαίδευ-
ση, εμπειρία όχι απαραίτητα για τις υποψήφιες, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπευτές για 8ωρη 
απασχόληση σε κατ’ οίκον συνεδρίες από την 
PARKINSONCARE. Άδεια οδήγησης. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: parkinsoncare@
gmail.com, τηλ: 210 8830043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κλιβανιστής διπλωματούχος για μεγάλο 
νοσοκομείο στο Μαρούσι. Άμεση πρόσληψη από 
ιδιωτική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: gem.
nodell@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 28



Οικογενειακοί Γιατροί 
Πρόθυμοι να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε επαρχιακές περιοχές της Γαλλίας.

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•ελεύθερος επαγγελματίας  
σε ανεξάρτητο ιατρείο, με ήδη 
υπάρχον πελατολόγιο 
•σχέση με τους αρμόδιους φορείς 
•διαγνώσεις, συνταγογράφηση, 
έκδοση παραπεμπτικών  
προς ειδικούς γιατρούς 
•διαθέσιμες θέσεις εργασίας 
σε όλη την γαλλική επικράτεια, 
σε αγροτικές κοινότητες  
με τουλάχιστον 1.500 κατοίκους

Περιοχές: Normandie,  
Rhône-Alpes, Dordogne, 
Languedoc-Roussillon, κτλ.

Προφίλ: 
•πτυχίο ιατρικής 
•πτυχίο ειδικότητας 
•3 έτη εμπειρία 

•πρόθυμος να εργαστεί  
στη Γαλλία 
•συνείδηση, υπευθυνότητα, 
εντιμότητα, εργατικότητα,  
ευελιξία, δεξιότητες  
επικοινωνίας

Προσφέρουμε: 
•εγκατάσταση και τακτοποίηση 
οικογενειακών γιατρών  
σε ιατρεία 
•μετάφραση εγγράφων, 
προετοιμασία και υποβολή 
εγγράφων στους αρμόδιους 
φορείς και ολοκλήρωση της 
διαδικασίας απόκτησης άδειας 
άσκησης επαγγέλματος 
•μαθήματα Γαλλικών on-line, 
μέσω Skype, προσανατολισμένα 
σε ειδική ορολογία, διδακτικό 
υλικό, αξιολόγηση  

και πιστοποίηση σύμφωνα  
με το CERF 
•οργάνωση επίσκεψης ιατρείου  
στη Γαλλία 
•προετοιμασία ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου, 
€10.000 εγγυημένα από το 6ο 
μήνα από την έναρξη  
της δραστηριότητας 
•το ιατρείο θα είναι άνευ 
ενοικίου για ένα χρόνο 
•υποστήριξη στη χώρα 
προορισμού (υποδοχή  
στο αεροδρόμιο, υποστήριξη 
στα διοικητικά βήματα 
εγκατάστασης, υποστήριξη  
στην εύρεση μιας μόνιμης 
κατοικίας, καθοδήγηση  
και επίβλεψη από ένα γενικό 
γιατρό της περιοχής).

Κόστος εγκατάστασης: € 15.000

Moving People is a company specialized in international recruitment of healthcare professionals. The 
company was established in 2005 and placed over 2000 candidates in Belgium and France.

Moving People offers support in the administrative process, organizes language courses and working 
visits as well as guidance in the destination country. Our method, based ethics and respect for human 
beings, has proved its effectiveness. The well-being of our candidates, the satisfaction of their employers 
and of the patients are our main objectives.

Due to our expertise and philosophy more than 88% of the candidates that we have selected completed 
their trial period successfully, which is more than national average!

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nbg@movingpeople.com

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

Στέλεχος Τμήματος Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων. 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια 
θέση. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής 
γλώσσας. 
•Προχωρημένες γνώσεις πληροφορικής. 
•Προθυμία και θετική διάθεση. 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό  
και προφορικό λόγο. 

•Πνεύμα συνεργασίας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
καθώς και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία.

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: Promotion

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια 
 σε PowerBuilder

Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο μηχανοργάνωσης 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ζητάει αναλυτή - προγραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξενο-
δοχειακό / επισιτιστικό τομέα με το λογισμικό EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/προγραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net & Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, 
Java, Crystal Reports, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον, μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυα-
σμό με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & bonus, ανάλογα με την εμπειρία & την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην: SYSCO, Α.Ε. Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21 Νέα Σμύρ-
νη,τηλ: 210 9319551, fax: 210 9319662, e-mail: info@sysco.gr

In-House Accountant 
(A’ Signatory Right)

Immediate superior: Managing director

Place of performance: Athens, Ilissia

Mikenopa Hellas Ltd. is part of the international group Mikenopa, operating primarily in the Czech 
Republic, Russian Federation and Greece. Mikenopa Hellas Ltd. has been providing (already for 6 years 
in Greece) high-end technologies, particularly for high speed internet access (HSIA) and related services 
to hotels, business centers and residential projects. For more information visit: www.mikenopa.com.

In-house accountant position role: Responsible for full spectrum of the company’s accounting 
management and preparation of managerial accounting report.

Key responsibilities: 
•Full-spectrum of accounting management 
including development of methodology, 
•Processing monthly and annual closing  
of accounts, 
•Preparation of materials for audit and tax 
returns, 
•Communication with auditor and tax advisor, 
•Guarantee and implement managerial 
reporting (directed abroad), 
•Monitoring profitability of individual business 
contracts/orders and activities, 
•Cash-flow management and ensuring  
present-time liquidity, 
•Representing the company in relation to state 
authorities, 
•Position has no subordinates, so at times visits 
to tax authorities and other state agencies 
might be required.

Qualifications and requirements: 
•University degree in finance or TEI degree  
in accounting, with demonstrated experience  
in accounting background, 
•Proven working experience in international 
companies is necessary, 
•Experience in supervising accounting 
departments will be an asset, 
•Excellent and all-embracing knowledge of 
accounting (applicants undertake a written test), 
•General knowledge of tax matters, 
•PC user skills (MS Excel is essential), 

•Knowledge of Altec’s “Kefalaio” ERP 
accounting software will be an asset, 
•Excellent command of English language  
(C1 level or upper), 
•Precision, diligence, ability to follow things 
through to the end. 
•Credibility.

Personal skills: 
•Ability to work independently and resilience 
•Result-oriented 
•Confidentiality 
•Proactive with positive thinking 
•Ability and commitment to continuing education

We offer: 
•Opportunity to exercise and broaden one’s 
professional experience in a smaller dynamic 
growing company, 
•Independent and responsible work, 
•Attractive workplace, 
•Credibility, 
•Immediate starting date, 
•One year contract with the option to extend the 
contract for indefinite period of time.
Provided you meet the above listed requirements 
and the job function captured your attention, 
please, send you CV in English to the following 
e-mail address: faye.gkeka@mikenopa.com Thank 
you in advance for your interest. If you do not receive 
response from us within two weeks, unfortunately, 
you have not succeeded to the shortlist.

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

Web Designer / Developer
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί 
στo technical department και θα είναι  
υπεύθυνος για: 
•Το σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή/ 
συντήρηση εφαρμογών / ιστοσελίδων. 
•Τoν έλεγχο (testing) των νέων συστημάτων  
και την επιδιόρθωση σφαλμάτων. 
•Την επικοινωνία με τους χρήστες  
για τροποποίηση συστημάτων/εφαρμογών  
και την έγκυρη εφαρμογή τους.

Απαιτούμενα προσόντα web designer: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
και άριστη γνώση στο αντικείμενο (HTML, CSS,.
Net, Joomla, Wordpress, Photoshop ). 
•Εξοικείωση σε τεχνολογίες JQuery/ JavaScript 
•Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση πάνω 
σε νέες Web τεχνολογίες 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα 
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί γνώση/εμπειρία σε: 
•Facebook Api 
•Ανάπτυξη mobile applications (Android ή iOS  
ή Windows) 
•illustrator 
•PHP, 
•MySQL 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων 
•Εξοικείωση σε τεχνολογίες AJAX/ JQuery/ 
JavaScript/ XML/ HTML/ CSS 
•Συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση  
πάνω σε νέες Web τεχνολογίες 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα 
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr 
ή στο τηλέφωνο: 210 6713111 / Κωδικός θέσης: wb

Η βιομηχανία λευκών ειδών NEF-NEF AE με έδρα στο Μενίδι Αττικής ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο για Υποστήριξη του Τμήματος Πωλήσεων Β2Β
Αρμοδιότητες:  
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου μέσω 
τηλεφωνικής επικοινωνίας 
•Έρευνα αγοράς- αξιολόγηση και επαφή  
με υποψηφίους πελάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις 
•Γραμματειακή υποστήριξη και back office  
τμήματος πωλήσεων Β2Β 
•Έλεγχος αποθεμάτων & οργάνωση  
παραγγελιών

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε τμήμα πωλήσεων Β2Β εμπορικής εταιρίας 
•Εμπειρία στη χρήση Η/Υ και ειδικά προγραμμάτων 
ERP, ΜS Office και Web Browsers 
•Αρίστη γνώση της Αγγλικής & προαιρετική 

γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ σε σχετικό κλάδο

Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα με πνεύμα ομαδικής 
εργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου & εργασίας κάτω 
από πίεση 
•Υπεύθυνος με συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα

Η εταιρία προσφέρει:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: import@nef-nef.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για φαρμακείο στα 
Δυτικά προάστια. Μισθός αναλόγως προϋπη-
ρεσίας και προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmidulla@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για την παιδική κατασκήνωση 
Αχαϊκό χωριό στην ορεινή Αχαΐα για την καλο-
καιρινή περίοδο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@achaikochorio.gr, τηλ: 6977 624741, 211 
7054226.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για συνεργασία με την 
Dxn Pharmaceutical. Βιογραφικά στο e-mail: 
ealthdxn2u@gmail.com, τηλ: 6986 824097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Νοσηλεύτρια - Γηροκόμος 
από Οίκο Ευγηρίας για άμεση πρόσληψη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: nickbav81@gmail.com, 
τηλ: 6938 213400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσοκόμες/Φροντιστές για φρο-
ντίδα ηλικιωμένων σε σπίτια ή σε νοσοκομεία 
στη Γερμανία. Πτυχίο νοσηλευτικής/Γερμανικά. 
Μόνιμο συμβόλαιο. Βιογραφικά στην αγγλική 
γλώσσα με φωτογραφία και skype id στο e-mail: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 
6937 21290.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί με ή άνευ ειδικότητας από 
τον μεγαλύτερο οργανισμό σε παγκόσμιο επίπεδο 
που ασχολείται με τη θεραπεία της τριχόπτωσης, 
για μακρόχρονη συνεργασία στη Θεσσαλονίκη. 
Τηλ: 2310 224693, 6973 995033.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία στη Ζάκυνθο ζητά Ιατρούς με 
ειδικότητα ή άνευ για στελέχωση ιατρικού κέ-
ντρου και περιφερειακών ιατρείων. Μισθός πολύ 
ικανοποιητικός. Βιογραφικά στο e-mail: info@
zantemedcare.gr, τηλ: 6987 225346.

ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ ζητείται για συνεργασία από Γιατρό 
Ορθοπεδικό με δυνατότητα δωρεάν παραχώ-
ρησης γραφείου περιοχή Αμπελοκήπων. Τηλ: 
6976 654854.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - Φυσίατρος, Ορθοπεδικός 
ζητείται για συνεργασία. Δυνατότητα παροχής 
επαγγελματικής στέγης (ιατρείο) με ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 210 6718080, 6976 
654854, 09:00-14:30.

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Φυσικοθεραπεύτριες 
για Πρακτική και Θεωρητική Εξάσκηση στη Φυ-
σικοθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Χειροπρακτι-
κή, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περιοχής 
Αμπελοκήπων. Απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ: 
210 6469666.

δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος μάχιμος, δυναμική προσω-
πικότητα με 5+έτη δικαστηριακές παραστάσεις 
και συντάξεις δικογράφων σε ποινικό, αστικό - 
εμπορικό και εργατικό. Αμοιβές τα γραμμάτια προ-
είσπραξης. Βιογραφικά στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: ΠAE-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία στο φορολογικό 
δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mai: mifosoft@mifo.
gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενος Δικηγόρος για δικηγορική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: lawservice@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στη περιοχή του Πρωτο-
δικείου Αθηνών ζητά μαχόμενο Δικηγόρο παρ’ 
Αρείω Πάγω για τη θέση Διευθυντή - Συνέταιρου. 
Απαραίτητα: 5 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι με 10 + έτη εμπειρία ή 
και διασυνδέσεις σε capital markets-banking-
securities-corporate commercial law για αγο-
ραπωλησίες χρήματος πρωτογενών αγορών 
διεθνώς. Επιθυμητοί δικηγόροι διεθνών τρα-
πεζών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com κωδ: LAW-TRAD-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτη ή απόφοιτη νομικής σχολής 
για εργασία σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Απαιτείται η γνώση Η/Υ, 
word, excel, ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: stylianos_thanasaras@yahoo.gr, τηλ: 
2310 511720.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά άτομα για διαχείριση λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών 8ωρης απασχόλησης με 
απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο. Πενθήμερη 
απασχόληση με σταθερό μισθό. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενος Δικηγόρος για άσκηση στο 
αντικείμενο του αστικού και του εμπορικού Δικαίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lawoffice@kypriotakis.
gr ή μέσω τηλεομοιοτυπίας με τίτλο βιογραφικό. 
Τηλ: 210 7255719.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι από εταιρία, έμπειροι 
σε αγοραπωλησίες τραπεζικών χρεωγράφων 
διεθνώς (BG-LC). Να έχουν ή να μπορούν να 
αποκτήσουν τραπεζικές προσβάσεις για να 
ελέγχουν διατραπεζικά τα χρεώγραφα. Ε-mail, 
με φωτογραφία: jobslinks1@gmail.com, κωδ: 
Law-Trad-SK.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο (περιοχή Κολωνακίου) ζητά 

άμεσα φοιτήτρια Νομικής ή ασκουμένη Δικηγόρο 
για ουσιαστική ενασχόληση με υποθέσεις Ποινι-
κού και Εμπορικού Δικαίου. Ώρες απασχόλησης: 
09:00 - 17:00. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
tsironislaw.gr, fax: 210 3623343.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες ζητά 
Δικηγόρο 5ετους εμπειρίας (αστικό - εταιρικό 
δίκαιο). Καλή γνώση Αγγλικής και επιθυμητό 
μεταπτυχιακό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spiliopouloslaw.com.

Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ Εταιρία “Μεταξάς & Συνεργάτες” 
ζητά Δικηγόρο με συμβουλευτική και δικαστη-
ριακή εμπειρία, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου. 
Εξειδίκευση στο δίκαιο ενέργειας θα εκτιμηθεί. 
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: recruitment@metaxaslaw.gr.

Εκπαίδευση-θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ξένων γλωσσών, 
Αγγλικής /Γερμανικής /Τουρκικής /Κινέζικης 
/Γαλλικής /Ρωσικής γλώσσας από κεντρικό 
φροντιστήριο για τα νέα τμήματα Μαρτίου 2015 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές /τριες Αγγλικής 
από κέντρο ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο 
e-mail: teledu30@yahoo.gr. An English language 
institute is seeking applications for the position 
of an English Educator (native/bilingual).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες με ειδικότητα σε 
capoeira, cricket, baseball, handball, paintball, 
grass hockey, badminton, ping pong, softball, 
korfball, tae kwon do για διδασκαλία σε μαθητές 
δημοτικού. Τηλ: 6945 049795.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής και ειδικός Παιδα-
γωγός ή Δάσκαλος με εξειδίκευση στην ειδική 
αγωγή για κέντρο λογοθεραπείας και μελετήριο 
στη περιοχή του Ιλίου Αττικής. Τηλ: 6974 273255.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Μουσικής από μουσικό 
εργαστήρι στο Βύρωνα. Τηλ: 210 7651179, ώρες: 
17:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός, πτυχιούχος Πανεπιστημίου 
από μουσικό εργαστήρι στο Βύρωνα. Τηλ: 210 
7651179, ώρες: 17:00 - 20:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών, ζητείται από κέντρο 
μελέτης στο Ν. Κόσμο για ημιαπασχόληση. Δευτέ-
ρα - τετάρτη - παρασκευή, ωράριο 15:00-17:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenipoint@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής /τρια για μερική απα-
σχόληση σε κέντρο λογοθεραπείας, με μπλοκ 
παροχής υπηρεσιών, γνώση αισθητηριακής ολο-
κλήρωσης και Δ.Α.Δ, κατά προτίμηση κάτοικος 
Πατησίων και γύρω περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: logopaediavoice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη πολύ καλής σχολής για μελέτη 
παιδιών Α’ Γυμνασίου/άριστοι βαθμοί Λυκείου/
Πανεπιστημίου, απόλυτα έμπιστη/ήθος/άριστα 
Αγγλικά/C2/μεγάλη μεταδοτικότητα για καθη-
μερινό 3ωρο διάβασμα 2παιδιών Α΄ Γυμνασίου, 
αυστηρά μόνο από Καλλιθέα/γύρω περιοχές, 
συστάσεις απαραίτητες. Σοβαρές προτάσεις. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών για γραμματειακό 
πόστο/διδασκαλία με επίσημη άδεια διδασκαλίας, 
σχετική εμπειρία αρχειοθέτησης, οργάνωσης, 
λογιστικών, ήθος, ακεραιότητα, επαγγελματι-
σμός, έμπιστη, σταθερή συνεργασία, συστάσεις 
απαραίτητες, μισθός-ασφάλιση, Κ.Ξ.Γ. 40ετούς 
λειτουργίας στη Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ομαδάρχες /ισσες για την παιδική 
κατασκήνωση Αχαϊκό χωριό για την καλοκαιρινή 
περίοδο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: info@
achaikochorio.gr, τηλ: 211 7054226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια, έμπειρη και επι-
κοινωνιακή από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχισυντάκτης από δημοσιογραφικό 
- ενημερωτικό site με αποδεδειγμένη εμπειρία, 
στο πολιτικό ρεπορτάζ. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Ωράριο: 8:00 - 16:00. Βιογρα-
φικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΣΠ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών (Native Speaker), 
έμπειρη και επικοινωνιακή από κέντρο ξένων 
γλωσσών στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Περιβαλλοντικών Επιστη-
μών με proficiency για μερική απασχόληση. Kατά 
προτίμηση με γνώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Άριστος χειρισμός excel, word, powerpoint, apple 
mac, PC. Βιογραφικά στο e-mail: info@geo-mar.
com, τηλ: 6976 626293.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παιδαγωγοί πτυχιούχοι για απα-
σχόληση σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης / 
παιδότοπο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: george_l@gmx.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής /τρια για συνεργα-
σία στην περιοχή Παπάφη της Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητη η έναρξη στον ΟΑΕΕ. Βιογραφικά 

στο e-mail: info@logotherapeia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές από φροντι-
στήριο μέσης εκπαίδευσης (Φιλόλογοι/Φυσι-
κοί/Χημικοί/Βιολόγοι/Οικονομολόγοι) καθώς 
επίσης και δάσκαλος /α για νέο φροντιστήριο 
στην περιοχή του Εύοσμου (Νέα Πολιτεία) για 
τη σχολική χρονιά 2015 - 2016. Βιογραφικά στο 
e-mail: grigoriadis.fro@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Συνεργάτες για εκπόνηση 
εργασιών, θεωρητικού και ερευνητικού περι-
εχομένου. Τηλ: 251 2510888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από σχολή Εκπαιδευτές πατρόν, 
βιομηχανικού πατρόν, τεχνικού σκίτσου, 
fashion marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekotzachristou@yahoo.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ απολυμάνσεων ζητεί Γεωπόνο - Τε-
χνολόγο Γεωπόνο - Επόπτη Υγείας με δίπλωμα 
μηχανής, για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: el3ctr0ne@yahoo.gr, τηλ: 216 9001900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες και Δημοσιογράφοι από 
ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@thessaloniki-portal.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Δημοσιογραφίας με γνώση 
γραφής κειμένων για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: best-news@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακά για 
υποστήριξη φοιτητών. Βιογραφικά στο e-mail: 
diplomaline@yahoo.gr, τηλ: 2109211527.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Παιδαγωγοί, Ανιματέρ παι-
δικών πάρτυ, με εμπειρία σε παιδότοπους και 
γενικά όσους έχουν ασχοληθεί με παιδιά. Aρκετά 
καλή γνώση Γερμανικών. Τηλ: 6940 581716.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαίδευση 
βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χίος, Λέσβος, Σάμος. 
Βιογραφικά: hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαί-
δευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Κέρκυρα, 
Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Βιογραφικά: 
hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Kαθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαίδευση 
βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Χανιά, Ρέθυμνο, 
Ηράκλειο, Λασίθι. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Έβρος, 
Ροδόπη, Ξάνθη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαίδευση 
βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Δράμα, Καβάλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητάει Καθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαίδευση 
βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση. Περιοχές: Καρδίτσα, Λάρισα, 
Μαγνησία, Τρίκαλα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητά Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Άρτα, 
Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητάει Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Ηλεία, 
Λακωνία, Μεσσηνία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητάει Καθηγητές /τριες Η/Υ 
με πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκ-
παίδευση βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Αχαΐα, 
Αρκαδία, Αργολίδα, Κόρινθος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

Η OTE Academy ζητάει Kαθηγητές /τριες Η/Υ με 
πτυχίο ΙΕΚ /ΤΕΙ /ΑΕΙ Πληροφορικής για εκπαίδευση 
βασικών αρχών Internet. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στην εκπαίδευση. Περιοχή: Αιτωλοακαρνανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται από ΑΕ στο Χαλάνδρι 
με προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις εστίασης, γνώ-
σεις ISO και HACCP, με ευχέρεια επικοινωνίας 
για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ygeionomiki2014@gamil.com, κωδ: 110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφράστρια να γνωρίζει άπταιστα 
Γερμανικά για εργασία ορισμένου χρόνου (2 μήνες) 
και H/Y. Τηλ: 2310 780352.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ Φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας αναζητά για άμεση συνεργασία Μα-
θηματικούς με Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Εκπονητές εργασιών θεω-
ρητικού και ερευνητικού περιεχομένου, Μισθός 
συζητήσιμος. Τηλ: 251 2510888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων από Ανώνυ-
μη εταιρία μαζικής εστίασης για τη στελέχωση 
του τμήματος διασφαλιστικής ποιότητας και της 
ομάδας εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρί-
ας στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
texnologos2015@gmail.com.

ΤΟ DYSLEXIA Center Pavlidi’s Method Ν. Μουδα-
νιών ζητά Λογοθεραπεύτή /τρια και Εργοθεραπευτή 
/τρια για συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
Nat.Deligian@yahoo.gr, τηλ: 6937 401836, 2373 
021621. Υπεύθυνη κα Δεληγιαννίδου Αναστασία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εισηγητής Σεμιναρίων Web Design, με 
εκπαιδευτική εμπειρία και γνώση των Joomla, 
Dreamweaver, Flash, Wordpress, από γνωστή 
σχολή πληροφορικής στο κέντρο για part time 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής Αγγλικής γλώσσας με 
μητρική γλώσσα την Αγγλική και με δυνατότητα 
απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linguauniversale.gr.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Μηχανουργού και 
διάθεση μάθησης νέας τεχνικής από βιοτεχνία 
στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
styleltd.gr, fax: 2310797352, τηλ: 2310 796041.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015 Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sirena.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ψυκτικό με εμπειρία στο 
αντικείμενο της συντήρησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: mail@plmhellas.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ηλεκτρολόγο με εμπειρία 
στο αντικείμενο της συντήρησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: mail@plmhellas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί - Μηχανικοί για εγκατά-
σταση - commissioning security systems (access 
control- CCTV) σε χώρα της Μέσης Ανατολής. 
Προϋπηρεσία - γνώση Αγγλικών απαραίτητη. 
Πακέτο προσφοράς πολύ ικανοποιητικό. Βι-
ογραφικά στην Αγγλική γλώσσα στο e-mail: 
kilismanι@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός - Διαγνώστης 
αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stathis-sn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο CNC Press Brake Setter και 
Operators για εργοστάσιο στην Αγγλία. Εμπειρία 
1 χρόνο, Αγγλική γλώσσα και άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Industrial - Product Designer - Αρχιτέ-
κτονας από μονάδα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: mhrdpτ@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ηλεκτρολόγος - Διαγνώ-
στης Οχημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stathis-sn.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Solutions ζητά Ηλεκτρολόγους - Μη-
χανικούς Τ.Ε ή Π.Ε για εργασία στο εξωτερικό 
ως Τεχνικούς Μηχανημάτων, και εμφιάλωσης. 
Άριστη γνώση Αγγλικών, επιπλέον προσόν η 
γνώση Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@solutions-greece.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός από 
consortium εταιριών, με εργοταξιακή εμπειρία 
για την επίβλεψη κατασκευής έργων εξοικο-
νόμησης ενέργειας (Κένυα, Αίγυπτος, Εμιράτα). 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@ensys.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ PVMAINT που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕΙ / ΑΕΙ για άμεση 
πρόσληψη σε θέση γραφείου. Προϋπηρεσία στον 
χώρο των ΑΠΕ θα εκτιμηθεί. Τηλ: 210 4810045.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν Συ-
ντηρητές. Απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία σε 
ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΟΙ EB ARCHITECTS αναζητούν Τεχνικό Μηχα-
νολογικού Σχεδίου για μόνιμη συνεργασία. Θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ικανότητα μοντελοποίησης 
εγκαταστάσεων σε τρεις διαστάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: mbogris@ebarchitects.eu.

ΟΙ EB ARCHITECTS αναζητούν Αρχιτέκτονα 
με εμπειρία στην οργάνωση μελετών σύνθε-
των κτιριακών έργων για μόνιμη συνεργασία. 
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση του προγράμ-
ματος revit. Βιογραφικά στο e-mail: mbogris@
ebarchitects.eu.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ φορτηγών - μηχανημάτων ζητείται 
για συνεργείο τεχνικής εταιρίας στον Πειραιά. 
Τηλ: 210 4926697, ώρες: 14:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με γνώσεις στα αξεσουάρ αυ-
τοκινήτων και στην τοποθέτηση αντηλιακών 
μεμβρανών. Τηλ: 6949 295790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για επισκευή γεωργικών 

μηχανημάτων, από εταιρία στην Αγγλία. 2 χρόνια 
εμπειρία και Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Cad Designer με εμπειρία 2 ετών 
για εργασία σε εταιρία της Αγγλίας. Αγγλική 
γλώσσα απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με εργο-
ταξιακή εμπειρία, για έργο επεξεργασίας κτηνο-
τροφικών λυμάτων, στη Θεσσαλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: dpagidis@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
Α.Π.Ε. ζητά άτομο με εμπειρία να αναλάβει τον 
τομέα συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων 
ελαίων και λιπών. Βιογραφικά στο e-mail: 
agroenergy@agroenergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για κατασκευή μετα-
σχηματιστών, απόφοιτος ΤΕΙ, με προϋπηρεσία 5 
ετών, γνώση Αγγλικών, office και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@amarad.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων, αναζητά Ηλεκτρονικό ή Μηχανολόγο 
Μηχανικό παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 
απόφοιτο ΤΕΙ-ΙΕΚ, με τριετή εμπειρία και πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@micrelmed.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κός με εμπειρία σε εκπόνηση ηλεκτρομηχανολο-
γικών μελετών και αδειοδότηση εγκαταστάσεων 
από εταιρία μελετών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elgek.com, fax: 2310 458062.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί - Ηλεκτρολόγοι απόφοιτοι 
ΤΕΛ ή ΤΕΕ β’ κύκλου με εμπειρία, άδεια και δί-
πλωμα οδήγησης, για εργασία στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής. Παρέχεται αμοιβή και ασφάλεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: energiajk@gmail.com, 
τηλ: 2310 300530.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής από γνωστό ξενοδοχειακό 
όμιλο στη Σκόπελο. Αποδεδειγμένη εμπειρία στον 
ξενοδοχειακό τομέα ή και γνώσεις ηλεκτρομηχα-
νολόγου. Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: v.spyrou@skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ηλεκτρολόγοι - Εγκα-
ταστάτες για εργασία σε τεχνική εταιρία στη 
Μύκονο. Σοβαρότατο πακέτο αποδοχών - ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: kostas.andron@gmail.
com, τηλ: 6970 036600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση συνεργασία Υδραυλικός 
Συντηρητής ξενοδοχείου 175 δωματίων, στην 
Κολύμπια της Ρόδου. Βιογραφικά στο e-mail: 
danasl1961@gmail.com, τηλ: 6932 908650.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανημάτων roland και 
heilderberg για εργασία σε Ελληνική εταιρία στο 
εξωτερικό. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvcollect01@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Μοντα-
δόρους, με βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών, 
και με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητά Μηχανολόγο ΑΕΙ/ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδωτων 
κατασκευών, με τριετή εμπειρία, γνώσεις autocad/
inventor/Aγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητά Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
μηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor). Άρι-
στη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα την Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητά Φανοποιούς με γνώση Ηλεκτρο-
συγκόλησης MIG-TIG. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητά Χειριστή Εργαλειομηχανών (Στράντζα, Ψαλίδι, 
Ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητά Ηλεκτροσυγκολλητές TIG από 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ιατρικών οργάνων ζητείται για 
αναπτυσσόμενο τμήμα τεχνικής υποστήριξης μη-
χανημάτων εταιρίας που δραστηριοποιείται στον 
τομέα υγείας. Προσόντα πτυχίο ΑΤΕΙ τεχνολογίας 
ιατρικών μηχανημάτων. 4ωρη εργασία ασφάλιση. 
Μεταφορικό μέσο επιθυμητό. Βιογραφικά στο 
e-mail: cesengineeringcv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για εγκαταστάσεις δορυφο-
ρικών συστημάτων από εταιρία τηλεπικοινωνιών 
στο Γέρακα. Απαραίτητη προϋπόθεση κάτοχος 
αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: support@
sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας ή Interior Designer 
με άριστη γνώση του 3ds Max και Photoshop. 
Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: info@
design-vs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 

συνέχεια στη σελ. 30



Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος  
(έδρα Βάρη) - (Κωδ. Θέσης REV 54)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 10% 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:  
•Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το πραγματοποιούμενο τεχνικό έργο στα πρατήρια καθώς 
και την απόδοση τους, με βάση τους προβλεπόμενους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους. 
•Ελέγχει και συναποφασίζει όσον αφορά στην επιλογή των συνεργατών/προμηθευτών 
•Διενεργεί επιμετρήσεις και έλεγχο της πληρότητας εργασιών και οικονομικών απαιτήσεων  
των προμηθευτών 
•Συνεργάζεται με την εμπορική διεύθυνση και καθορίζει τις προτεραιότητες για την υλοποίηση  
των έργων με γνώμονα την ενίσχυση της εταιρικής εικόνας και ικανοποίησης πελατών 
•Μεριμνά για την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων (πχ. σύστημα εισροών/εκροών)  
και την υιοθέτησή τους από την εταιρία, ώστε να συμμορφώνεται προς τη νομοθεσία και να διατηρεί 
ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογικής αρτιότητας και πρωτοπορίας

Απαραίτητα προσόντα:  
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα 
και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης 
προτεραιοτήτων 
•5 έτη και άνω εμπειρία στον κλάδο  
των καυσίμων 
•Εμπειρία σε καθοδήγηση ομάδας 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας &  
διαπραγματεύσεων 

•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδο

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

Customer Support Specialist 
Athens, Attiki, Greece · Operations

Description: For some companies, customer service is a necessary cost, a mundane but unavoidable 
cog in the machine.

Workable is not one of those companies.

For us, outstanding customer service is a competitive advantage: By actively supporting trial customers 
from day one and delighting them with the speed, courtesy and diligence of our support, we win them 
over. By tirelessly supporting them throughout their subscription, resolving questions, or helping them 
adopt our more advanced features, we make them stick around long-term. By surprising them with 
personable and friendly service unlike anything they have experienced we turn them into evangelists 
of our software who rave about us on twitter and recommend us to their friends.

As a customer support specialist, you will be the human face of Workable. You will need to: 
•advise small businesses on the best way to organise their recruitment 
•demonstrate how to use our software to get the results that matter to them 
•respond to user questions or issues with friendly and pragmatic advice 
•support users when they run into trouble

You will become the person they rely on to get an important job done well.

You won’t be just someone that talks to customers for us so we don’t have to. Our product management 
team will rely on your first-hand understanding of users to design features that make Workable the 
best recruiting software in the world. Your ability to help customers succeed with their recruitment 
will have a direct and visible impact to Workable’s bottom line.

You will be the reason we get comments like these in our email every day: «I have to say I have been 
so impressed with how responsive, pleasant and professional everyone with the company has been. 
Kudos to you and your team!»

In other words, you’ll be doing one of the most important jobs at Workable. You will be treated as such, 
and equally, you’ll have to live up to very high expectations.

Requirements: This is not your regular job and you probably won’t be a regular candidate. You’ll have 
a positive attitude and desire to help customers above all else.

You must be: 
•Tech-savvy, meaning that you are comfortable using modern office productivity tools,  
you are an efficient user of spreadsheet software and you can understand/learn our product well 
enough to be able to explain and sell it to others. 
•Pleasant and patient communicator. We pride ourselves on our exceptionally friendly customer 
support, we communicate with respect and timeliness and we guide our users with patience  
and dedication. 
•Self-motivated, having a drive to carve out a career with a fast-growing tech startup

You must have: 
•Analytical thinking skills 
•A university degree 
•0 to 3 years of professional experience

Bonus points if you qualify for one or more of the following: 
•Experience in sales 
•Experience in customer support, account management or quality assurance 
•Experience in the software (ideally SaaS/cloud) or technology industry 
•Experience in writing (blog, articles, copywriting) 
•A genuine interest in technology

Benefits: Our goal is to create a company where employees enjoy benefits that make them more 
productive and contribute directly to the development of their professional skills. We want to be 
able to attract the best of the best, and make sure they keep getting better. On top of an exciting, 
vibrant and intellectually challenging workplace and a competitive salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free meals, snacks and beverages 
•Apple laptop, and access to the best productivity and training tools 
•Educational expenses for buying books, online seminars, etc, so long as the educational benefit  
is related to our work 
•Flexible working hours, ability to occasionally work from home

Workable is most decidedly an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background 
and hire without regard to race, color, gender, religion, national origin, ancestry, citizenship, disability, 
age, sexual orientation, or any other characteristic protected by law.

Send your CV to the following link: http://tinyurl.com/lhfgmk7

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το πλε-
ονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αναζητούμε για την εταιρία μας: 

Στελέχη Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία  
και στη διαπραγμάτευση 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 

•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Απαιτείται προϋπηρεσία  
στις πωλήσεις

Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 

•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σύγχρονο και ανθρώπινο  
περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στο e-mail: hr@hics.gr

H Τhe Franchise Co., η πλέον εδραιωμένη εταιρεία συμβούλων ανάπτυξης δικτύων retail και franchise 
στην ελληνική αγορά, αναζητά νέο marketer για αλυσίδα κομμωτηρίων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για 
τη θέση του:

Junior Online Marketing Assistant
Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων digital marketing και CRM 
•Online marketing - SEO - content, reputation management (Social/Blogs/Forums, etc), PR  
and internal communication 
•Δημιουργία και υλοποίηση Social Media και SEO campaigns 
•Βελτιστοποίηση / σχεδιασμός του περιεχομένου της ιστοσελίδας 
•Διαρκής βελτιστοποίηση της κατάταξης στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης (SEO) 
•Συμβολή στη δημιουργία reputation management και εφαρμογής του 
•Ανάρτηση περιεχομένου στις σελίδες της εταιρείας στα social media και άμεση απάντηση στα σχόλια 
των page fans, followers, κ.λπ. 
•Χρήση digital analytics για τη λεπτομερή ανάπτυξη και υποβολή reports αναφορικά  
με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και υλοποίηση αντίστοιχων ενεργειών 
•Υπεύθυνος για την εσωτερική επικοινωνία αναφορικά με τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους

Προφίλ υποψηφίου/-ας: 
•Αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία marketing και ειδικότερα σε online marketing 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο επικοινωνίας ή web marketing 
•Άριστη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετικές ικανότητες στη γραπτή επικοινωνία και στη σύνταξη κειμένων 
•Εξαιρετική οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Απαραίτητες μεταπτυχιακές σπουδές σε marketing ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Ικανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και διαχείριση πολλαπλών θεμάτων 
online 
•Άριστες αναλυτικές ικανότητες

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Συνεχές training 
•Ανταγωνιστικές αμοιβές

Κωδικός αγγελίας ΟΜΑ1602. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: pgr@tfc.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης, με εκπληρω-
μένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις από τεχνική 
εταιρία της Θεσσαλονίκης, για εργασία πεδίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mihaniki.gr, fax: 
2310 441690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στη Θεσσαλονίκη Industrial 
Designer - Product Designer - Αρχιτέκτονας. 
Απαιτούνται: Άριστη γνώση Αγγλικών και σχε-
διαστικών προγραμμάτων. Ζητείται portfolio. 
Βιογραφικά στο e-mail: mhrdpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής με εμπειρία, 
για διάφορες εργασίες σε ξενοδοχείο στα Καλά-
βρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό - μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός στη Σαντορίνη. Μισθός 
αναλόγως εμπειρίας και ΙΚΑ. Παρέχεται διαμονή 
- διατροφή. Τηλ: 6973 797346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός επαγγελματικών οχημά-
των. Απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε 
συστήματα φρένων - αέρα - κινητήρα - κιβωτί-
ων, ταχυτήτων - διαφορικών. Περιοχή Σίνδου. 
Βιογραφικά στο e-mail: toptheo@hol.gr, fax: 
2310 722452.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Σχεδιασμού/Υποστήριξης 
Έργων στο Γαλάτσι, σύμβαση έργου. Πτυχίο ΑΕΙ, 
ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εργασίας κάτω από 
πίεση, γνώση project management, άριστη γνώ-
ση Αγγλικών, ικανότητα συγγραφής τεχνικών 
δοκιμίων, 5ετής εμπειρία. E-mail: mikelegakis@
hotmail.com, τηλ: 6978498650.

CIVIL or Mechanical Engineer for a short term 
infrastructure project in Chania. Excellent 
communication Greek and English, 5years 
construction experience, excellent computer 
skills. Local candidates will be preferred. CVs: 
helenpap@focalpm.com, tel: 210 9234400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα με αξεσουάρ αυτοκι-
νήτων Ηλεκτρολόγος / Βοηθός αυτοκινήτων, 
για εργασία στο Ηράκλειο Αττικής. Ώρες: 09:00 
- 21:00. Τηλ: 6949 113317.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Ψυκτικός - Βοηθός Ψυκτικού 
με εμπειρία σε εγκαταστάσεις κλιματιστικών 
ως 24.000 BTU με δικό του μεταφορικό μέσο 
ικανοποιητικός μισθός, γνώσεις υδραυλικών 
επιθυμητές. Τηλ: 6947 798800, ώρες επικοι-
νωνίας: 08:00 - 21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Μπισκοτοβιομηχανία Ελλη-
νικών συμφερόντων στην κεντρική Αφρική 
(Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό), Μηχανικοί 
και Ηλεκτρομηχανικοί, γνώστες στην παραγωγή 
και συσκευασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
βιογραφικό. Βιογραφικά στο e-mail: geozour@
yahoo.gr.

Στελέχη Παραγωγής- 
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει Επιθεωρητές ISO. Πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ, γνώση της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με 
τα πρότυπα ISO (HACCP) θα εκτιμηθούν θετικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ. IS.Adm.2015/02.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων από Ανώνυ-
μη εταιρία μαζικής εστίασης για τη στελέχωση 
του τμήματος διασφαλιστικής ποιότητας και της 
ομάδας εσωτερικών επιθεωρήσεων της εταιρί-
ας στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
texnologos2015@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μπόσμαν Μινκ Φαρμ ΑΕ με αντικείμενο 
την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, ζητά Υπεύθυνο 
Παραγωγής για στελέχωση των μονάδων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@bosmanminkfarm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη 
απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ ως Υπεύθυνος Γραμμής 
Παραγωγής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ζητά νέο 
Υπάλληλο Bοηθό Παραγωγής, για μόνιμη απα-
σχόληση με γνώσεις από παραγωγή - χειρισμό 
μηχανημάτων vacum, μηχανουργείου. Γνώσεις 
ηλεκτρολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sugart.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μπισκοτοβιομηχανία Ελλη-
νικών συμφερόντων στην κεντρική Αφρική 
(Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) Μηχανικοί και 
Ηλεκτρομηχανικοί, γνώστες στην παραγωγή 
και συσκευασία. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
βιογραφικό. Βιογραφικά στο e-mail: geozour@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Παραγωγής από βιομη-
χανία εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Προσό-
ντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση τουλάχιστον 5 χρόνια, γνώση Αγγλικών και 
PC,(excel, ERP). Βιογραφικά στο e-mail: info@
inpractice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φασόν με γνώση πλακοραφή 
- κοπτοραφή. Τηλ: 6988 916303.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητά Μηχανολόγο ΑΕΙ/ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδωτων 

κατασκευών, με τριετή εμπειρία, γνώσεις autocad/
inventor/Aγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός, απόφοιτος ΤΕΙ, 
ζητείται από την εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων Μicrel Medical Devices, για στελέχωση 
του τμήματος ποιοτικού ελέγχου. Βιογραφικά 
στο e-mail: careers@micrelmed.com

ΕΤΑΙΡΙΑ Γυναικείων ενδυμάτων ζητά έμπει-
ρη Πατρονίστ - Μοντελίστ με εξειδίκευση στα 
ελαστικά υφάσματα στη Μεταμόρφωση. Γνώση 
Gerber. Τηλ: 6936 774904.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων, αναζητά Ηλεκτρονικό ή Μηχανολόγο 
Μηχανικό παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου 
απόφοιτο ΤΕΙ-ΙΕΚ, με τριετή εμπειρία και πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@micrelmed.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχανη-
μάτων αναζητά Εργάτες Παραγωγής - Ποιοτικού 
Ελέγχου. Επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: careers@micrelmed.com.

Στελέχη & Μηχανικοί  
Ναυτιλίας-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής με προϋπηρεσία από 
ναυπηγικό - τεχνικό γραφείο γνώστης σχεδίων 
νηογνώμονα και σημαίας με καλή χρήση προγράμ-
ματος autocad για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 
09:00 - 17:00. Τηλ: 210 4128612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός - Μηχανολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ παρά 
εταιρίας. Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: centra@ariexpo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Maritime security από εταιρία, με 
προϋπηρεσία στο maritime security και τα έγγραφα 
τους εν ισχύ, για άμεση εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: Info@patriotriskmanagement.org, 
Τηλ: 210 8982926.

CHARTER Broker ζητείται από γνωστή εταιρία 
ενοικιάσεων πολυτελών σκαφών αναψυχής. 
Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή σε Τουριστικό Γραφείο, άριστη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
all4yachting.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με εμπειρία σε πλοία. 
Γνώση Αγγλικών και δίπλωμα οδήγησης, για 
μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
forcecooling.gr.

ΕΡΓΑΣΙΑ σε ιδιωτικό σκάφος για θέση Ναυτο-
καμαρωτίνας. Έχει να κάνει με θέματα καθαριό-
τητας-service. Απαραίτητα γνώσεις Αγγλικών, 
διάθεση για εργασία και εξοικείωση με θάλασσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nikolstefanos@gmail.com.

SKIPPER - Καπετάνιος ιστιοπλοϊκών σκαφών 
ζητείται από ναυτιλιακή εταιρία διοργάνωσης εκ-
δρομών (καταμαράν) για σεζόν Απρίλιο - Οκτώβριο 
στην Σαντορίνη. E-mail: info@sailing-santorini.
com, τηλ: 22860 72200.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σκαφών ζητείται από ναυτιλιακή 
εταιρία διοργάνωσης εκδρομών (καταμαράν) για 
σεζόν Απρίλιο - Οκτώβριο στην Σαντορίνη. E-mail: 
info@sailing-santorini.com, τηλ: 22860 72200.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για εταιρία ναυτιλιακού 
αντικειμένου στην Κηφισιά με 3ετή προϋπηρε-
σία σε ναυτιλιακή εταιρία. Άριστη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: captain@
navigatorltd.gr.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός και Υπάλληλος Γραφείου 
Parking πλησίον του αεροδρομίου Ελ. Βενι-
ζέλος. Θα προτιμηθούν άτομα γύρω περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@park2fly.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Βοηθό Αποθηκάριο με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων. 
Κάτοικος κοντινών περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

PSB ΖΗΤΑ άμεσα να προσλάβει Οδηγούς Λεω-
φορείων, με δίπλωμα Δ με Π.Ε.Ι. και καλή γνώση 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: pwsm66@
yahoo.gr, τηλ: +6986 600466, +2932 110534.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ εταιρίες αστικών συγκοινωνιών 
ψάχνουν Οδηγούς. Αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία 
για μια καλοπληρωμένη /ασφαλή θέση εργασίας 
στη Γερμανία ως Οδηγός Αστικών Συγκοινω-
νιών. E-mail: vasileios.patsilas@primajob.de, 
τηλ: +2392 110534, +6986 600466.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες/Οδηγοί Αστικού Λε-
ωφορείου με δίπλωμα κατηγορίας D με Π.Ε.Ι/
κάρτα Οδηγού/γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
Β1/συμβόλαιο αορίστου χρόνου στη Γερμανία. 
25% για υπερωρίες/50% για Κυριακές/100% για 
αργίες/25% για νυχτερινά/πλήρης ασφάλεια. Τηλ: 
+2392 110534, +6986 600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος Υφασμάτων από βιοτεχνία 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία και διάθεση για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / Διανομέας από εταιρία 
ιατρικών για Αθήνα, με πλήρη απασχόληση στην 
αποθήκη και στη διανομή. Απαιτείται δίπλωμα 
αυτοκινήτου, καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@akrateia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες από εργοστάσιο ψαριών 
- οστρακοειδή για εργασία σε εργοστάσια της 
Αγγλίας. Βασικά Αγγλικά, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για γερανό - ερπιστιοφόρο 
άμεση πρόσληψη στην Αγγλία. Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Αποθηκά-
ριο με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Χειριστής clark και γνώση χειρισμού Η/Υ στο 
πρόγραμμα αποθήκης ΑΠΟΘΕΜΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: ΑΠ0215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός, καινούριος οδηγός Ε΄ κα-
τηγορίας με κάρτα ταχογράφου και διάθεση να 
εκπαιδευτεί και να εξελιχθεί στον τομέα των 
διεθνών μεταφορών. Βιογραφικά στο e-mail: 
miki.mess@hotmail.com, τηλ: 2682 023225.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για ταξί, έντιμοι και συνε-
πείς μόνο για μακρόχρονη συνεργασία με ΙΚΑ 
και εγγύηση. Τηλ: 210 9351000, 6972 835939.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Αποθηκάριος από εμπορική 
- κατασκευαστική εταιρία με εδρα το Κορωπί. 
Παρέχεται βασικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@geochem.gr, fax: 210 6628801.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για απογευματινή εργασία 
εντός Αττικής. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6985 
914739, ώρες: 16:00 - 20:00 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
από βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων ζύ-
μης στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
olympiacroissant.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός με δίπλωμα adr επαγ-
γελματικό και με δίπλωμα χειριστή κλαρκ από 
εταιρία στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6955 069581. Κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Τουριστικού λεωφορείου. Να 
έχει κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου και να δι-
αθέτει 2000€ ως εγγύηση. Τηλ: 6936 377623. 
Κ. Χάρης Παπαδόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικός Οδηγός συνταξιούχος 
ή μη, με επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, 
άριστη γνώση της Αττικής, εμπειρία με αυτο-
κίνητα mercedes και αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από βιομηχανία καταψυγ-
μένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@olympiacroissant.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ προϊόντων ζύμης στην Πετρούπολη 
ζητά Οδηγό κάτοχο διπλώματος Β’ κατηγορίας για 
3ωρη πρωινή διανομή. Δευτέρα - Παρασκευή. 
Τηλ: 6950 776651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
από την περιοχή της Πάτρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: psigeiap@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί από Γ’ επαγγελματικό και άνω 
για μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες εφοδιασμού/
μεταφορών στην Αγγλία. Ικανοποιητικά Αγγλικά/
ΠΕΙ/ψηφιακός ταχογράφος. Μόνιμο συμβόλαιο/
ασφάλεια. Βιογραφικά στα αγγλικά με φωτογρα-
φία και skype, id στο e-mail: silver.lining37@
yahoo.com, Τηλ: 2311 242026, 6937212290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για πλήρη απασχόληση μέσω 
προγράμματος ΟΑΕΔ, πλησίον σύνταξης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@albus.gr.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015 Καμαριέρα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sirena.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reception Manager με γνώση του Protel 
και προϋπηρεσία για απασχόληση στο ξενοδοχείο 
LEVANTE στη Ρόδο. Ωράριο δευτέρα - παρασκευή 
09:00 - 16:00. Βιογραφικά στο e-mail: payroll@
aquasolhotels.gr, τηλ: 2241 056900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για όλες τις 
βάρδιες με 3ετή εμπειρία, ξένες γλώσσες, από 
σχολή τουρισμού. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@anatoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για το Spa του ξενοδοχείου 
Kriopigi Beach στη Χαλκιδική για τη θερινή σεζόν 
2015. Βιογραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.
gr, τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για ταβέρνα του ξενο-
δοχείου Kriopigi Beach στη Χαλκιδική για τη 
θερινή σεζόν 2015 Βιογραφικά στο e-mail: info@
kriopigibeach.gr, τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Manager από ξενοδοχείο στη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας, αποδεδειγμένη 5ετή 
προϋπηρεσία, γνώση και εμπειρία στην ανεύρεση, 
επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, άρι-
στη γνώση Αγγλικών, οργανωτικές και ηγετικές 

ικανότητες. Ε-mail: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες με καλά Αγγλικά απο 
αλυσίδα ξενοδοχείων στην Κύπρο. Παρέχεται 
σίτιση, στέγαση δωρεάν, ασφάλιση και 4 ρεπό 
το μήνα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
chainhotelcvs@gmail.com. Κα Ελίνα Σταματέλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για ξενοδοχείο 
5* στα Θηρά Σαντορίνης. Άμεση πρόσληψη και 
δυνατότητα ετήσιας απασχόλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Night Auditor από τo ξενοδοχείο 
Thalatta Seaside Hotel, για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2015 στην Αγία Άννα στη Β. Εύβοια. Βι-
ογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
dalla@maestrogroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από το ξενοδοχείο 
Cronwell Platamon Resort 5*, 200 δωματίων 
στον Πλαταμώνα Πιερίας. Προϋπηρεσία, ευπα-
ρουσίαστες με όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά 
στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου με προϋπηρεσία. Απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Γνώση Ισπανικών θα 
εκτιμηθεί. Καλή ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας. 
Ωράριο κυλιόμενο: 06:30-14:30, 14:00-22:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: adm@hopin.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Far Out Hotel and Spa στην 
Ίο επιθυμεί να προσλάβει Φυσικοθεραπεύτρια / 
Μασέρ για τη καλοκαιρινή σεζόν 2015. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο email: cristinabletsa@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με προϋπηρεσία στο ξενο-
δοχείο Hλιοπέρατο στη Σαντορίνη για τη θερινή 
περίοδο (Τέλη Μαρτίου- Οκτώβριο). Τηλ: 2286 
024142, 2286 028825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Guest Relation. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, Ρώσικων, με προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται διαμονή, 
ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Ξενοδοχείων, με απαραίτητη 
πείρα σε συντήρηση πισίνας, για μεγάλο ξενοδο-
χειακό όμιλο στη Φολέγανδρο, μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στο Πήλιο ζητά έμπειρη 
Ρεσεψιονίστ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον 2 
ξένων γλωσσών και Η/Υ. Απαραίτητες συστά-
σεις. Βιογραφικά στο e-mail: scroomartic@
hotmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Skiathos Palace ζητά για επο-
χική απασχόληση, Yπάλληλο Guest Relations με 
γνώσεις Αγγλικών και Σουηδικών. Προσφέρεται 
διαμονή - διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
skiathos-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Yπεύθυνος 
Νυχτερινής Βάρδιας. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Παρέχε-
ται διαμονή, ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Receptionist. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών. 
Παρέχεται διαμονή, ικανοποιητικός μισθός και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: miraluna_hr@
yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά άτομα για 
pool / beach bar και service. Απαραίτητη εμπειρία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής με γνώσεις κρατήσεων και δύο 
ξένων γλωσσών. Απαραίτητο ανάλογο πτυχίο 
και εμπειρία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για τις θέσεις: ρεσε-
ψιόν, Καμαριέρας και Σερβιτόρου. Το ξενοδοχείο 
βρίσκεται στον Αλυκανά. Τηλ: 6979 914137.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για το τμήμα spa σε ξενο-
δοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για το τμήμα spa σε ξενο-
δοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Reception για το τμήμα της 
Reception σε ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. Απαραί-
τητη η γνώση Ιταλικών. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Κρατήσεων με προϋπηρεσία 
για να αναλάβει τις κρατήσεις του ξενοδοχείου. Η 
κατοχή πτυχίου τουριστικών κρίνεται ιδιαιτέρως 
θετικά. Τηλ: 6976 759267.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Front Office Manager από 
το ξενοδοχείο cronwell platamon resort 5*, 200 
δωματίων στον Πλαταμώνα Πιερίας. Aπόφοιτος 
σχολής, με προϋπηρεσία, πολύγλωσσος, γνώστης 
protel, ευπαρουσίαστος, συνεργάσιμος. Βιογρα-
φικά στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΟΝΕ OF THE best 5* hotels in Mykonos is 
searching for a Reservations Manager - 12 
month contract. CVs: hrmykonos@outlook.com.

LOOKING for experienced German and English 
Speaking Representative on the island of Santorini 
for the summer season, beginning April to end 
of October. CVs: info@kamaritours.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν 
Μπάρμαν - Σερβιτόρους - Bοηθούς Σερβιτόρων 
και Beach Boy με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο στον ξενοδοχειακό το-
μέα για τη θέση reception. Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών και να γνωρίζει κάποιο ξενοδοχειακό 
πρόγραμμα, να υπάρχει fidelio. Απασχόληση για 
όλο το χρόνο. Τηλ: 6945 026038.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν Συ-
ντηρητές. Απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία σε 
ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν Κα-
μαριέρες και Λαντζιέρες με εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν 
Receptionist με ευχάριστη προσωπικότητα, πολύ 
καλή γνώση fidelio και εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για νυχτερινή 
βάρδια. Άριστη γνώση Αγγλικών και Ελληνικών. 
Άριστη γνώση protel και H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@mykonospalace.com.

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ σχολής με άριστα Αγγλικά 
και ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις, ζητείται για 
Απρίλιο έως Οκτώβριο 2015 στο τμήμα εξυπηρέ-
τησης πελατών-Guest Relation, σε πολυτελείας 
resort σε νησί του Ιονίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
gsa@otenet.gr, τηλ: 210 3634665.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /Καμαριέρες /Βοηθοί 
κουζίνας με προϋπηρεσία από 5* ξενοδοχείο στην 
Κύπρο. Άριστη γνωση Αγγλικών, παρέχεται σίτιση, 
στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: chainhotelcvs@gmail.com, Κα 
Αποστολία Σακεροπούλου.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ζητά 
Καμαριέρες για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: fanisstathos@hotmail.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis στην Αγία Πελαγία Ηρα-
κλείου ζητά Υπάλληλους ρεσεψιόν Α’ και Β’, 
Υπάλληλους δημοσίων σχέσεων, Bar Manager και 
Βarmen. Βιογραφικά στο e-mail: anastasakis@
capsis.gr, fo-crete@capsis.gr.

Εστίαση-Μάγειρες 
-Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία σε χώρους 
παρασκευής σάντουιτς - κουζίνας για κεντρικό 
κατάστημα στο Σύνταγμα. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
69 37216048. Κος Φίλιππος Κολόκας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής έμπειρος από 
σουβλατζίδικο στη Δάφνη. Τηλ: 210 9768700.

ΖHTOYNTAI Σερβιτόρες με προϋπηρεσία για εστι-
ατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, ευελιξία, βαρύτητα στην καθαριότητα. 
Ασφάλιση - εργασία όλο το χρόνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτήτριες από το καφενείο Αλέ-
ξανδρος με δημόσιες σχέσεις για σέρβις σε 
παραδοσιακό καφενείο στις Συκιές. Τηλ: 6987 
806902. Κος Δημήτρης.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015: Μπάρμαν, Μασέρ / Αισθητικό, Καμαριέρα, 
Συντηρητή, Υπάλληλος γενικών καθηκόντων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@sirena.gr.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Hapimag Damnoni 4* στoν 
Πλακιά Ρεθύμνου, επιθυμεί να προσλάβει για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2015 Σερβιτόρο /ρα και 
άτομα για το bar. Επιθυμητή η γνώση Γερμανι-
κών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: rm2.
damnoni@hapimag.com.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Χαλανδρίου. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογραφικά 
και φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: burger.
hiring@gmail.com, τηλ: 210 2531510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης από ξενοδοχείο 
στη Χαλκιδική για τη θερινή σεζόν 2015. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.gr, τηλ: 
6979 783730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Β’ και Γ’ Μάγειρες από το ξενοδοχείο 
Kriopigi Beach Hotel για τη θερινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.gr, 
τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Ζαχαροπλάστης για 
ζαχαροπλαστείο στο Ωραιόκαστρο. Τηλ: 6976 
853703, Κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Βοηθός Μάγειρα για εστι-
ατόριο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για εποχική 
σεζόν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
gialosrest@gmail.com.

CAFE στους Αγίους Αναργύρους ζητά νέες έμπει-
ρες για μπουφέ και σέρβις, πενθήμερη εργασία. 
Τηλ: 6941 554373.
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ΝΕΕΣ ζητούνται για κατάστημα μικρογευμάτων 
στο Μαρούσι. Προϋπηρεσία στο κλάδο εστίασης 
απαραίτητη, 6ήμερη εργασία. Τηλ: 6972 949596.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από εστιατόριο για παραλιακό 
Bistro, καλοκαιρινή σεζόν, δημιουργική μεσογει-
ακή κουζίνα, υπεύθυνη θέση - ικανή εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: aggelospouliasis@gmail.
com, τηλ: 6956 203720, ώρες: 10:00 - 23:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά Βοηθό για κουζίνα - 
snack bar. Δυνατότητα διαμονής εντός ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@damianoshotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ρες με πολύ καλά Αγ-
γλικά, από αλυσίδα ξενοδοχείων στην Κύπρο. 
Παρέχεται σίτιση, στέγαση δωρεάν, ασφάλιση και 
4 ρεπό το μήνα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: chainhotelcvs@gmail.com. Κα Αποστολία 
Σακεροπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης από το ξενοδοχείο 
Thalatta Seaside Hotel για καλοκαιρινή σεζόν 
2015 στην Αγία Άννα στη Β. Εύβοια. Βιογραφικά 
στο e-mail: dalla@maestrogroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Bartenders / Μπάρμαν από το 
ξενοδοχείο Cronwell Platamon Resort 5* στον 
Πλαταμώνα Πιερίας. Προϋπηρεσία, πολύ καλά 
Αγγλικά, ευπαρουσίαστοι, με όρεξη για δουλειά. 
Προσφέρονται καλός μισθός και ασφάλιση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: platamon.gm@cronwell.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα από εστιατόριο για 
σεζόν στη Ζάκυνθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
kostasapollon@hotmail.com.

LEADING restaurant operator: Waitress, Assistant 
Manager, Jr Supervisor. Good English, experience, 
accommodation, transportation. Airtickets 
provided. CVs in English, photo, skype: silver.
lining37@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης με πείρα, για εποχική 
απασχόληση στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά άτομα για 
pool / beach bar και service. Απαραίτητη εμπειρία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Υπεύθυνος 
Bar. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Παρέχεται διαμονή, ικανοποιητικός μισθός και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: miraluna_hr@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Μάγειρες Α’, 
Β’, Γ’ με προϋπηρεσία 1, 2 έτη αντίστοιχα για την 
κάθε θέση. Βιογραφικά στο e-mail: miraluna_hr@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μπάρμαν για εστιατόριο 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πολύ όρεξη 
για δουλειά, στη χώρα Μυκόνου. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: Vadouan82@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για τις θέσεις: ρεσεψιόν, 
Καμαριέρας και Σερβιτόρου. Το ξενοδοχείο βρί-
σκεται στον Αλυκανά. Τηλ: 6979 914137.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά Chef. 
Απαραίτητη εμπειρία και συστάσεις. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: manager@mykonosbay-
hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Χειροποίητης Μπουγάτσας 
για νέο κατάστημα - καφέ, στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: kpantelidisk@gmail.com.

ΤΟ ARESSANA spa hotel Santorini - Ifestioni 
restaurant ζητά Bοηθούς Mάγειρα τα πρωινά. 
Βιογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Φολέγανδρο ζητεί δημιουργικό 
Α’ Μάγειρα με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και 
όρεξη για δουλειά για τη καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: vasspapako@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από Μάιο έως Οκτώβριο για 
bar - restaurant ξενοδοχείου 4* στη Σκιάθο. 2ετής 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη επιχείρηση απαραίτη-
τη. Παρέχεται διαμονή, ασφάλιση, ικανοποιητικός 
μισθός. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ayiotisy@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bartender από Μάιο έως Οκτώβριο για 
cocktail bar στη Σκιάθο. 2 έτη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη επιχείρηση και άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας απαραίτητα. Παρέχεται διαμονή, ασφάλιση, 
ικανοποιητικός μισθός. E-mail: ayiotisy@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ψαροφαγίας ζητά έμπειρο Σεφ 
με ανάλογα προσόντα. Βιογραφικά στο e-mail: 
leonidasgm57@gmail.com.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας στο κέ-
ντρο της Αθήνας ζητά Προσωπικό για εξυπηρέτηση 
- ταμείο. Βιογραφικά στο e-mail: yokomanager@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡIA που δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια 
στο χώρο του τουρισμού ζητά F&b Controller 
με βάση την Σερβία και την Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Gourmet στην Καλντέρα Σαντορίνης 
ζητά Chef, ο οποίος να έχει δουλέψει σε gourmet 
εστιατόρια. Παρέχεται ασφάλεια και καλή αμοιβή. 

Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως barwomen σε μπαράκι στην 
Λάρνακα της Κύπρου. Τηλ: 0035 796696636.

ΨΗΣΤΕΣ και ζευγάρια ζητούνται για ελληνικά 
εστιατόρια στη Γερμανία, παρέχεται διαμονή, 
διατροφή και ασφάλεια. Τηλ: 6940 207197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα εμφανίσιμη, με προϋπηρε-
σία για καφέ - μπαρ στην πλατεία Καρύτση. Τηλ: 
6946 033718.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ νέες ζητούνται για πολυτελές 
μπαρ στη Δάφνη. Τηλ: 6932 448455.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης πεπειραμένος για 
ζαχαροπλαστείο. Τηλ: 210 7251613.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Gelateria - frozen yogurt στη Γλυ-
φάδα, ζητά Υπάλληλο για μπουφέ και σέρβις. Τηλ: 
210 8985600.

ΚΑΦΕ στη Γλυφάδα ζητά Σερβιτόρα, εμφανίσιμη 
και με εμπειρία στο σέρβις. Τηλ: 6945 383166, 
ώρες: 15:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης με τουλάχιστον 10 έτη προ-
ϋπηρεσία, γνώσεις Αγγλικών, καλές αποδοχές, 
φιλικό περιβάλλον. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
6945 363872.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρας, Προσωπικό Κουζίνας και 
Σερβιτόροι με εμπειρία στην εστίαση από εστια-
τόριο στην περιοχή της Κέρκυρας. Προσφέρεται 
δωρεάν διαμονή. τηλ: 6987 167933, 6977 005119.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν 
Μπάρμαν - Σερβιτόρους - Bοηθούς Σερβιτόρων 
και Beach Boy με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στην Κέρκυρα ζητούν δημι-
ουργικούς Α’ Μάγειρες με εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση και όρεξη για δουλειά. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr.

4* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Μύκονο, ψάχνει 
για Barista. Εμπειρία σε ένα πολυτελές boutique 
ξενοδοχείο. Άριστη γνώση της Αγγλικής και της 
Ελληνικής γλώσσας. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: jobmykonos2015@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο ζητά ένα Μάγειρα 
για το νυχτερινό Room Service 23:00 - 07:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrmykonos@outlook.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ζητά 
Προσωπικό κουζίνας για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: pap.themis@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ Ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ζητά 
Ζαχαροπλάστη για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: pap.themis@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ζητά 
Α’ και Β’ Μάγειρες για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: pap.themis@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ Ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ζητά 
Α’ και Β’ Μάγειρες για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: chef@karmaportoparos.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ζητά 
Παρασκευαστές καφέ για τη σεζόν 2015. Βιογρα-
φικά στο e-mail: maitre@karmaportoparos.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Πάρο ανα-
ζητά Barmen για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: maitre@karmaportoparos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ με εμπειρία στην 
παρασκευή καφέ, βάφλας, κρέπας, club sandwich 
για καφέ - παιδότοπο στα Γλυκά Νερά. Επιπλέον 
γνώσεις σε κουζίνα θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με εμπειρία για καφέ/
παιδότοπο στα Γλυκά Νερά. Απαραίτητα προσόντα: 
ευχάριστη προσωπικότητα/ευγένεια/αγάπη για 
τα παιδιά. Γνώσεις σε μπουφέ/κουζίνα/παιδα-
γωγικές γνώσεις ή σχετικά πτυχία θεωρούνται 
προσόν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα έμπειρη κάτοικος Περάματος, 
Νικαίας, Δραπετσώνας ή Κορυδαλλού. Τηλ: 210 
4411244, 6932 219156, ώρες: 19:00 - 22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από καφέ, με προϋπηρεσία 
στο μπουφέ και το σέρβις. Τηλ: 6980 040098.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες - Ψήστες και Βοηθοί άμεσα 
για εργασία σε ελληνικά εστιατόρια της Γερμανίας, 
παρέχεται διαμονή, διατροφή και ασφάλεια. Τηλ: 
6940 207197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής, έμπειρος από ψη-
τοπωλείο στο κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 5240311.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, για αίθουσα καφέ - 
αναψυχής - αίθουσα μπιλιάρδου, απογευματινή 
εργασία, 3 φορές την εβδομάδα, περιοχή Ζωγράφου. 
Τηλ: 210 7717885, 6938 628459. Κα Ιωάννα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώση service και delivery 
για ημιαπασχόληση σε εστιατόριο, στην περιοχή 
Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: gepapa81@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εργασία σε ξενοδοχειακή 
μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για την καλο-
καιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: jobopp@
pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνίτης Παραγωγής Χειρο-
ποίητης μπουγάτσας για βιοτεχνία προϊόντων ζύμης 
στην περιοχή της Λαγκάδας. Τηλ: 2394 053003.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι / Καμαριέρες Βοηθοί 
κουζίνας με προϋπηρεσία από 5* ξενοδοχείο 
της Κω / Χαλκιδικής. Άριστη γνώση Αγγλικών. 
Παρέχεται σίτιση, στέγαση και ασφάλιση. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: hrdchainhotel@
gmail.com, Κα Ελίνα Σταματέλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /Καμαριέρες /Βοηθοί 
κουζίνας με προϋπηρεσία από 5* ξενοδοχείο 
στην Κύπρο. Άριστη γνωση Αγγλικών, παρέχε-
ται σίτιση, στέγαση, ασφάλιση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: chainhotelcvs@gmail.
com, Κα Αποστολία Σακεροπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για το εστιατόριο Aegis Dine 
& Drink στην Πάργα. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
απόφοιτος σχολής Μαγειρικής για απαιτητική ερ-
γασία την περίοδο Μάιο - Ιούνιο. Βιογραφικά στο 
e-mail: aegis@paragaea.gr, τηλ: 6937 241479.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μaitre από ξενοδοχείο στην Κω. Βιο-
γραφικά στο e-mail: kos@mikripoli.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός ή Αρτεργάτης για ψωμάκια 
burger από βιοτεχνία ζύμης στην Πετρούπολη. 
Tηλ: 6951 952474.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης από αρτοποιείο στην Καλ-
λίπολη. Τηλ: 210 4512358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος - Barista, για εστιατόριο 
και καφέ - μπαρ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για 
εποχική σεζόν. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: g.vitaskos@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Σερβιτόροι 
και Barmen με όρεξη για δουλειά. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Παρέχεται διαμονή, ικανοποιη-
τικός μισθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
miraluna_hr@yahoo.gr. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Sous Maitre 
εστιατορίου με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη 
σε αντίστοιχη θέση. Παρέχεται διαμονή, ικανο-
ποιητικός μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακό όμιλο Maître με 
προϋπηρεσία και τουλάχιστον 2 έτη σε αντί-
στοιχη θέση. Παρέχεται διαμονή, ικανοποιητικός 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι για το τμήμα εστιατορίου σε 
ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βι-
ογραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Bar για ξενοδοχειακή μονάδα 
4* Αττικής, 540 δωματίων. Απαραίτητες γνώσεις 
Γαλλικών/δεύτερης ξένης γλώσσας, ανάλογη 
εμπειρία και προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία me all 
inclusive. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
goldencoast.gr, fax: 2294 113001.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στη Χαλκιδική ζητούν 
δημιουργικούς Α’ και Β’ Μάγειρες με εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση και όρεξη για δουλειά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Σερβιτόροι με εμπειρία και καλή 
γνώση Αγγλικών για τη θερινή περίοδο στη Σκιάθο. 
Προσφέρετε πλήρη ασφάλιση, στέγη και άριστες 
αποδοχές. Τηλ: 6932 109438. Koς Κώστας.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στην Κέρκυρα ζητούν 
Σερβιτόρους - Βοηθούς Σερβιτόρου με εμπει-
ρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@across.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel, στην 
Β. Εύβοια, ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
Καμαριέρες. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr, κωδ: ‘house’.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση του τμήματος bar σε 
ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βι-
ογραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μaitre για το ξενοδοχείο Carda beach 
στην Κω. Τηλ: 6987 118594.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
TA ΦΥΤΩΡΙΑ Κρήτης - υποκατάστημα Σαντορίνης 
ζητούν νέο Πωλητή - Γεωπόνο ή Τεχνολόγο - 
Γεωπόνο με σχετική προϋπηρεσία για μόνιμη 
εργασία. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@cretanurseries.gr, 
τηλ: 6948 629902, 6976 338498.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός για φροντίδα κήπου σε οικία 
στην Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: oeigse@
gmail.com, τηλ:210 9348978.

ΓΡΑΦΕΙΟ απολυμάνσεων ζητεί Γεωπόνο - Τε-
χνολόγο Γεωπόνο - Επόπτη Υγείας με δίπλωμα 
μηχανής, για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: el3ctr0ne@yahoo.gr, τηλ: 216 9001900.

H MEDILCO Hellas/AE ζητά Γεωπόνο/Πωλητή 
Υπεύθυνο των Νομών Ηλείας/ Αχαΐας/Θεσπρωτίας 
/Άρτας. Βασική 5ετής προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση/τοπική καταγωγή (κατά προτίμηση Ηλεία /
Αχαΐα). Ταλέντο στις πωλήσεις/ήθος/όρεξη για 
δουλειά. Φωτογραφία απαραίτητη. Ε-mail: info@
medilcohellas.com.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπευτές με πτυχίο, για 
περιοχές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Ευέλικτο 
ωράριο, καλές αποδοχές. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@massageholiday.com.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence 
& Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 
2015 Μασέρ / Αισθητικό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sirena.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά άμεσα Κομμωτή 
πεπειραμένο με άριστη γνώση στο χτένισμα στη 
πλατεία Νέας Σμύρνης με bonus. Τηλ: 6984 
517733, ώρες: 10:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες με εμπειρία σε 
βαφείο/σαλόνι και Μανικιουρίστ με γνώσεις 
σε τεχνητά νύχια από κεντρικό Κομμωτήριο 
του Παγκρατίου για άμεση πρόσληψη. Αποδο-
χές αναλόγως προσόντων. Τηλ: 210 7565138, 
6945 332561, ώρες: 10:00 - 20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπευτές πτυχιούχοι, με 
αντικείμενο φυσιοθεραπευτικού και μυοχαλα-
ρωτικού μασάζ για περιοχές Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
massageholiday.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πεπειραμένα από κατάστημα 
να γνωρίζουν μανικιούρ - πεντικιούρ και foot 
massage για κατάστημα στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: kostalaeva@gmail.com, τηλ: 
210 4296109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτής /τρια και Βοηθοί με 
πολυετή πείρα στο πιστολάκι και κούρεμα στη 
Βάρκιζα Τηλ: 6981 158581.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Πειραιά ζητά νέα με δί-
πλωμα κομμωτικής - μανικιούρ - πεντικιούρ, 
με προϋπηρεσία, θα προτιμηθούν κάτοικοι γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 2409115, ώρες: 10:00- 13:00.

ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Τάσος Αλωνισιώτης στο 
Πειραιά ζητούν Τεχνίτες για χτένισμα. Fax: 210 
4227387, τηλ: 210 4226851.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ συνεργάτης πολυεθνικής εταιρί-
ας ζητάει 2 Αισθητικούς Συνεργάτες. Σίγουρη 
προοπτική καριέρας, συνεχή εκπαίδευση. Τηλ: 
6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για το τμήμα spa σε ξενο-
δοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για το τμήμα spa σε ξενο-
δοχείο στην Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής απόφοιτος ΤΕΦΑΑ από 
γυμναστήριο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4183310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες με προϋπηρεσία 
από γυμναστήριο στο Ίλιον. Απαραίτητο βιογρα-
φικό. Τηλ: 210 2631201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ / Φυσιοθεραπευτής για εργασία 
στο τμήμα spa σε ξενοδοχείο στην Κάρπαθο. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία στα Πέυκα. 
Τηλ: 2310 675129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός από το ξενοδοχείο Cronwell 
Platamon Resort 5* στον Πλαταμώνα Πιερίας. 
Σχετικές σπουδές, γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ 
αλλά και χαλαρωτικού μασάζ και γνώση Αγ-
γλικής. Βιογραφικά στο e-mail: platamon.gm@
cronwell.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ ινστιτούτων αισθητικής στην Αθήνα 
ζητά Leaders / Αισθητικούς και Βοηθούς, με 
εμπειρία. Προσφέρονται: μισθός, ποσοστά και 
ιδανικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@medichic.gr, τηλ: 210 9704555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια έμπειρη για κομμωτήριο, 
να γνωρίζει πολύ καλό κούρεμα, χτένισμα και 
βαφή, πολύ καλές αποδοχές. Τηλ: 210 4530444.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη, με προϋπηρεσία 
5 ετών και άνω, ζητείται από κομμωτήριο στη 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 9681912.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολύ πεπειραμένος Κομμωτής /τρια 
με εξειδίκευση στο πιστολάκι στη Θεσσαλονίκη, 
περιοχή Πεύκα. Τηλ: 2310 675129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ από ξενοδοχείο 4* στην Ανα-
τολική Αττική με κέντρο Thalasso. Βιογραφικα 
στο e-mail: info@mare-nostrum.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Πατήσια ζητά για άμεση 
πρόσληψη, έμπειρη Κομμώτρια να γνωρίζει και 
μανικιούρ - πεντικιούρ. Καλές αποδοχές, 5ήμερη 
εργασία, ασφάλιση, εκπαίδευση και προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 210 8610553, 210 2013139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για καλό πιστολάκι από κομ-
μωτήρια για ημιαπασχόληση, στην Αγία Μαρίνα 
Ηλιούπολης. Τηλ: 210 9754540.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πεπειραμένα άτομα από όλων των 
ειδικοτήτων Αισθητικοί μανικιούρ - πεντικιούρ 
για να εργαστούν στα καταστήματα beautyworld 
στη Κηφισιά και Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: 
despina_nail@hotmail.com,τηλ: 210 6230640.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στο Χαλάνδρι και Βρι-
λήσσια, ζητεί Τεχνίτες /τριες βαφείου. Απαραίτητα: 
διάθεση, εμπειρία, υψηλοί στόχοι, παρέχονται καλό 
πακέτο αποδοχών/άριστο περιβάλλον/εξέλιξη. 
E-mail: msvrilissia@hotmail, τηλ: 210 6136497, 
ώρες: 9:00 - 15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη στο πιστο-
λάκι, για κομμωτήριο στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 
9415105.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - έμπειρη για μανικιούρ - πεντι-
κιούρ και ονυχοπλαστική, από κομμωτήριο στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 211 4078499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτριες Νυχιών - Αισθητικοί- 
Κομμωτές από κατάστημα στην Κηφισιά και στη 
Μύκονο για τη θερινή σεζόν. Ωράριο: 09:00-21:00. 
Τηλ: 210 6230640.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καλλίγραμμα μοντέλα για φωτο-
γράφιση και πασαρέλα, στην Β. Ελλάδα. Έδρα 
επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@upgr.gr, τηλ: 2310 988188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για το Spa του ξενοδοχείου 
Kriopigi Beach στη Χαλκιδική για τη θερινή σεζόν 
2015. Βιογραφικά στο e-mail: info@kriopigibeach.
gr, τηλ: 6979 783730. 

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Far Out Hotel and Spa στην 
Ίο επιθυμεί να προσλάβει Φυσικοθεραπεύτρια / 
Μασέρ για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο email: cristinabletsa@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Spa Manager από ξενοδοχείο στη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο 
αντίστοιχης ειδικότητας, αποδεδειγμένη 5ετή 
προϋπηρεσία, γνώση και εμπειρία στην ανεύρεση, 
επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, άρι-
στη γνώση Αγγλικών, οργανωτικές και ηγετικές 
ικανότητες. Ε-mail: nhotel1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με προϋπηρεσία σε πρό-
σωπο και σώμα από το πολυδυναμικό κέντρο 
New Life στην Περαία. Δίνονται μισθός, ασφάλεια 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hatzimladi@
gmail.com, τηλ: 2392 027435, 6951 788118.

καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-διανομή
Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Sirena Residence & 
Spa στη Σάμο, ζητά για την τουριστική σεζόν 2015 
Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sirena.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για μπουφέ - λάντζα από 
σουβλατζίδικο στη Δάφνη. Τηλ: 210 9768700.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άτομα να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στο Παγκράτι, στο Περι-
στέρι και στο Κέντρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια προσωπικού ασφαλείας. Τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκδηλώσεων ζητά 
Υπάλληλο Security - Διαχειριστή πλήθους εν 
όψη φεστιβάλ. Απαραίτητα προσόντα άπταιστη 
γνώση Αγγλικής, Η/Υ και κατοχή ΙΧ αυτοκινή-
του. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mgroupgrammateia@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Τραπε-
ζοκόμοι και Πλύντες στη σχολή αξιωματικών 
νοσηλευτικής στο Βύρωνα Αττικής. Ωράριο 18:00 
- 22:00, δευτέρα - παρασκευή. Βιογραφικά στο 
e-mail: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Οικιακή Βοηθός με καλή 
γνώση ελληνικής μαγειρικής για Αθήνα. Τηλ: 
6977 352085, Κα Δημητρίου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Καθαρίστριες για οικία στη Βούλα. 
Ωράριο 8:00 π.μ - 15:00 μ.μ ή 15:00 μ.μ - 11.00 
μ.μ. και Ι.Κ.Α. Βιογραφικά στο e-mail: oeigse@
gmail.com, τηλ: 210 9713594.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία security άμεσα 
για φύλαξη γραφείων στην ευρύτερη περιοχή 
του Ελληνικού. Προϋποθέσεις: άδεια security, 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00-18:00. Fax: 211 
0120715, τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος / Διανομέας από εταιρία 
ιατρικών για Αθήνα, με πλήρη απασχόληση στην 
αποθήκη και στη διανομή. Απαιτείται δίπλωμα 
αυτοκινήτου, καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@akrateia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από το τμήμα διανομής για 
διανομές εντύπων. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες στην Καλαμάτα για 
να εργασθούν σε ιδιωτική κλινική. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε συνεργείο καθαρισμού. Τηλ: 
6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό Security για να εργασθεί 
σε φύλαξη κτιρίων στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να διαθέτουν άδεια προσωπικού ασφαλείας 
και απολυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6987 851764.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ μας στην Κέρκυρα ζητούν Κα-
μαριέρες και Λαντζιέρες με εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από μαγειρείο στα Κάτω 
Πατήσια. Τηλ: 210 8643665, 6936 902645, Ώρες: 
12:00 - 10:00 μμ.




