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

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
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
• Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Αμερικάνικο  

Κολλέγιο, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

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

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Η εργασία μέσω του διαδικτύου 
ή αλλιώς απομακρυσμένη εργασία. 
Όταν δίπλα στην εργασία βλέπου-
με τη λέξη διαδίκτυο συνήθως το 
μυαλό μας δεν πάει σε θετικά συ-
μπεράσματα. Γιατί όμως;

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Στό-
χος μας είναι να ανοίξουμε πόρτες 
κι όχι να τις κλειδώσουμε χωρίς να 
ξέρουμε που μας οδηγούν.

Η εργασία είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου. 
Είναι ένα μέσο για να επιβιώσει, 
να κοινωνικοποιηθεί ακόμα και 
ένα μέσο που μπορεί να χαρίσει 
το αίσθημα ασφάλειας αλλά και 
του φόβου, της έλλειψης οξυγό-
νου. Από την άλλη πλευρά το δι-
αδίκτυο είναι ένα σύγχρονο μέσο 
πληροφόρησης. Εξίσου, έχει ένα 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή των 
περισσότερων ανθρώπων, αφού 
σύμφωνα με έρευνα το 60% παγκο-
σμίως χρησιμοποιούν το Ίντερνετ. Ας 
αναφέρω ότι ο αριθμός των email 
που στέλνονται καθημερινά φτάνει 
στα 145 δις! 

Όταν έρχεται η στιγμή να χρησι-
μοποιήσουμε τις λέξεις εργασία και 
διαδίκτυο, οι απόψεις διίστανται. 
Στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο εξοι-
κειωμένοι με την απομακρυσμένη 
εργασία. Πολλοί δε γνωρίζουν το τι 

πραγματικά σημαίνει, συνειρμικά η 
σκέψη τρέχει στη φράση «δουλειά 
από το σπίτι, εύκολα και απλά». 
Μα καλά, αν ήταν εύκολα κι απλά 
δε θα το κάναμε οι περισσότεροι; 
Αν ήταν αληθινός αυτός ο κόσμος 
εργασίας δε θα ήταν πιο γνωστός 
στο κοινωνικό μας περίγυρο που 
πλήττεται από το φαινόμενο της 
ανεργίας; 

Όταν μιλάμε για απομακρυσμένη 
εργασία εννοούμε ότι υπάρχουν 
έγκαιρα και ασφαλή site που μπο-
ρούν όλοι που θέλουν να εργα-

στούν μέσω του διαδικτύου, να 
γίνουν μέλη και να ξεκινήσουν το 
διαδικτυακό επαγγελματικό ταξίδι. 
Θα αφιερώσετε λίγο χρόνο από τη 
μέρα σας με σκοπό να ανακαλύψε-
τε μία καινούρια γη, που υπάρχει 
πιθανότητα να σας αποφέρει επαγ-
γελματικούς καρπούς. Ιδιώτες, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και εταιρίες 
που αναζητούν προσωπικό, για 
να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος 
στόχος, απευθύνονται σε αυτά τα 
site. Ο ελεύθερος επαγγελματίας 
το μόνο που έχει να κάνει είναι να 

στείλει την πρόσκλησή του και να 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του. Θα 
βρείτε διάφορες κατηγορίες, όπου 
μπορείτε να ασχοληθείτε και έχουν 
παγκόσμιο χαρακτήρα. 

Για παράδειγμα, εάν έχετε καλές 
γνώσεις σε τουλάχιστον μία ξένη 
γλώσσα εκτός από την ελληνική, 
τότε σκεφτείτε εάν μπορείτε να ξεκι-
νήσετε μία καριέρα στο Ίντερνετ πα-
ρέχοντας μεταφραστικές υπηρεσίες. 

Φυσικά όμως, όπως και κάθε 
εργασία, έτσι και η παροχή μετα-
φραστικών υπηρεσιών απαιτεί κά-
ποια προεργασία, εκπαίδευση και 
ικανότητες ώστε να είστε σε θέση 
να παρέχετε υψηλής ποιότητας 
μεταφράσεις στους πελάτες σας.

Ενδεικτικά μερικές από αυτές τις 
ιστοσελίδες είναι:
• Odesk.com (1 εκατομμύριο δια-
θέσιμες εργασίες το χρόνο).
• Freelancer.com (πάνω από 7 
εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως).

Tips:
• Για αρχή μπορείτε να βάλετε 7$ 
την ώρα μέχρι να πάρετε feedback.
• Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο 
για τον εαυτό σας στο προφίλ σας 
με λέξεις κλειδιά.

Ελισάβετ Καλαρούτη-Στέλεχος 
Μάρκετινγκ, Skywalker.gr

Εργασία & διαδίκτυο: Αποφέρουν επαγγελματικούς καρπούς;

Επαγγελματικός προσανατολισμός
Δε θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του επαγ-

γελματικού προσανατολισμού, στο πλαίσιο 
των ενεργειών που θα πρέπει να ξεκινή-

σουν πολύ νωρίς, από γονείς, συμβουλευτικούς 
ψυχολόγους και σχολείο, για να βοηθήσουν το 
παιδί και αργότερα τον έφηβο, να κατανοήσει 
τον εαυτό του, τα θέλω του και τις δυνατότητές 
του, πριν επιλέξει καριέρα. 

Θα αντιμετωπίσουμε το θέμα, από τη σκο-
πιά του ενήλικα, του νέου, που θέλει να είναι 
επιτυχημένος σε αυτό που κάνει, προσδοκώ-
ντας μια ανοδική καριέρα. Αυτό που αρχικά θα 
συμβουλεύαμε, είναι: γνωρίστε τις δυνάμεις σας 
και τον εαυτό σας, πιστέψτε σε αυτά και μπείτε 
προετοιμασμένοι με τα κατάλληλα εφόδια, σε 
αυτόν τον διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο που 
λέγεται επαγγελματικός στίβος. Σε αυτό το ταξίδι, 
βαδίστε με τόλμη, υπολογίστε το timing και με 
λίγη καλή τύχη, όλα θα πάνε καλά. 

Ο σχεδιασμός αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς 
έκβασης. Το ταξίδι στον επαγγελματικό στίβο, 
είναι ταξίδι ζωής. Γι’ αυτό, πριν ξεκινήσετε το δικό 
σας ταξίδι στον επαγγελματικό στίβο, θα πρέπει 
να γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι, τι μπορείτε να 
κάνετε εσείς, τι μπορεί να κάνει αυτός για εσας 
και τι περιμένει από εσας. Είναι πλέον φανερό, 
ότι ο επαγγελματικός χώρος είναι σήμερα δύ-
σκολος και απαιτητικός. Οι ευκαιρίες όμως γι’ 
αυτούς που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 
και την απαιτούμενη εκπαίδευση είναι πολλές. 

Ο σημερινός εργαζόμενος αντιμετωπίζει δι-
αρκώς την πρόκληση ενός μεταβαλλόμενου 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Δουλεύει και 
συνεργάζεται με ανθρώπους που έχουν άλλο 
αντικείμενο δραστηριότητας και διαφορετική φι-
λοσοφία. Παίρνει αποφάσεις ή ασκεί διαδικασίες 
που επηρεάζουν άμεσα την επιτυχία της εταιρίας 
του και τη δική του. Είναι πολλές φορές αναγκα-
σμένος από τις εξελίξεις να συνεκπαιδευτεί και να 
μετεκπαιδευτεί πολλές φορές. Για να μπορέσει 
να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο εργασιακό 
του περιβάλλον θα πρέπει να έχει θέληση και 
όρεξη για δουλειά, να γνωρίζει πολύ καλά αυτό 
που κάνει και κυρίως να το αγαπά. Θα πρέπει να 

σταθμίσει τις παρακάτω μεταβλητές, πολύ νωρίς 
εξασφαλίζοντας την αντίστοιχη πληροφόρηση.
1. Τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα προσόντα σου
2.  Το ενδιαφέρον σου γι’ αυτό  

που πρόκειται να κάνεις
3.  Τα δυνατά και αδύνατα σημεία  

του χαρακτήρα σου
4.  Να συσχετίσεις τα δυνατά και  

αδύνατα σημεία σου, με τις απαιτήσεις 
του επαγγέλματός σου.

5. Να αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις.
Εάν σταθμίσεις όλα τα παραπάνω, μπορείς 

να εκκινήσεις την ανάπτυξη των γνώσεών σου, 
έτσι ώστε άμεσα να ανταποκριθείς στις απαιτή-
σεις του επαγγέλματός σου. Πριν προχωρήσεις 
στην επιλογή του επαγγέλματός σου, εξασφάλισε 
την απαραίτητη πληροφόρηση. Ειδήσεις, άρθρα, 
έρευνες, μελέτες, δημοσιεύσεις, σε ενδιαφέρουν 
και πρέπει να σε ενδιαφέρουν. Χρειάζεσαι αμερό-
ληπτη πληροφόρηση γι’ αυτό που ζητά η αγορά 
σήμερα και γι’ αυτό που θα ζητά στο μέλλον. 

Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι να ενημερώ-

νεσαι για τις εξελίξεις στον κλάδο που σε αφορά 
επαγγελματικά καθώς επίσης και για τον αριθμό 
των αποφοίτων που παράγονται κάθε χρόνο από 
αντίστοιχες παραγωγικές σχολές και μπορούν εν 
δυνάμει να διεκδικήσουν την ίδια θέση εργασίας 
με σένα. Δες ακόμη τα επιπλέον προσόντα που ζη-
τούν οι επιχειρήσεις στον κλάδο που σε ενδιαφέρει 
προκειμένου να τα αποκτήσεις. Προσδιόρισε από 
την αρχή τις συμπληρωματικές γνώσεις που θα 
χρειαστείς, τη μετεκπαίδευσή σου και τις μελλο-
ντικές σου εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο παράγοντας 
γνώση είναι στοιχείο σημαντικό όπως και οι λέξεις 
αποδοτικότητα -να επιτυγχάνεις με το λιγότερο 
κόστος τους στόχους σου, αποτελεσματικότητα 
- η ικανότητα να επιτυγχάνεις τους στόχους σου- 
και η ανταγωνιστικότητα - η ικανότητά σου να 
ανταγωνίζεσαι σε ένα περιβάλλον με δεδομένη 
προσφορά και ζήτηση εργασίας.

Βασίλειος Γαλάνης - 
Marketing Manager/Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

Καθηγητής-Συγγραφέας- 
Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων 

Ευτυχώς... κρίση!
Σίγουρα μιλάνε στο λάθος άνθρωπο 

όταν μου γκρινιάζουν για την κρίση. Ναι, 
υπάρχει κρίση, ναι, τα πράγματα στον 
εργασιακό χώρο είναι… διαφορετικά!

Είναι δυσκολότερα αλλά για πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια διαφαίνε-
ται ισορροπία. Η θέληση, τα προσόντα, 
η αξία θα βρουν το αντίκρισμά τους. 
Μακρινή εικόνα ακόμα, αλλά πραγ-
ματική. Όσοι αξίζουν έχουν μέλλον, 
όσοι θέλουν να δουλέψουν, θα βρουν 
δουλειά, όσοι ξέρουν να προσαρμόζο-
νται , θα βρεθούν στη θέση του νικητή. 
Κανείς δε λέει ότι η καινούρια τάξη 
πραγμάτων είναι εύκολη, τουναντίον. 
Πιο δύσκολη από ποτέ! Ξεκαθάρισμα 
λέγεται.

 Από την άλλη σίγουρα όσοι δεν… 
ΔΕΝ! Προσαρμοστικότητα ίσως η 
πιο δύσκολη αλλά και η πιο σημαντι-
κή έννοια των καιρών μας. «Ό,τι δεν 
προσαρμόζεται… εξαφανίζεται» Νόμος 
της Φύσης.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για τους νικη-
τές, για όλους όσους έχουν τη στόφα 
του νικητή. Για αυτούς που δε θα το 
βάλουν κάτω στη δυσκολία, αυτούς 
που θα προσπαθήσουν πιο σκληρά, με 
τρόπο σωστό και θα διακριθούν, αυτούς 
που δε φοβούνται να ξεκινήσουν από 
την αρχή και να ανέβουν ξανά, σιγά 
σιγά, με σωστά και προσεκτικά βήματα.

Όλα είναι ψυχολογία. Δεν έχω δου-
λειά… ναι και; Έχεις όμως προσόντα, 
προϋπηρεσία, έχεις όρεξη να δουλέψεις, 
να δημιουργήσεις.

Πρέπει να βρεις τον τρόπο να προ-
χωρήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν…

Φτιάχνουμε το σωστό, αληθινό, πε-
ριεκτικό που να μας αντιπροσωπεύει, 
βιογραφικό. Αποτυπώνουμε την εικόνα 
μας σε περίπου δυο σελίδες ουσιαστικής 
πληροφορίας προκειμένου να μπορέ-
σουν να μας «δουν»…

Επικοινωνούμε την εικόνα μας, οι 
βοήθειες πολλές πλέον, διαδίκτυο, 
μαγικό μέσο.

Οι δυνατότητες άπειρες, internet 
sites πολλά, με θέσεις πραγματικές σε 
πραγματικό χρόνο. Social media που 
μας προβάλλουν 24 ώρες το 24ωρο 
σε όλο τον πλανήτη. Έντυπα μέσα, με 
χιλιάδες αγγελίες εταιρειών που ανα-
ζητούν ανθρώπους που να θέλουν και 
να μπορούν. Και μετά, η επαφή. Ίσως 
τελικά το πιο δύσκολο κομμάτι.

«Καλησπέρα σας, πήραμε το βιογρα-
φικό σας και θα θέλαμε να περάσετε 
από τα γραφεία μας προκειμένου να 
τα πούμε από κοντά».

Τι σημαίνει αυτό; Ελάτε να δούμε 
αρχικά αν αυτά που διαβάσαμε είναι 
αληθή και ακριβή. Και μετά να δούμε 
αν μπορούμε αυτό που θέλουμε σαν 
εταιρεία, αν αυτό που έχουμε ανάγκη 
να το βρούμε σε εσάς.

Δούναι και λαβείν… Η πεμπτουσία 
των σχέσεων. Και στις επαγγελματικές 
σχέσεις ισχύει ό,τι ισχύει και στις προ-
σωπικές. Για να πάρεις πρέπει να δώσεις. 
Εσύ θα δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου, 
θα βάλεις τις γνώσεις σου, την όρεξή 
σου για δουλειά, την ευρηματικότητα 
σου και εμείς θα σου δώσουμε μια θέση 
που θα σε αναδείξει σαν επαγγελματική 
προσωπικότητα, που θα πληρώνει τους 
λογαριασμούς σου και θα σε κάνει να 
αισθάνεσαι ασφάλεια και σιγουριά, όσο 
αυτό είναι δυνατό.

Μαρία Τουρλώτου
HR Specialist, MyFuture Career
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επιχειρηματικοτητα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στην πράξη

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(Κοιν.Σ.Επ.) θεσπίστηκε με το ν.4019/2011 
και ουσιαστικά είναι ένας αστικός συνεταιρι-

σμός κοινωνικού σκοπού, με περιορισμένη ευθύνη 
των μελών του, που όμως διαθέτει εμπορική 
ιδιότητα. Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και 
η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλ-
λογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει 
από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το 
κοινωνικό συμφέρον. Οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνο-
νται σε τρεις κύριες κατηγορίες ανάλογα με τον 
ειδικό σκοπό που εξυπηρετούν. Οι κατηγορίες 
αυτές είναι: 
- Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης - Στόχος τους η ένταξη στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που 
ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, όπως 
άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα 
από ουσίες, οροθετικοί, αποφυλακισμένοι κ.α. 
Τουλάχιστον το 40% των εργαζομένων θα πρέπει 
να ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού 
ενώ για τη σύσταση απαιτούνται το λιγότερο 
επτά (7) άτομα.
- Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας - Αποσκο-
πούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα που 
απευθύνονται σε ηλικιωμένους, βρέφη, παιδιά, 
άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες παθήσεις 
κ. α. Για τη σύσταση απαιτούνται τουλάχιστον 
πέντε (5) άτομα. 
- Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και παραγωγικού σκοπού 
- Αποσκοπούν στην προαγωγή του συλλογικού 
συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, 
στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και 
της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης κ.α. 
Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και πα-
ροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, 
το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι 
παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπι-
κών προϊόντων και η διατήρηση παραδοσιακών 
επαγγελμάτων. Τουλάχιστον πέντε (5) άτομα 
απαιτούνται για την ίδρυσή της.

Στις Κοιν.Σ.Επ. τα μέλη τους μπορεί να είναι 
είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή 
των νομικών προσώπων όμως δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1/3 των μελών της. Επίσης, δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως μέλη Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κατά τη σύσταση μιας 
Κοιν.Σ.Επ. κάθε μέλος καλείται να συνεισφέρει 
τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική 
μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές 

μερίδες. Ανεξάρτητα όμως από τον αριθμό των 
συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν, τα μέλη 
έχουν δικαίωμα μιας ψήφου και συμμετέχουν στη 
Διοικούσα Επιτροπή. Η συμμετοχή ενός φυσικού 
προσώπου με την ιδιότητα μέλους - εταίρου, σε 
Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα 
και δε δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις.

Τα κέρδη μιας Κοιν.Σ.Επ. δε διανέμονται στα 
μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργα-
ζόμενοι ταυτόχρονα σε αυτή. Σύμφωνα με σχε-
τική ρύθμιση, η διανομή των κερδών διατίθεται 
ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως: 
- 5% για το σχηματισμό αποθεματικού 
- έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως 
κίνητρο παραγωγικότητας 
- το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται 
για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πέραν του ποσού που καταβάλλει για από-
κτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος δεν 
έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι των δανειστών 
της Κοιν.Σ.Επ.

Για τη συγκεκριμένη νομική μορφή επιχειρη-
ματικής δράσης, η άντληση κεφαλαίων αποτελεί 
ευλογία και κατάρα ταυτόχρονα. Ναι μεν έχουν 
τη δυνατότητα χρηματοδότησης από κρατικά 
κονδύλια, καθώς με τη σύστασή τους αποκτούν 
πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του 
άρθρου 9 του ν.4019/11, μπορούν δηλαδή να 

έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας και το Εθνικό 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ενώ 
εντάσσονται στο ν. 3908/2011, για την «Ενίσχυση 
των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομι-
κή Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την 
Περιφερειακή Συνοχή» και σε προγράμματα 
στήριξης της επιχειρηματικότητας, όμως δεν 
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο τρα-
πεζικό σύστημα, καθώς αποτελούν επιχειρήσεις 
υψηλού ρίσκου και δεν πληρούν τα τραπεζικά 
κριτήρια φερεγγυότητας για χρηματοδότηση 
ακόμη και αυτά της χορήγησης και των πιο 
απλών σε πρόσβαση δανείων. 

Ίδρυση-Σύσταση 
Η ίδρυση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης είναι ιδιαίτερα απλή και ανέξοδη, 
όχι όμως τόσο σύντομη όσο των εταιρειών που 
χρησιμοποιούν την Υπηρεσία μίας Στάσης. Η όλη 
διαδικασία λαμβάνει χώρα στο Γενικό Μητρώο 
Κοινωνικής Οικονομίας, όπου με την εγγραφή 
της αποκτά νομική και εμπορική ιδιότητα. Αρ-
χικά, αφού οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις προμηθευτούν 
τα κατάλληλα έντυπα από το τμήμα Μητρώου 
Κοινωνικής Οικονομίας, πρέπει να συντάξουν το 
καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. Εν συνεχεία, υποβάλουν 
αίτημα εγγραφής στο Μητρώο προσκομίζοντας 

το καταστατικό υπογεγραμμένο από τα ιδρυτι-
κά μέλη, σχετική αίτηση εγγραφής, υπεύθυνη 
δήλωση υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε 
ιδρυτικό μέλος - περί συμμετοχής ή μη σε άλλη 
Κοιν.Σ.Επ. και στην περίπτωση της Κοιν.Σ.Επ. 
Ένταξης, υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του 
κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα 
στοιχεία και προβαίνει σε:
- Εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο,
- Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει 
μόνο για έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια 
φορολογική αρχή.
- Έγκριση του καταστατικού και αποστολή του 
στην Κοιν.Σ.Επ.
Σε δεύτερο στάδιο η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο 
Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:
- Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων 
(ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην 
οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση 
της Διοικούσας Επιτροπής).
- Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
- Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικού-
σας Επιτροπής.

Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα 
στοιχεία και προβαίνει σε έγκριση του αιτήματος 
καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση 
Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή 
του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηρι-
οτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται 
από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου), 
σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της σύστασης 
της Κοιν.Σ.Επ.

Φορολόγηση
Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκεινται σε φορολογία 

εισοδήματος για τα κέρδη τους, καθώς δεν τα 
διανέμουν στους εταίρους. Η μόνη φορολογική 
επιβάρυνση είναι το τέλος επιτηδεύματος που 
καλούνται να πληρώνουν κάθε χρόνο που σήμε-
ρα υπολογίζεται στα 800 €. Επίσης, τα λογιστικά 
τους έξοδα είναι περιορισμένα, καθώς τηρούν 
απλογραφικά βιβλία (έως 1.500.000 € ετήσια 
έσοδα) και υποχρεούνται μόνο σε κατάρτιση 
ετησίου ισολογισμού.

Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας - Οικονομολόγος/Νομικός
Ευάγγελος Θ. Σπάτουλας - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Άρθρο του Βασίλειου Γαλάνη  
Marketing Manager / Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
Καθηγητής-Συγγραφέας-Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Ποιος κρίνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μιας 
επιχείρησης; Μα φυσικά οι πελάτες, εκδηλώνοντας την προτίμησή 
τους και αργότερα την αφοσίωσή τους (πιστότητα) στα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της. Οι καταναλωτές δε «γνωρίζουν» πάντα 
τις επιθυμίες τους γι’ αυτό πρέπει να τους βοηθούμε πάντα στις 
επιλογές τους. Δώστε πάντα μια δεύτερη επιλογή στους πελάτες 
σας. Κάντε τους ερωτήσεις για να τους προσφέρετε επιπρόσθετη 
ικανοποίηση (η διερεύνηση των αναγκών είναι μια ουσιαστική 
φάση της ποιοτικής εξυπηρέτησης).

Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των καταναλωτών πρέπει να προσ-
διορίζουν τον τρόπο παροχής και την ποιότητα των υπηρεσιών μας
Τι θέλουν οι πελάτες σήμερα και τι απαιτούν συνειδητά ή όχι:
 1. Φιλικότητα
 2. Ενδιαφέρον 
 3. Δυνατότητα έκφρασης
 4. Κατανόηση
 5. Ταχύτητα εξυπηρέτησης
 6. Προσωπική φροντίδα
 7. Επαγγελματισμό
 8. Αναγνώριση
 9. Κάλυψη κάθε λογικής επιθυμίας
10. Κάλυψη αναγκών που δεν έχουν συνειδητοποιήσει

Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι λειτουργούν κυρίως «συναισθη-
ματικά» στις αγορές τους και αποφασίζουν συναισθηματικά, όχι 
μόνο λογικά. Τι ζητούν λοιπόν από την επιχείρησή σας οι πελάτες 
και πως την αξιολογούν;
• Κριτήρια αξιολόγησης
• Προσωπικό ενδιαφέρον
• Έμπνευση εμπιστοσύνης
• Ανταπόκριση
• Αξιοπιστία
α. Σαν αξιοπιστία ορίζεται η ικανότητα να παρέχει η εταιρεία αυτό 
που έχει υποσχεθεί με ακρίβεια και σταθερότητα.
β. Στην ανταπόκριση περιλαμβάνεται η έγκαιρη εξυπηρέτηση, η 
προθυμία για εξυπηρέτηση, η ταχύτητα και η ευελιξία.
γ. Σαν έμπνευση εμπιστοσύνης εννοείται η γνώση και η ευγένεια 
του προσωπικού και η ικανότητά του να δημιουργήσει αίσθημα 
σιγουριάς και εγγύησης.
δ. Σαν προσωπικό ενδιαφέρον θεωρείται η ειδική, ξεχωριστή 
μεταχείριση κάθε πελάτη.

Οι δύο διαστάσεις της ποιοτικής εξυπηρέτησης: Διαδικασίες και 
προσωπική εξυπηρέτηση μαζί. Ως Ποιοτική Εξυπηρέτηση δεν εννο-
είται μόνο η προσωπική εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους. Αυτή 
είναι άχρηστη για τον πελάτη όταν δεν υπάρχουν τα συστήματα 
και οι διαδικασίες στην εταιρεία για να φτάσει σωστά το προϊόν 
και η υπηρεσία στον πελάτη. Δείτε στο παρακάτω διάγραμμα, πως 
σκέφτεται ένας πελάτης αξιολογώντας διαδικασίες και προσωπική 
εξυπηρέτηση.

Διαδικασίες

«Κρύα 
Ρομπότ»

«Εμείς να
πηγαίνουμε»

«Ποιοτική
εξυπηρέτηση»

«Καλοί αλλά
άσχετοι»

Π
ολ
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ς
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ΜεγάληΜικρή

«Προσωπική εξυπηρέτηση»
Κάθε διάσταση της ποιοτικής εξυπηρέτησης είναι κρίσιμη για 

το τελικό αποτέλεσμα.. Η ποιοτική εξυπηρέτηση προϋποθέτει όχι 
μόνο «χαμόγελα» αλλά και «σωστές διαδικασίες».
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επιχειρηματικοτητα

Νεοφυής Επιχείρηση (Start-Up)
Νεοφυής επιχείρηση (Start-Up) 

είναι ο προσωρινός οργα-
νισμός που σχηματίζεται με 

σκοπό την ταχεία ανάπτυξη, χρησι-
μοποιώντας ένα επαναλαμβανόμενο 
και επεκτάσιμο επιχειρηματικό μο-
ντέλο. Αλλιώς «Start-Up επιχείρηση 
είναι μια εταιρεία σχεδιασμένη να 
αναπτύσσεται γρήγορα». Κοινό 
χαρακτηριστικό των δύο ορισμών 
αποτελεί ο ρυθμός ανάπτυξης της 
επιχείρησης. Αν σε αυτό συμπλη-
ρώσουμε τον όρο καινοτόμος τότε 
καταλήγουμε στα βασικά χαρακτηρι-
στικά μιας Start-Up. Η συγκεκριμένη 
μορφή επιχειρήσεων, αν και μετρά 
ήδη αρκετές δεκαετίες ζωής, ήρθε 
πρόσφατα και πάλι στο προσκήνιο 
λόγω της πρόσφατης διεθνούς κρί-
σης, και μάλιστα για τις περισσότερες 
αγορές βρίσκεται σε στάδιο εκ νέου έρευνας και ανάπτυξης. 

Ιστορικά οι Start-Up επιχειρήσεις πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη 
της δεκαετίας του 50 κυρίως στην Silicon Valley της Καλιφόρνιας 
των ΗΠΑ, κοιτίδα εκατοντάδων καινοτόμων επιχειρήσεων, που και 
σήμερα συνεχίζουν να αλλάζουν τον κόσμο. Αιτία για τη δημιουργία 
τους στάθηκε μια διαφωνία μεταξύ των εργαζομένων της Shockley 
Semiconductor και του ιδρυτού της. Οι εργαζόμενοι αποχώρησαν 
από την εταιρεία και ξεκίνησαν την ίδρυση εταιρειών, με τις φρέσκες 
τους ιδέες που έφεραν νέα δεδομένα στην αγορά, δεδομένα που 
αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν ακόμη και οι πρώην εργοδότες τους.

Η μέθοδος των Start-Ups διαδόθηκε με γοργούς ρυθμούς, κι 
αυτό που είχε ξεκινήσει ως μια «επανάσταση» εργαζομένων στο 
ερευνητικό πάρκο του Πανεπιστημίου του Stanford, μετατράπηκε 
σύντομα σε μια χιονοστιβάδα από Start-Ups. Αυτή η χιονοστιβάδα 
άρχισε να «κυλάει» ξανά κοντά στην αυγή της νέας χιλιετίας, όταν 
ξέσπασε αυτό που αποκαλείται η «φούσκα του διαδικτύου» και των 
«dot com» επιχειρήσεων, που βασίζονταν στη ραγδαία ανάπτυξη 
και εξάπλωση του διαδικτύου - Ιnternet.

Τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια επιχείρηση ως νεοφυή είναι 
τα ακόλουθα: 
- Η αρχική μορφή της επιχείρησης είναι προσωρινή, καθώς το 
επενδυτικό πλάνο που έχει καταρτισθεί προβλέπει την εξέλιξη της 
σε κανονική / τυπική επιχείρηση. Η μέση διάρκεια «ζωής» μιας Start 
Up είναι το ένα έτος καθώς σε δύο χρόνια το πολύ θα πρέπει να έχει 
αποκτήσει δομή και λειτουργίες κανονικής επιχείρησης. Ουσιαστικά, 
με την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει 
να αποφασίσουν τι είδος νομική μορφή θα πάρει το εγχείρημά τους. 
Συνηθέστερες νομικές μορφές που υιοθετούν οι Start-Up είναι οι 
Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. αν και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν στη 
συνέχεια σε όλες τις άλλες εταιρικές μορφές.
- Η έννοια της επανάληψης που αναφέρεται στον ορισμό έχει να κάνει 
με το γεγονός ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που θα δημιουργηθεί, θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να χρησιμοποιείται από τους πελάτες 
της εταιρείας χωρίς μετατροπές.
- Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία θα πρέ-
πει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
ραγδαίας - δυναμικής ανάπτυξης.
- Φέρει ένα καινοτόμο στίγμα: o λόγος ύπαρξής της είναι να προσφέρει 
μια λύση σε συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια επιθυμία των πελατών 
της και συνήθως σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο όρος «νεοφυής επιχείρηση» θα 
μπορούσε να συνδεθεί με πλήθος επιχειρήσεων. Στην Ευρώπη και 
κατ’ επέκταση στη χώρα μας, χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
επιχειρήσεις που συνδέονται με υψηλή ανάπτυξη, έχουν τεχνολογικό 
προσανατολισμό και πολλές από αυτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν 
μια νέα αγορά ή να εξελίξουν δυναμικά μια υπάρχουσα αντίστοιχη.

Παραδείγματα επιτυχημένων Start-ups
Η Yahoo είναι ίσως η πιο επιτυχημένη Start-Up επιχείρηση. Ξε-

κίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 ως μια ιστοσελίδα παροχής 
πληροφοριών, κάτι σαν το «Χρυσό Οδηγό» αλλά στο διαδίκτυο, 
αρχικά αντλούσε κέρδη από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις 
που καταχωρούνταν σε αυτή, στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι πολλοί 
χρήστες ξεκινούσαν την περιήγησή τους από το “www.yahoo.com“. 
Οπότε το μοντέλο άλλαξε σε αυτό μιας εταιρείας media η οποία 
προσφέρει ενημέρωση, θέαμα και πουλάει διαφημίσεις. Το νέο 
μοντέλο υπερίσχυσε του προηγούμενου και την αναζήτηση σελίδων 
αποφασίστηκε να την αναλάβει μια μικρή τότε εταιρεία, η Google.

Η Yahoo ήταν μια κλασσική Start-Up. Ξεκίνησε χωρίς συγκεκριμένο 
επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά αναγνωρίζοντας μια ανάγκη (αναζή-
τηση πληροφορίας στο Ιnternet) την οποία καλείται επιχειρηματικά 

να καλύψει. Μέχρι αυτό το σημείο 
δεν υπήρχε κάποιο μοντέλο κεφα-
λαιοποίησης. Η κάλυψη της ανάγκης 
αυτής αφορά εν δυνάμει όλους τους 
χρήστες διαδικτύου οπότε έχου-
με το μοχλευμένο παράγοντα του 
μεγέθους: το κοινό αυξάνει όσο 
μεγαλώνει το Internet! Μετά από 
πειραματισμούς με διάφορα προϊό-
ντα και μοντέλα κεφαλαιοποίησης 
της ιδέας αυτής (όπως το e-mail επί 
πληρωμή ή μερικά άλλα που μάλλον 
δεν τα έχει ακούσει κανείς κάτω των 
30 ετών), κατέληξε στο να είναι η 
πρώτη διαδικτυακή εταιρία media. 
Από εκεί και πέρα, βγαίνουμε από 
την φάση Start-Up και έχουμε την 
Yahoo όπως την ξέρουμε σήμερα.

Ελληνικές Start-Up
HELIC - Είναι η εταιρεία που ευθύνεται για την εξάλειψη των 

φραγμών στα «έξυπνα» τηλέφωνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδρύθηκε 
το 1994 και μερικά χρόνια αργότερα, ένας επενδυτής από τις ΗΠΑ 
διέθεσε το αρχικό κεφάλαιο για την έρευνά τους. Αυτή η κεφαλαιακή 
ενίσχυση οδήγησε στην ανάπτυξη εργαλείων λογισμικού τα οποία 
χρησιμοποιούν σήμερα σχεδιαστές σε όλον τον κόσμο για να σχε-
διάσουν ασύρματα τσιπ που συνδέουν τα «έξυπνα» τηλέφωνα με 
ακουστικά ή ζώνες Wi-Fi (hot spots), λειτουργούν ως ραδιόφωνα 
FM ή παρέχουν υπηρεσίες GPS.

TAXIBEAT - Μια ελληνική Start-Up βρίσκεται πίσω από τη δημι-
ουργία της εφαρμογής Taxibeat, που σας επιτρέπει να επιλέξετε το 
πλησιέστερο ταξί με βάση ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Όταν 
επιλέγετε ταξί, η εφαρμογή εντοπίζει αμέσως το σημείο όπου βρίσκεστε, 
έτσι ο οδηγός ταξί γνωρίζει από πού θα σας παραλάβει. Η υπηρεσία 
Taxibeat λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι, 
στην Πόλη του Μεξικού, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Σαν Πάολο κ.α.

CONSTELEX - Με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στήριξη του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η Constelex, μια μικρή Start-Up, 
που δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια, σχεδιάζει και αναπτύσσει 
ενισχυτές οπτικών ινών και φωτονικά συστήματα για μελλοντικά 
οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Πέραν των επίγειων τηλεπικοι-
νωνιακών συστημάτων, οι τεχνολογίες της Constelex μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην τηλεπισκόπηση και σε άλλες δορυφορικές 
εφαρμογές. Πριν από λίγο καιρό, η Constelex εξαγοράστηκε από το 
σημαντικό ευρωπαϊκό όμιλο κατασκευής οπτικών συστατικών και 
συστημάτων, Gooch & House go.

Δημιουργία και Χρηματοδότηση
Η δημιουργία μιας Start-Up επιχείρησης μπορεί συνοπτικά να 

διαιρεθεί σε οκτώ - 8 - βήματα. Η διαδικασία αρχίζει με τη σύλληψη 
της ιδέας και ολοκληρώνεται με την υλοποίησή της. Περιλαμβάνει 
απαραιτήτως τη λεπτομερή σχεδίαση του επιχειρηματικού μοντέλου, 
την ανεύρεση χρηματοδότησης μεταξύ όποιων άλλων χαρακτηριστικών. 
Συνοπτικά, το ξεκίνημα μιας νεοφυούς επιχείρησης περιλαμβάνει: 
- Την ιδέα - εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας,
- τον έλεγχο της επιχειρηματικής προοπτικής (Δημιουργία ιδρυτικής 
ομάδας, ανάπτυξη αρχικού προϊόντος),
- την ανεύρεση χρηματοδότησης,
- το χτίσιμο της εταιρείας και της εσωτερικής ( εταιρικής ) κουλτούρας,
- την αποσαφήνιση των διαδικασιών και την οργάνωση μέσω 
συστημάτων διαχείρισης δεδομένων,
- την ανάπτυξη προϊόντος με βάση το επιχειρηματικό πλάνο και 
την αξιολόγηση της αγοράς,
- τη δημιουργία δικτύου πωλήσεων με βάση τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος και την ανάπτυξη σχεδίου προώθησής του, 
- την υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών.

Οι Νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό κό-
στος υλοποίησης το οποίο συνδυάζεται με υψηλό ρίσκο αλλά και 
υψηλή απόδοση σε περίπτωση επιτυχίας. Αυτό σε συνδυασμό με 
τη δυνατότητα επέκτασής τους με μικρή δαπάνη κεφαλαίου και 
περιορισμένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και εγκαταστάσεις, 
προσελκύει επενδυτές από όλο τον κόσμο. Η αναζήτηση και εν 
τέλει η λήψη χρηματοδότησης για μια Start -Up επιχείρηση μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαίων που ειδικά χρηματοδοτούν 
την ίδρυση και ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων, όπως τα 
Openfund και StartTech Ventures διαφόρων τραπεζών, καθώς και τα 
κεφάλαια που προέρχονται από ειδικές χρηματοδοτικές πλατφόρμες 
Crowdfunding όπως τα Groopio, Give & Fund κλπ. 

Ιωάννης Δ. Φαρσαρώτας - Οικονομολόγος/Νομικός
Ευάγγελος Θ. Σπάτουλας - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Δικαστήριο ή  
διαμεσολάβηση

Στην Ελλάδα του 2015, οι δικαστικές υποθέσεις 
παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, εγγίζουν 
το 1 εκατομμύριο. Ο προσδιορισμός των υποθέ-
σεων γίνεται σε δικασίμους που ξεπερνούν την 
τριετία, αλλά και τη δεκαετία σε πολλές διαδικασίες. 
Η έκδοση δε των δικαστικών αποφάσεων γίνεται 
κι αυτή μετά πάροδο αφόρητα μεγάλου χρονικού 
διαστήματος. 

Για να βρειτε τη λύση στη διαφωνία ή στην αντι-
δικία, εσείς οι ίδιοι, γρηγορα και με μικρό κόστος, 
μπορείτε να προσφύγετε στη λύση της διαμεσο-
λάβησης. 

Τί είναι η διαμεσολάβηση; Είναι η διαδικασία που 
μετατρέπει το “χάνω- χάνεις” σε “κερδίζω- κερδίζεις”.

Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος 
επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, με τη συνδρομή 
ενός τρίτου αντικειμενικού, αμερόληπτου, ουδέ-
τερου προσώπου που λέγεται διαμεσολαβητής, ο 
οποίος είναι ειδικά εκπαιδευμένος και διευκολύνει 
τα μέρη, με τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του να 
διαπραγματευτούν με επιτυχία και να φθάσουν σε 
μια συμφωνία για να επιλύσουν τη διαφορά τους. 
Δεν βγάζει ο ίδιος αποφάσεις.

Εξασφαλιζει: διαφάνεια, συμετοχή των μερών, 
συμφωνία που αποτελεί αποτέλεσμα των αποφά-
σεων των μερών και όχι επιβολή απόφασης όπως 
συμβαίνει με τη δικαστική οδό και ταχύτητα. 

Η συμφωνία είναι εκτελεστή και αναγκαστικά 
(εάν χρειαστεί), ανά πάσα στιγμή.

Πότε μπορεί να λυθεί μια διαφορά με δια-
μεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει είτε πριν ξε-
κινήσει μια δικαστική διαδικασία, είτε ακόμα και 
κατά τη διάρκεια αυτής (η αντιδικία σταματά για 
όσο χρόνο διαρκεί η διαμεσολάβηση) αρκεί -κυ-
ρίως- να το θελήσουν τα μέρη.

Ποια είναι τα οφέλη της διαμεσολάβησης:
• Αποφασίζουν τα ίδια τα μέρη (εκούσια υπαγωγή) 
• Τελειώνει ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες (ταχύτητα)
• Κόστος πραγματικά πολύ μικρό (οικονομία)
• Διεύρυνση των συμφωνιών, προσθήκη και άλλων 
συμφωνιών. Κυρίως στις εμπορικές διαφορές, μπο-
ρει να προκύψουν και νέες εμπορικές συμφωνίες 
και η μέχρι τώρα αντιδικία μπορεί να εξελιχθεί σε 
συνεργασία με αμοιβαία οφέλη.
• Αμεροληψία
• Εμπιστευτικότητα

Ποιά είναι η πριστιθέμενη αξία που δίνει η 
διαμεσολάβηση:
• Εξοικονόμηση εξόδων
• Επένδυση στο μέλλον
• Γεφυρώνει τις διαφορές- Δημιουργεί συνεργασίες 

Εάν μάλιστα επιθυμούν τα μέρη, μπορεί καν να 
μη λάβει δημοσιότητα και να παραμείνει μεταξύ 
των μερών, οπότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος να απο-
καλυφθούν μυστικά εμπορικά, προσωπικά κλπ 
όπως γίνεται σε μια συνηθισμένη διαδικασία στα 
ακροατήρια των δικαστηρίων.

Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτικός τρόπος επί-
λυσης διαφορών, δίνει προστιθέμενη αξία στους 
δύο -μέχρι πρότεινος αντιδίκους. 

Η διαμεσολάβηση είναι εφαρμογή των αρχών της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ορθής εταιρικής 
διακυβέρνησης.

Ποιές Διαφορές επιλύονται με Διαμεσολάβηση;
Ολες οι διαφορές εμπορικού και αστικού δικαίου, 

εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διάθεσης.
Ενδεικτικά: 

Α) Οικογενειακές διαφορές
Β) Διαφορές από συμβάσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, προμήθειες, εγγυήσεις
Γ) Διαφορές από Ιατρική Αμέλεια,
Δ) Χρηματοοικονομικές και Τραπεζικές Διαφορές 
Ε) Μισθωτικές διαφορές,

Προσοχή: Δενδιαμεσολαβούνται υποθέσεις 
Φορολογικές, τελωνειακές, ή διοικητικές διαφορές 
ή αξιώσεις κατά του δημοσίου.

Είναι ένας άλλος τρόπος για να λύσουμε τις δι-
αφορές μας. Είναι μία λύση πολιτισμού.

Ιωάννα Λαγουμίδου- 
Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια  

και δικηγόρος
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εθελοντισμοσ

Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ ιδρύθηκε το 
1976. Είναι ΜΚΟ πιστοποιημένη στα μητρώα του Υπουργείου Υγείας 
και του Υπουργείου Εξωτερικών. 
Έχει δύο παραρτήματα που λειτουργούν στην Πάτρα από το 2001 και 
στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2007.
Έχει στο δυναμικό του περίπου 2000 μέλη και 500 εκπαιδευμένους 

εθελοντές και εθελόντριες. Στόχος του ΑγκαλιάΖΩ είναι να συμβάλλει στη σφαιρική αντι-
μετώπιση του καρκίνου με οργανωμένα προγράμματα που υλοποιούνται από έμπειρους 
επαγγελματίες και εκπαιδευμένους εθελοντές όπως:
• Πρόγραμμα Ενημέρωσης των πολιτών για Πρόληψη - Έγκαιρη Διάγνωση για όλους τους 
καρκίνους πραγματοποιώντας καμπάνιες, ομιλίες, διανέμοντας έντυπο ενημερωτικό υλικό 
μεταφρασμένο σε τρείς γλώσσες (Αγγλικά, Αλβανικά Ρώσικα) για τους μετανάστες που 
ζουν στην πατρίδα μας, προβολή ραδιοτηλεοπτικών ενημερωτικών spots καθώς επίσης 
και εκπαίδευση εθελοντών αλλά και πολιτών για αλλαγή στάση ζωής και συμπεριφοράς 
στην Πρόληψη (πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αυτοεξέταση μαστού).
• Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής και Οικονομικής Στήριξης των ογκολογικών ασθενών και 
των οικογενειών τους, από την ώρα της διάγνωσης έως την αποθεραπεία ή τον θάνατο, με 
εθελοντές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους (με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες), 
προκειμένου να τους στηρίξουν να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τα προβλήματα 
που ανακύπτουν από την ασθένεια και τους θεραπευτικούς χειρισμούς.
• Ενδονοσοκομειακά προγράμματα όπου εκπαιδευμένες εθελόντριες βρίσκονται καθημερινά 
δίπλα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους κατά την αναμονή για χημειοθεραπεία στην 
Κλινική μιας Ημέρας και στην αναμονή για Ακτινοθεραπεία. Επίσης με το πρόγραμμα της 
τροχήλατης δανειστικής βιβλιοθήκης, είναι κοντά σε όλους τους ασθενείς κατά τη διάρκεια 
της νοσηλείας τους, όπου το βιβλίο λειτουργεί ως μέσον προκειμένου να εντοπιστούν οι 
μοναχικοί και οι στερούμενοι επισκεπτηρίου ασθενείς.
Όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου. Διεύθυνση: Λεωσθένους 21-23, 185 36 - Πει-
ραιάς. Τηλέφωνο: 210 4181641, Fax: 210 4535343, e-mail: oekk@otenet.gr, web site: 
www.agaliazo.gr

Μια Αγκαλιά για τα αγέννητα παιδιά
Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παι-

διού - Η Αγκαλιά εδώ και 17 χρόνια 
συμβάλει στην προσπάθεια να αναδειχθεί 

ο ηρωισμός και η δύναμη ψυχής όλων εκείνων 
των οικογενειών ή των ανύπαντρων μητέρων 
που ξεκινάνε την οικογένεια τους κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. Η κα Βαρβάρα Μεταλ-
ληνού Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας 
Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά μας μιλάει για 
τις δράσεις που αναπτύσσουν και τους σκοπούς 
της οργάνωσης τους. 

Τι ακριβώς κάνει ο Σύλλογος «Η ΑΓΚΑΛΙΑ» 
και ποιοι άνθρωποι απευθύνονται σε εσάς;
Η Αγκαλιά με τη διπλή αποστολή της ενημε-

ρώνει και ευαισθητοποιεί ως προς το «θαύμα της 
αγάπης» το έμβρυο, δηλ. τον αγέννητο άνθρωπο. 
Συγχρόνως όμως «τείνει χέρι βοηθείας» υλικής, 
ψυχολογικής, πνευματικής, τόσο στις οικογένειες, 
που ο ερχομός ενός ακόμη παιδιού θεωρείται 
και οικονομικά δυσβάστακτος, όσο και στην 
αθέλητα άγαμη μητέρα, που εγκαταλείπεται 
και εκείνη και το παιδί από τον πατέρα του, 
ενώ αντιμετωπίζει συγχρόνως και πρόβλημα 
επιβίωσης. Οικογένειες επομένως με χαμηλό ή 
και ανύπαρκτο εισόδημα καλύπτονται σφαιρικά 
από την Αγκαλιά. 

Εσείς πώς ακριβώς βοηθάτε τους ανθρώπους, 
που έρχονται σε επαφή μαζί σας;
Κατ’ αρχάς με την ψυχολογική στήριξη του 

ανδρόγυνου ή της άγαμης μητέρας, ώστε, παρά 
τις δυσκολίες, να δεχθεί ευχάριστα το παιδί. 
Συγχρόνως όμως εξασφαλίζεται εκ μέρους της 
Αγκαλιάς και η κάλυψη των ποικίλων αναγκών, 
που προκύπτουν από τον ερχομό ενός παιδιού, 
π.χ. ετοιμάζεται η «προίκα του μωρού», η δη-
μιουργία καλών συνθηκών στο σπίτι για το με-
γάλωμά του, προσφορά τροφίμων, ρουχισμού, 
υπόδησης, παιχνιδιών και ειδών υγιεινής, (γάλατα, 
πάνες, κλπ.), κρεβατάκια, καροτσάκια και ότι 
άλλο αναγκαίο προκύπτει στην οικογένεια. Με 
την κοινωνική λειτουργό μας θα βρίσκεται σε 
επικοινωνία η μητέρα και θα ελαχιστοποιούνται 
οι δυσκολίες, που προκύπτουν. 

Όλες οι δράσεις στήριξης, που πραγματο-
ποιείτε συνεπάγονται και πολλά έξοδα. Που 
βρίσκετε τους πόρους; Σας βοηθάει καθόλου 
η πολιτεία με επιχορηγήσεις; 
Από την πολιτεία δεν έχουμε δεχθεί ποτέ επι-

χορηγήσεις, μόνο μέσω της Περιφέρειας Αττικής, 

λαμβάνουμε από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για ορισμένες από τις οικογένειές μας 
με πολύ χαμηλό εισόδημα. Μια φορά το χρόνο 
προσφέρεται μικρή ποσότητα σε: τυρί φέτα και 
γραβιέρα, ζυμαρικά και λάδι. Όλα τα άλλα έξο-
δα και είδη καλύπτονται από τις προσφορές σε 
είδος ή σε χρήματα, των ευαισθητοποιημένων 
συνανθρώπων μας, αλλά και στις δραστηριό-
τητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
των εργαζομένων μας και του πλήθους των 
εθελοντών μας. 

Ποιές προϋποθέσεις υπάρχουν για να μπο-
ρέσετε να στηρίξετε όποιον χρειαστεί τη βο-
ήθειά σας;
Η Αγκαλιά συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά 

στην οικογένεια και τη μονογονεϊκή, που αντι-
μετωπίζει οικονομικό πρόβλημα ή την εγκατά-
λειψη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καλύπτοντας 
τις οικονομικές ανάγκες, ακόμη και τη φιλοξενία 
και παρέχοντας την απαραίτητη συμβουλευτική, 
από ειδικούς, για τα διάφορα προβλήματα που 
προκύπτουν στο παιδί ή του γονείς. 

Ως Σύλλογος κάνετε κάποιες εκδηλώσεις για 
να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε 
τον κόσμο;
Ασφαλώς. Έχουμε εκδηλώσεις για την ενημέ-

ρωση του κόσμου και μάλιστα των νέων μας, 
από ειδικούς επιστήμονες, για την ευλογημένη 
στιγμή της συνάντησης των δύο φύλων, που 
βασικά της στοιχεία θα πρέπει να είναι η μεταξύ 
τους θυσιαστική αγάπη και ο απόλυτος σεβα-
σμός της ζωής του «καρπού» αυτής της αγάπης. 
Η ενημέρωση, καθαρά επιστημονική, παρέχει 
την αληθινή γνώση, ενώ συγχρόνως ευαισθη-
τοποιεί για την αξία της ΖΩΗΣ από τη στιγμή της 
σύλληψης. Τις ενημερωτικές εκδηλώσεις μας 
οργανώνουν ευαισθητοποιημένοι φορείς, όπως 
Σχολεία, Σύλλογοι, Δήμοι, Ενορίες, Ενώσεις, 
κλπ., στην Αττική και στην επαρχία. 

Επίσης διαθέτουμε δωρεάν το ενημερωτικό 
φυλλάδιο της Αγκαλιάς, «Εγώ, το Αγέννητο Παιδί», 
στο οποίο αναδεικνύεται η πιο δυναμική φάση 
της ζωής του ανθρώπου, δηλ. η εμβρυική, και 
μάλιστα των τριών πρώτων μηνών της κύησης, 
καθώς και: «Η συναισθηματική εμπειρία της 
εγκύου γυναίκας», «οι σωματικές επιπτώσεις της 
άμβλωσης», «Το μετα-εκτρωτικό Σύνδρομο» και 
«Οι κοινωνικές επιπτώσεις των αμβλώσεων». 

Για να γνωρίσουν την Αγκαλιά οι συνάνθρωποί 
μας και να γευθούν και θαυμάσουν τα εδέσματα 
και τις κατασκευές, κυρίως των μελών και εθε-
λοντών της, πραγματοποιούν και δυο μεγάλες 

εκδηλώσεις το χρόνο, στη μεγάλη αίθουσα 
του Μετρό στο Σύνταγμα. Τώρα η «Πασχαλινή 
εκδήλωση για τα παιδιά της Αγκαλιάς» θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 29 και 30 Μαρτίου, (Κυριακή 
10:30 π.μ. - 9 μ.μ. και Δευτέρα 9 π.μ. - 9 μ.μ.)

Σημαντική επιδίωξή μας είναι και η σωστή 
κοινωνικοποίηση των παιδιών μας. Για το σκο-
πό αυτό τα συνοδεύουμε σε μουσεία, σε αρ-
χαιολογικούς χώρους, σε παιδικές θεατρικές 
παραστάσεις, σε παιδότοπους, ή εκδρομές σε 
γειτονικά πάρκα, κλπ. 

Πώς μπορεί κάποιος να σας βοηθήσει είτε ως 
εθελοντής, είτε να σας παρέχει εξοπλισμό, 
είτε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης;
Όλοι οι ειλικρινείς και με ενδιαφέρον συνάν-

θρωποί μας μπορούν να βοηθήσουν, είτε ως 
εθελοντές στις καθημερινές ανάγκες και κυρίως 
στην παράδοση των βοηθημάτων στα προστα-
τευόμενα μέλη μας (δύο φορές το μήνα, ημέρα 
Παρασκευή), είτε σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις 
μας, όπως στα Παζάρια, ή στις ομάδες δημιουρ-
γικής απασχόλησης με κατασκευές διαφόρων 
χειροτεχνιών, όπως κεντήματα, πλεκτά, μπομπο-
νιέρες γάμου και βάπτισης, λαμπάδες, κλπ. Θα 
βρουν κοντά μας οπωσδήποτε μια αγαπητική 
επικοινωνία και ένα όμορφο γέμισμα του ελεύ-
θερου χρόνου τους. 

Ακόμη, ότι μπορεί να προσφέρει κανείς για 
κάλυψη κενών του εξοπλισμού μας και κυρίως 
διάφορα είδη πρώτης ανάγκης για τις προστα-
τευόμενες οικογένειές μας, ή και χρήματα για 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Συλλό-
γου και την οικονομική ενίσχυση των μητέρων. 

Που βρίσκεται ο Σύλλογος και πως μπορεί 
κάποιος να απευθυνθεί σε εσάς; 
Ο Σύλλογος στεγάζεται στη Λεωφόρο Αθηνών 

84, σε μια τριώροφη ιδιόκτητη οικοδομή, που 
είναι καρπός προσφοράς και πολλής αγάπης 
εκλεκτών συνανθρώπων μας, οι οποίοι εκτίμη-
σαν το έργο της Αγκαλιάς, την αναγκαιότητα της 
ύπαρξής της, αλλά και το κοινωνικό και εθνικό 
έργο που πραγματοποιεί. Και μόνο, ότι με την 
ποικίλη συμπαράσταση της Αγκαλιάς, στη δε-
καπενταετή, και με πολύ σεβασμό, δράση της, 
γεννήθηκαν κοντά της περισσότερα από 2.000 
παιδιά, αυτό και μόνο εγγυάται πολλά… 

Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Δημοσιογραφική Τεκμηρίωση

Το πρότυπο ειδικό οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι», θεμελιώθηκε το Σε-
πτέμβρη του 1997 στην Παλλήνη, ύστερα από πολυετείς προσπάθειες του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των νοητικά υστερούντων οικότροφων μας. 
Τα 51 άτομα που φιλοξενούνται σήμερα σε αυτό προσδιορίζονται ως ΑΜΕΑ 
με εξαιρετικά χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.
Στόχος μας η διαρκής βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής και φροντίδας.

Αγγελία: Οι ανάγκες μας αφορούν τόσο εξειδικευμένο όσο και βοηθητικό προσωπικό.
Ειδικοί Παιδαγωγοί-Λογοθεραπευτές-Φυσιοθεραπευτές
Μοναδική προϋπόθεση η αγάπη για τα παιδιά. Σε τελειόφοιτους ή σπουδαστές παρέχεται 
βεβαίωση πρακτικής άσκησης.
Περισσότερες πληροφορίες στα 210 6667180, 210 6667189. Site: www.ag-anargyroi.gr

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος,των αν-
θρώπων που ζούν με τον HIV/AIDS. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 
με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιο-

ρισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.
Για την επίτευξη του σκοπού του, ο σύλλογος αγωνίζεται για την εξασφάλιση καλύτερων 
πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας 
των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS αλλά και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών 
ομάδων. 
Κοινωνική δικτύωση: Η Θετική Φωνή είναι μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ., του AIDS Action 
Europe, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ για το HIV/AIDS, συμμετέχει στη Βουλή 
της Κοινωνίας των Πολιτών, στο HIV Europe, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο χωρών χαμηλού 
επιπολασμού, στο IPPF κ.α.
Τηλ.: 210 8627572. Fax: 211 8001051. E-mail: info@positivevoice.gr. Διεύθυνση: Αγίων 
Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος, η 
γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική στάση 
της ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία 
που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς ανοδική και 
εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς 
στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρα 
σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο 
και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Υπάλληλο Ηλεκτρονικού Καταστήματος  
(e-shop) - (Κωδικός θέσης: ES05)

Περιγραφή θέσης: 
•Διεκπεραίωση των παραγγελιών. 
•Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών,  
(αποδείξεων, voucher). 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης. 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων, εξυπηρέτηση πελατών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής  
/οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικό  
κατάστημα σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας προφορική  
και γραπτής, 
•Άριστες επικοινωνιακές, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25-35 ετών.

Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό ES05 στο e-mail: hr@axelaccessories.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Νέα για:

Γραμματειακή Υποστήριξη  
με γνώσεις Social Media-Marketing

Για την προώθηση κέντρου πλαστικής χειρουργικής 
& μεταμόσχευσης μαλλιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση & διαχείριση social media 
•Προϋπηρεσία σε όμοιο χώρο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
CV2@skywalker.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Club Med αναζητά για την ξενοδοχειακή του μο-
νάδα «GREGOLIMANO» στη Λιχάδα Ευβοίας για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2015 (Απρίλιος-Οκτώβριος):

Βοηθό Υπεύθυνου 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα καθήκοντά σας 
•Βοηθάτε τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού  
και τον αντικαθιστάτε σε περίπτωση απουσίας του  
•Εγγυάστε την τήρηση των υποχρεώσεων  
σε επίπεδο νομικό και κοινωνικό 
•Διασφαλίζετε τη διοικητική διαχείριση  
του προσωπικού (μισθός, συμβόλαιο…) 
•Συντονίζετε και διαχειρίζεστε τις κοινωνικές σχέσεις

Το προφίλ σας 
•Πτυχίο με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό 
•Άπταιστη γνώση γαλλικών και αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων πληροφορικής 
•Εμπειρία επιθυμητή 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία

Τα δυνατά σας σημεία 
•Επαγγελματισμός 
•Συνέπεια 
•Διπλωματία 
•Καλές διαπροσωπικές σχέσεις

Προσφέρονται 

•Μισθός και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
καθώς και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται  
με τη δραστηριότητα το ομίλου Club Méditerranée 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική απασχόλησης σε ξενοδοχειακή μονάδα 
του εξωτερικού κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ανακαλύψτε τα επαγγέλματα μας στο: www.clubmedjobs.
gr και κάντε αίτηση online. Η εταιρεία ενημερώνει τηλε-
φωνικά μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα προσόντα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. Αποστολή 
βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/UEK4AJ

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανά-
πτυξης Α.Ε. - Η εταιρεία μας, μια από τις ταχύτερα 
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.)

 
Από διεύθυνση H/R ομίλου επιλογής προσωπικού 
και για επιχειρησιακό project’s χρηματοοικονομικού 
ομίλου ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης - Αθήνα

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 ανώτατες θέσεις  
χρηματοοικονομικής διοίκησης του ομίλου.
Επικοινωνία: Kα. Σοφία Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750.

 
Randstad is seeking on behalf of its client, a multinational 
company - leader in FMCG sector:

Regional Marketing Manager 
- Duty Free (Athens)

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Develop the consumer and trade marketing 
section annual and strategic plan for the assigned 
region.  
•Develop local promotion specifically for duty 
free and/ or coordinate with domestic to share 
promotional materials where suitable and practical. 
•Manage, guide and drive merchandising, design, 
advertising and promoters’ agency suppliers,  
to timely deliver on programs required to achieve 
marketing and showcasing mission. 
•Note on promoter agency: The position will work 
with PPO to secure and train brand / category 

ambassador services.  
•Manage, coordinate and monitor all consumer/ 
trade marketing program and merchandising  
•Manage, maintain and update:regional marketing 
budget, merchandising types inventory by location  
•Manage the alignment with the respective domestic 
markets on consumer and trade marketing plans 
and programs. 

Προσόντα/requirements: 
•University degree or equivalent (required)  
•At least 3 years of relevant management 
level experience in FMCG brand marketing, incl. 
management of consumer/trade promotions would 
be an advantage.  
•Fluent English (required) 
•Computer literate.

Πληροφορίες/information:  Lida Sgouraki, 
Tel:  216 600 13 45

Please note that after the screening of all the CVs 
received, we will only contact the candidates who meet 
the requirements of the job to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website www.
randstade.gr and register your CV in our database to 
be eligible for current or future job openings.

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

All applications are considered strictly confidential. 
Send your CV at the following link: http://goo.gl/
o06KtP. Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, 
website: www.randstand.gr

 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

και Υποστήριξης Πελατών

Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αποκατάστασης στην 
Ελλάδα (στην περιοχή της Θεσσαλονίκης) με διεθνείς 
πελάτες, αναζητάει ένα άτομο για τo τμήμα διεθνών 
πελατών της επιχείρησης.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συνεργασία με το τμήμα διεθνών πελατών  
της επιχείρησης 
•Άμεση, προσωπική επικοινωνία με τους υπάρχοντες 
και τους δυνητικούς πελάτες 
•Κατανόηση των αναγκών των πελατών  
και υποστήριξή τους σε όλες τις φάσεις επαφής 
τους με το κέντρο. 
•Αποτελεσματική επικοινωνία των υπηρεσιών  
του κέντρου, οργάνωση των διαδικασιών  
για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
•Ρωσική γλώσσα ως μητρική 
•Άριστη γνώση της Ρωσικής αγοράς και κουλτούρας 
•Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας  
(προφορικά και γραπτά) 
•Επαγγελματική εμπειρία στην επικοινωνία. 
•Εμπειρία σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και καλή  
αντίληψη των διαδικασιών πώλησης και marketing 
•Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου σχετικού με δημόσιες 
σχέσεις ή marketing

Παρέχουμε ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας, σταθερό 
μισθό με την προοπτική bonus και επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kechayas@hill-international.gr

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

Υπεύθυνο Εισαγωγών 
Κωδικός Θέσης: (ΥΕ)

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α πρέπει  
να έχει απαραιτήτως τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα, 
•Υποχρεωτική 5 έτη εμπειρία στο χώρο 
των εισαγωγών-λογιστηρίου, 

•Υποχρεωτική εμπειρία στο χώρο της ένδυσης, 
υπόδησης και αξεσουάρ, 
•Άριστη Αγγλικής γλώσσας, 
•Άριστη χρήση Η/Υ, 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας, 
•Ηλικία έως 40 ετών.

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

 
Payroll Administrator - Amanzoe 

(Code: HR-04012015)

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

Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a Payroll Administrator. 
Under the direction of the human resources manager, 
the incumbent will provide support on a range of 
administration and payroll tasks.

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

You will need to have solid experience of payroll 
procedures and labor law, very good knowledge of 
Ms-Office, knowledge of ERP payroll programs like 
Scan & timer and at least two to five years of work 
experience in a payroll area. In addition to your technical 
skills, you will need to possess time management 
and communication skills, excellent organizational 
skills, high attention to detail and ability to cope 
under pressure.

This role is based at our Amanzoe in the greater 
Porto Heli Area - Greece. 

Main duties and responsibilities: 
•Collect and administer HR data  
for the preparation of the monthly payroll process 
•Handle hiring and termination procedures 
documentation in compliance to labor authorities 
(OAED, Labor Offices). 
•Submit monthly work program or changes  
when required 
•Participate in the preparation of HR reports 
•Provide daily support to employees’ queries  
on a variety of HR issues. 
•Maintain employee records on HR department’s 
database 
•Record and maintain all HR department’s files 
and documentation 
•Support the implementation of HR department’s 
projects and procedures

What we look for in our people: Aman looks for 
people who have a deep understanding of the needs 
and desires of the 21st century luxury consumer, 
and who know how to craft and deliver products 
and services that will appeal to this group.  
In addition, the highest performing individuals 
in our group all display the following common 
characteristics: 
•They are values-driven and choose to belong  
to a values-based group. Therefore they respect 
and adhere to our ethical standards, and they 
adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work. 
•They are excellent communicators and so can 
cross-functional boundaries.  
•They are highly intelligent, highly competitive, 
highly detail-oriented, but low-ego. 
•They have a strong instinct to collaborate with 
others, to look after the interests of our company, 
our guests, and our colleagues.

Desired skills and experience: 
•A recent graduate degree, or equivalent in hotel 
or business school/university. 
•Fluent written and verbal ability in Greek  
and English. Other languages are desirable, 
but not essential 
•Microsoft Word, Excel, PowerPoint  
to an advanced level.  

Αγγελίες εργασίας
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•Direct knowledge of social media channels  
in regular business use

To be considered for this position, please send 
your CV by Monday, March 23rd.

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

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

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

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

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

Controller/ Yπεύθυνο Προμηθειών

Περιγραφή θέσης: 
•Η θέση αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, τον έλεγχο 
κόστους σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πολιτικές 
της εταιρείας.

Αρμοδιότητες: 
•Εξετάζει, αναλύει και αξιολογεί λειτουργίες  
της κεντρικής αποθήκης, όλων των τμημάτων  
και των επιμέρους εστιατορίων. 
•Εποπτεύει τις δραστηριότητές της απογραφής  
και του κόστους διαχείρισης που σχετίζονται  
τροφίμων & ποτών και του συνόλου αγορών  
του ξενοδοχείου. 
•Επιβλέπει την αγορά, την κεντρική αποθήκη  
και τη ροή των προϊόντων, παραγγελιών, λίστες 
αγορών και τις τήρηση προθεσμιών,  
τόσο εσωτερικά μεταξύ τμημάτων όσο  
και εξωτερικά με προμηθευτές. 
•Υπεύθυνος για όλες τις συμβάσεις  
που σχετίζονται με πράξεις F & B και αγορών  
του ξενοδοχείου. 
•Ετοιμάζει οικονομικές αναλύσεις των εργασιών 
για την καθοδήγηση της διαχείρισης,  
συμπεριλαμβανομένων των εσόδων  
και την κοστολόγηση. 
•Λειτουργεί με την ομάδα υπευθύνων τμημάτων 
διαχείρισης τροφίμων και ποτών για να αναπτύξουν 
και να διατηρήσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
απογραφής του θέρετρου. 
•Εξετάζει φυσικά προϊόντα και άλλα στοιχεία  
για να καθορίσει την τήρηση των προτύπων  
ποιότητας και την επαλήθευση των στοιχείων  
των συνεργαζόμενων εταιρειών. 
•Προετοιμάζει διάφορα οικονομικά  
χρονοδιαγράμματα κατ’ εντολή της διοίκησης,  
εισηγείται και χρησιμοποιεί εργαλεία διαχείρισης. 
•Εκτελεί επιτόπιους ελέγχους προϊόντων  
και τιμών για να εξασφαλίσει διαδικασίες  
που ακολουθούνται καθ ‘όλη τη διάρκεια  
της περιόδου αναφοράς.

Προσόντα: 
•Τριετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης με εξωτερικούς  
προμηθευτές 
•Κατανόηση και ικανότητα διαχείρισης  
ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής F & B  
του θέρετρου 
•Υπευθυνότητα και γνώση για τις λογιστικές  
διαδικασίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα  
και ποτά, κόστος των αγαθών και τη διαχείριση  
των αποθεμάτων. 
•Ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης  
και διοίκησης προσωπικού 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή - εφόσον κριθεί αναγκαίο 
•Εποχική απασχόληση - ενδεχόμενη μετατροπή  
σε μόνιμη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Επικοινωνία:
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

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

Υπεύθυνο ΙΤ & Mηχανογράφησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 5* ξενοδοχείου. 
•Γνώση της Αγγλικής και επιθυμητή μια 2η ξένη 
γλώσσα (Βουλγάρικα ή Ρουμάνικα ή Τουρκικά  
ή Ρώσικα ή Γερμανικά). 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Εργατικότητα, προθυμία, ομαδικότητα

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

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

 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος - 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Aθήνα

Ειδίκευση: Συστήματα αυτοματισμού (προγραμματισμός 
PLC/SCADA - επικοινωνίες).

Η κατασκευαστική εταιρεία Μεσόγειος ΑΕ ζητάει 
άμεσα για πρόσληψη ένα διπλωματούχο μηχανολόγο/
ηλεκτρολόγο μηχανικό με εξειδίκευση σε συστήματα 
αυτομάτου ελέγχου  (προγραμματισμός PLC/SCADA- 
SIEMENS και WINCC.), για μόνιμη απασχόληση.

Ενδεικτικά απαιτείται: 
•Άριστη γνώση Η/Υ σε περιβάλλον:  
Windows - Linux. 
•Άριστη γνώση του πακέτου Office  
(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)  
της Microsoft. 
•Προγραμματισμός Visual Basic κτλ. 
•Υλοποίηση ενσύρματων - ασύρματων δικτύων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marcia_vasil@mesogeos.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Our client, a dynamic leading company in the marine 
applications industry, is now looking to recruit an:

Advertising Manager - Athens

More specifically the advertising manager will: 
•be responsible for optimising  
the marinetraffic.com inventory 
•be processing incoming ad sales leads on a daily 
basis 
•actively reach out to potential clients and sell 
advertising directly 
•setup campaigns, monitor delivery and manage 
reporting 
•develop our advertising offering  
into a compelling product 
•discuss client requests and requirements, 
through written and verbal communication 
•participate in regular strategy review activities 
and play a key role in the commercial tea

Candidates interested in this specific position 
should have: 
•demonstrable track record of success in ad sales. 
Extra bonus if this was in the maritime sector. 
•solid understanding of the online advertising 
mechanisms and tools: if you need to Google 
terms like ‘remnant inventory’, ‘frequency capping’, 
‘cpm’, then there is no need to read further 
•mastered the DFP ad server, as well as AdSense/
AdX 
•strong analytical and IT skills 
•ability to prepare quality sales proposals  
and presentations 
•at least 2 years of prior experience in similar 
position 
•excellent written and verbal communication 
skills: should be fluent in English - Greek  
is optional 
•completed military duty and similar obligations

Position offers base salary & performance-based 
commission.

If you desire to be a part of a young, dynamic team and 
make a mark and you fulfil the above requirements, 
please apply by visiting our site: http://pfb.applymycv.
gr/form.asp and follow the steps to register your 
details for immediate process. All applications will be 
treated as highly confidential. Follow us to LinkedIn, 

Twitter, Facebook, so as to be immediately informed 
about our latest news and ads!

Expert in Integration Oracle 
OSB-SOA - Athens

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 integration Oracle OSB-
SOA having at least 4 years of working experience.
Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience in Oracle OSB-SOA 
•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 at the following 
e-mail: evolutiontech@evtch.com

 
ATC are looking for a:

Java Developer - Athens

To work on cutting edge projects with one of the 
most exciting brands in the online betting industry.
Responsibilities: 
•Develop new products, features and functionality 
for a leading online gaming platform 
•Identify and address performance bottlenecks  
in the software 
•Design solutions that are modular, scalable  
and portable 
•Work with product management teams to extract 
requirements and agree on designs 
•Contribute to development process best practice 
and improvements.
The candidate must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer 
science, engineering or information systems  
from a well regarded university 
•Excellent communication skills, both written  
and spoken 
•Demonstrable talent in Java coding 
•Knowledge of JAXB, Spring, SOA, JMS 
•Database experience including JDBC, writing  
and optimising queries (any vendor) 
•Basic understanding of TCP/IP network 
fundamentals 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Experience of writing and executing unit tests 
•Ideally 2+ years’ experience in building 
commercial web applications
The ideal candidate would also have: 
•Familiarity developing on Unix/Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) website design 
•Website development skills HTML(5), JavaScript 
and CSS 
•Web technologies and Internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience of complete software life cycle 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•Knowledge on using continuous integration 
servers (Jenkins/CruiseControl) 
•knowledge of DB schema design and query 
optimisation 
•Agile development experience (Scrum/XP)
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities  
in a multinational organization 
•A sociable fun to work environment 
•Chances to travel and work abroad for short 
periods of time 
•Continuous training and professional 
development opportunities
If all this sounds exciting to you please send your 
CV to the following e-mail address: voula.kapidi@
openbet.com
About ATC: ATC is an international software company. 
For more than 25 years, we provide innovative solutions 
for the 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.

Business Intelligence Consultant 
Κωδικός: 1501/BIC - Αθήνα

Η Gnosis Management Ltd ζητά έμπειρους BI 
Consultants για απασχόληση, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων Data 
Warehousing & Business Intelligence.

Καθήκοντα / ρόλος:  
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων  
λύσεων πληροφορικής (data warehouse, business 
intelligence, OLAP reporting, performance 
management,…). 
•Συμμετέχει στην ανάπτυξη, ενοποίηση, έλεγχο, 
αξιολόγηση και συντήρηση Data Warehouse  
και BI εφαρμογών, χρησιμοποιώντας Microsoft 
SQL Server, ORACLE SQL & BI, Microsoft, 
Business Objects etc. 
•Συμμετέχει στην εκπόνηση μελετών - υλοποίησης 
πληροφοριακών συστημάτων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα προγραμματισμού και ελέγχου εργασιών 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα συγγραφής αναφορών 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι - Τ.Ε.Ι. πληροφορικής, μηχανικών Η/Υ 
ή θετικών επιστημών. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση 
πληροφοριακών συστημάτων. 
•Εμπειρία υλοποίησης έργων διοικητικής  
πληροφόρησης - BI-MIS (πχ QlikView, Microsoft, 
Business Objects). 
•Πολύ καλή γνώση SQL (ORACLE SQL, Microsoft 
SQL, SSIS, SSDE, SSAS SSRS, Server Management 
Studio) 
•Καλή γνώση εργαλείων ή μεθόδων ETL 
•Εμπειρία σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα  
υλοποίησης με χρήση industry-standard RDBMS 
(π.χ. ORACLE, MS SQL Server).

Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε τεχνολογίες  
πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων. 
•Εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό 
(object oriented programming), ASP.NET, XML, 
JavaScript... 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό
Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές αναλό-
γως προσόντων και επιδόσεων, προοπτικές εξέλιξης, 
εκπαίδευση και εργασία σε δυναμικό και ευχάριστο 
περιβάλλον.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: psichisp@
gmail.com. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικά και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η DataConsulting, εταιρία πληροφορικής με ειδί-
κευση στην παροχή επιχειρησιακού λογισμικού και 
στις τεχνολογίες διαδικτύου και αναζητεί:

Software Engineer - Αθήνα

•Εμπειρία 1-2 έτη σε C#.NET 
•Γνώση SQL Server 
•ASP.NET (webforms, AJAX) 
•MVC 
•Javascript 
•Επιθυμητή γνώση PHP & MySQL 
•Επιθυμητή εμπειρία σε WCF, DevExpress 
(winforms & ASP.NET) 
•Επιθυμητή εμπειρία σε ανάπτυξη mobile  
εφαρμογών (Android / iOS) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI

Η εταιρία παρέχει ικανοποιητικές αποδοχές, ευχά-
ριστο, σοβαρό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, 
συνεχές ωράριο.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
cv@dataconsulting.gr. Κωδικός SE0315.

 
Software Developers  

(Θεσσαλονίκη)

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

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

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

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

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

 
Η εταιρία Neurocom AE δραστηριοποιείται στην παροχή 
υπηρεσιών και στην υλοποίηση λύσεων πληροφορικής 
για εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικούς Λογισμικού 

Με εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δε-
δομένων σε περιβάλλον Oracle, για τη στελέχωση 
της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών στην έδρα της 
εταιρίας (Αθήνα).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σαν 
μέλη της ομάδας, σε όλες τις φάσεις υλοποίησης κάθε 
έργου (ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό, υλοποίηση, 
έλεγχο και υποστήριξη).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πανεπιστημίου στον χώρο της πληροφορικής 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση  
εφαρμογών βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον 
Oracle 
•Πολύ καλή γνώση SQL και PL/SQL 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα για συνεργασία στα πλαίσια ομάδας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον  
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών 
•Γνώση τεχνολογιών web development 
•Γνώση του Microsoft .ΝΕΤ περιβάλλοντος 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@neurocom.gr
 

Matlab Developers  (1506)

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

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

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

Επιθυμητά προσόντα:  

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

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

 
H εταιρία INFOANALYSIS με αντικείμενο το 
implementation και την υποστήριξη έργων πληρο-
φορικής (ERP), στρατηγικός συνεργάτης μεγάλων 
software vendors στην Ελλάδα, αναζητεί για την Αθήνα:

Junior Consultant Εμπορικών 
 Λογιστικών Εφαρμογών (ERP) 

(κωδ. θέσης: CONS.009)

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα παρέχει 
υποστήριξη σε εμπορολογιστικές πλατφόρμες -ERP 
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση. Σκοπός του θα είναι 
να μάθει την καθημερινή λειτουργία των οικονομικών 
ενεργειών μιας επιχείρησης μέσα από τα καλύτερα 
προγράμματα της αγοράς.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) 
•Νέος με όρεξη για δουλειά 
•Αντίληψη της πληροφορικής 
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην γραπτή επικοινωνία, στην παροχή 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, άριστη  
προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις πληροφορικής 
•Βάσεις δεδομένων SQL 
•Java Script

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο  
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση από τους καλύτερους  
της αγοράς

Στα βιογραφικά θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός 
της θέσης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
infoanalysis.gr. Τηλ. επικοινωνίας 210 7212146, 
fax:210 7211644. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντι-
μετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δε θα αναφέρουν το 
σχετικό κωδικό θέσης δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

Web Developer

Profile: Double Dot is a boutique web agency based in 
Halandri, offering high-end, tailored web development, 
support and online marketing services to businesses 
worldwide. We work closely with established designers 
to develop pixel perfect websites mainly based on open 
source platforms and frameworks. Our customers range 
from cultural institutions, global reach bloggers and 
hotels to financial institutions, online retailers and 
small and medium enterprises who wish to establish 
a professional one-pit-stop presence on the web.

Description: We are looking for a web developer to 
work with us full-time. The successful candidate will 
be a part of cross-functional teams made up of highly 
skilled professionals in the areas of design and online 
marketing. His/her job will be to create custom themes 
for open source platforms, configure templates and 
plugins and deliver support to end clients as well as 
implement alterations on existing projects.

Professional experience: 
•Proven experience in web development and open 
source platforms. Wordpress is a must! 
•Excellent knowledge of markup: semantic 
HTML5/CSS3 
•Client-side programming: jquery expertise  
is highly desired 
•Server-side programming: PHP (essential),  
RoR (optional) 
•Database skills: My SQL, PostgreSQL 
•Any expertise with the following tools/
frameworks will be further appreciated: backbone.
js | bootstrap

Skills and competencies: 
•Degree in computer science or other equivalent 
subject. 
•Strong fundamental computer science skills 
(OOA/OOD, Data structures etc.) 
•Strong problem solving skills and analytical 
thinking 

•Attention to detail is paramount 
•Excellent communication skills in English 
(written and verbal) 
•Ability to work with cross functional teams 
•Exposure to online marketing (SEO techniques, 
Adwords)

Benefits: 
•Competitive remuneration package 
•Performance related bonus scheme

Send your CV at the following e-mail: 
jobs@wearedoubledot.com

 
Η εταιρία LINK Technologies A.E. με κύριο αντικείμενο 
την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της 
τηλεματικής και συγκοινωνιών, αναζητά:

Πτυχιούχους Μηχανικούς 
Πληροφορικής - Θεσσαλονίκη

Με γνώσεις στα παρακάτω: 
•Πληροφορική 
•Ερευνητικά προγράμματα 
•Πωλήσεις

Επιθυμητή η γνώση συγκοινωνιολογίας.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο 
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση 

Οι ενδιαφερόμενοι (ες) θα πρέπει να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@link-tech.gr. Οι 
υποψήφιοι (ες) που θα επιλεγούν, μετά από αξι-
ολόγηση των βιογραφικών τους, θα κληθούν σε 
προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

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

Χειριστή Ψηφιακού Εκτυπωτή  
για το Σχεδιαστικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα καταμερισμού  
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Η θέση εργασίας αφορά τις εγκαταστάσεις της εταιρίας 
στον Ασπρόπυργο.

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

 
Ανώνυμη εταιρία γραφικών τεχνών ζητά:

Χειριστή Offset  
για Roland - Αθήνα

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

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

Γραφίστα  
(Κωδ. Graphics 1214) - Χαλάνδρι

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

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε Photoshop, Adobe Illustrator 
•Καλή γνώση σε τεχνολογίες HTML/CSS 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΙΕΚ γραφιστικής 
•Ηλικία από 18 έως 30 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εξυπηρετεί 
ανάγκες παραγωγής ψηφιακού γραφιστικού  
περιεχομένου (Corel, Xara, Inkskape, Gimp κτλ) 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων  
και διαδραστικού περιεχομένου όπως 
Dreamweaver, Flash 
•Facebook Applications 
•Γνώση των νέων trends & τεχνικών στο graphic 
design 

•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

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

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες 
για  τις δραστηριότητές μας στην ιστοσελίδα: www.e-
gate.gr. Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας,  αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας 
στο e-mail: hr@e-gate.gr

 
Γραφίστας 

Πρακτική Άσκηση  (1511)

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

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

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

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευ-
τικής επιστολής στη διεύθυνση: career@nikitec.gr, 
NIKI ΜΕΠΕ, Digital Engineering Κα. Βιβή Ζάψα δι-
εύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 
205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννινα. Τηλ.: +30 26510 
85240 Fax: +30 26510 85249 , website: www.nikitec.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η SIGMA SOLUTIONS, εταιρία παραγωγής και μετα-
πώλησης  ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής 
με έδρα  τη Θεσσαλονίκη αναζητά για άμεση πρόσληψη:

  Στελέχη Τηλεφωνικής 
Υποστήριξης  σε Προϊόντα Software

Αντικείμενο εργασίας:  
•Πλήρης απασχόληση στο τμήμα υποστήριξης 
πελατών της εταιρίας με αντικείμενο  
την απομακρυσμένη τηλεφωνική υποστήριξη: 
-Custom λογισμικών πελατών 
-Εμπορολογιστικών εφαρμογών

Προϋποθέσεις: 
•Απολύτως απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον  
2 ετών σε ανάλογη θέση τηλεφωνικής  
υποστήριξης. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, υπευθυνότητα  
και ομαδικότητα

Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. 
•Συνεχής εκπαίδευση. 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μία συνεχώς 
αναπτυσσόμενη εταιρία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν  το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  info@
sigmasolutions.gr με κωδικό: SuppThess2015.

 
Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών και επίσημος συνεργάτης της HOL δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Outbound Sales Representative 
4ωρη Απογευματινή Απασχόληση - Ν. Φάληρο 

(Κωδικός: ΕΤΠ 4/01-15)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη 
διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους πε-
ριλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

συνέχεια στη σελ. 14





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

Τρίτη 24 Μαρτίου 201514

συνέχεια στη σελ. 16

•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση  
για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office).

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / 
internet.

Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές  
προμήθειες επί των πωλήσεων. 
•Νόμιμη ασφαλιστική κάλυψη. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

 
Σύμβουλος Πακέτων Τηλεφωνίας 

& Internet (Σταθερός Μισθός & Bonus)

«Η πώληση δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει  
να επιδιώκεις. Είναι αυτό που σου συμβαίνει   

όταν συγκεντρώνεσαι στην εξυπηρέτηση  
του πελάτη σου.»

Στην Mediatel Α.Ε. αναζητούμε συνεργάτες με ευχέρεια 
στην επικοινωνία, θέληση για μάθηση, αίσθηση υπευ-
θυνότητας και με προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, για 
στελέχωση του τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων.

•Η ομαδικότητα, το φιλικό κλίμα  
και ο προσανατολισμός στον άνθρωπο, αποτελούν 
τα βασικά χαρακτηριστικά μας.  
•Η συνέπεια στις πληρωμές και η επιβράβευση  
με extra bonus παραγωγικότητας  
είναι δέσμευσή μας.  
•Η άρτια εκπαίδευση & η συνεχής καθοδήγηση  
με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική  
εξέλιξη, είναι ο στόχος μας.

Στείλε μας το βιογραφικό σου κι εμείς  
θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για  μια προσωπική 
συνάντηση. Επικοινώνησε μαζί μας  
(αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη Κωδ. 02): 
•Τηλεφωνικά: 2142148000 (επιλογή 1)  
•Με e-mail: hr@mediatel.gr 
•Με fax: 2142148090  
•Διεύθυνση εργασίας:  Λεωφόρος Κηφισίας  
125 -127, 115 24 Αμπελόκηποι  
(Cosmos Center - 3’ από στάση μετρό Πανόρμου).

 
Μεγάλος όμιλος εταιριών αναζητά δυναμικά άτομα για 
τη στελέχωση νέου τμήματος:

 Εξυπηρέτησης Πελατών - Αθήνα 

Προσόντα: 
•Ηλικία 25-45 ετών 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για άνδρες) 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επιπλέον τίτλοι θα εκτιμηθούν 
•Εργασιακή εμπειρία

Θα αξιολογηθούν βιογραφικά έως 10/04/2015.

Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
prooptiki.karieras@gmail.com

Η εταιρία TELEPHONE NET E.Π.Ε. ως εξουσιοδο-
τημένος αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet - Nova 
στα πλαίσια της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής 
της αναζητά:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων - Αθήνα

Για πρωινή εργασία ή απογευματινή εργασία.

Περιγραφή θέσης: Για τη στελέχωση του τηλεφωνι-
κού κέντρου θα έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια 
εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχον και νέο πελατο-
λόγιο με στόχο την πώληση ή αναβάθμιση υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και τηλεόραση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
& διαπραγματευτικές ικανότητες

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση.

Προσφέρεται: 
•2 εβδομάδες αρχική εκπαίδευση με κανονικές 
αποδοχές 
•Σταθερός μισθός (από 370€) και ασφάλιση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών ανεξαρτήτως 
απόδοσης. Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. 
Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών  
από συνεργαζόμενες εταιρίες 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (09.30 - 14.30  
ή και 16.00 - 21.00) 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια). 
•Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας  
& οικογενειακής κατάστασης

Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: nchatzi@telephonenet.gr 
•Fax: 211 1030 511

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Θεσσαλονίκη) για Υπηρεσίες Vodafone

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες

Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχής υποστήριξη-καθοδήγηση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

PROMOTION-  
MERCHANDISERS

Προωθήτριες για in Store  
Promotion (με κωδ: IP) - Αθήνα

Οι προωθήτριες είναι υπεύθυνες για την προώθηση 
προϊόντων - υπηρεσιών πελατών της εταιρείας σε 
επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Αττική.

Προσόντα: 
•18-35 ετών. 
•Επικοινωνιακή-δραστήρια, ευχέρεια λόγου. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον 
και να εκπαιδευτεί. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του promotion

Προσφέρουμε: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα με 
φωτογραφία αναγράφοντας τον κωδικό, μέσω e-mail: 
hr@greenpromotions.gr

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

Πωλήτρια Καταστήματος  
(Κωδ. ΠΚΠ 0414) - Χαλάνδρι

Ρόλος/ αρμοδιότητες: Η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζε-
ται στο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας στο 
Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στόχο την 
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας.

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός  
του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά  
και μέσω internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων 
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες  
κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων  
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 

•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα 
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.
Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον ερ-
γασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο 
της πληροφορικής.
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας 
στο e-mail: hr@e-gate.gr

Υπεύθυνους-ες Καταστήματος

Ζητάει η Γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης για τα 
καταστήματα της σε Πειραιά, Μενίδι και Factory Outlet.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση Γαλλικών
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο
Αποστολή βιογραφικών στο  e-mail:  
info@orchestrahellas.gr,  fax: 210 9887829   
αναγράφοντας τον κωδικό PMF.

 
Γνωστή εταιρεία στο χώρο της ζαχαροπλαστικής, 
ζητά  για ένα από τα καταστήματά της, στη Θεσσαλονίκη:

Προϊστάμενο Καταστήματος

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την άρι-
στη εξυπηρέτηση των πελατών, την αποτελεσματική 
διαχείριση ομάδας εργασίας, το συντονισμό και την 
οργάνωση εργασιών για την επίτευξη των οικονο-
μικών στόχων του καταστήματος.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη  
στελεχιακή θέση. (Εργασία σε αντίστοιχο χώρο  
θα ληφθεί ως επιπλέον προσόν). 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
και εμπορικότητας καταστήματος. 
•Άριστη διαχείριση - επεξεργασία και χρήση  
αριθμοδεικτών για την πρόβλεψη, στοχοθέτηση  
και επίτευξη των πωλήσεων και άλλων  
οικονομικών αποτελεσμάτων. 
•Ικανότητα και εμπειρία διοίκησης και εκπαίδευσης 
προσωπικού με πελατοκεντρική κατεύθυνση. 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας. 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια, ακόμα και υπό πίεση. 
•Δεξιότητες επικοινωνίας. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  
& προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας  
ανάλογου χώρου. 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (Word , Excel). 
•Γνώση Αγγλικών σε επίπεδο αποτελεσματικής 
επικοινωνίας.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Οργανωτικός 
•Συνεπής 
•Επικοινωνιακός
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους  στο e-mail: biographies.hr@gmail.
com. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην απαι-
τούμενη εργασιακή εμπειρία, δε θα ληφθούν υπόψη.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πολυεθνική εμπορική εταιρία με δραστηριότητα 
στο χώρο των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών 
προϊόντων με έδρα την Αθήνα, ζητά:

Πωλητή με έδρα το Νομό Λάρισας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο γεωπονικής σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις σε γεωπονικά 
καταστήματα και παραγωγούς.

Προσφέρονται: 
•Αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και bonus.

Για αποστολή βιογραφικού υπόψη κας Σπυροπούλου 
Τζένης στο fax: 210-6217246, e-mail: espyropoulou@
gr.roullier.com

Η εταιρεία ΤΡΙΟΔΟΣ Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη Αττικής 
ζητά να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Υπεύθυνου για την διατήρηση και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου προώθησης προϊόντων φωτισμού led.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου - πτυχίο ΑΕΙ marketing  
και πωλήσεων (επιθυμητό) 
•Εμπειρία στον κλάδο των πωλήσεων  
και της επικοινωνίας 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ  
(internet, e-mail, word, excel) 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου - κάτοχος  
αυτοκινήτου (επιθυμητό) 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών 
•Άνδρες (εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις) 
•Ηλικία από 22 έως 30 ετών

Δεξιότητες: 
•Υψηλή αντιληπτική ικανότητα με ευχέρεια λόγου 
και δημοσίων σχέσεων 
•Άριστη ικανότητα διαπραγματευτικής προσέγγισης 
•Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή  
στη λεπτομέρεια 
•Εξωστρέφεια και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πλήρη στοιχεία 
(με φωτογραφία τους) και με κωδικό ASR / 02 στο 
e-mail:  info@triodos.gr  υπ’ όψιν κας. Βεργοπού-
λου. Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα 
επιλεγούν για συνέντευξη.

 
Μεγάλη εταιρία γραφικών τεχνών ζητεί:

Υπεύθυνο/η Πωλήσεων - Aθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε πελάτες βάσει του ημερησίου  
προγράμματος με σκοπό την κάλυψη αναγκών τους, 
την αύξηση των πωλήσεων και τη διαχείριση τους.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών εκτύπωσης 
θα συνεκτιμηθεί

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και αποδοτικότητας. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία.

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

Sales Representative - Αθήνα

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. 
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συνέχεια στη σελ. 18

•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 προ-
σφέρουμε 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

 
Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας  αναζητά υποψήφιο/α 
να εργαστεί ως:

Σύμβουλος Πωλήσεων 
Θεσσαλονίκη

Με αντικείμενο εργασίας τις τηλεφωνικές πω-
λήσεις προγραμμάτων σταθερής και κινητής τη-
λεφωνίας.

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

 
Όμιλος εταιριών με διεθνή παρουσία και δραστηριότητα 
στον τομέα της διανομής Α’υλών χημικών, αναζητά 
τον κατάλληλο υποψήφιο για την πλήρωση θέσης:

Sales Manager - Business 
Unit Food - South Greece

Περιοχή: Αθήνα 
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης 
Κωδικός θέσης: SM-BU Food

Η/Ο κατάλληλη/ος υποψήφια/ος θα δραστηριοποιηθεί 
στις πωλήσεις Β2Β ενός ευρέως φάσματος προϊόντων 
στη βιομηχανία/βιοτεχνία τροφίμων και ειδικότερα σε 
όλους τους δυνητικούς χρήστες βελτιωτικών & μιγμάτων 
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, κρεατοσκευασμάτων 
κτλ, καθώς και ενζύμων, συντηρητικών, προϊόντων 
αμύλου, νιφάδων δημητριακών & σπόρων, στο πλαίσιο 
του business unit food στην ευρύτερη περιοχή του 
λεκανοπεδίου Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κυκλάδων, 
Πελοποννήσου, Δωδεκανήσων και Κρήτης. Η θέση 
εκτός των πωλήσεων συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση 
της πιστωτικής πολιτικής των πελατών, τη διαχείρι-
ση των αποθεμάτων, την οργάνωση και διαχείριση 
δραστηριοτήτων marketing σε επίπεδο περιοχής, της 
συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων 

και πελατών, καθώς και την ευθύνη για την αποτε-
λεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του υπάρχοντος 
πελατολογίου. Η θέση αναφέρεται στον εμπορικό 
διευθυντή και στον BU food manager.

Προφίλ /απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
(θα εκτιμηθεί η σχετική ειδικότητα) 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και ικανοποιητική 
γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων 
Office 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση του κλάδου τα τελευταία 10 χρόνια 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας 
•Σοβαρές οργανωτικές και εκτελεστικές ικανότητες 
•Ευέλικτη και θετική στάση στη διαχείριση  
καταστάσεων υπό πίεση 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Για να υποβάλετε αίτηση για τη θέση, παρακαλούμε 
αποστείλατε το βιογραφικό σας στην παρακάτω 
διεύθυνση: v.saltiel@inaraco.com. Θεωρήστε τη δια-
χείριση όλων των αιτήσεων ως αυστηρά εμπιστευ-
τικές Παρακαλούμε αποστείλατε μόνο βιογραφικά 
συμβατά με την παραπάνω ζήτηση.

Sales Coordinator - Metamorfosi

Festo is a worldwide leading supplier of pneumatic and 
electrical automation technology. The globally aligned, 
independent family enterprise with headquarters in 
Esslingen, Germany, has evolved into a performance 
leader within its respective industry over a period of 
50 years as a result of innovation and problem solving 
competence covering all aspects of pneumatics and 
automation, and thanks to its unique offerings in the 
field of industrial training and vocational education.

We currently have an opportunity to join our sales 
team based in Athens - Greece.

In a very intensive field/ground sales context, 
our ideal candidate has to: 
•develop and manage business opportunities 
within the transversal industry country,  
as well business units. 
•guarantee achievement of target turnover  
and profitability, implementing the corporate 
Festo strategy and providing management  
with the necessary inputs to make  
the most effective strategic decisions; 
•consolidate transversal communication channels, 
within the company, in order to provide sales 
excellence service to the market

Key accountabilities: 
Business coordination 
•Responsible to develop sales coordination  
and strategy focus, aligned with sales 
management directives 
•In charge of promoting internal communication 
and transparency in: sales processes, market 
development and company status 
•Responsible to specify Industry segments 
requirements, in terms of products/services within 
marketing depart. 
•Defines and maintains high quality of data  
in all global management tools 
•Coordinates the sales management of customers 
•Provides and coordinates training needs/
implementation within the team

People coordination 
•Live, drive and promote the company values  
•Responsible to coordinate and develop 
collaborators, in line with company processes 
and corporate strategy (coaching, training, skills 
evaluation, etc.) and with the support of the HR 
department 
•Direct management of team, regulations, code  
of conduct and company policie 
•To be considered for this role you will have 
an excellent level of education and ideally be 
qualified to degree level with a minimum of 
5-8 years sales experience in a target driven 
environment.  
•You will have experience of managing  
and developing a team in a target driven 
environment, be able to demonstrate strong  
and effective leadership skills with the ability  
to focus and drive innovation. Be confident  
in developing and implementing business 
strategies.

You will be working within operating guidelines to 
achieve all agreed monthly and annual sales and revenue 
targets and objectives according to the approved 
business plan, personal and team balanced score 
cards. We are searching for a Greek native speaker 
with a fluent English proficiency.

If would like to apply for this role, please send an 

up to date copy of your CV with a covering letter 
supporting your application, including your salary 
expectations to: Festo Ltd Option Post: 92, Tatoiou 
Ave., Metamorfosi, 14452 Athens. Option e- mail: 
pedro.fonseca@gr.festo.com

 
Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδος στον 
κλάδο της εμπορίας κουρτινών - υφασμάτων κα-
θαρά εξαγωγική leader στον κλάδο της, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού -Πωλητή 
(κωδ. 10864/15)

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος 
πελατολογίου μέσω επισκέψεων - εξωτερικό μόνο. 
•Η δημιουργία νέου πελατολογίου στις υπάρχουσες 
αγορές (εξωτερικό) που δραστηριοποιείται η εταιρία, 
•Ανάπτυξη νέων αγορών εξωτερικού 
•Την εφαρμογή στρατηγικών διείσδυσης για νέες 
συνεργασίες πελατών 
•Έρευνα αγοράς-έλεγχοs και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
•Την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο 
•Παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση  
των τάσεων και των αλλαγών στην αγορά. 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων στο εξωτερικό

Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση -  
πωλήσεων εξωτερικού 
•Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων 
και ΜS Office 
•Αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη - υπερχονδρική / μεγάλα έργα 
•Ικανότητα διαχείρισης μεγάλων πελατών - key 
account

Προσωπικά χαρακτηριστικά:  
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει:  
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

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

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

Διευθυντή Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
χώρο ομορφιάς 
•Ικανότητα διοίκησης 
•Διάθεση για εργασία και πάθος για επίτευξη στόχων. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Πτυχίο αισθητικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Προσφέρονται άριστες συνθήκες εργασίας  
και προοπτικές εξέλιξης.

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

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία RAD Health Care Μ.Ε.Π.Ε. που δραστηρι-
οποιείται  στον ιατρικό χώρο αναζητά για το τμήμα 
homecare:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Με ειδίκευση στα επιθέματα  για τις περιοχές: Αττική 
και υπόλοιπη Ελλάδα.

Προσόντα:  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους. 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 
•Αυτοκίνητο.

Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα  πληρούν τις 
προϋποθέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

Η εταιρεία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποιείται 
στη διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού και επιθεμάτων ελκών και εγκαυμάτων αναζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη - Αθήνα

Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων των επι-
θεμάτων με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & 
συντήρηση πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής 
πολιτικής της εταιρείας.
Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών  
σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα 
πωλήσεων επιθεμάτων ελκών και εγκαυμάτων  
•Άριστη γνώση Αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική 
εταιρεία στον ιατρικό χώρο.
Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν 
το επιθυμητό προφίλ υποψηφίου. Αποστολή βιο-
γραφικών στο e-mail: hr@advanceproducts.gr. Θα 
τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες - καθηγητές για 
δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και 
διδασκαλία σε βίντεο. Ειδικότητες:

Καθηγητές με Ειδίκευση 
στη Γεωγραφία (κωδ. Θέσης 6101) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  hr@arnos.co.gr. 
Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρεται ο κω-
δικός θέσης.

Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος - Από μεγάλο εκ-
παιδευτικό όμιλο με έδρα την Αθήνα ζητούνται:

Καθηγητές Λογιστικής απόφοιτοι ΤΕΙ 
(κωδ. θέσης: ΛΟΓ_2/12)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα σημειώνοντας τον κωδικό θέσης στο 
e-mail: cathigites@gmail.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟΤΥΠΟΣ» 
ζητά να προσλάβει:

Διασώστη -Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ -Aθήνα

•Ο ενδιαφερόμενος/η πρέπει να έχει δίπλωμα ΙΕΚ 
ΕΚΑΒ.
Τα βιογραφικά να σταλούν στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: gratsikas.biotypos@gmail.com

 
Όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟΤΥΠΟΣ» 
ζητά να προσλάβει:

Εξωτερικό Αιμολήπτη -Aθήνα

•Ο ενδιαφερόμενος/η πρέπει να έχει εμπειρία στις 
αιμοληψίες και δίπλωμα μηχανής.

Τα βιογραφικά να σταλούν στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: gratsikas.biotypos@gmail.com



Εταιρία ξενοδοχείων 5* στο νομό Κυκλάδων, ζητεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015:

Receptionist - Σαντορίνη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής 
σχολής 
•Τριετής εμπειρία σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών,  
πολύ καλή γνώση Ελληνικών 
•Γνώση επιπλέον ξένων  
γλωσσών θα εκτιμηθεί 

•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή 
γνώση ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας  
& ομαδικότητας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  

και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Επαγγελματικό περιβάλλον 
εργασίας

Επικοινωνία: 
•Αποστολή βιογραφικών  
με φωτογραφία στο e-mail: 
amhotelmikonos@gmail.com

Real Programmers 
Job ID: RPR 0315

MCOM Media Communications is a leading company in designing, developing, deploying and operating 
integrated solutions for digital interactive entertainment and public information display applications. 
We are seeking to hire a highly motivated individual for the following position:

Programmer Software Engineer -  
Athens

Job description: Software development for interactive digital TV and streaming video applications 
for the company’s entertainment and signage platforms, both for the user interface and for backend 
components. Customization and enhancements of existing applications according to customers’ 
requirements. Collaboration with the operations and support department for software installations, 
systems configurations, software upgrades and troubleshooting.

Requirements: 
•University degree in computer science or related area 
•At least three (3) years of work experience with a high-level programming language (C++, Pascal, 
VBasic etc.), experience with web programming environments (HTML, CSS, server and client side 
Javascript, ASP, .NET), knowledge and experience in MS Windows operating systems as well as 
RDBMS systems (MySQL, MSSQL) 
•Excellent communication skills and team spirit 
•Excellent knowledge of English, both written and spoken 
•Fulfilled military obligations 
•Experience in one or more of the following will be considered a plus: 
-Microsoft Windows servers (2008, 2012), IIS, and HTTP/TCP/UDP/IP networking protocols 
-Responsive web design and modern client side frameworks 
-Mobile application development (either native or hybrid)

For more information call 210 6839454 or visit: www.mcoms.com. Send your CV to the following 
e-mail: info@mcoms.com or to fax  210 6839455 including «Job ID: RPR 0315» in the subject.

PHP Developer

Η ASLANIS HOME, με πολλών δεκαετιών παρουσία στο χώρο των επώνυμων λευκών ειδών, στο 
πλαίσιο ανάπτυξής της στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, θα επιλέξει το κατάλληλο /η στέλεχος πωλήσεων 
για να υποστηρίξει τις πωλήσεις του ξενοδοχειακού εξοπλισμού:

Sales Coordinator 
(BOGR)-Αθήνα

Αναφέροντας στη διεύθυνση πωλήσεων,  
θα αναλάβει ενεργά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων και προσέγγιση  
των ξενοδοχείων Ελλάδος και Ευρώπης 
•Ανάπτυξη υποψήφιου πελατολογίου 
•Cross selling προϊόντων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ηλικία 26-45 
•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ΕRP 
•Η εμπειρία και γνώση στα υφάσματα  
είναι απαραίτητη 

•Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί  
Παροχές: 
•Άρτια προϊοντική εκπαίδευση 
•Ανέλιξη εντός οργανογράμματος εταιρείας  
στο τμήμα πωλήσεων 
•Μισθός 
•Ασφάλιση ΙΚΑ

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα αποστείλουν βιογραφικά άμεσα στη 
διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού της Aslanis 
Home μέσω e-mail: itogas@aslanishome.gr. Τη-
λέφωνο επικοινωνίας: 210 5200552.

Resume-library is the newly-launched fastest 
growing global site to top UK job board CV-Library. 
A global talent platform like no other, Resume-
Library is helping job seekers find their dream 
career, whilst supporting top recruiters looking for 
the best talent. Our vast database holds resumes 
for job seekers from across the globe in all sectors 
and at all levels.

Resume-library is part of CV-Library the multi-
award winning job board that’s been helping match 
people to jobs since 2000. We are rapidly evolving 
into one of the biggest and most dynamic online 
media organisations in the UK, and the exciting 
news is we’re growing beyond all expectations.

We now have the opportunity for a talented PHP 
Developer to help with the expansion of our global 
platform. Your experience to date will have included 
object orientated development and experience with 
highly available or high volume web platforms.

Knowledge and experience: 

•Excellent communicator 
•Strong documentation skills 
•Pragmatic approach to development 
•Experience using a messaging bus 
•Previous exposure to other OO languages such 
as Perl, Python or Ruby would be an advantage 
•Previous experience using SOLR or elastic 
search would also be an advantage  
Essential criteria: 
•Previous commercial PHP experience 
•Object orientated design & development 
•Experience in a PHP MVC framework 
•CSS, Javascript and HTML 
•Strong experience with SQL 
•Experience working in an agile setup

We are based at the Waterfront Business Park, Fleet, 
just a 2 minute walk away from the mainline station 
with direct links to London Waterloo, Basingstoke, 
Winchester and Southampton. Send your CV at the 
following e-mail: r.fitzpatrick@cv-library.co.uk

Θεραπευτές / Αισθητικοί
Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο 
γρήγορα ανελισσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα και 
την Κύπρο, αναζητά θεραπευτές / αισθητικούς για 
το ξενοδοχείο Atlantica Imperial Resort & Spa, 
στη Ρόδο.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε αντίστοιχο 
spa ξενοδοχείων 5*, city spa ή πολυδύναμο  
κέντρο ομορφιάς. 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Γνώσεις σε μασάζ, αισθητική προσώπου, 

manicure, pedicure 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  
αισθητικού από ΤΕΙ.

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υπο-
βληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 
Αποστολή βιογραφικών στην παρακάτω διεύ-
θυνση: spa_mng_sensatori@atlanticahotels.com. 
Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπ’ όψιν. Η επικοινωνία θα γίνει μόνο 
με τους υποψήφιους όπου ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των θέσεων.

Η IQ Access, εταιρία λογισμικού έρευνας και  αξιολόγησης,ζητά να προσλάβει για την Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη, την Πάτρα, την Κρήτη και την Κύπρο:

Πωλητές
Αρμοδιότητες: 
•Πώληση προϊόντων  
λογισμικού στην  
επαγγελματική αγορά 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου 
ανάπτυξης της εταιρίας 
•Παρακολούθηση πελατολογίου 
•Υποστήριξη πελατών /  
επίλυση προβλημάτων 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Reporting  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία  
σε πωλήσεις λογισμικού 

•Άψογη γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Άνετος χειρισμός Windows, 
Mac, Android 
•Καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ιδιόκτητο αυτοκίνητο  
Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητες επικοινωνίας 
•Οργανωτικότητα 
•Ηγετικές ικανότητες

Η θέση είναι πλήρους απασχόλη-
σης και συνοδεύεται από σταθερό 

μισθό, bonus επί των πωλήσεων 
έξοδα κίνησης, χιλιομετρική απο-
ζημίωση για τη χρήση του οχήματος 
και υψηλές προοπτικές άμεσης 
εξέλιξης σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι 
μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους (με φωτογραφία) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
iqaccess.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 22

Zητούνται για εργασία με σύμβαση αορίστου χρόνου 
στη Γερμανία:

Νοσοκόμες

•Σε ιδιωτικά, κρατικά νοσοκομεία & ιατρεία 
•Με πολύ καλούς όρους και προϋποθέσεις 
•Απαραίτητη η γνώση γερμανικών.

Αποστολή βιογραφικών σε αρχείο Word με φωτο-
γραφία στο e-mail: kariera@md-hellas.gr. Πληρο-
φορίες: MD Studien & Vermittlung. Ώρες γραφείου 
09:00 - 15:00, 2810 330009.

ΙΑΤΡΟΙ
Ωτορινολαρυγγολόγος 

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.
gr  ή στο φαξ 210 8212611. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλ. 210 8211888 και στην ιστοσελίδα μας: 
www.sosiatroi.gr

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

Φυσικοθεραπευτή/τρια ΤΕΙ - ΙΕΚ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
χώρο ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας είναι τεχνική εταιρία στον κλάδο των 
χημικών δομικών υλικών με πολυετή δυναμική παρου-
σία στην αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω δυναμικής 
ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι 
υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω 
θέση με έδρα Ανατ. Προάστιο της Θεσσαλονίκης:

Μηχανικός Πωλήσεων 
κωδ D-14

Το έργο: Aποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση 
δικτύου πωλήσεων στον τομέα ευθύνης με επίτευξη 
των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. 

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Σπουδές μηχανικού, χημικού ή marketing 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε πωλήσεις δομικών και μονωτικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση  
2ης ξένης γλώσσας 
•Σύγχρονες δεξιότητες πληροφορικής και χρήσης PC 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου  
συνεργατών & αντιπροσώπων 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς του κλάδου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
και αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων σε συνθήκες 
πίεσης 
•Ικανότητα διαπραγματεύσεων  
και αποτελεσματικής επικοινωνίας 
•Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων, ικανότητα  
ανάπτυξης αγοράς και επίτευξης αποτελεσμάτων 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εσωτερικό 
•Άτομό με πολλαπλά προσόντα (multi skilled),  
με καλλιεργημένη παρουσία, επαγγελματική  
εμφάνιση, και έμφαση στην εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με επαγγελματικού ύφους φωτογραφία) 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμ-
βάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

 
Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα τη Θεσ/νίκη, ζητείται:

Μηχανικός Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ σε προγράμματα  
MS Office & ERP (SEN) 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών ειδών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 

•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: Κωδ. ΜΗΧ.
ΠΩΛ. στο e-mail: zekmsp3@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

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

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

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

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

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

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

H εταιρία INFOANALYSIS με αντικείμενο το 
implementation και την υποστήριξη έργων πληρο-
φορικής (ERP),στρατηγικός συνεργάτης μεγάλων 
software vendors στην Ελλάδα, αναζητεί για την Αθήνα:

Τεχνικός - Μηχανικός Δικτύων - Η\Υ 
(κωδ. θέσης: TECH.001)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής κλάδου πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 2 τουλάχιστον έτη σε αντίστοιχη 
θέση 
•Εγκατάσταση & παραμετροποίηση Η/Υ, servers 
και περιφερειακών συστημάτων 
•Εγκατάσταση & παραμετροποίηση δικτυακών 
συσκευών 
•Γνώσεις τεχνολογιών Microsoft  
(Active Directory, Domain controller κ.λ.π.) 
•Άριστη γνώση δικτύων TCP/IP (routing, switching, 
firewalling, VPNs, VLANs κ.λ.π.) 
•Microsoft sql services 
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην γραπτή επικοινωνία, άριστη  
προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση-εταιρία 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (scripting)

Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση τεχνικών θεμάτων hardware  
(εκτυπωτών, φορολογικών μηχανισμών,  
εξοπλισμού retail συστημάτων) και λειτουργικών 
συστημάτων 
•Εμπειρία στην καταγραφή και ανάλυση  
απαιτήσεων του πελάτη και στην παροχή  
συμβουλευτικών υπηρεσιών 
•Ικανότητες διαχείρισης πολλαπλών εργασιών 
(projects) και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση
Στα βιογραφικά θα πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός 
της θέσης. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
infoanalysis.gr. Τηλ. επικοινωνίας 210 7212146, 
fax:210 7211644. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντι-
μετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δε θα αναφέρουν το 
σχετικό κωδικό θέσης δε θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μεγάλη βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Xημικό Μηχανικό Α.Ε.Ι. (XHM.ΜΗΧ.) 
Στερεά Ελλάδα - Ν. Βοιωτίας

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για την καλή 
λειτουργία των χημικών εγκαταστάσεων του εργοστα-
σίου και θα αναφέρεται στο διευθυντή του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής. 
•Καλή γνώση Microsoft Office. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο σε βιομηχανικό 
περιβάλλον. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία.  
•Ηλικία έως 32 ετών. 
•Η διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου 
θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cvspost1@gmail.com

Βιομηχανική εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει να 
προσλάβει:

Μηχανικό Γ’ Τάξης 
Εμπορικού Ναυτικού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα Γ’ τάξης μηχανικού εμπορικού ναυτικού. 
•Προϋπηρεσία σε πλοία. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βι-
ογραφικό με e-mail στο:biografika99@gmail.com

Μηχανικός Παραγωγής  
- Τεχνικός Παραγωγής - Θεσσαλονίκη

Αναζητούμε άτομο με τεχνικές γνώσεις και εμπειρία 
για εργασία σε μηχανουργείο (τεχνική εταιρία) κα-
τασκευής μηχανημάτων τροφίμων με έντονο εξα-
γωγικό χαρακτήρα. 

Απαραίτητη είναι: 
•Συνεννόηση με σχεδιαστές, εργοδηγούς  
για ολοκλήρωση κατασκευών (μοντάρισμα) 
•Εφαρμογή εξαρτημάτων σε μηχανές - καθοδήγηση 
εργασιών βάση μηχανολογικού σχεδίου 
•Δυνατότητα παραγγελίας εξαρτημάτων  
από προμηθευτές 
•Συνεργασία με τμήματα ηλεκτρολόγων,  
εργαλειομηχανών (CNC), τμήμα αποθήκης  
προμηθειών

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 
•Γνώση πνευματικών - υδραυλικών  
(δεν είναι απαραίτητη) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας (γενικής τεχνικής  
ορολογίας) 
•Γνώση χρήσης Η/Υ

Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ioakim@lakidis.gr

Μηχανικοί CAD  (1504)

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

Η ΝΙΚΙ ζητά μηχανολόγους/αεροναυπηγούς/πολιτικούς 
μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ή 
διδακτορικού με εμπειρία στο σχεδιασμό με λογισμικό 
CAD (3D/Solid Modeling) και αντικείμενο την ανάπτυξη 
ψηφιακών οχημάτων και μοντέλων χωροθέτησης. Οι 
θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις 
της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση του Siemens NX, CATIA V5  
ή άλλου λογισμικού όπως το Ramsis,  
και του Engineering Client 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση θερμικής ανάλυσης 
•Εμπειρία σε συστήματα ψύξης οχημάτων 
•Εμπειρία στη μηχανική προσομοίωση δυναμικών 
συστημάτων

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

 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

- Κέντρο Αθήνας

H ανώνυμος εταιρία κατασκευής περιβαλλοντικών 
συστημάτων “DEVISE ENGINEERING Α.Ε.”, ζητά 
συνεργάτη ηλεκτρολόγο μηχανικό για μόνιμη απα-
σχόληση, στο τμήμα σχεδιασμού-μελετών. Η έδρα 
της εργασίας θα είναι στα γραφεία της εταιρίας στο 
κέντρο της Αθήνας, και οι αρμοδιότητες, κάτω από την 
καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή, περιλαμβάνουν: 

•Μελέτη ηλεκτρολογικών πινάκων ισχύος  
και αυτοματισμού. 
•Υπολογισμούς καλωδίων και καθορισμό  
οδεύσεων στα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις 
που κατασκευάζει η εταιρεία. 
•Επιλογή οργάνων μέτρησης και ελέγχου. 
•Καθορισμός και έλεγχος ποιότητας,  
προδιαγραφών και απαιτήσεων. 
•Συνεργασία με την παραγωγή & κατασκευαστική 
ομάδα και καθοδήγηση τεχνικού προσωπικού. 
•Παραλαβή ηλεκτρολογικών πινάκων  
από τους κατασκευαστές. 
•Συμμετοχή στις δοκιμές λειτουργίας  
των μηχανημάτων στην μονάδα παραγωγής  
της εταιρίας στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. 
•Επίβλεψη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
στο έργο όπου και όταν απαιτείται.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ. 
•Γνώσεις βιομηχανικών ηλεκτρολογικών υλικών. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση σχεδιαστικού πακέτου E-PLAN 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ. 
•Ευχέρεια για ταξίδια στην Ελλάδα  
και στο εξωτερικό. 
•Εξοικείωση με κανονισμούς ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ, IEC. 
•5ετής προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές 
σχέσεις.

Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογική μελέτη μηχανημάτων 
και βιομηχανικών έργων. 
•Γνώση σχεδιαστικού πακέτου Autocad.

Προσφέρονται:  
•Ανταγωνιστικές αποδοχές. 
•Πολύ καλό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. 
•Εκπαίδευση και συνεχής εκμάθηση διαμέσου 
απασχόλησης σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών έργων 
(projects).

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: smich@devise.gr

 
Εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ζητεί, 
για απασχόληση σε εργοτάξια στη Βόρεια Ελλάδα:

Πολιτικό Μηχανικό 
Πολυτεχνείου (όχι ΤΕΙ)

Με τουλάχιστον πέντε χρόνια εργοταξιακή εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας.

•Θα ληφθεί υπόψη εργασιακή εμπειρία σε θέματα 
ασφάλειας εργασίας και εκπαίδευσης προσωπικού. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  exyppthes@
gmail.com,  κωδ. θέσης ΤΑ 13. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδος 
στον κλάδο των υαλοπινάκων (κύκλος εργασιών 10 
εκ. ευρώ -100 άτομα προσωπικό), με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη, ζητεί:



Εταιρία ξενοδοχείων 5* στο νομό Κυκλάδων, ζητεί να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015:

Μπουφετζή - Barista 
Σαντορίνη

Software Competitiveness International (SOFT COM INTERNATIONAL), is a rapidly growing, innovative 
Software House, located in Athens. Through our team, of highly motivated Software Engineers with a 
strong technical background and long experience in complex international projects, we provide to our 
customers, both locally and internationally,  technical excellence and valuable services.

In the year 2014, among other company’s achievements, we doubled our team, we established new 
and very promising long term cooperation, enhancing in parallel our existing ones and our presence in 
Middle Europe, we became awarded with a Business Award and we expanded our certifications’ portfolio 
technically and with ISO 9001:2008 and ISO 27001:2013. This year our company will participate as an 
exhibitor at the International Exhibition for Information Technology CeBIT 2015 (Hannover-Germany).

Due to the positive growth prospects for our company and because we know that success is possible 
only through a motivated and dedicated team, we currently are looking for:

Senior Software Engineers, 
C++ Αthens

To offer their services (SW analysis, design, coding, testing)  to one of our international long term 
cooperation, with one of the key players of the German Automotive Market, from our company’s 
premises in Athens. 

Required skills: 
•a talented software engineer, passionate about C++, 
•willing to take on new challenges, 
•a strong analytical-, problem solving- and quantitative ability, 
•able to adapt quickly to new and challenging technical and business related environments 
•able to work independently, 
•a team player, able to cooperate with others within a multi-national team, 
•flexible enough to work in a fast paced environment, according to the customer’s mentality, 
•willing to be part of a very dynamically working company, 
•University degree in computer science, electrical-/ electronics engineering or relevant discipline 
•Excellent programming skills in C++, experience with OO- programming and developing principles 
•Proven working experience of 4 years, as a minimum, as a professional software engineer, using 
the required technologies 
•Strong oral and written communication skills in English and Greek  
The following skills will be considered as an asset: 
•Experience with Versions Management, UML, Case- Tools 
•Experience with embedded Operating Systems (Windows Mobile, embedded Linux, QNX)

The successful candidates will be part of a team of highly qualified professionals, established  
in Greece (Athens), being involved in the full software development lifecycle. They will have  
an enabling in market- and product- specifics in Germany.

Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for  6 weeks, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team and make the difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: AU-S/03/15, to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than 15.04.2015. Starting date of the cooperation: 3-4.2015

We offer a competitive remuneration package, based on qualification / experience, and benefits, and 
work in a challenging multinational environment. All applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult our web site: www.softcom-int.com

Εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο του φαρμακείου με καινοτόμα συμπληρώματα  διατροφής 
υψηλής τεχνολογίας, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της:

Πωλητές Φαρμακείου 
Θέσεις για Αθήνα και Επαρχία

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
πρέπει να διαθέτουν: 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
και συνεργασίας 
•Εμπειρία στο χώρο  
του φαρμακείου και ειδικότερα 
στα συμπληρώματα διατροφής 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια  
προϋπηρεσία 

•Δυναμική προσωπικότητα  
και επαγγελματισμό 
•Εργατικότητα και προσανατο-
λισμό στην επίτευξη στόχου 
•Επιθυμητή γνώση  
αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Για τις παραπάνω θέσεις  
η εταιρεία προσφέρει: 

•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών 
(μισθό, bonus & IKA) 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να στείλουν αναλυτικό βιο-
γραφικό σημείωμα στο: sales@
naturalvitamins.gr

Ο όμιλος AGT Constructions & Services Group, ζητά νέο:

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό
•Για μόνιμη συνεργασία στα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: evrah@agtgroup.gr

Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. με έδρα στην περιοχή Λαγκαδά-Θεσσαλονίκη, ζητά για λογαριασμό των κατα-
στημάτων της DISCOUNT MARKT που αποτελούν τη μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα εκπτωτικών super 
market, υπεύθυνο δημιουργικού-γραφίστα.

Υπεύθυνος Δημιουργικού / Γραφίστας 
Πλήρης Απασχόληση

Περιγραφή ρόλου: 
•Δημιουργικός σχεδιασμός συσκευασιών. 
•Σχεδιασμός και ανάπτυξη δημιουργικών concept για καμπάνιες εταιρικής ταυτότητας και προϊόντων. 
•Δημιουργικός σχεδιασμός θεματικών φυλλαδίων-προωθητικών ενεργειών-φυλλαδίου προσφορών. 
•Προσαρμογές θεματικών φυλλαδίων-προωθητικών ενεργειών-φυλλαδίου προσφορών  
για το Internet και τα Social media.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλης γραφιστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel. 
•Υψηλή αισθητική. 
•Κατανόηση της τυπογραφίας, των χρωμάτων και άλλων αρχών σχεδιασμού. 
•Καλή γνώση σε τεχνολογίες HTML/CSS θα εκτιμηθεί.  
Ικανότητες: 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε διαφημιστική εταιρία ή σε αντίστοιχη θέση. 
•Γνώσεις φωτογραφίας και Styling θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό συσκευασιών τροφίμων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
•Εμπορική αντίληψη. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
•Οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος. 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούμε να αποστείλουν το βιογραφικό τους και το portfolio 
τους στο e-mail: viografiko_id-1004@yahoo.gr

Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής 
•Τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση 
Ελληνικών 
•Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία  
στο e-mail: amhotelmikonos@gmail.com

Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων 
τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τομείς 
της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας.

Η InEdu, θυγατρική εταιρία της SiEBEN, παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής και συμβουλευτι-
κές υπηρεσίες σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς με στόχο την επίτευξη των προκλήσεων της ψηφιακής 
εποχής και της ανάδειξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Η InEdu επιθυμεί να προσλάβει:

Business Software Senior Consultant - CRM 
Στην Αθήνα με τα κάτωθι προσόντα:  
Ο ρόλος του business software senior 
consultant αφορά την εγκατάσταση και παραμε-
τροποίηση των προϊόντων Microsoft CRM.  
Κύριες υπευθυνότητες / αρμοδιότητες: 
•Αναλύει και καταγράφει τις ανάγκες του πελάτη 
που θα καλυφθούν από τη λύση της εταιρίας. 
•Εγκαθιστά και παραμετροποιεί τις εφαρμογές, 
ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του πελάτη 
εντός του προδιαγεγραμμένου χρονικού  
πλαισίου και κατά το βέλτιστο δυνατό  
και προδιαγεγραμμένο τρόπο. Οι εργασίες  
πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις  
του πελάτη ή απομακρυσμένα από τα γραφεία μας. 
•Αποστέλλει προδιαγραφές στο τμήμα development, 
ώστε να υλοποιηθούν νέες δυνατότητες. 
•Συγκεντρώνει δεδομένα από διαφορετικά  
συστήματα (ERP/CRM/SAP/Sharepoint/Excel). 
•Δημιουργεί reports χρησιμοποιώντας τα προ-
καθορισμένα εργαλεία από το τμήμα (αναφορές, 
γραφήματα και κύβους ανάλυσης) για τα στοιχεία 
που συλλέγονται από την υλοποιηθείσα λύση. 
•Πραγματοποιεί δοκιμές και κάνει debugging 
εφόσον χρειάζεται στο λογισμικό. 
•Υποστηρίζει τεχνικά, αντιμετωπίζει και επιλύει 
προβλήματα (troubleshooting). 
•Εκπαιδεύει τους τελικούς χρήστες. 
•Δημιουργεί εγχειρίδια (manual) για τελικούς 
πελάτες σε custom εγκαταστάσεις. 
•Καταγράφει και ενημερώνει το support  
για τυχόν αποκλίσεις / διαφοροποιήσεις  

στην υλοποίηση από τον προδιαγεγραμμένο τρόπο. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης  
με αντικείμενο την πληροφορική 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε 
Microsoft CRM Dynamics ή άλλο CRM ή ERP. 
•Άριστη γνώση Windows, Microsoft office 
•Άριστη γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
•Γνώση t-SQL 
•Αγγλικά 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Μεταφορικό μέσο  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό σε πληροφορικά συστήματα 
•Γνώση Microsoft Visual Studio Tools  
for applications (VB, C#) 
•Γνώση Microsoft SharePoint 
•Διαχείριση Microsoft SQL server  
(transact Sql, reporting services, analysis 
services, integration services, κύβοι ανάλυσης 
και data mining) 
•Βασικές δικτυακές γνώσεις  
(firewalls, IP forwarding) 
•Γενικές γνώσεις λειτουργίας λογιστηρίου  
και τμήματος πωλήσεων μίας εμπορικής  
επιχείρησης 
•Γνώση λειτουργικού συστήματος Windows 
phone, Android και iOS  
Send your CV at the following e-mail:  
jobs-seniorbusinessconsultant@sieben.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Έμπειρος Λογιστής

Για εργασία σε οργανωμένο λογιστικό γραφείο.

Περιοχή απασχόλησης: 
•Κέντρο Αθήνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής  
κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό 
αγγελίας EX-LOG στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv.atoa@hotmail.com ή στο fax 210 8829413. Τηλ: 
215 5158845.

 
To Club Med αναζητά για την ξενοδοχειακή του 
μονάδα Gregolimano στη Λιχάδα Ευβοίας:

1 Σπουδαστή ΤΕΙ Λογιστικής 
για Πρακτική Άσκηση

Περίοδος πρακτικής άσκησης: 
•Απρίλιος- Οκτώβριος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών ή /και γαλλικών

Προσφέρονται: 
•Αμοιβή πρακτικής άσκησης όπως ορίζει  
η νομοθεσία 
•Διαμονή και διατροφή εντός της ξενοδοχειακής 
μονάδας 
•Έξοδα ταξιδιού 
•Προοπτική εργασίας και μετά την πρακτική  
άσκηση 
•Εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στα Αγγλικά στο e-mail: 
ioanna.vlahou@clubmed.com. Δείτε όλες τις θέσεις 
εργασίας στο: www.clubmedjobs.gr

 
Η εταιρεία συμβούλων E&K Strategies ανέλαβε 
για λογαριασμό ανώνυμης εμπορικής εταιρείας, με 
έδρα τις Αχαρνές, να προσλάβει:

Λογιστή Α’ Τάξης
Αρμοδιότητες: 
•Συλλογή και καταχώρηση παραστατικών  
λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης. 
•Έλεγχος - συμφωνίες των λογαριασμών  
της λογιστικής . 
•Τη συλλογή ωρών απασχόλησης του προσωπικού 
και τη μηχανογραφική έκδοση μισθοδοσίας 
•Την παρακολούθηση προσλήψεων  
& αποχωρήσεων 
•Τη σύνταξη και κατάθεση στις αρμόδιες αρχές 
όλων των απαραιτήτων εγγράφων: προσλήψεων, 
αποχωρήσεων, πινάκων προσωπικού, ΑΠΔ κλπ. 
•Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής  
και συμφωνία με τη γενική λογιστική. 
•Σύνταξη, επεξεργασία και υποβολή δηλώσεων: 
-ΦΠΑ, περιοδικών, τήρησης συστήματος VIES. 
-Φ.Μ.Υ. - δηλώσεων εισοδήματος. 
-Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτάτης οικονομικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 ετών σε λογιστήριο 
με αντίστοιχες αρμοδιότητες. 
•Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP  
και MS Office. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Επικοινωνιακή ικανότητα, μεθοδική σκέψη,  
οργανωτικότητα. 
•Ηλικία από 33 έως 43 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στο e- mail: a.economou@
ekstrategies.com υπόψη Κου Οικονόμου Αθανάσιου, 
website: www.ekstrategies.com

 
PCO CONVIN SA a leading company in organizing 
and coordinating congresses and events is seeking to 
recruit a dynamic person with energy and dedication, 
for the position of:

Assistant Accountant - Athens

Reporting to the financial director the successful 
candidate will be responsible for the daily accounting 
operations, the monthly collection and the invoicing 
process.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•Bachelor’s degree in accounting or business 
administration 
•1-2 years professional experience in similar 
position 
•Good knowledge of the Greek accounting 
principles (ΕΓΛ, ΚΦΑΣ) and the VAT 
•Experience in Travel Force by Panasoft  
will be consider as an asset 
•Excellent command of English 
•Ability to work under pressure and strict 
deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive 
remuneration package based on qualifications 
and experience and a continuous training within a 
stimulating and growing working environment. All 
applications will be treated as confidential.

CVs to be submitted to:  
kkonstantopoulos@pco-convin.gr

 
Ζητείται από την εταιρεία Orchestra Hellas:

Junior Βοηθός Λογιστή - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικών AEI/TEI 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Γαλλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση

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

 
Η εταιρεία B4U είναι ασφαλιστικό πρακτορείο που 
ειδικεύεται σε ασφαλιστικά και χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα. H B4U αναζητά:

Λογιστή - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση λογιστικών 
•Απαραίτητη διετή εμπειρία σε λογιστήριο 
ασφαλιστικής εταιρείας - πρακτορείου 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΕΓΛΣ. 
•Γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας 
•Οργανωτικές ικανότητες σε εργασία  
περιβάλλοντος γραφείου 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Απαραίτητη γνώση προγράμματος blue byte

Καθήκοντα θέσης: 
•Τήρηση λογιστηρίου 
•Μισθοδοσία 
•Επιμέλεια τραπεζικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση χρηματοροών 
•Εκδόσεις συμβολαίων

Παροχές εταιρείας:  
•Βασικός μισθός 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Πλησίον μετρό Πανόρμου

•Τηλ: 210 6713111  
•E-mail: hr@hellassolar.gr

Θα γίνουν δεκτά αποκλειστικά βιογραφικά με λογιστική 
προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο.

 
Λογιστική εταιρεία οικονομικών συμβούλων εν-
διαφέρεται να προσλάβει:

Λογίστριες - Αθήνα

Για τα τμήματα λογιστών - συμβούλων  
επιχειρήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο 
•Άριστη γνώση λογιστικής - λογιστικού σχεδίου, 
φορολογικού - εργατικού - εμπορικού δικαίου 
•Ελάχιστη εμπειρία 4 έτη 
•Επιθυμητό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας  
προσόντα: Proficiency 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανή  
να διατηρήσει μια επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Υψηλό επίπεδο της διακριτικής ευχέρειας  
των εμπιστευτικών πληροφοριών. 
•Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες  
και την ικανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο μιας ομάδας. 
•Προϋπηρεσία σε άλλη λογιστική εταιρεία  
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Απαραίτητο μεταφορικό μέσο

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούμε να αποστείλουν 
παραθέτοντας τον κωδικό αναφοράς (ST-LO-05). 
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχε-
μύθεια. Βιογραφικό σημείωμα στη δ/νση e-mail: 
tcoliotom@efm.gr

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

Λογιστή - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δικαίωμα υπογραφής Β’ κατηγορίας
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέ-
το αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@myconiancollection.gr υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

 
Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που εξει-
δικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξενοδοχειακών 
μονάδων καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Ζητούνται επαγγελματίες για πολυτε-
λές ξενοδοχείο που διαχειρίζεται η HotelBrain στη 
Μύκονο, για την παρακάτω θέση:

Cost Controller - Mykonos

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής  
λογιστών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία  
ή εταιρείες στην αιτούμενη θέση  
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Συνεργάσιμος-η 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά προγράμματα 
αποθήκης, Windows, Excel, PowerPoint  
και Internet skills 
•Επιπλέον δίμηνη απασχόληση στη Μύκονο  
για το άνοιγμα και το κλείσιμο του ξενοδοχείου
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση ενός ή περισσότερων λογιστικών  
προγραμμάτων 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση αγοράς της Μυκόνου ή προϋπηρεσία  
στη Μύκονο
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή κατά τη διάρκεια της σεζόν. 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων.
Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της HotelBrain, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: hr@hotelbrain.com. Για όλες τις αιτήσεις 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Λογιστή 
με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας  
σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο λογιστηρίου.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση,  
σε οργανωμένο λογιστήριο, κατά προτίμηση  
σε βιομηχανία 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Άδεια λογιστή Α τάξης
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα  
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας  
με εταιρικό λεωφορείο
Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης) στο e-mail: hr@alumil.com

Βοηθός Λογιστή

Περιγραφή: Εταιρία με δραστηριότητα στις διαφημι-
στικές υπηρεσίες, αναζητεί κατάλληλο/η υποψήφιο/α 
για να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα 
την Ανατ. Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Γνώσεις μισθοδοσίας. 
•Επιθυμητή γνώση του λογιστικού προγράμματος 
Entersoft. 
•Άριστη γνώση Microsoft office. 
•5ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εταιρίας  
παροχής υπηρεσιών. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες,  
οργανωτικότητα, ομαδικότητα, ταχύτητα  
& εχεμύθεια. 
•Ικανός/η σε εργασία κάτω από πίεση λόγω  
τήρησης χρονοδιαγραμμάτων. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες.
Αρμοδιότητες 
•Καταχώριση τιμολογίων αγορών και δαπανών  
Γ΄ κατηγορίας βιβλίων. 
•Τιμολόγηση. 
•Συμφωνία υπολοίπων με πελάτες - προμηθευτές. 
•Αρχειοθέτηση παραστατικών.

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον τίτλο της 
θέσης στο e-mail: cv2@skywalker.gr

 
Η αναπτυσσόμενη εταιρεία TAXATION CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ -ΛΟΓΙΣΤΕΣ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ, αναζητά:

Λογιστή για Ανάληψη 
Υποκαταστήματος στο Βόλο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο / λογιστήριο 
τουλάχιστον 3 έτη 
•Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ (ν4308), ΚΦΑΣ, μισθοδοσίας 
•Γνώση I.F.R.S 
•Γνώση προγραμμάτων epsilon net θα θεωρηθεί 
προσθετό προσόν. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία 30-40 ετών 
•Η προαναφερθείσα προϋπηρεσία θεωρείται  
προϋπόθεση εξέτασης του βιογραφικού.
Η προϋπηρεσία σε περιβάλλον λογιστικού γραφείου 
θα προσθέσει βαρύτητα στο ενδιαφέρον μας.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εργατικότητα 
•Αυτοπεποίθηση 
•Συνέπεια 
•Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
συνεργασίας 
•Χαρακτηριστικά διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
•Διάθεση για τακτική, μεθοδική και οργανωμένη 
εργασία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε συνθήκες πίεσης
Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: info@taxcons.gr. Περιοχή: Βόλος.

 
Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών & ιατρικών προ-
ϊόντων με έδρα την Αθήνα ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε θέση προϊσταμένου  
σε οργανωμένο λογιστήριο εμπορικής εταιρίας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (ΜS office και ERP - 
κατά προτίμηση του λογιστικού πακέτου SoftΟne) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες  
•Ηλικία έως 37 ετών
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται:  
•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους υπ’όψη: Λ.Β με κωδικό θέσης Π.Λ. 
στο e-mail: hr@ariti.gr ή στο fax: 210 6207503.

 
Από τα εκπαιδευτήρια Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε. ζητείται:

Υπάλληλος Λογιστηρίου 
Θέση: Υπεύθυνος Ταμείου

Εκπαίδευση: Πτυχίο οικονομικών ή χρηματοοικο-
νομικής λογιστικής από ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό από ΑΕΙ 
(επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο).
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας  
στο αντικείμενο. 
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•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
(MS Office, Internet). 
•Άπταιστα αγγλικά. 
•Ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές διαδικασίες 
παράλληλα με προσοχή στη λεπτομέρεια.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.mandoulides.edu.gr για αποστολή αίτησης 
πρόσληψης.

 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου  

Τόπος: Θεσσαλονίκη
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών  
εγγραφών στη γενική και αναλυτική λογιστική, 
συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, 
αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση 
λογαριασμών. 
•Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση  
και συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων 
και δηλώσεων της εταιρίας σύμφωνα  
με την ελληνική φορολογική (ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, κλπ.), 
ασφαλιστική, εργατική και εταιρική νομοθεσία 
•Σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας  
προσωπικού 
•Σύνταξη του ισολογισμού της εταιρίας 
•Παρακολούθηση φορολογικής νομοθεσίας  
και διαχείριση φορολογικών θεμάτων 
•Διοίκηση και διαχείριση της ομάδας  
του λογιστηρίου για την επίτευξη των εταιρικών 
στόχων
Απαραίτητα προσόντα: 
•7ετής προϋπηρεσία ως προϊστάμενος/υπεύθυνος 
λογιστηρίου με επιθυμητή προϋπηρεσία  
σε επιχειρήσεις στον τουριστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, φορολογίας  
εισοδήματος, ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες,  
με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση 
προθεσμιών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός 
•Γνώση λογισμικού ‘ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5’ 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP-CRM 
•Άριστη γνώση Word, Excel, Power Point 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://www.meli-tours.com/careers.html

 
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Λογιστηρίου - Αθήνα

H Auto Marin αναζητά για άμεση πρόσληψη υπάλ-
ληλο λογιστηρίου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Δυνατότητα μετακίνησης

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

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

 
O πελάτης μας, εταιρία εμπορίας ποδηλάτων και 
ειδών bebe, leader στον κλάδο της, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή (ACC02) 
Θεσσαλονίκη

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•καλή γνώση Αγγλικών 

•καλή γνώση χρήσης Η/Υ  
(επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Entersoft) 
•δίπλωμα οδήγησης 
•πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες,  
οργανωτικότητα, ταχύτητα & εχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον.

Θερμή παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Απο-
στείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύ-
θυνση: Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 
- Fax: 2310-271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, 
Ιλίσια - Fax: 210-7470380, e-mail: skywalker@
createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

 
Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να 
προσλάβει:

Λογιστή - Αθήνα 
(Code: ACC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής λογιστικής 
κατεύθυνσης. 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια  
στη χρήση SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 
αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο 
fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: hr@techol.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει άμεσα:

Λογιστή για τη Στελέχωση Εσωτερικού 
Λογιστηρίου για 12μηνη Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Νέος έως 40ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ/Τ.Ε.Ι στον τομέα της λογιστικής  
κατεύθυνσης 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office 
(ιδίως MS-Excel) 
•Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων  
(με προτίμηση της Data Communication ) 
•Γνώση προγράμματος μισθοδοσίας, ΦΠΑ, 
βιβλίων Β’ κατηγορίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Α’ ή Β’ κατηγορίας θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητη η γνώση λογιστικού προγράμματος 
Datamax - μισθοδοσίας
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές συνεργασίας

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Απαραίτητη φωτογραφία. Αποστολή 
βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@
hotmail.com

 
Λογιστική εταιρία οικονομικών συμβούλων εν-
διαφέρεται να προσλάβει:

Βοηθούς Λογιστών - Αθήνα

Για τα τμήματα λογιστών - συμβούλων επιχειρήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο 
•Γνώση λογιστικής - λογιστικού σχεδίου,  
φορολογικού - εργατικού 
•Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη 
•Επιθυμητό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας  
προσόντα: Lower 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, ικανή  
να διατηρήσει μια επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Υψηλό επίπεδο της διακριτικής ευχέρειας  
των εμπιστευτικών πληροφοριών. 
•Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες  
και την ικανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο μιας ομάδας. 
•Προϋπηρεσία σε άλλη λογιστική εταιρία  
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Απαραίτητο μεταφορικό μέσο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν 
παραθέτοντας τον κωδικό αναφοράς (ST-BO-05). 
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 
Βιογραφικό σημείωμα στη δ/νση: tcoliotom@efm.gr

Ζητείται από ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας:

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση Ελληνικής φορολογίας 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 10 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία σε λογιστήριο νοσοκομείου- 
κλινικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού 
•Ομαδικό πνεύμα- υπευθυνότητα- εργατικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

 
Το ξενοδοχείο Creta Star στη Σκαλέτα Ρεθύμνου 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυ-
μεί να προσλάβει:

Λογιστή

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητα πτυχίο οικονομικής σχολής  
πανεπιστημιακού επιπέδου. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια 
σε λογιστήριο ξενοδοχείου. 
•Ηλικίας άνω των 30 ετών. 
•Μακροχρόνια συνεργασία. 
•Ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: manager-
chal@aegeanstar.com, τηλ: 23740 20820, 28310 
20735, φαξ: 23740 24707

 
Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στη Σκιάθο ενδια-
φέρεται για την πρόσληψη:

Βοηθού Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης οικονομικής  
σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Επαγγελματική εμπειρία σε λογιστήριο  
ανώνυμων εταιριών ξενοδοχειακής επιχείρησης 
και καλή γνώση των προγραμμάτων της Epsilon 
net θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
(έμφαση στο MS Office-Excel, Word). 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Δίπλωμα οδήγησης επιθυμητό. 
•Πνεύμα συνεργασίας, εμπιστευτικότητας,  
ευχάριστη προσωπικότητα, συνέπεια,  
επαγγελματισμός, οργάνωση, προσοχή  
στη λεπτομέρεια.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές εγγραφές. 
•Καταχωρήσεις παραστατικών αγορών, αποθήκης 
και δαπανών. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, τράπεζες  
και συμφωνία υπολοίπων/πληρωμών 
•Καταχώρηση πάγιων στοιχείων 
•Προετοιμασία, έκδοση και υποβολή όλων  
των απαραίτητων εγγράφων στις φορολογικές 
αρχές και ασφαλιστικά ταμεία. 
•Διαχείριση μισθοδοσίας 
•Γνώση λογιστικού κυκλώματος εισπράξεων - 
πληρωμών.

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση  
προσόντων/προϋπηρεσίας. 
•Προϋποθέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας  
και εξέλιξης, εκπαίδευση.

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

 
H Randstad Hellas αναζητά:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου - Αθήνα

Για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας στον κλάδο της 
ενέργειας.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Διασφαλίζει ότι τα βιβλία και στοιχεία  
της εταιρείας ενημερώνονται και τηρούνται ορθά. 
•Συμβάλλει στην πιστή τήρηση του λογιστικού 
σχεδίου και μεριμνά για την ορθή και έγκαιρη  
σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων  
και δηλώσεων. 
•Συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία  
των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων  
και λοιπών αναφορών. 
•Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση  
των φορολογικών θεμάτων και την έγκαιρη  
εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι  

των φορολογικών αρχών -άλλων υπηρεσιών. 
•Άριστη χρήση των Modules FI, MM, CO  
στο μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας (SAP)

Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε οικονομικά, λογιστική  
και μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός. 
•Πολυετής επαγγελματική εμπειρίας  
στη λογιστική, σε εποπτικό επίπεδο. 
•Άριστη γνώση φορολογικών θεμάτων  
και αναλυτικής λογιστικής. 
•Εμπειρία σε SAP Modules: FI, MM, CO. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα εντοπισμού  
και επίλυσης προβλημάτων. 
•Οργανωτικά χαρακτηριστικά και πνεύμα  
συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Επικοινωνιακή ικανότητα με εσωτερικούς  
και εξωτερικούς συνεργάτες.

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

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρείες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για 
πάνω από δεκαπέντε έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/b7IHhW. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

 
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2008, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Βοηθός Λογιστή - Αθήνα 
(κωδ. θέσης: S-722/49420)  
Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Περιγραφή θέσης: 
•Καταχώριση και διαχείριση επιταγών 
•Συμφωνία τραπεζών 
•Έλεγχος καταχωρίσεων λογιστικών εγγραφών 
•Έκδοση και καταχώριση τιμολογίων 
•Συμμετοχή στις λογιστικές απογραφές και στην 
τήρηση των βιβλίων της αποθήκης 
•Υποστήριξη των εργασιών του λογιστηρίου

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ (λογιστικής, οικονομικής  
ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης) 
•Προϋπηρεσία ένα (1) έως τρία (3) έτη  
σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε πολυεθνικό  
περιβάλλον ή σε επιχείρηση με εμπορική  
δραστηριότητα 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office (ιδίως Excel) 
•Επιθυμητή γνώση χρήσης του Atlantis  
ή άλλου ERP προγράμματος 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια στην τήρηση  
χρονοδιαγραμμάτων 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα εργασίας  
σε συνθήκες πίεσης

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ. Κωνσταντίνου 40, 
151 24 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Twitter.
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Μηχανικό Επίβλεψης Έργων 
(Κωδ. 26056-14)

Αρμοδιότητες: 
•Εκπόνηση τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικά  
σχέδια - 3D) - γυάλινων κατασκευών μεγάλων 
έργων (ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτίρια, οικοδομές 
κτλ). 
•Τεχνική υποστήριξη, στον τομέα των γυάλινων 
κατασκευών της ομάδας μηχανικών-αρχιτεκτόνων, 
τεχνικών έργων κατά την φάση σχεδιασμού  
των έργων. 
•Συντονισμός συνεργείων τοποθέτησης -  
επίβλεψη των έργων της εταιρίας (κατασκευές 
υαλοπινάκων), μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 
σε όλη την Ελλάδα. 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων στην έκδοση 
των προσφορών - τεχνική κάλυψη (ομάδα οχτώ 
ατόμων). 
•Προώθηση εξειδικευμένων κατασκευών  
σε πελατολόγιο της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος μηχανικός (αρχιτέκτονας ή πολιτικός 
μηχανικός). 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε κατασκευές 
(συντονισμό συνεργείων). 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
(Autocad & 3D). 
•Αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη. 
•Εμπειρία σε μεγάλες κατασκευές γυαλιών. 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα. 
•Δυναμική προσωπικότητα. 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου. 
•Αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής. 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων. 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

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

 
Ελληνική εταιρία, ηγέτιδα στον κλάδο της πλαστικής 
συσκευασίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό 
Απόφοιτο Τ.Ε.Ι.

Για το τμήμα παραγωγής στο εργοστάσιο με έδρα 
την Μάνδρα Αττικής.

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

Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε θέση ηλεκτρολόγου / 
μηχανολόγου βάρδιας.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στο e-mail: plastics.packaging01@
gmail.com. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

ΟΔΗΓΟΙ
Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη 
ψάχνει για:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών  
και προαιρετικά μιας τρίτης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στη Σαντορίνη  
σε αντίστοιχη θέση

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail:  info@astartesuites.gr

Οδηγός σε Εταιρία Κρεάτων

Εταιρία επεξεργασίας κρεάτων με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, ζητάει οδηγό με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας (Γ).

Απαραίτητα προσόντα: 
•προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•ηλικία 25 - 35 ετών 
•σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ευστροφία, 
εργατικότητα 
•δυνατότητα θετικής επικοινωνίας με πελάτες

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•φόρτωση και διανομή κρεάτων σε κρεοπωλεία 
της Θεσσαλονίκης και όμορων νομών 
•φόρτωση και διανομή κρεάτων σε καταστήματα 
εστίασης της Θεσσαλονίκης και όμορων νομών 
δρομολόγια σε σφαγεία της βορείου Ελλάδος  
και μεταφορά στις κεντρικές εγκαταστάσεις  
τη εταιρίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hrm@stohos-foods.gr

ΦΥΛΑΞΗ
Φύλακες / Προσωπικό Ασφαλείας  

Θρακομακεδόνες

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά ικανά 
άτομα έως 35 ετών, περίπου 90 κιλά και 1,80 ύψος, 
χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν 
μόνιμα ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) στην 
περιοχή Θρακομακεδόνων.

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

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ζητείται από cafe ιδιωτικής κλινικής στην Αθήνα:

Barista

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματισμός 
•Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα OCEANIS BEACH & 
SPA RESORT στην Κω, ζητεί:

Αρτοπαρασκευαστή / Φούρναρη

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* 
& 5* all inclusive

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτο-
γραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  gmanager@
oceanis-hotel.gr, υπόψη Κας. Αιβαλιώτη, τηλ: 22420 
23729 & φαξ: 22420 23728.

 
Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά για τη στελέχωση 
του καταστήματος της εντός της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών την 
ειδικότητα του:

Μάγειρα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
•Κάτοχοι πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ 
•Θα προτιμηθούν κάτοικοι των τριγύρω περιοχών

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αναφέρουν τη θέση για την οποία αποστέλλουν το 
βιογραφικό στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Η Lamway Hotel Management Group αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της:

Captain - Νησιά Αιγαίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας 

σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Διοικητικές ικανότητες. 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
των τμημάτων εστιατορίου και bar. 
•Ευχέρεια σε γραπτό λόγο. 
•Γνώσεις κοστολόγησης. 
•Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων. 
•Ηλικία έως 35 ετών.

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα, με φωτογραφία, στο e-mail: marketing@
lamway.gr

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

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

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

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

Α’ Αρτοζαχαροπλάστης 
(Κωδ. Θέσης PC) (Opening Summer 2015)

Οργάνωση και λειτουργία του ζαχαροπλαστείου 
και αρτοποιείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση εφαρμογών 
Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση αρτοζαχαροπλαστικής. 
•Εμπειρία στην διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις - επαγγελματισμός -  
υπευθυνότητα - εργατικότητα -  
πνεύμα συνεργασίας.

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

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

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

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

Σερβιτόρο & Βοηθό Σερβιτόρου 
(Άνδρας ή Γυναίκα) Πρωινή & Απογευματινή 

Βάρδια / Σπαστό Ωράριο

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

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

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

 
Το ξενοδοχείο Maranton Beach Hotel 4* στη Θάσο  επι-
θυμεί να εντάξει στο δυναμικό του:

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

«Maitre d’ Hotel»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, 300 κλινών και άνω. 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής ή ξενοδοχειακής 
κατεύθυνσης Ελλάδος ή/ και εξωτερικού 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας  
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.  
H γνώση περισσότερων γλωσσών θα εκτιμηθεί. 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων και συνεχής  
εκπαίδευση δεξιοτήτων υφιστάμενου προσωπικού 
(on the job training) 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
και ικανότητα στη διαχείριση μεγάλης ομάδας  
σερβιτόρων και βοηθητικού προσωπικού 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία,  
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Ηλικία έως 45 ετών

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

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

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

Barman

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον ακόμα 
μίας γλώσσας 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση  
προβλημάτων

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή σε δίκλινα η τρίκλινα δωμάτια 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 

συνέχεια στη σελ. 24



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

Γραφίστα-Γραφίστρια  
για το Σχεδιαστικό Τμήμα της Εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Απαραίτητες γνώσεις  
σχεδιασμού υφάσματος 
•Άριστη γνώση Adobe Suite 
(Photoshop, Illustrator, 
InDesign) 
•Δημιουργική ικανότητα,  

υψηλή αισθητική 
•Ενδιαφέρον για έρευνα  
και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα 
καταμερισμού χρόνου και  

παράδοσης μέσα στα όρια  
Η θέση εργασίας αφορά  
το υποκατάστημα της εταιρίας 
στη Νέα Σμύρνη.  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
a.kouvarakou@vamvax.gr

ASSERTIVE S.A. member of RC Group is looking for:

BI/DW Technical Consultant 
(Code BIDWC1503) - Athens

Position: The successful applicants will participate 
in the design and implementation of business 
intelligence and data warehouse projects. 
Candidate profile 
•University degree in information technology 
•Knowledge of database technology and ETL 
processes 
•Programming skills required. 
•Experience in business objects BI WEBI  
and Crystal reports 
•Experience in other Reporting software  
will be considered as an asset. 

•At least 2 years of professional experience  
in related field 
•Basic knowledge of ERP applications 
•Fluent in English 
•German language will be considered an asset 
•Excellent communication skills 
•Co-operative and results-oriented 
•Willingness to travel up to 50% of the time
Please submit your CV/ resume along with a cover 
letter explaining your career aspirations, in English 
and send it by e-mail: hr@assertive.gr, quoting the 
respective reference code of the job.

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

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

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

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

Sous Chef 
(Κωδ. Θέσης SCHEF) - (Opening Summer 2015)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* (αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής & διεθνής κουζίνας 
•Γνώση ζαχαροπλαστικής 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις - επαγγελματισμός -  
υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα συνεργασίας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

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

Πωλήτριες για Υπηρεσία Κατοικίδιων - Aθήνα
Άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις ζητούνται για 
νεοσύστατο τμήμα πωλήσεων. Εταιρία που εξει-
δικεύεται στην παροχή υπηρεσιών για κατοικίδια, 
ζητά να προσλάβει εξωτερικές πωλήτριες αλλά και 
τηλεφωνήτριες για την στελέχωση νεοσύστατου 
τμήματος για μόνιμη απασχόληση με σκοπό την 
ανάπτυξη του πελατολογίου της. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να διαθέτουν άνεση στην επικοινωνία, επαγ-
γελματισμό, όρεξη για εργασία και ομαδικό πνεύμα. 
Η εταιρία μας προσφέρει, σταθερό μηνιαίο μισθό, 
ασφαλιστική κάλυψη, ατομικό bonus απόδοσης, 
άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Πενθήμερη μερική ή πλήρη απασχόληση σε πρω-
ινά ή απογευματινά τμήματα.  
Παροχές: 

•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών (bonus) 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευφράδεια  
λόγου 
•Ομαδικότητα, ευελιξία και ευγένεια 
•Προϋπηρεσία στο pet-industry αλλά και κάτοχοι 
κατοικίδιων θα θεωρηθεί προσόν  
Θα προτιμηθούν άτομα από την ευρύτερη περιοχή 
του Χαλανδρίου-Αγ. Παρασκευής-Αμαρουσίου 
και τις γύρω περιοχές.  
Αποστολή βιογραφικού:  hr@pet-society.gr

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

Στέλεχος Internet Marketing,  
E-Commerce & Social Media Coordinator  

(κωδ. Θέσης: SL2) για τα Ξενοδοχεία της σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Ο κατάλληλος, κατάλληλη υπο-
ψήφια, αναφέρεται στη διεύθυνση 
πωλήσεων και είναι υπεύθυνος/η 
για το online content management, 
ψάχνοντας online ευκαιρίες 
marketing και διαχειρίζεται το 
site της εταιρίας και την κίνη-
ση προς αυτό. Αναπτύσσει και 
διαχειρίζεται τα online κανάλια 
και ελέγχει και βελτιώνει την 
παρουσία της εταιρίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένο 
τμήμα marketing εταιρίας ή 

διαφημιστικής εταιρίας 
•Εργασιακή εμπειρία στον ξε-
νοδοχειακό κλάδο θα εκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση διαχείρισης 
Social Media 
•Άριστη γνώση PPC campaigns 
•Επιθυμητή γνώση SEO 
•Ικανότητες διαχείρισης  
περιεχομένου ιστοσελίδας 
•Ικανότητες συγγραφής  
εμπορικών κειμένων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής. 
Δεύτερη γλώσσα θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 

•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Στρατηγική σκέψη 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα ομαδικότητας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Ετήσια εργασία 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: cv@shelby.gr FAMAR S.A., a leading international service provider in health care industry with activities both in the 

Greek and the Western European area, seeks to recruit for its business unit in Avlona:

Quality Operations Manager 
(QOP_ 032015)

The position holder will report to the head of quality management and will be responsible for: 
•Creation, review & approvals of master documents for products 
•Batch record review for release 
•Change control (related directly with the product). Initiation, approval, communication  
with the customer 
•Leading problems solving and handling of customers complaints 
•Deviations (discrepancy investigation reports) 
•Validation of manufacturing processes (production of bulk, packaging) 
•Product quality review (PQR) 
•Surveillance of the implementation of the applied quality system in operations  
Prerequisites: 
•University degree of technical background in chemistry / chemical engineering / biology / pharmacy 
(postgraduate studies will be considered an asset) 
•At least 3 years of experience in relevant position within the pharmaceutical sector.   
Experience in health & beauty will be an advantage 
•Managerial and organizational skills 
•PC literacy (Ms-Office) 
•Fluency in English.  
We offer: 
•Attractive remuneration package 
•Continuous training and development 
•Career opportunities / challenges within an international corporate environment

If you believe you fulfil the above mentioned requirements, please send your curriculum vitae (indicating 
position code) to the following link: http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

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

Διευθυντή Συντήρησης 
(Μηχανολόγο Μηχανικό για Συντήρηση Ελάστρου) 

(HR 23178)-Ν. Μαγνησίας

Προσόντα: 
•Μεταπτυχιακό ή πτυχίο  
σε κλάδο μηχανολογίας/ 
μηχανικής 
•Απαραίτητη εγγραφή στο ΤΕΕ 
•Τουλάχιστον επτά χρόνια  
προϋπηρεσία σε εργοστάσιο  
με έλαστρα 
•Εμπειρία σε εργοστασιακό 

εξοπλισμό παλαιού τύπου 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
(η θέση αναφέρεται σε  
προϊστάμενο αγγλόφωνο) 
•Εργασιακή συμπεριφορά 
hands on 
•Δυνατότητα μετεγκατάστασης 
στο Βόλο  
Παρέχονται: 

•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι  που πιστεύουν 
ότι μπορούν να ανταποκριθούν 
δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους, μέσω 
e-mail: cv@ingroup.gr,  fax: 210 
8210230.
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•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης
Στοιχεία επικοινωνίας:  
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
να σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

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

Βοηθούς Κουζίνας 
για το a la Carte Εστιατόριο Ammos

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Εμπειρία στην ελληνική/μεσογειακή, δημιουργική/
σύγχρονη κουζίνα και όρεξη για εκμάθηση
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ποιοτικές συνθήκες διαμονής & διατροφής 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση  
τα κριτήρια σας 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση
Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: jobs@armenistis.
com.gr ή επικοινωνήστε στο τηλ: 6979 554722.

Bar Supervisor - Κέρκυρα

Απαραίτητα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προθυμία εξυπηρέτησης του πελάτη
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fbcapo@
aquisresorts.com ή fmarkesinis@aquisresorts.com

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels, Πάφος-Κύ-
προς, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το 5 αστέρων 
Αnassa Hotel, εποχικό προσωπικό στην ακόλουθη θέση:

Cook Trainees

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής  
γλώσσας. 
•Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν.
Αιτήσεις που δε θα πληρούν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, 
δε θα ληφθούν υπόψη. Στους ενδιαφερόμενους θα 
προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως 
πείρας και προσόντων. Παρακαλώ όπως αποστείλετε 
το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
mgr.anassa@thanoshotels.com ή exchef.anassa@
thanoshotels.com

 
Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - 
Πηλίου, αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Maitre - Υπεύθυνος  
Εστιατορίου- Bar

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015).
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση  
τουλάχιστον 5 ετών 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ικανότητα αντίληψης προϋπολογισμών  
και παρακολούθησης εσόδων και εξόδων τμημάτων 
•Υπεύθυνος προσωπικού 
•Υπεύθυνος παραγγελιών 
•Γνώση προγράμματος Αμβροσία (επιθυμητό)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: MAITRE

 
Το Ionian Sun στο Λουρδά Κεφαλλονιάς ζητά:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 4 ή 5 
αστέρων ή εστιατόρια 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν. 
•Επιθυμητή η γνώση χειρισμού POS. 

•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικίας 23 - 35 ετών
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης
H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον
Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις άνω προϋποθέσεις, και συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: memi@uniquekefalonia.com

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

Υπάλληλους Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 4*/ 5* ξενοδοχείου. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής & άλλης ξένης 
γλώσσας (Βουλγάρικα ή Ρουμάνικα ή Τουρκικά  
ή Ρώσικα ή Γερμανικά). 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ & ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Προσανατολισμός στην άρτια εξυπηρέτηση  
των πελατών. 
•Άψογη εμφάνιση, ευχάριστη, φιλική & δυναμική 
προσωπικότητα. 
•Οργανωτικές, επικοινωνιακές & γραμματειακές 
ικανότητες. 
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός. 
•Διαμονή & διατροφή 
•Πλήρης εποχιακή απασχόληση. 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας  
συνεργασίας. 
•Διαρκής εκπαίδευση
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι /ες να αποστείλουν 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 52707.

 
Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 
σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.
Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις μοναδικού 
φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της Αγ. Βαρβάρας 
που χαρακτηρίζουν τη Δράμα ως “Πόλη των Υδάτων”.
Την πόλη που με τη γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για τους 
λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και αθλητικών 
δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού και του φωτός, 
την πόλη, την πολυσυλλεκτική με τον μεγάλο γαστρο-
νομικό πλούτο, την πόλη με τις πλούσιες παραδόσεις. 
Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια και σουί-
τες, το εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής / σύγχρονης 
κουζίνας, το all day εστιατόριο-καφέ, lobby bar, jazz bar 
και spa & wellness center προσφέρει υψηλού επιπέδου 
φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

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

Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και άριστη λειτουργία των υπηρεσιών 
καθαρισμού, πλυντηρίου και λινοθήκης  
του ξενοδοχείου. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Δημιουργία και αποτελεσματική διοίκηση ομάδας. 
•Kαλή γνώση ISO.  
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια 
στις δημόσιες σχέσεις και πωλήσεις -  
επαγγελματισμός - υπευθυνότητα - εργατικότητα - 
πνεύμα συνεργασίας.
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο  

εργασιακό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση  
και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται αναγράφοντας  τον 
κωδικό της θέσης να αποστείλουν βιογραφικό με 
φωτογραφία στο e-mail: hr@HGHotel.gr

Το ξενοδοχείο Maranton Beach Hotel 4* στη Θάσο  
επιθυμεί να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
4 ή 5 αστέρων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, εργατικότητα  
και συνέπεια 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας.

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

 
Front Desk Manager 

Receptionists - Mύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
2ης γλώσσας (Γαλλικά). 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Άριστη γνώση Η/Υ.
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@laresidencemykonos.com

Τ ο ILIOMARE 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο  
επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την περί-
οδο 2015:

Υπάλληλους Υποδοχής

Περιγραφή εργασίας: Συμμετέχει σ’ όλες τις διεργασίες 
της υποδοχής. Οργανώνει την εργασία, εξυπηρετεί άμεσα 
και με προθυμία τους πελάτες, διαχειρίζεται τηλέφωνα 
και το ταμείο και συνεργάζεται - εξυπηρετεί συναδέλφους 
άλλων τμημάτων όπως και εξωτερικούς συνεργάτες.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος κατά  
προτίμηση PROTEL 
•Άριστη γνώση Αγγλικής (υποχρεωτική),  
Βουλγάρικης ή Ρωσικής γλώσσας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•αποδοχές αναλόγως προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: gm@iliomare.gr, fax: 25930 72085. 

Το ξενοδοχείο 4*, Samaina Inn, στη Σάμο ζητάει για 
την ερχόμενη τουριστική σεζόν:

Υπεύθυνη Guest Relations

Απαιτούμενα προσόντα: 
•σπουδές public relations ή ειδικότερα στον τουρισμό 
•εμπειρία σε ξενοδοχεία 
•άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής ή άλλης 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•άριστη ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•γνώση στη διαχείριση της δημόσιας εικόνας 
του ξενοδοχείου δια μέσου των δικτύων αξιολόγησης 
όπως trip advisor, holiday check κλπ.

Εποχική απασχόληση Μάιος- Οκτώβρης, στέγη/
σίτιση παρέχονται.

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

 
Το ξενοδοχείο Lindos Royal της εταιρείας Lindos 
Hotels, στην περιοχή Βληχά Λίνδου στην Ρόδο ζητεί 
για τη σεζόν 2015:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής, 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
4* και 5*, 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και μια εκ των Γερμανικών, 
Ιταλικών ή Γαλλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού, 
•Ηλικίες έως 40 ετών
Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις δε θα λαμβάνονται υπόψη. Αποστολή 
βιογραφικών με απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: hrlr@lindoshotels.com, fax: 22440 
32007, τηλ: 22440 32001

 
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότη-
μα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχική 
απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Υπάλληλους Υποδοχής (Code: FO)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά 
επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση απαραίτητα σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων  
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων και Ιταλικών. 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Sysco epitome system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη τμήματος 
προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: 
hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

 
Bell Boy

Για το ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel στις 
Σπέτσες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα
Προσφέρονται: 
•6μηνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασία
Αποστολή βιογραφικού με απαραίτητη μια πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: gm@poseidonion.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Tο ξενοδοχείο 5* ALIA PALACE στο Πευκοχώρι Χα-
κιδικής επιθυμεί  να προσλάβει για τη σεζόν 2015 
(Απρίλιος - Οκτώβριος):

Spa Therapist / Masseur 
(Γυναίκα) Πρωινή & Απογευματινή  

Βάρδια / Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 4* ή 5*. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητά Γερμανικά (θα θεωρηθεί προσόν)  
και άλλες ξένες γλώσσες  
•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου σώματος, 
μασάζ, γνώση manicure & pedicure. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία διάθεση  
για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων  
και ασφάλιση διαμονή και διατροφή φιλικό  
περιβάλλον εργασίας

H αποστολή των βιογραφικών θα γίνεται στο e-mail: 
aliapalace7@gmail.com 



Ο πελάτης μας, εταιρεία εμπορίας συστημάτων κλιματισμού & θέρμανσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων  
(AJSE03) - Με έδρα το Κέντρο της Αθήνας

Hospitality Assistant Project Manager
Περιγραφή: H “Spyrou Philoxenia” ανήκει στην “Spyrou Hotels & Companies” και δραστηριοποιείται 
στον τομέα του ξενοδοχειακού sales, marketing, reservations και consulting.

Η εταιρεία αναζητεί hospitality assistant project manager.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την υποστήριξη του executive project manager 
στον τομέα της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, σε όλα τα επίπεδα.

Απαραίτητα  προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής τουριστικής εκπαίδευσης, Ελλάδος ή εξωτερικού. 
•Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη τουριστική θέση (τουλάχιστον 5ετίας). 
•Αρίστη γνώση Αγγλικής γλώσσας τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Γνώση δεύτερης 
ή/και τρίτης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, προγραμμάτων Office, του διαδικτύου και Social Media. 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ηλικία έως 45 ετών.  
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό, δυναμικό και επικοινωνιακό προφίλ. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, και προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων. 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα. 
•Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας. 
•Καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες. 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες, πελατοκεντρικό πνεύμα και ευχάριστη-ευγενική προσωπικότητα. 
•Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, προβλημάτων και άμεση εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων. 
•Αίσθηση της επιχειρηματικότητας και αντίληψη του οράματος της εταιρείας. 
•Σημασία στη λεπτομέρεια. Ιεράρχηση αναγκών  
Αντικείμενο εργασίας: 
•Αναζήτηση και επικοινωνία με ανεξαρτήτους ξενοδόχους ώστε να  επωφεληθούν από τις υπηρεσίες 
της “Spyrou Philoxenia” 
•Ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, δημιουργία business & marketing plan, action plan, S.W.O.T. 
Analysis. 
•Αντίληψη των τάσεων της τουριστικής αγοράς (Ελληνικής και παγκόσμιας) και ταχεία προσαρμογή 
της στρατηγικής. 
•Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και ικανοποίησης του πελάτη. 
•Διαχείριση κρίσεων και διασπορά κινδύνου 
•Τιμολογιακή πολιτική, δημιουργία προσφορών,  yield and revenue management 
•Στρατηγικές E-commerce and OTAs   
•E- marketing, SEO, SMO και Social Media 
•On line hotel reputation management 
•Tour operators & wholesalers 
•Υποστήριξη ξενοδοχειακού προγράμματος (front office program). Κατά προτίμηση Hotel Works. 
•Συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις Ελλάδος και εξωτερικού. 
•Επαγγελματικά ταξίδια στην Ελλάδα. 
•Διαχείριση της δημιουργίας και παραγωγής διαφημιστικού υλικού και Newsletters 
•Ανάπτυξη τρόπων βελτίωσης των υφιστάμενων τεχνικών πώλησης και αναζήτησης νέων πελατών.  
Οφέλη: 
•Απασχόληση σε αναγνωρισμένο ξενοδοχειακό όμιλο που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης  
και  επέκτασης. 
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 
της εταιρείας. 
•Κατάρτιση σε νέες-σύγχρονες μεθόδους πωλήσεων και marketing.  
Τόπος εργασίας: Αθήνα (Αμπελόκηποι)  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: g.michalis@skopeloshotels.eu

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Διευθυντή Μαρίνας 
(Code: MRPC)

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 
διατήρηση αλλά και η διεύρυνση του υφιστάμενου 
πελατολογίου 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, Ιλίσια 
- Fax: 210-7470380, e-mail: skywalkerathens@
createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ακαδημίας εμπορικού ναυτικού. 
•10ετή προϋπηρεσία σε σκάφη αναψυχής,  
σε ελλιμενισμούς, χωροθετήσεις, τακτοποιήσεις 
σκαφών κλπ. 
•Εμπειρία στην εφαρμογή διαδικασιών  
ασφάλειας πελατών και σκαφών αναψυχής. 
•Γνώσεις και ικανότητες πωλήσεων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Γνώση Ρώσικων ή Ιταλικών θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν. 

•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό υπόψη 
τμήματος προσωπικού στο fax: 210 9955586 ή με 
e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Εξειδικευμένα Στελέχη στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα 
(Κωδικός θέσης: DBA – 093)

Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, αναζητά 
έμπειρα και δυναμικά στελέχη για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Θέσεις εργασίας: Εξειδικευμένα στελέχη για Αθήνα και επαρχία (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, 
Τρίπολη, Καρδίτσα, Καβάλα, Κέρκυρα, Χανιά, Χίος, Γιαννιτσά, Γρεβενά).

Προφίλ υποψηφίου/ας: 
•Προϋπηρεσία στο χρηματοπιστωτικό τομέα τουλάχιστον 10 έτη, εκ των οποίων τα 5 έτη στον τομέα 
πιστοδοτήσεων 
•Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακές σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης επιθυμητές 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Συστατικές επιστολές θα συνεκτιμηθούν 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)  
Οι υποψήφιοι/ες θεωρείται απαραίτητο να επιδεικνύουν τις ακόλουθες δεξιότητες: 
•Υψηλό προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη και την επίτευξη αποτελεσμάτων. 
•Έμφαση στην ανάπτυξη εργασιών και την επίτευξη κερδοφορίας. 
•Αποτελεσματικές διαπροσωπικές σχέσεις. 
•Ικανότητα διαχείρισης και ανάπτυξης συνεργατών. 
•Επιχειρηματική πρωτοβουλία και ικανότητα δυναμικής ανάπτυξης στην αγορά. 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα, με έμφαση στη διαπραγμάτευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην παρα-
κάτω διεύθυνση, σημειώνοντας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης «DBA - 093» καθώς και την πόλη για την 
οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27.03.2015. ταχυδρομική θυρίδα 
9322 Τ.Κ 10032 , Αθήνα  Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλες τις υποψηφιότητες.

INTERSYS A.E., a leading Greek company in the areas of integrated printing solutions and consumer 
electronics, is seeking for a bright and energetic professional to fill  the following position within its 
business imaging and professional print division:

Sales Representative  
(SR 107) - Athens

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση του:

Οικονομικού Αναλυτή
Η θέση υπάγεται στη δ/νση οικονομικού σχεδιασμού του ομίλου και έχει ως έδρα την Ξάνθη.

Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης περιλαμβάνονται: 
•Η συμμετοχή στην κατάρτιση μακρ/σμων πλάνων 
•Η κατάρτιση του ετήσιου budget 
•Η ανάλυση & αξιολόγηση των πωλήσεων, των συστατικών στοιχείων του κόστους πωληθέντων, 
των γενικών εξόδων, της μισθοδοσίας κ.α. 
•Προετοιμασία παρουσιάσεων και αναλύσεων προς το top management της εταιρείας ή τρίτους  
(τράπεζες κ.α.)  
Ο/Η  ιδανικός/ή υποψήφιος/α  πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ  με ειδίκευση στα χρημ/κά ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε τμήμα ανάλυσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency) & Ελληνικής γλώσσας (ικανότητα έκφρασης  
σε γραπτό – προφορικό λόγο) 
•Άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office) 
•Απαραίτητη η γνώση βιομηχανικής κοστολόγησης 
•Επιθυμητή γνώση των προγραμμάτων της SAP (DW, BPC, BI Suits) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, δημιουργική σκέψη 
•Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
yrelakis@thraceplastics.gr

Job description: 
The sales consultant will be required to: 
•Track, approach and develop new business. 
•Maintain, support and expand existing 
accounts. 
•Identify, gain and build knowledge on important 
accounts, their business and potential needs. 
•Communicate various professional solution 
offerings that Canon brings to market  
(products, services, software). 
•Negotiate prices, contracts and terms 
with customers while representing Intersys 
interests. 
•Understand and analyse business challenges 
and opportunities. 
•Apply advanced subject matter knowledge  
to solve complex business issues. 
•Involve himself/herself in sales team meetings. 
 
Basic position requirements: 
•Bachelor’s degree, preferably in business, 
management or information technology field. 
•At least 5 years of proven successful track 
record in sales within structured sales 
department. 
•Proficiency in handling complex  
concepts and applying solutions according  

to client requirements. 
•Fluency in written and spoken business Greek 
and English. 
•Aptitude for constantly learning high 
-end technological products features  
and applications. 
•Positive attitude towards business challenges 
that may arise. 
•Ability to facilitate and build relationships 
at multiple levels within the customers’ 
organizations and with vendors. 
•ERP & CRM systems literacy.  
Preferred position requirements: 
•Postgraduate degree, preferably MBA or MSc/
MA within business, management or information 
technology field. 
•Industry-specific experience.  
We offer: 
•Competitive  package. 
•Exciting and rewarding work with the leading 
brand in business printing solutions in Greece 
•Potential for personal growth and 
advancement within a fast-moving structured 
organization.  
Send your CV at the following e-mail:  
hrd@intersys.gr

Χρηματοπ ισ τωτ ικό Ίδρυμα



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρακολούθηση φυσικού 
αντικειμένου έργων 2007-2013 και ΕΣΠΑ 
2014-2020. Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 
4ετής προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@fhw.gr.

Η MKO CILVIS PLUS ζητά Υπεύθυνο Εύρεσης 
Ιδιωτικών Πόρων και Χορηγιών. Απαραίτητα 
προσόντα: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
άριστη γνώση Αγγλικών, άριστες δεξιότητες 
επικοινωνίας, αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
εξεύρεση ιδιωτικών πόρων/χορηγιών. E-mail: 
civis@civisplus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης από επιχείρηση διοργάνω-
σης εκδηλώσεων γάμου και βάπτισης σε Ελλάδα 
και Ευρώπη. Wedding destination, planning, 
celebration venues. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikostsigaros@gmail.com, τηλ: 6985 561726.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας 
ζητά Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα marketing, 
ανάπτυξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία, 
υψηλές αποδοχές. Παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο 
ελεύθερο, προοπτικές καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εμπειρία. 
Τηλ: 6989 893891.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Ήπειρο ζητά Διευθυντή 
ξενοδοχείου με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hotelanta@
gmail.com.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα 
επίπεδα, ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και 
Marketing από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών - πληροφορικής, περιοχής Λ. Αλεξάν-
δρας, Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@
otenet.gr, τηλ. 6972 451100.

Γραμματείς -Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση, ζητεί άτομο δραστήριο, 
οργανωτικό, τελειόφοιτη ή απόφοιτη, με ή χω-
ρίς προϋπηρεσία για το τμήμα Γραμματείας και 
Υποδοχής. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898844.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Υπάλληλοι Γραφείου για άμεση 
πρόσληψη από το Ράδιο Star Χαλκιδικής. Ωράριο: 
10:00 - 13:00. Tηλ: 2373 022865.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Υπάλληλο Γραφείου, για τη στελέχωση 
του τμήματος παραγγελιών. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε εταιρία επίπλων και η γνώση Η/Υ. Ε-mail: human.
resources.thes@gmail.com, κωδ: ΠΠ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ιδιωτική 
επιχείρηση με πτυχίο οικονομικών και εμπει-
ρία στην οργάνωση. Απαραίτητη χρήση Η/Υ και 
γνώση ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
epixirisikomotini@gmail.com.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ αισθητικής στο Παγκράτι ζητεί νέα, 
εμφανίσιμη, με γνώσεις γραμματειακής υποστή-
ριξης και reception. Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 
211 0182382.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για σύσταση πυρήνα οργάνωσης 
Portal (Web Mall) προϊόντων και υπηρεσιών. Απα-
ραίτητα καλή χρήση Η/Υ, ικανότητες επικοινωνίας, 
οργάνωση, Αγγλικά. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιο-
γραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, θέση: d-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ζητεί νέους -ες, 
με προϋπηρεσία και άδεια οδήγησης, με γνώσεις 
Αγγλικών ή Ρωσικών, για εργασία σε υποκατα-
στήματα της εταιρίας και εντός ξενοδοχείων. Τηλ: 
2810 370118.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία για γραμματειακή 
υποστήριξη σε οδοντιατρική κλινική. Βιογραφικά 
στο e-mail: hliana@e-smile.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη Θεσ-
σαλονίκης ζητά Γραμματεία για απογευματινή 
απασχόληση. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, καλή 
χρήση H/Y, άριστη επαφή με παιδιά. Βιογραφικά, 
απαραίτητα με φωτογραφία, στο e-mail: info@
centralstudies.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εισαγωγική εταιρία στη Μα-
γούλα Αττικής ως Υπάλληλος Γραφείου. 8ωρη 
απασχόληση Δευτέρα - Παρασκευή, απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση Ιταλικών και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: eliasdimou@dimou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Γραφείου Κινήσεως με δυναμική 
προσωπικότητα, άριστη γνώση ms office, Αγγλικά ή 
Γερμανικά, σχετική προϋπηρεσία απαραίτητη. Πρό-
σληψη άμεση, ευκαιρία καριέρας. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: nikosvetsos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη, από 
νεοσύστατη εταιρία στη Μάνδρα Αττικής. Πτυχίο Α.Ε 
ή Τ.Ε οικονομικού περιεχομένου, ECDL, διετή τουλά-

χιστον προϋπηρεσία, δύο ξένες γλώσσες επαρκώς. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrpitamia@hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ πωλήσεων-part time για ενημέρωση 
πελατών και κλείσιμο ραντεβού στους πωλητές-part- 
time-κάλυψη μεταφορικών. Εμπειρία σε τηλεφωνική 
ενημέρωση-χρήση Η/Υ-απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Μισθός 250€-bonus. E-mail: 
hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491, ώρες επικοινωνίας 
11:00-18:00.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στο Περιστέρι, ζητούνται 
φοιτητές για πρακτική άσκηση στο τμήμα λογιστηρίου, 
γραμματείας, διαχείριση e-shop. Βιογραφικά στο 
e-mail: office1@medicalsolutions.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Υπάλληλο Γραφείου Γραμματεία 
Πωλήσεων. Προϋπηρεσία, ευχέρεια στον προφορι-
κό λόγο, πολύ καλά Αγγλικά (γραπτά-προφορικά), 
γνώση Η/Υ, μηχανογραφημένου λογιστηρίου (ERP) 
και Marketing. Ωράριο συνεχόμενο πενθήμερο. 
E-mail: cv@somon.gr, τηλ: 2310 252525, fax: 
2310 252522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα στο κέντρο, Υπάλληλος 
Γραφείου. Προσόντα: γνώση Αγγλικών, γνώση χρή-
σης Η/Υ, επικοινωνιακές δεξιότητες. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: eliaskom@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη για υποδοχή σε γυμνα-
στήριο - spa. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: carminpro@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία πλήρους απασχόλησης πεν-
θήμερο, για τους εαρινούς μήνες χωρίς υποχρεώ-
σεις. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση Η/Υ(internet, 
outlook, crm), οργανωτικότητα, προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Καθήκοντα θέσης: Αρχειοθέτηση-τι-
μολόγηση- Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών-
εξωτερικές δουλειές. Ωράριο: 09:00πμ-05:00μμ. 
Τηλ: 6907 444646.

Η ΣΤΑΜΙΩΝ ΑΕ αναζητεί άτομο για το εργοστάσιο 
της, στο τμήμα Licensing, την επικοινωνία και τη 
διαδικασία εγκρίσεων. Απαιτείται 2ετη προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Ms Office, κυρίως Excel και Αγγλικής 
γλώσσας. E-mail: korina.psarikoglou@stamion.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ λευκών ειδών ζητά νέα για τη Γραμμα-
τειακή Υποστήριξη Τμήματος Πωλήσεων. Δίδεται 
μισθός, ασφάλιση, συνεχής εκπαίδευση. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@crist.gr.

EXECUTIVE SECRETARY ζητείται από εταιρία 
παιδικών ενδυμάτων. Γνώσεις Η/Υ. Προϋπηρεσία 
σε βιομηχανική επιχείρηση τουλάχιστον 2 χρόνια, 
κάτοχος Proficiency, κάτοικος κοντινής περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@matoufrance.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, εμφανίσιμη με 
προϋπηρεσία σε καλσόν, κάλτσες εσώρουχα, 
φουλάρια, μαγιό. Πενθήμερο, μισθός ΙΚΑ, γνώση 
μηχανογράφησης και Ιταλικών θα εκτιμηθεί. Ωράριο: 
10:00 - 15:00. Τηλ: 210 3219368, 6940 510143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από γνωστό μαγαζί στο Κολω-
νάκι για πώληση με γνώσεις marketing, χειρισμό 
social media, απλών γραφιστικών και δημιουργία 
δελτίων τύπου. Σχέση με ΜΜΕ θα εκτιμηθεί. E-mail 
με φωτογραφία: info@palerosdreamhoms.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τη γραμματεία 
για 4ωρη πενθήμερη απασχόληση. Κάτοικος Γλυ-
φάδας και γύρω περιοχών, αποκλειστικά οικονο-
μικής κατεύθυνσης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@safebusiness.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οργάνωσης εκδηλώσεων (γάμους, βα-
πτίσεις, κλπ) ζητά νέα με εμπειρία στη Σαντορίνη. 
Τηλ: 22860 24869.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό. Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-κολεγίου-
άριστη γνώση Η/Υ- Αγγλικών, άτομο επικοινω-
νιακό-υπεύθυνο-εχέμυθο-οργανωτικό-εργατικό. 
Οργανωτική ικανότητα εκδηλώσεων-σωστής τήρη-
σης εργατικών θεμάτων διαχείρισης προσωπικού. 
E-mail με φωτογραφία: info@kidsaction.gr, τηλ: 
6942 988000.

ΕΤΑΙΡΙΑ Ιατρικών Μηχανημάτων στην Αθήνα, ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου, για εξυπηρέτηση πελατών 
και τιμολόγηση, με γνώσεις του εμπορικού προ-
γράμματος SEN. Βιογραφικά στο e-mail: panagiota.
dimitriou@oxyair.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραδοσιακών επίπλων στον Άγιο Δημήτριο 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου με προϋπηρεσία, γνώσεις 
Αγγλικών, Η/Υ και εμπορικού προγράμματος Logic 
Oρίζοντες. Βιογραφικά στο e-mail: info@vatellis.
gr, τηλ: 210 9750280.

LOOKING for a person with following characteristics: 
university degree in science or engineering, 
knowledge of Microsoft office, web applications, 
English language. Web design (HTML) will be 
considered a plus. CVs: rena.n.politi@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για το Τουριστικό Τμή-
μα, από PCO με εξειδίκευση στα ιατρικά Συνέδρια. 
Απαραίτητα: άριστα Αγγλικά-έκδοση αεροπορικού 
εισιτηρίου (σύστημα Sabre)-άριστη χρήση Η/Υ-χρήση 
συστήματος Travel Force-προϋπηρεσία 2-3ετών 
σε αντίστοιχη θέση. E-mail: info@free-spirit.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση με έδρα το Μοσχάτο ζητά 
νέα Υπάλληλο Γραφείου. Απαραίτητη άριστη γνώση 
Η/Υ, Αγγλικά επίπεδου proficiency, με γνώσεις 

αλληλογραφίας εξωτερικού. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@aandreou.
gr. τηλ: 210 4828452.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Γραμματέας Φροντιστηρίου 
(αποκλειστικά με προϋπηρεσία σε φροντιστήριο) 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη 
Αττικής. Άριστη γνώση Αγγλικών και word-excel 
για απογευματινή εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για εργασία εντός και εκτός 
Αθηνών σε παιδική κατασκήνωση-παραδοσιακούς 
ξενώνες, κοινωνική-γνώσεις Η/Υ και αγάπη για τα 
παιδιά. Ε-mail με φωτογραφία: info@achaikochorio.
gr, τηλ: 6977 624741.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γερμανόφωνοι Υπάλληλοι Γραφείου με 
μοναδικό προσόν την άριστη γνώση της Γερμανικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: imssolutions24@
gmail.com, τηλ: 6971 852082. Ώρες επικοινωνίας 
11:00 πμ - 6:00μμ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Receptionist από εταιρία καλλυντικών 
- παροχών στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@crystalbeauty.gr, τηλ: 210 4120379, 210 
4120380, κα Πατέστη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Manager από διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@greek-advertising.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από ανώνυμη 
εταιρία με έδρα τη Μαγούλα Αττικής για πλήρη 
απασχόληση. Αποδοχές ανάλογες προσόντων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: viografika99graf@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας από πρακτορείο μοντέλων 
εμφανίσιμη-ευχάριστος χαρακτήρας, καλή γνώση 
και χρήση των δημοσίων σχέσεων γνώσεις γραμ-
ματείας με δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: modelplant@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για εσωτερική εργασία. 
Απαραίτητες βασικές γνώσεις Η/Υ και internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με βασικές γνώσεις H/Y για 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το τμήμα διοργάνωσης συ-
νεδρίων. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στο 
τμήμα γραμματειακής υποστήριξης των συνεδρίων. 
Γνώση κυρίως της Αγγλικής γλώσσας-γνώση 
προγραμμάτων του MS office-γνώση travel force. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretariat@prctravel.gr.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις  
-Διαφήμιση
Η ΣΤΑΜΙΩΝ ΑΕ αναζητεί άτομο για το εργοστά-
σιο της, στο τμήμα Licensing, την επικοινωνία 
και τη διαδικασία εγκρίσεων. Απαιτείται 2ετη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Ms Office, κυρίως 
Excel και Αγγλικής γλώσσας. E-mail: korina.
psarikoglou@stamion.gr.

H ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ εφημερίδα Φιλόξενος ζητεί 
Συνεργάτες στην Ελλάδα στο τμήμα marketing και 
διαφήμισης. Βιογραφικά στο e-mail: petroskech@
yahoo.gr.

4 ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία στις πωλήσεις 
και το marketing, δελεαστικό πακέτο αμοιβών. 
Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 πτυχιούχοι, Στελέχη Management 
- Finace Puplic Relations - Marketing από διε-
θνή όμιλο για τη στελέχωση νέας διεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@yahoo.gr, 
κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing 
από γνωστή εταιρία ενοικιάσεων πολυτελών 
σκαφών αναψυχής. Τουλάχιστον 2ετής προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση ή τουριστικό γραφείο, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Ελληνικών και Η/Υ. 
Ε-mail: info@all4yachting.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση marketing με γνώσεις 
γραφιστικών προγραμμάτων, υλοποίηση - συντή-
ρηση site και e-shop, δημιουργία προϊοντικών 
καταλόγων, γνώση μέσων προώθησης (mail, 
social media). Απαραίτητη προϋπηρεσία. Ε-mail: 
skrekis@gmail.com, fax: 210 5316675.

H MULTITANK .Ltd ζητά Junior Marketing & 
Social Media Στέλεχος. Πτυχιούχο με καλή γνώση 
γραφιστικών προγραμμάτων, SEO Optimizing, 
PHP, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
multitank.net.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης με εμπειρία στις 
πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις ζητείται από ομάδα 
marketing που επεκτείνεται. Επιθυμητή γνώση 
internet όχι απαραίτητη. Περιοχή Λάρισα. Tηλ: 
6944 156084.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διαφήμισης από εταιρία για 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές διαφημιστικού χώρου από 
διαφημιστικό γραφείο για την ελεύθερη αγορά, με 
δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ekfrasisep@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο Marketing ή Διαφή-
μισης με οργανωτικές ικανότητες, καλή γνώση 
Αγγλικών και χρήση Η/Υ.(Microsoft Office). Επι-
θυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@mms-adv.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για part time απασχόληση 
στον κλάδο της διαφήμισης και του marketing. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ubiz.mobi ζητά δραστήριους Πω-
λητές -τριες, για να εργαστούν στο χώρο της 
διαφήμισης. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και η 
κατοχή smartphone. Αποδοχές πολύ καλές. 
Τηλ: 6940 513633.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από διαφη-
μιστική εταιρία στο τμήμα ενημέρωσης διαφή-
μισης. Σταθερός μισθός, bonus, ασφάλιση. Τηλ: 
6986 155896.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός για εταιρία 
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσι-
ών. Απαραίτητα γνώση σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητεί έμπειρο 
Λογιστή με καλή γνώση ξενοδοχειακού προ-
γράμματος αποθήκης και λογιστικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί - Λογιστές - Φοροτεχνικοί, 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ, με από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας σε απλογραφικά και 
διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, από κέντρο λογι-
στικής στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Μισθός ικανοποιητικός. Εμπειρία στα προγράμματα 
της Epsilon Net, Singular θα θεωρηθεί προσόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: m_vl@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Λογιστήριο με άριστη 
τεχνική κατάρτιση Excel, Access ώστε να αναπτύσσει 
καθώς και να χειρίζεται αντίστοιχες εφαρμογές με 
τύπους και συναρτήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.intzidis@cargobus.gr.

ΤΟ KASSANDRA Palace Hotel & Spa 5* ξενο-
δοχείο στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό 
Λογιστή - Αποθηκάριο, με γνώσεις αποθήκης. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία στον 
Ασπρόπυργο. Προσόντα πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστι-
κής, 3ετή προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
γνώσεις Αγγλικών και McOffice, γνώση προγράμ-
ματος Data Communication (Winera) επιθυμητή. 
E-mail: biografiko3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών-ΖKP 
Consultants με εμπειρία απαραίτητα ως Προϊστά-
μενος Λογιστηρίου. Εξαιρετική γνώση λογιστικών 
διαδικασιών-εξαιρετική γνώση χρηματοοικονομικής 
ανάλυσης-reporting, γνώση πληροφοριακών συ-
στημάτων-διαπραγματευτική ικανότητα-εξαιρετικά 
Αγγλικά-ικανοποιητικός μισθός-προοπτική εξέλιξης. 
Ε-mail: info@zkp.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία στη Μάνδρα Αττικής ζητά 
Λογιστή Α΄ τάξης με πτυχίο και εμπειρία σε γνώσεις 
λογιστικής Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνικών και εργατικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrpitamia@hotmail.com.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στο Περιστέρι, ζητούνται 
φοιτητές για πρακτική άσκηση στο τμήμα λογιστηρίου, 
γραμματείας, διαχείριση e-shop. Βιογραφικά στο 
e-mail: office1@medicalsolutions.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια ζητείται από λογιστική - συμβου-
λευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη, με εμπειρία πάνω 
από 10 έτη. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-κλείσι-
μο-ισολογισμός-μισθοδοσία. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με προϋποθέσεις: απόφοιτος 
Ανώτατης Οικονομικής Σχολής, υπογραφή ισολο-
γισμών, οικονομικών καταστάσεων, καταστάσεις 
υποβολής φόρων, γνώσεις Αγγλικών, Atlantis, 10ετή 
προϋπηρεσία. E-mail: jobs@fhw.gr, κωδ: 3095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές για έκδοση και συγγραφή 
βιβλίων από εκδοτικό όμιλο. Τηλ: 6977 210549.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, έμπειρος με γνώσεις 
εργατικών, εισαγωγών, ntrastat, Φ.Π.Α. και γνώση 
του προγράμματος Κεφάλαιο. Εξαήμερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e- mail: kreata60@gmail.com, 
τηλ: 210 3479318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια πεπειραμένη από βιοτεχνία 
ενδυμάτων για βιβλία Γ’ κατηγορίας, περιοχή 
Καλλιθέα. Τηλ: 6944 223813.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Νίκαια ζητεί Λογιστή με 
άδεια Α’ τάξης, για μισθοδοσία και βιβλία Γ’ κατη-
γορίας, για κάποιες ώρες της εβδομάδας κατόπιν 
συνεννόησης. Tηλ: 6974 701287, 210 4949600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γρα-
φείο για Β’, Γ’ κατηγορίας βιβλία, με καλή γνώ-
ση προγραμμάτων Epsilon, κεφάλαιο και data 
communication. Επιθυμητή γνώση δηλώσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxloghalandri@outlook.
com, τηλ: 215 5250210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρακτική άσκηση σε λογιστικό 
γραφείο. Ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00. Τηλ: 
6978 748716.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Λογιστή /τρια. Απαραίτητα προ-
σόντα: πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Οικονομικής Σχο-
λής με κατεύθυνση τη Λογιστική. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 χρόνια, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bmall.gr, τηλ: 6931 394828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στον Ασπρόπυργο με απαραίτητες γνώσεις- τα-
χύτητα χειρισμού προγραμμάτων EPSILON μι-
σθοδοσίας και απλογραφικών - διπλογραφικών 
βιβλίων. Τηλ: 6972 273309, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00. 

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα την Αργυρούπολη, 
ζητεί Λογιστή με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, 
επιθυμητή κατοχή διπλώματος Ι.Χ. ή moto. Θα 
προτιμηθούν από κοντινές περιοχές. Fax: 210 
9940218, τηλ: 213 0365064.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρο Λογιστή - Φοροτεχνικό 
Α’ Τάξης με γνώσεις λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Αναγραφή επιθυμητών αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: nalikoss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤAI από λογιστήριο εμπορικής εταιρίας 
Υπάλληλος Λογιστηρίου. Άριστη γνώση excel, 
Η/Υ (τύποι, συναρτήσεις, κλπ). Βιογραφικά στο 
e-mail: g.intzidis@cargobus.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Τροφίμων με έδρα στη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία, γνώση ERP (x-line) και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με βασικές γνώ-
σεις λογιστικής και προϋπηρεσία σε εισαγωγική 
εταιρία. Γνώση Αγγλικών και Ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου για 4ωρη 
πενθήμερη απασχόληση. Κάτοικος Γλυφάδας 
και γύρω περιοχών, αποκλειστικά οικονομικής 
κατεύθυνσης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@safebusiness.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων στο Κορωπί 
ζητά νέα κοντινής περιοχής για πρακτική άσκηση 
σε τμήμα λογιστηρίου και τιμολόγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@kayak.gr, με αιτιολογία πρακτική 
άσκηση.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - φοροτεχνικό γραφείο ζητά Λογιστή 
με εμπειρία στα λογιστικά βιβλία και προϋπηρεσία 
στο χώρο της λογιστικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
stvel7@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή κάτοχος δικύκλου, 
με εμπειρία σε κατάθεση φακέλων σε διαγω-
νισμούς δημοσίου. Γνώση συστήματος Εργάνη, 
προσλήψεις-απολύσεις, part time ή εκ περιτροπής. 
Ε-mail με φωτογραφία: info@logistisatnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία για με-
ρική απασχόληση. Απαιτείται: καλή γνώση στη 
μισθοδοσία, τήρηση βιβλίων Β’ Γ’. Γνώση των 
προγραμμάτων της Data Communication. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@chkarra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή κάτοχος δικύκλου με 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, από λογιστική 
εταιρία με έδρα την Αθήνα. Προοπτικές εξέλιξης και 
κάλυψη εξόδων κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@sigalas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε επίπεδο proficiency. 
Γνώστης κεφαλαίου, οδηγός αυτοκινήτου και 
μηχανής στον Πειραιά. Τηλ: 6932 885828.

Οικονομικά Στελέχη- Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρο Λογιστή - Φοροτεχνικό 
Α’ Τάξης με γνώσεις λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Αναγραφή επιθυμητών αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: nalikoss@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί - Λογιστές - Φοροτεχνικοί, 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ, με από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας σε απλογραφικά 
και διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, από κέντρο 
λογιστικής στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός για εταιρία 
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσι-
ών. Απαραίτητα γνώση σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ιδιωτική 
επιχείρηση με πτυχίο οικονομικών και εμπει-
ρία στην οργάνωση. Απαραίτητη χρήση Η/Υ και 
γνώση ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
epixirisikomotini@gmail.com.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Προσωπικό για Call Center – 
Αγ. Δημήτριος

Ο όμιλος BFS GROUP ένα από τα μεγαλύτερα call 
center με έδρα στον Αγ. Δημήτριο προσφέρει μερική 
ή πλήρης απασχόληση για λογαριασμό της Wind 
(σταθερής - κινητής τηλεφωνίας και internet), της 
Forthnet (τηλεφωνία, Internet), της Nova (συνδρο-
μητική τηλεόραση), της Alpha Bank (τραπεζικές 
υπηρεσίες) και της πανελλήνιας κάρτας υγείας 
(παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης).

Το μόνο που χρειάζεσαι: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Όρεξη για δουλειά και επαγγελματική εξέλιξη 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ευγένεια - ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 

•Ο υψηλότερος μισθός της αγοράς 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Επαγγελματική ανέλιξη 
•Πρωινή απασχόληση  
(4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο) 
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο) 
•Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς σε μετρό) 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@bankfs.gr ή στο τηλέφωνο: 211 1038555, 
website: www.bfsgroup.gr

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

Πωλήτριες Λιανικής (part time) 
για το Κατάστημά μας στην Καρδίτσα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών  
Παροχές εταιρίας: 

•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους με στο e-mail: 
e.missirloglou@attrattivo.gr

Zelitron AE - Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, ζητά 
να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση:

Software Engineer - Μεταμόρφωση 
κωδικός θέσης: SW013

Το Μητροπολιτικό κολέγιο, μέλος του εκπαιδευτικού ομίλου Ακμή, στο πλαίσιο της διαρκούς 
ανάπτυξης του ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Διευθυντές Πωλήσεων  
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Καθορισμός και επίτευξη στόχων εγγραφών 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση & αξιολόγηση 
του τμήματος εγγραφών 
•Καθοδήγηση, εποπτεία και συμμετοχή  
στην επίλυση απαιτητικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση των εξελίξεων στον ανταγω-
νισμό & εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
(ΑΕΙ/κολλέγιο/ ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
στην εκπαίδευση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - Ελληνικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 

•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό  
πνεύμα και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου  
και διαχείρισης προτεραιοτήτων 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος  
Ο όμιλος προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εργασία σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό   
περιβάλλον 
•Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - ανάπτυξη 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@metropolitan.edu.gr

Pharmaceutical company PETSIAVAS S.A. seeks to recruit:

Q.A. Specialist  
(Code: Q.A.sp) - Athens

Key duties & responsibilities: 
•Support GMP batch review and batch release activities by preparing and reviewing relevant 
documents and coordination of required activities, 
•Ensure compliance with relevant guidelines and regulations as well as company procedures, 
•Perform audits of internal processes (e.g. facility, process, raw data) 
•Participate in managing deviations, changes, out-of specifications and complaints, 
•Contribute to the development, implementation and maintenance of the company’s validation 
function plans.  
Qualifications/requirements: 
•University degree in pharmacy, chemistry, biology or comparable, 
•Knowledge of cGMPs, related processes and systems, and their application in a GxP-regulated 
environment, 
•At least 2 years of professional experience in relevant position within a pharmaceutical company, 
•Fluency in written and spoken English, 
•Very well organized, strong team player, with great attention to detail and a high degree  
of accuracy. 
•The position will be based in Athens.

Please send your curriculum vitae (indicating position code) to the following e-mail address:  
vnpsa@petsiavas.gr or by fax +30 210 8077079 at the attention of Mrs. Christianna Tsomidou.

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα ανα-
φέρεται στο διευθυντή του τμήματος έρευνας και 
ανάπτυξης  και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI  μηχανικού πληροφορικής  
ή παρεμφερές. 
•Άριστη γνώση OOP (.ΝΕΤ). 
•Άριστη γνώση Web Development με MVC. 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων. 
•Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές  
αντικείμενο. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά,  
της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες. 

•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP,  
τηλεματικής, τηλεπικοινωνιακών και δικτύων. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών 
και τηλεματικής. 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων.  
Η εταιρία παρέχει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες  
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν 
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον 
κωδικό της θέσης SW013. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: info@zelitron.com

EWORX S.A. is a privately held company that was established in Athens in 2001 and has offices both 
in Athens and Brussels. EWORX offers communication, creative design, web/software development 
and digital consultancy services leveraging on the convergence of electronic media and the growing 
need for innovative solutions to organisational and corporate challenges in the digital age. EWORX’s 
website can be found at www.eworx.gr – where an indication of the work undertaken by the company 
in the last years can be found.

Are you creative, talented, passionate? Do you code or design in your dreams and want to change 
the world? If yes, then, you should probably try to join the EWORX family.

HTML/CSS Coder  
Athens - (HCC1503)

Description of position 
•Translate wire frames and mock-ups into code. 
•Build HTML templates strategically, accounting 
for cross browser compatibility and responsive 
layouts. 
•Cooperate seamlessly and comfortably with 
developers, designers and project managers, 
possessing  a  varying range of technical 
aptitudes.  
Qualifications: 
Design skills: 
•Fair knowledge of Adobe Illustrator  
and Photoshop. 
•Ability to analyze given pixel-perfect mock-ups. 
•Translate them to real HTML templates.  
HTML related skills: 
•Strong knowledge in HTML5 
•Semantics 
•Micro-formats  
CSS related skills: 
•Strong knowledge in CSS3. 
•Strong knowledge in SASS/SCSS, Compass  
and other SASS libraries. 
•CSS Media queries and responsive design 
concepts. 
•Debugging on all modern Web browsers  
& fair support on legacy versions.  
Frameworks; 
•Strong knowledge in Zurb Foundation 5+  
and Zurb Foundation for Apps. 
•Knowledge of Bootstrap 3 will be appreciated. 

Layout debugging and other skills: 
•Proficiency in at least one browser developer 
tools suite (e.g Chrome, Firefox) and ability 
to find and fix layout   problems in existing 
projects. 
•Experience with mobile debugging (e.g via 
Remote Debugging on Android with Chrome) will 
be appreciated. 
•Basic JavaScript knowledge will be 
appreciated. 
•Subversion and/or git knowledge will be 
appreciated.  
Benefits: 
•Competitive salary. 
•Continuous education and knowledge 
exchange. 
•Friendly and stimulating environment. 
•Career path.  
Travel: It is possible to be asked to travel in EU 
countries in order to support the work that s/he 
has undertaken.

Start info: Immediately 
Address: Jean Moreas 66, Halandri, Athens 
Contact info: Human resources division

To apply for a position at our company, please send 
a full resumé and a cover letter explaining why 
you’re the right person for the job. For design posts 
don’t forget to include (a link to) your portfolio. 
E-mail your application to: job@eworx.gr  and 
include the position code of your interest in the 
e-mail subject.
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ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με ταχεία ανάπτυξη, ζητά 6 
απόφοιτους Πανεπιστημίου (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Οικονομικής 
Κατεύθυνσης, για άμεση στελέχωση νευραλγικών 
θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών-
ΖKP Consultants με εμπειρία απαραίτητα ως 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Εξαιρετική γνώση 
λογιστικών διαδικασιών-εξαιρετική γνώση χρη-
ματοοικονομικής ανάλυσης-reporting, γνώση 
πληροφοριακών συστημάτων-διαπραγματευτική 
ικανότητα-εξαιρετικά Αγγλικά-ικανοποιητικός 
μισθός-προοπτική εξέλιξης. Ε-mail: info@zkp.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
στης Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

Χρηματοοικονομικά 
-Ασφαλιστικά- Real Estate
Η ΕΤΑΙΡΙΑ SAFETY Εκπρόσωποι Ασφαλιστικών 
Εταιριών, θα προσλάβει μέσα από διαδικασία 
συνεντεύξεων 3 Συνεργάτες που θα κάνουν 
καριέρα στις πωλήσεις ασφαλειών. Βιογρα-
φικό στο e-mail: info@safety.com.gr, fax: 210 
7794444.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο, απόφοιτου 
Λυκείου τουλάχιστον, για το τμήμα πωλήσεων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Προσφέρεται 
ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: alteod22@
gmail.com, τηλ: 212 2228727.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Οικιστικού και Επαγ-
γελματικού Ακινήτου, μεθοδικοί, επικοινωνι-
ακοί, φιλόδοξοι, επαγγελματίες, με ή χωρίς 
προηγούμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 9402148.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων ακίνητης περιουσίας ζητά 
Συνεργάτες, επικοινωνιακούς, φιλόδοξους, με 
ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, για Νέο Κόσμο, 
Δάφνη, Υμηττό. Βιογραφικά στο e-mail: arc@
aspis-realestate.gr, fax: 210 9402148.

ΔΙΚΤΥΟ κτηματομεσιτικών γραφείων ζητά Συ-
νεργάτες μεσιτικής εταιρίας, επικοινωνιακούς, 
φιλόδοξους, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, 
για την περιοχή της Νέα Σμύρνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 
9402148.

ΕΤΑΙΡΙΑ τραπεζικού ομίλου ζητεί Στέλεχος 
Ασφαλιστικών Πωλήσεων. Χρηματοδότηση, 
bonus, πελατολόγια επενδυτικών - ασφαλιστι-
κών προϊόντων, πακέτο αποδοχών, εκπαίδευση, 
δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
insurance1@in.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία, θυγατρική χρηματοοι-
κονομικού-τραπεζικού ομίλου, ζητά Στέλεχος 
Τραπεζικών Πωλήσεων. Παρέχονται: Χρημα-
τοδότηση, bonus, πελατολόγια επενδυτικών - 
ασφαλιστικών προϊόντων, πακέτο αποδοχών, 
εκπαίδευση, δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: insurance1@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υποψήφιος πτυχιούχος, για κάλυψη 
θέσης στο χρηματοοικονομικό τομέα. Προφίλ 
υποψηφίου με επικοινωνιακό και εργατικό χαρα-
κτήρα. Πλήρης απασχόληση, συνεχής επιμόρφωση 
και εκπαίδευση, πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: alxasf2005@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ασφαλι-
στικό πρακτορείο με εμπειρία σε κλάδο πυρός 
και τεχνικών ασφαλίσεων και με γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
xristoforounestor@gmail.com, τηλ: 6944 
366958.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με ασφαλι-
στική επιχείρηση. Τηλ: 6972 469367.

Η MANAGEMENT FORCE αναζητεί συνεργασία 
με Μηχανικό για τη θέση Σύμβουλος Διαχείρι-
σης Ασφάλειας Βιομηχανίας και Διεργασιών. 
Απαραίτητα: Τριετής εμπειρία στην ασφάλεια, 
Αγγλικά. Επιθυμητά: Πτυχίο στην ασφάλεια, 2η 
γλώσσα. E-mail: secretariat@mforsafety.com, 
κωδ: PSSR.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων Χρηματοοι-
κονομικών από πολυεθνική για Θεσσαλονίκη. 
Σταθερές αμοιβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων 
(Unit Manager) από πολυεθνική, με εμπειρία στην 
ασφαλιστική ή στην τραπεζική αγορά προκει-
μένου να αναλάβει καθήκοντα Unit Manager. 
Παρέχονται: υψηλές σταθερές αποδοχές. E-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Υπάλληλος με εμπει-
ρία και προϋπηρεσία στο χώρο για πρακτορείο 
ασφαλειών. Τηλ: 6932 244941.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Customs Globalbroker από μεγάλο 
εκτελωνιστικό γραφείο με ECDL, ACCESS expert 
και με άριστα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
vlachos_vas@globalbrokers.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά άτομα για 
τηλεφωνικές πωλήσεις στον ασφαλιστικό κλάδο 
με σταθερό μισθό 4ωρης πρωινής-απογευμα-

τινής απασχόλησης (πλησίον μετρό Πανόρμου). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ χρηματ/νομικό όμιλο ζητούνται 2 
νέοι για την θέση Στελέχους Παραγωγής Διοίκησης, 
ικανούς να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις 
εργασίας και προώθησης προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: e-mail.insurance1@in.gr.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ  
-Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεφωνικών Κέντρων και 
Δικτύων TCP/ΙΡ με εμπειρία στα τηλεφωνικά 
κέντρα Panasonic- VOIP κατά προτίμηση κάτοχος 
πιστοποίησης CISCO (ccna κλπ), πλήρης απασχό-
ληση ευκαιρία εξέλιξης. Ωράριο: 08:00-17:00. 
Τηλ: 210 4082804.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και Προγραμματιστής από 
εταιρία πληροφορικής για την κάλυψη θέσεως 
του τμήματος υποστήριξης πελατών. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις η βασική γνώση μηχανογραφημένης 
λογιστικής-εμπορικών διαδικασιών επικοινωνίας 
και Αγγλικής γλώσσας. Ωράριο: 10:00-18:00. 
Τηλ: 210 4003706.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός H/Y πληροφορικής από εται-
ρία πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με πιστοποίηση 
Microsoft, γνώσεις Watchguard, Linux, VOiP θα 
εκτιμηθούν. Εμπειρία 2 ετών, για μόνιμη εργασία. 
Ωράριο: 09:00-20:00. Τηλ: 6973 336892.

WINGS ICT SOLUTIONS is looking for 
Programmers/Software Engineers-Hardware 
Engineers, WINGS ICT Solutions based in 
Athens, will employ programmers-engineers 
for development of hardware or embedded 
software with knowledge of English. CVs: info@
wings-ict-solutions.eu.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί Τεχνικό 
κινητών τηλεφώνων με εμπειρία στα iphone, 
ipad, Samsung, Nokia και άλλες μάρκες κινητών, 
μισθός 800€, συζητήσιμη. Τηλ: 6972 238229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ, Servers με πλήρης 
εμπειρία 2-3 έτη, υποστήριξη εταιρικών πελα-
τών windows, mobile devices, λογισμικά γρα-
φείου, δίκτυο. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Αγγλικά με 
καλό επίπεδο γραπτό / προφορικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@supreme- net.com.

ΤΜΗΜΑ υποστήριξης εταιρίας πληροφορικής 
στην Αθήνα, ζητά άτομα. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις: ΑΕΙ/ΤΕΙ, Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, 
Windows 7/8 Server, databases, προϋπηρεσία σε 
υποστήριξη Η/Υ, POS, HELP-DESK, δυνατότητα 
μετακινήσεων, αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
E-mail: cv@smartware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Reballing από εταιρία Πλη-
ροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: servicelaptopolis@gmail.com, τηλ: 
6948 872837, 2310 901030.

ΕΤΑΙΡΙΑ δημιουργός ιστοσελίδων στη Σαντορίνη 
ζητά Τεχνικό με εμπειρία. Τηλ: 22860 24869 
6944 782108.

CRYPTEIA Networks is seeking for a Security 
Content Researcher to assist with research, 
specifications and prototyping of novel security 
technologies. CVs: santakis@crypteianetworks.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης από εταιρία με έδρα το 
Γέρακα, με εμπειρία σε δίκτυα οπτικών ινών. 
Βιογραφικά στο e-mail: z.ikonomou@edil.gr, 
τηλ: 210 6560500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός στην Αθήνα με εμπει-
ρία σε επισκευές iphone, smartphone, tablet, 
laptop, imac. Εμπειρία χρήσης κολλητηριού 
και επισκευών μητρικών πλακετών σε σταθμό 
συγκόλλησης. Μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 
6049996, 6978 483590.

Προγραμματιστές-Αναλυτές  
- Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Web Developer 
Προγραμματιστή, με άριστη γνώση HTML, CSS, 
ΡΗΡ, Joomla, Word press, presta, CS Cart, web 
marketing, social media, adwords, seo. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@igprofit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Προγραμματιστής για 
δημιουργία πρωτοποριακής πλατφόρμας στην 
online πώληση ενδυμάτων. Σοβαρότητα-ομαδικό 
πνεύμα-υψηλές φιλοδοξίες-εργατικότητα, ζη-
τούνται και παρέχονται αντίστοιχα. Επισημαίνεται 
ότι δεν πρόκειται για μισθωτή εργασία αλλά για 
συνεργασία. E-mail: retailer115@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος στη Θεσσαλονίκη με γνώσεις 
Η/Υ για δημιουργία ιστοσελίδας seo κλπ από 
διαφημιστική σελίδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sapounakias@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Frontend Developers - Web 
Designers, ενθουσιώδεις, δημιουργικοί, αναζη-
τητές μια σημαντικής επιτυχίας ή μιας πολύτιμης 
εμπειρίας. Απαιτούμενες γνώσεις: HTML_CSS_ 
Java script-PHP_JAVA_MySQL, proficiency 
in English. Βιογραφικά στο e-mail: cv_inbox@
techie.com.

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. E-mail, με πλήρες portfolio: 
2multradynamic5@gmail.com, κωδ: wdsk.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εταιρία πληροφορικής ζητείται 
Microsoft .NET Developer για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε Winforms, 
WPF, ASP.NET MVC, WCF, SQL Server. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

CRYPTEIA Networks is seeking for a Security Data 
Engineer with experience in software development 
to assist in pioneering real-time security analysis. 
CVs: santakis@crypteianetworks.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής σε πλατφόρμες 
Windows Mobile / CE. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, όπως και γνώση SQL. Μόνιμη 
εργασία, ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mobiwiki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές iOS / Android 
με εμπειρία. Απαραίτητη γνώση SQL. Μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mobiwiki.
gr, κωδ: ΠΡΑΑΘ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για διαχείριση 
δυναμικής ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορί-
ου μουσικής με άριστη γνώση HTML/CSS, JS, 
JQuery, Bootstrap, υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
πληρωμών, εξέλιξη εφαρμογών API REST, JSON 
και διακωδικοποίηση αρχείων video. Ε-mail: 
info@eren.com.gr.

ΟΜΑΔΑ Μουσικοσυνθετών-Animator-Συγγραφέων, 
ζητεί Συνεργάτη που να γνωρίζει από κατασκευή 
δυναμικών ιστοσελίδων, με δημιουργική φαντα-
σία, για διαδικτυακό οπτικοακουστικό, project. 
Αποδοχές μετά την διεκπεραίωση του project. 
Τηλ: 6997 151348, κος Βασίλης, 6980 045755, 
κος Γιάννης.

IOS DEVELOPER ζητείται για ανάπτυξη και υπο-
στήριξη εφαρμογής, με απαραίτητα χαρακτηριστικά 
άπταιστη γνώση Objective- C-Swift-php-mysql-
web services-json, θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
που έχουν εμπειρία σε Google APIs (GCM-Google 
Maps), Facebook ΑΡΙ. E-mail: hr@gcdis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής Android λειτουργι-
κού για συνεργασία σε μεταβολή rom κινητών, 
ταμπλετών και συναφών προϊόντων. Απαραί-
τητες γνώσεις extraction και decompile των 
απαραιτήτων system apks, μετάφραση strings 
κλπ. Τηλ: 6930 473054.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delphi Developer με γνώσεις Sql 
Server για εταιρία πληροφορικής, ανάπτυξη 
και συντήρηση εφαρμογών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@altersoft.gr, κωδ: DEV01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με γνώσεις PHP, MySQL 
για εταιρία πληροφορικής. Προαιρετική η γνώση 
Yii, MVC. Βιογραφικά στο e-mail: info@altersoft.
gr, κωδ: WEB01.

WINGS ICT SOLUTIONS is looking for 
Programmers/Software Engineers-Hardware 
Engineers, WINGS ICT Solutions based in 
Athens, will employ programmers-engineers 
for development of hardware or embedded 
software with knowledge of English. CVs: info@
wings-ict-solutions.eu.

Η LINK TECHNOLOGIES ζητά Web Developer 
με: Άριστες γνώσεις PHP, Jquery, Html5, Css3, 
Sql. Επιθυμητή η γνώση Linux. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@link-tech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Πληροφορικής πανεπι-
στημίου-ΤΕΙ, έμπειρος, να διαμένει υποχρεωτικά 
στους Αμπελόκηπους - Ψυχικό - Μαρούσι (βόρεια 
προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Senior Web Developer που 
να γνωρίζει PHP, MySQL, JavaScript, Wordpress, 
WooComerce για εταιρία πληροφορικής. Προαι-
ρετική γνώση photoshop ή fireworks. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ibs.gr, κωδ: DEV01.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με άριστη γνώση 
html, css, php, sql, joomla, για σχεδίαση και 
συντήρηση ιστοσελίδων, από εταιρία με ανάπτυξη 
εφαρμογών internet. Βιογραφικά στο e-mail: 
work.publication@gmail.com.

Α COMPANY is looking for Software-Web 
Developers. ΑΕΙ/ΤΕΙ graduates for full time 
employment. Required working knowledge 
of Java-PHP-SQL-Linux-Javascript. Desired 
experience in Oracle and a CMS like Wordpress 
or Liferay. CVs: hr@synergic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η με γνώσεις διαχείρισης 
e-shop (Web Administrator). Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegance.gr, τηλ: 2310 870611.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ψάχνει άτομο για προ-
γραμματισμό εφαρμογών σε cloud/web (εμπειρία 
σε PHP). Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.
com, τηλ: 210 5325822.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέο /α για την εξυ-
πηρέτηση πελατών - διαχείριση πελατειακών 
λογαριασμών. Πτυχίο marketing ή διοίκησης 
επιχειρήσεων, επικοινωνιακός και μεθοδικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@strabo.gr.

Γραφίστες-Διακόσμηση 
-Τέχνες- Δημιουργικό
ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητεί Θεατρολόγους, Μουσικούς και Εικαστικούς 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
εντός Αττικής έως και Ιούλιο 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: dro@dro.gr, fax: 210 3316755.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για νυφικό και 
βραδινό, ως Εξωτερική. Τηλ: 210 6011588.

ΝΤΡΑΜΕΡ ζητείται από heavy metal συγκρότημα. 
Απαραίτητη γνώση σε διπλοπέταλο, υλικό έτοιμο. 
Τηλ: 6936 264472.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία για τη δημι-
ουργία τυπωμάτων σε ρούχα, περιβάλλον mac, 
άριστη γνώση των προγραμμάτων photoshop 
- illustrator και χρήση γραφίδας wacom. Τηλ: 
211 1823430, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ Χειριστής CNC, ζητείται από εταιρία 
ειδικών κατασκευών /εκθεσιακών περιπτέρων, 
με γνώσεις γραφιστικής και χειρισμού κοπτι-
κών και εκτυπωτικών μηχανών. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Μόνιμη απασχόληση. Συζητήσιμη. 
Βιογραφικά στο e-mail: 210 2460585, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια με προϋπηρεσία και γνώσεις 
Photoshop, InDesign και Illustrator, ζητείται από 
διαφημιστική στα Μελίσσια 407. Βιογραφικά στο 
e-mail: restem@otenet.gr, τηλ: 210 8035406, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΟΠΕΡΑΤΕΡ - Φωτογράφος με εξοπλισμό, ζητείται 
για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλ: 210 6898898, 
10:00-20:00.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ζητείται για συνεργασία από Ζω-
γράφο, απόφοιτο Σχολής Καλών Τεχνών, με 
γνώσεις κλασική και μοντέρνα ζωγραφική. 
Τηλ: 6940 521842.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ - Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, 
με αποδεδειγμένη εμπειρία, σε ομάδες παιδιών, 
ζητείται για πρωινή απασχόληση. Κάτοικος Νοτίων 
Προαστίων. Τηλ: 6974 897664, ώρες επικοι-
νωνίας 18:00 - 21:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται για μόνιμη απασχόληση από 
βιομηχανία στον Ασπρόπυργο. Πτυχίο γραφιστικής, 
άριστη γνώση Illustrator, Photoshop, InDesign, 
Corel Draw. 2 ετής προϋπηρεσία, εμπειρία σε 
συσκευασία, επαγγελματισμός, δημιουργικό 
πνεύμα. Μισθός 600€. Τηλ: 210 6254737.

GRAPHIC Designer ζητείται από εταιρία new 
media, απαραίτητη γνώση Adobe Creative Suite. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@7indigo.com, τηλ: 
210 8013320.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ εφημερίδα ζητά έμπειρο Γραφίστα 
ειδικευμένο στη χρωματική επεξεργασία εικόνας. 
Απαραίτητη γνώση σε περιβάλλον MAC, σουίτα 
adobe. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ΓΡ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας / Web Designer με αρμοδιό-
τητες: ανασύσταση και διαχείριση της ιστοσελίδας 
μας, τη δημιουργία των εντύπων της εταιρίας μας, 
την προετοιμασία και προώθηση διαφημιστικού 
υλικού, την παροχή τεχνικής υποστήριξης. E-mail: 
groupdesk@zorpidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι με γνώση: AutoCAD, 3Ds, 
Illustrator, Office, δυνατότητα επιμόρφωσης και 
εκπαίδευσης, αμοιβή συζητήσιμη. Βιογραφικά, 
με θέμα 4. 0, στο e-mail: system@facetoface.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητά Μουσικό με 
μπουζούκι για την Ελληνική βραδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία στα Σπάτα Βοηθός Βιο-
μηχανικού Σχεδιαστή. Απαραίτητα: άριστη γνώση 
3D σχεδιαστικών προγραμμάτων, άριστα Αγγλικά, 
ευχέρεια στη χρήση H/Y και Microsoft Office. 
Αμοιβή αναλόγως προσόντων, προϋπηρεσίας και 
απόδοσης. E-mail: exports@unitech-systems.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ εκθεσιακών περιπτέρων ζητείται, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε εταιρίες κατασκευής 
εκθεσιακών περιπτέρων, χειρίστρια σε ένα από 
τα παρακάτω σχεδιαστικά προγράμματα 3D MAX, 
AutoCad, Artlantis/Vector etc. Άμεση πρόσληψη 
ΙΚΑ. E-mail: info@fetrix.gr, τηλ: 210 9730945, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη 
για δημιουργία tv spots dvd authoring στο pc. 
Απαραίτητη καλή γνώση προγραμμάτων Premiere, 
After Effects, Avid και συναφών εργαλείων. Ε-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: TVPC0315.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από επιχείρηση γραφικών 
τεχνών με γνώσεις Illustrator - photoshop. Μισθός, 
πλήρης ασφάλιση, συζητήσιμη. Τηλ: 22990 49105.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πατρονίστ για ηλεκτρονικό 
πατρόν από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: aggelia01@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστικών κατασκευών ζητά Γραφί-
στα με γνώσεις Illustrator -photoshop. Γνώσεις 
Internet, ιστοσελίδων καθώς και 3D θα ληφθούν 
υπόψη. Μισθός, πλήρης ασφάλιση, συζητήσιμη. 
Τηλ: 210 2322750.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εξαγωγική εταιρία στα Άνω Λιόσια 
ζητά Σχεδιαστή προγράμματος Autocad. Βιογρα-

φικά στο e-mail: k.kouroupaki@mmvapors.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Γραφίστας για πλήρες 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: fotlazarou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη - επικοινωνιακή για εργασία 
σε escape room. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@brainquest.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία για ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία διαφημιστικών 
εφαρμογών στο Κορωπί Αττικής. Βιογραφικά με 
portfolio στο e-mail: ideatech@otenet.gr. Τηλ: 
210 6628021 210 6628022.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διακοσμητές από κατάστημα επίπλων 
στο Μαρούσι. Άμεση εργασία, ικανοποιητικός 
μισθός, άριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Graphic Designer με επιθυμία να δου-
λέψει στην πιο δημιουργική ομάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: marketing@kyana.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ανά την Ελλάδα με 
εμπειρία στο χώρο πωλήσεων - marketing για 
επιχείρηση ξυλόγλυπτων εκκλησιαστικών στο 
Βόλο. Προμήθεια επί των κερδών, ελεύθερο 
ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 2421 020172, 
6944 529290.

 

Call Center -Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΕΠΙΣΗΜΟΣ Συνεργάτης αμερικάνικης εταιρίας 
στον τομέα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς ζητά 
4 Συνεργάτες σοβαρούς, επικοινωνιακούς για 
μερική ή πλήρη απασχόληση. Εισοδήματα βάση 
παραγωγικότητας έως 70%. Τηλ: 6974 927266.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
για την προώθηση επιμορφωτικών προγραμμά-
των σε στελέχη επιχειρήσεων. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Υπάλληλοι Γραφείου και 
Τηλεφωνήτριες, για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών από βιομηχανία κατεψυγμένων προϊό-
ντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
areti@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από εταιρία 
στο Μαρούσι, για διαχείριση πελατολογίου. 
Προσφέρεται σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από Α.Ε δι-
αφημιστική εταιρία Βορείων Προαστίων για το 
τμήμα προώθησης και ενημέρωσης. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Tηλ: 6987 712232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Συνεργάτες για ημιαπασχόληση και 
άμεσο συμπληρωματικό εισόδημα, με προσωπι-
κότητα επιχειρηματικοί, κοινωνικοί, δραστήριοι. 
Εργασία από το χώρο τους, με ελεύθερο ωράριο 
χωρίς κεφάλαιο. Τηλ: 6944 327888.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά άτομο για Team 
Leader σε ομάδα agent τηλεφωνικού κέντρου 
εξερχομένων κλήσεων. Παρέχεται βασικός μι-
σθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Call Center (όχι 
telemarketing), βάρδια 24ωρη, βασικός μι-
σθός, γρήγορη πληκτρολόγηση, ορθογραφία, 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primadictio.gr, τηλ: 210 2122100.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται, με ευχέρεια λόγου, 
για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 
σταθερός, 5ωρο 380€, 8ωρο 680€, αναλόγως 
προσόντων, αορίστου, ΙΚΑ, bonus. Τηλ: 213 
0285341, 6987 286261, ώρες επικοινωνίας 
10:00-19:00.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ Συνεργάτης της Wind, προσλαμβάνει 
άμεσα Συνεργάτες για το τμήμα νέων συνδέσεων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητα: ευ-
χέρεια λόγου-ομαδικό πνεύμα-γρήγορη αντίληψη. 
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Παρέχονται: βασικός 
μισθός-εκπαίδευση-ασφάλεια-bonus-ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 211 8804310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια, για παροχές υπη-
ρεσιών. Τηλ: 6975 128648.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 2 
σοβαρά άτομα για συνεργασία. Ελάχιστες γνώσεις 
PC. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται έξυπνο, δραστήριο, εκπαιδεύσιμο, 
για συνεργασία με ευέλικτο ωράριο και εισοδήματα 
από δικαιώματα. Όχι πλασιέ. Βιογραφικά στο 
e-mail: marioikonomou@gmail.com.

ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ 10 άτομα για στελέχωση 
ομάδας νεοσύστατου τμήματος, ως Τηλεφωνητές 
/τριες. Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλά ποσοστά, 
bonus και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@amci.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στο Κέντρο του Πειραιά promotion 
& sales ζητούνται Operators για πρωινή και 
απογευματινή βάρδια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr.

συνέχεια στη σελ. 30



Junior Trader - Athens
Zeba Marine is an established Marine Lubricant Trader that supplies the shipping  industry with excellent 
quality products from all the majors along with other reputable physical suppliers throughout the world.

•We are seeking to hire an enthusiastic person who preferably has some background in a shipping or 
trading role.

The successful candidate will also ideally have a university degree, strong communication skills and 
an excellent ability to communicate in English both in oral and in written form.

Please send your CV to: hr@velosgroup.gr using the reference code JT15.

Η εταιρεία FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με έδρα το Κορωπί, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου 
Για το τμήμα operations, για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα του MS Office 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία 
•Ηλικία έως 30 ετών  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση:  
careers@flexopack.com

Η Mini Raxevsky A.E., μεγάλη αλυσίδα λιανικής πώλησης στην παιδική μόδα, αναζητεί άτομο για την 
κάλυψη θέσης:

Υπάλληλος Γραφείου  
στο Τμήμα Προμηθειών και Οργάνωσης Παραγωγής - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Κωδικοποίηση και κοστολόγηση συλλογής 
•Παρακολούθηση και ορθή εκτέλεση σχεδιασμού παραγωγής 
•Συνεργασία με την αποθήκη για την διαχείριση του αποθέματος Α’ και Β’ υλών 
•Διασφάλιση της εκτέλεσης παραγγελιών στα προβλεπόμενα χρονικά όρια 
•Επικοινωνία και συνεργασία με αντιπροσώπους και προμηθευτές 
•Έλεγχος παραλαβών και τιμολογίων 
•Προγραμματισμός φορτώσεων Α’ και Β’ υλών για αποστολές στο εξωτερικό  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γραπτής επικοινωνίας 
•Πολύ καλή χρήση Office (world, excel) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης παραγωγής 
•Γνώστης τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ποιότητας παραγωγής 
•Δυνατότητα ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Στείλτε το βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από φωτογραφία σας, επιστολή που να εξηγεί γιατί 
ενδιαφέρεστε για τη συγκεκριμένη θέση και πληροφορίες σχετικά με την προϋπηρεσία σας σε 
αντίστοιχη θέση (κωδικός θέσης: PRO1) στο e-mail: intl@mini-raxevsky.gr

Upcom ltd is looking for an experienced:

 Linux Server System Administrator 
(UPC150302) – Athens on Behalf of its Client 

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

The role: The successful candidate will be part of the on-site consultants/administrators team providing 
day to day support on the operations of the IT, facilitated by a large farm of virtual (mainly) servers using 
relevant modern technologies, operating systems and tools. Daily tasks include but are not limited to

Technical Framework: 
•Management/administration of the farm of servers using virtualization technologies 
•Management/administration of Unix Flavor Virtual OS systems. 
•Storage management/administrative tasks, Storage Area Networks (SAN) (Fibber channel 
technologies etc.) 
•Administration and operation of monitoring tools 
•Administration and operation of backup tools 
•Installation and configuration of HW (servers, Storage) 
•Basic network configuration  
Processes/operational Framework: 
•Apply and comply with security and risk management processes 
•Apply and comply with service management processes  
Candidate profile: 
•Degree from university or technical education institute (AEI, TEI, or certified IEK – A masters 
degree will be considered a plus)        
•At least three years experience on Linux or other Unix Flavor systems (AIX, Solaris) 
•Experience on usage/admin of  backup management  products/platforms 
•Experience on usage/admin of monitoring management  products/platforms 
•Excellent knowledge of English language 
•Analytical skills 
•Excellent verbal and communication skills 
•Ability to work under pressure and strict deadlines  
The company offers: 
•A dynamic challenging environment resulting continuous learning/education/progression 
•Ability to work with cutting edge technologies/products  
Send your CV to the following e-mail: cv@upcom.eu

H HOSPITAL LINE Α.Ε. καθιερωμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην προώθηση Ιατρικών προϊ-
όντων υψηλής τεχνολογίας ζητά να προσλάβει άμεσα:

Δυναμικούς Συνεργάτες 
με έδρα την Αθήνα (Κωδικός θέσης 32)

Για περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλή-
σεων για τα νοσοκομεία των περιοχών.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Φιλοδοξία εξέλιξης και ισχυρή θέληση  
για επίτευξη εξαιρετικών αποδόσεων  
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  
κατά προτίμηση θετικών επιστημών 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ιδιαίτερη κλίση στις πωλήσεις 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη 
εταιρία με σύγχρονη δομή και οργάνωση 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ταχεία αναγνώριση και εξέλιξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hospital-line@hospital-line.gr ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν απολύτως εμπιστευτικά.

Μεγάλη ναυτιλιακή εταιρία αναζητά να καλύψει τη θέση του:

Marine Coordinator  
(Κωδ. Θέσης MC01) - Αθήνα

Ρόλος: Η υποστήριξη των Αρχιπλοιάρχων σε θέματα αρμοδιότητας τους στα γραφεία της εταιρίας.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει: 
•Να διαθέτουν δίπλωμα πλοιάρχου Γ τάξεως με τουλάχιστον 1 έτος θαλάσσιας υπηρεσίας στο βαθμό 
του ανθυποπλοιάρχου σε δ/πλοια ή πτυχίο πανεπιστημίου ναυτιλιακής κατεύθυνσης με τουλάχιστον  
1 χρόνο προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη χρήση H/Y  
Στην εταιρία μας προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό, σύγχρονο και 
απαιτητικό περιβάλλον.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα άμεσα επιλέγοντας 
απαραιτήτως τον κωδικό MC01 στο e-mail: marinecoord@gmail.com. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

Ζητείται από ιδιωτική κλινική στην Αθήνα:

Φαρμακοποιός

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζητά:

Τεχνικό Πλυντηρίου Πιάτων

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία  σε αντίστοιχη θέση  

τουλάχιστον 3 χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα-υπευθυνότητα-εργατικότητα 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

Για τις κεντρικές εγκαταστά-
σεις της στο Κάτω Σχολάρι, Θεσ-
σαλονίκης, με περιοχή ευθύνης 
την πόλη της Θεσσαλονίκης και 
τη Χαλκιδική.
 
Προσόντα που απαιτούνται: 

•Εμπειρία σε service  
πλυντηρίων πιάτων 3-5 χρόνια 
απαραίτητη 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Ρύθμιση δοσομετρικών  
συστημάτων 

•Ενασχόληση με είδη  
καθαρισμού, επιθυμητή όχι 
απαραίτητη 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
totalcleaninghr@gmail.com

Μεγάλη Ναυτιλιακή Εταιρία

Ιδιωτική κλινική
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία με πολύ καλές γνώσεις 
Η/Υ για τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες. 
Εμπειρία 1-2 έτη. Απόφοιτος πληροφορικής ΑΕΙ/
ΤΕΙ, Αγγλικά καλό επίπεδο γραπτό/προφορικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@supreme-net.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής Υπάλλη-
λος Tηλεφωνικής Ενημέρωσης-Πωλήσεων με 
μεγάλη εμπειρία στην τηλεφωνική προσέγγιση 
και υψηλά ποσοστά επίτευξης στόχων. 6ωρη 
απασχόληση, σταθερή εργασία, υψηλή αμοιβή-
bonus, ασφάλιση, εξέλιξη. E-mail: hr@mrit.gr, 
τηλ: 6979 315491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία μέσα από το χώρο 
του μέσω H/Y. Εισόδημα πάνω από το βασικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα για μερική 4ωρη 
απασχόληση. Εσωτερική εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται από εμπορική εταιρία για 
απασχόληση πρωινή ή απογευματινή. Εξυπη-
ρέτηση πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπεύθυνα άτομα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση με άμεσες απολαβές. Προϋπόθεση 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 6972 009871.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 2 
σοβαρά άτομα για συνεργασία. Ελάχιστες γνώσεις 
PC. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητά Στελέχη για Τη-
λεφωνικές Πωλήσεις σε επιχειρηματίες. 4ωρη 
εργασία εξαιρετικός μισθός, ΙΚΑ και bonus. Τηλ: 
6940 780350.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές έμπειροι, γνώστες Η/Υ, 
για ενημέρωση πελατών με σκοπό την προώ-
θηση προϊόντος τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
πελατολογίου. Αμοιβή και ποσοστά επί των πω-
λήσεων. Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 20:00, τηλ: 
6932 376142.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση δυνατότητα 
εργασίας απ’ το σπίτι, στον τομέα της ευεξίας, 
βασικές γνώσεις internet απαραίτητες. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για εξερχόμενες 
κλήσεις. 6ωρη απασχόληση, επιθυμητή προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 6944 327888.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ιδιόκτητη με βιολογικά, οργανικά 
προϊόντα, μοναδική στο αντικείμενο της ζητάει 
2 Πωλητές-Συνεργάτες για να στελεχώσουν το 
εμπορικό τμήμα. Καλές αποδοχές, κίνητρα, bonus, 
άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση. 
Τηλ: 6944 727748.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά φοιτητές για 
τηλεφωνικές πωλήσεις, 4 ωρης πρωινής- απογευ-
ματινής απασχόλησης (πλησίον μετρό Πανόρμου). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής τύπου στο Κορωπί, ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου για εξυπηρέτηση πελατών 
εξωτερικού, με 5ετη προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
Αγγλικών, επιθυμητή γνώση Γαλλικων-Γερμανι-
κων, γνώση Η/Υ, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsignopoulou@otenet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στην Ομόνοια ζητά άτομα για πλήρη 
απασχόληση. Μισθός ικανοποιητικός αναλόγων 
προσόντων. Πειραιώς 6, 5ος όροφος. Τηλ: 210 
5231773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής /τρια από εταιρία παρα-
γωγής και διάθεσης ιστορικών, γεωγραφικών 
και τουριστικών χαρτών για οργάνωση του τμή-
ματος telemarketing με αποδεδειγμένη προη-
γούμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr, κωδ: sale3.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα απόφοι-
τους σχολών marketing - διαφήμισης για το 
τμήμα ενημέρωσης με πελάτες δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr, κωδ: sale1.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 2 άτομα για κλείσιμο τηλεφωνι-
κών ραντεβού, προϊόντων διαδικτύου για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα 2 χρόνια προϋπηρεσίας 
σε τηλεφωνικά ραντεβού, Αγγλικά και Η/Υ. Τηλ: 
6972 276044.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες από τηλεφωνικό κέντρο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις, για προώθηση 
σταθερής τηλεφωνίας και άλλων υπηρεσιών. 
Mισθός-ασφάλιση υψηλά bonus παραγωγικό-
τητας. E-mail: focus.logistirio@gmail.com, τηλ: 
2311 207475.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Octapus ζητά για το τμήμα πωλήσεων 
Τηλεφωνητές /τριες με εμπειρία για την πώλη-

ση τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων μεγάλης 
εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 8ctapusinfo@
gmail.com.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές γνώ-
σεις internet για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυμάνσεων ζητά νέες στον Πειραιά 
για 4ωρη πρωινή πενθήμερη απασχόληση για το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, και αύξηση πελα-
τολογίου με ευχέρεια λόγου και γνώσεις H/Y. 
Παρέχεται βασικός μισθός-ασφάλιση. Ε-mail: 
f.androulidaki@attika-ktiria.gr, τηλ: 210 4539619.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια για μερική ή πλήρη 
απασχόληση για τομείς marketing και εξυπηρέ-
τηση πελατών. Άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ενεργά άτομα με διάθεση για εργασία 
που θα τους αποφέρει άμεσο κέρδος. Προϋπό-
θεση, βασικές γνώσεις H/Y. Τηλ: 6972 009871.

Προωθητές-Merchandisers 
-Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτήτριες από αλυσίδα καλλυντι-
κών για προωθητική ενέργεια γνωστής αλυσίδας 
καλλυντικών. Τηλ: 6932 250466.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Σύνταγμα ζητά 10 νεαρές με ευ-
χέρεια λόγου για τη στελέχωση του τμήματος 
promotion. 8ωρο, σταθερός βασικός μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 6973 643424.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Σύνταγμα ζητεί νεαρά άτομα για 
την προώθηση των υπηρεσιών της. Σταθερός 
βασικός μισθός, 8ωρο. Τηλ: 6973 643424.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες ζητούνται από πρακτορείο. 
Αυθημερόν πληρωμές, υψηλές αμοιβές και για 
εξωτερικό. Τηλ: 6930 658652.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία τροφίμων-
ποτών με προϋπηρεσία στο χώρο για Αττική. Απα-
ραίτητο μεταφορικό μέσο. Υψηλές προμήθειες 
- bonus έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
capost.status@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ καλλυντικών (Εξωτερικός), ζητείται για 
τη Νότια Ελλάδα και Αττική. Τηλ: 6944 594150.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Συνεργάτης, Πωλητής -τρια προ-
ϊόντων και υπηρεσιών θεματικών, γάμων και 
βαπτίσεων για Ελλάδα και Εξωτερικό, ζητείται 
από γνωστή επιχείρηση της Θεσσαλονίκης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: nikostsigaros@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι YVES 
ROCHER, για προώθηση πωλήσεων Γαλλικών 
φυτικών καλλυντικών, δωρεάν εκπαίδευση-υπο-
στήριξη, μερική-πλήρης απασχόληση, ικανοποιη-
τικές απολαβές με ποσοστά 30-60% και δωρεάν 
προϊόντα, συν extra bonus. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία στον τομέα τον 
πωλήσεων. Τηλ: 6944 361329.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής ή Πωλήτρια για βιοτεχνία 
κηροπλαστικής. Μισθός και bonus. Με δικό του 
μεταφορικό μέσο. Full time απασχόληση. Τηλ: 
2130 252507, ώρες επικοινωνίας 08:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Γ΄ΠΕΙ - Πωλητές σοβαροί 
- υπεύθυνοι, με όρεξη, για διανομή τροφίμων, 
πρωινή, βασικός μισθός, ασφάλεια και bonus 
επί των πωλήσεων. Τηλ: 693 6517526, ώρες 
επικοινωνίας 22:00 μμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με απαραίτητα: δίπλωμα αυτοκι-
νήτου-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση πωλήσεων-
αποδεδειγμένη επιδεξιότητα-αποτελεσματικότητα 
στις πωλήσεις, ικανότητα προγραμματισμού οργά-
νωσης-απόφοιτος Λυκείου-γνώση H/Y, εμπειρία στις 
πωλήσεις καθαριστικών-χημικών. Προσφέρονται: 
σταθερός μισθός-bonus επί των πωλήσεων-κινητό, 
αυτοκίνητο. E-mail: info@zebio.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εμπορικοί Αντιπρόσωποι από εκ-
πρόσωπο βιομηχανίας κατασκευής φωτισμού led. 
Τηλ: 210 6033934, 6984 606363, κος Βούλγαρης.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα που αναζητούν 
εργασία: τίμια, αξιόπιστη με προοπτική. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις να είναι συνεργάσιμος, με όρεξη 
για δουλειά, εκπαιδεύσιμος με ήθος, και εντός 
Αττικής. Καλέστε για ραντεβού. Τηλ: 6945 675759.

ΑΤΟΜΑ για προώθηση τουριστικού οδηγού από 
διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά, Κ.Θ. 14 με φω-
τογραφία, στο e-mail: info@onlinetvgreece.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 κυρίες για μερική ή πλήρη απασχό-
ληση και από το σπίτι. Υψηλά ποσοστά κέρδους 
έως 80%, πολυεθνική εταιρία και οι συνεργάτες 
της, σας προσφέρουν πλήρη εκπαίδευση και υψηλά 
bonus. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα επικοινωνιακά, φιλόδοξα με 
εμπειρία στις πωλήσεις με αυξανόμενο μηνιαίο 
εισόδημα άνω των 500€. Υψηλά bonus, κίνητρα, 
ταξίδια, προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία με ποσοστά. Τηλ: 
6982 810189.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη μερική/πλήρη 
απασχόληση με τα γνωστά Γαλλικά φυτικά καλλυ-
ντικά, με πολλές μηνιαίες προσφορές και προσιτές 
τιμές, ικανοποιητικές αποδοχές με ποσοστά. Παρέ-
χεται εκπαίδευση. Πληροφορίες κατόπιν ραντεβού. 
Τηλ: 6945 915312.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται δύο δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων Προφορικής από 
την εταιρία ItLab για προώθηση πολυεθνικού brand 
στο κανάλι μεταπωλητών. Πλήρης απασχόληση, 
καλός μισθός και bonus, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@itlab.gr, τηλ: 210 8665710.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με αξεσουάρ τεχνολογίας, ανα-
ζητά part time Merchandiser-Πωλήτρια. Επιθυμητή 
σχετική προϋπηρεσία, κατοχή μεταφορικού μέσου. 
Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Ωράριο: 
09:00-18:00. Τηλ: 6947 009985.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Μαρούσι ζητά Απόφοιτη /η ΑΕΙ-ΤΕΙ ως 
Εξωτερικό-Περιοδεύων Πωλητή. Προτιμητέοι Αρ-
χιτέκτονες, Διακοσμητές Βιομηχανικού Σχεδιασμού 
ή σχεδιασμού επίπλων. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
E-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προωθητής - Στέλεχος Πωλήσεων 
από εταιρία για εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη 3 κενών θέσεων 
στην Αθήνα, στο τμήμα προώθησης και πώλησης 
κοινωνικών εντύπων. Καθημερινή πληρωμή - 
υψηλές αμοιβές - ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6909 
947530, 6980 343413.

O ΟΜΙΛΟΣ Μedichic ζητά άτομα για promotion στην 
Aθήνα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε promotion, 
ιδανικά σε χώρο αισθητικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@medichic.gr, τηλ: 210 9704555, κα Σακελλάρη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες εμφανίσιμες για promotion, 
προωθητικά προγράμματα σε super market και 
συμμετοχή σε events. Τηλ: 211 0126082.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα ως Πω-
λητές, κάτοχους ΙΧ αυτοκινήτων για ενημέρωση 
και επίδειξη των προϊόντων της σε σχολεία και 
δημόσιους οργανισμούς. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: sale2.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για την Αττική. Προσφέ-
ρεται βασικός μισθός και bonus παραγωγικότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: enosi.efe@gmail.com, τηλ: 
2106033934, κος Βούλγαρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές από εταιρία 
καλλυντικών - παροχών στον Πειραιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr τηλ: 210 
4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με αξιόπιστη 
πολυεθνική εταιρία. Προώθηση προϊόντων κα-
θημερινής χρήσης, υγείας και ομορφιάς. Δυνα-
τότητα δημιουργίας ατομικής επιχείρησης. Χωρίς 
χρηματικό ρίσκο. Βιογραφικά στο e-mail: gotsi.
forever@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα για σοβαρή επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία με καταξιωμένη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα της υγείας και της ομορφιάς. 
Απεριόριστες δυνατότητες εισοδήματος. Δωρεάν 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικτυωτές για την ανάπτυξη του πιο 
κερδοφόρου προγράμματος δικτυακού marketing 
σε συνεργασία με internet marketing. Δεν αφο-
ρά πωλήσεις προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία για προώθηση 
παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων για Αττική. 
Δυτικά και Νότια Προάστια. Τηλ: 210 9516940, 
6947 855570.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικές Πωλήτριες από βιομηχα-
νία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: areti@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ZHTOYNTAI από διεθνής ομάδα marketing Συ-
νεργάτες για να επεκτείνουν στην Ελλάδα ένα 
affiliate πρόγραμμα στο χώρο των mobile apps. 
Μεγάλο ποσοστό προμήθειας (90%) και δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6946 388049.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης 
- Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες - Πωλήτριες φαγητού από 
ψητοπωλείο, περιοχές Λυκόβρυση και Άγιος 
Στέφανος. Τηλ: 210 6206626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας Επαγγελματίας για κεντρικό 
θέατρο στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση συστήματος 
για εισιτήρια. Τηλ: 210 3617943, κος Οικονομίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες από κατάστημα εστίασης στον 
Γέρακα και στην Παλλήνη. Τηλ: 6943 102940, 
6980 020093.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Ταμείου - Καταστήματος, με 
γνώσεις χειρισμού Η/Υ, καλά Αγγλικά, εμπειρία 
στο χώρο εστίασης, από ιταλικό εστιατόριο στον 
Πειραιά. Ωράριο: 16:00 - 20:00. Τηλ: 210 4112450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για super market στη Φο-
λέγανδρο Κυκλάδων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών, μισθός συζητήσιμος. Πα-
ρέχεται διαμονή. Fax: 22860 41177, τηλ: 2286 
041603, 2286 041177, κα Ειρήνη Δεκαβάλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα τουριστικών 
ειδών full time. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
Ισπανικών, υπευθυνότητα, θετική και ευχάρι-
στη προσωπικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, 
ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη παρουσία, φιλικό 
περιβάλλον εργασίας, διαρκής εκπαίδευση. Τηλ: 
6908 702999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μόνιμη θέση σε Μini Market 
στη Χίο. Παρέχεται διαμονή, διατροφή και πλήρης 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: r.dramali@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Τρικαλιώτης Α.Ε, επίσημη 
αντιπροσωπεία BMW και ΜINI στη Θεσσαλονίκη, 
Πωλητής Αυτοκινήτων για εταιρικές και λιανι-
κές πωλήσεις. Προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικής 
και χειρισμός Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
trikaliotis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Πωλήτρια για 
κατάστημα εσωρούχων, με 5ετή προϋπηρε-
σία στη Νέα Σμύρνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
iltsergoulas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για μερική απασχόληση, 
από ηλεκτρονικό κατάστημα βαπτιστικών για 
παραλαβή εμπορευμάτων και διεκπεραίωση 
αποστολών σε πρωινή 4ωρη απασχόληση. 
Απαραίτητα Αγγλικά, υπολογιστές, δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: career@ladopano.gr.

AΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Ζάκυνθο ζητείται 
Υπεύθυνος Καταστήματος. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικής. Μισθός 
ικανοποιητικός, δυνατότητα εξέλιξης. E-mail: 
dion.leon.plessas@gmail.com, τηλ: 26950 44516, 
κος Μιχάλης, ώρες επικοινωνίας πρωί.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Ζάκυνθο, ζητού-
νται άτομα για εργασία στο τμήμα κρεοπωλείο-
αλλαντικά-τυροκομικά, ικανοποιητικός μισθός, 
απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. E-mail: plessasxondriki@gmail.com, 
τηλ: 26950 44516, κος Μιχάλης, ώρες επικοι-
νωνίας πρωινές ώρες.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Lino, που δραστηρι-
οποιείται στα λευκά είδη, αναζητά Πωλητή /τρια 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
linohomegr@gmail.com, fax: 210 2112613.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών Βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Πωλητή 
/τρια για το υποκατάστημα της στο Μενίδι. Ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, fax: 210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα στον Κορυδαλλό. 
Τηλ: 6972 466423, κα Μήνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού. Απόφοιτος ΤΕΙ. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Γέρακα. Βιογραφικά στo 
e-mail: skrekis@gmail.com, fax: 210 5316675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος βιβλιοπωλείου με προϋπη-
ρεσία, εμπορικό κέντρο Mega Outlet, Θεσσαλονίκη, 
θέση καταστήματος MEGA2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος για κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στη Γλυφάδα. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: aggelia01@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητά Πωλήτρια. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καφεκοπτείου από καφε-
κοπτείο στον Πειραιά. Ευχάριστη, προσεγμένη 
εμφάνιση, επικοινωνιακή για πωλήσεις και πα-
ρασκευή ροφημάτων. Τυχόν προϋπηρεσία θα 
ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: anna.harissi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος βάρδιας για internet cafe 
φιλότιμος-εργατικός-ευσυνείδητος με όρεξη, να 
ξέρει τη δουλειά ή να έχει τις ανάλογες γνώσεις-
βάσεις. Για μόνιμη σοβαρή απασχόληση. Ωράριο: 
11:00-20:00. E-mail: mslanarena@hotmail.com, 
τηλ: 6970 099277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα ρούχων - εσώρου-
χων στη Σάνη Χαλκιδικής. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: k.kiriakidou@
yahoo.gr. Υπόψιν Κ. Κυριακίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη - επικοινωνιακή για εργασία 
σε escape room. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@brainquest.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για εμπορικό κατάστημα, 
κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μηχανογρα-
φικές γνώσεις. Τηλ: 2310 525862.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Διευθυντή καταστήματος στην Αθήνα. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: giotis@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εμφανίσιμη για Πωλήτρια 
- Υπεύθυνη Καταστήματος Πληροφορικής, με 
γνώσεις πάνω στις πωλήσεις ειδών πληροφο-
ρικής, λογιστικής και εξυπηρέτησης πελατών. 

Άριστη Γνώση Αγγλικής. Ε-mail με φωτογραφία: 
info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με δίπλωμα, μοτοποδήλατο 
και προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση και μό-
νιμη εργασία. Τηλ: 210 6124644, 6937 199133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@melistalakto.gr, τηλ: 
210 4810091.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοποιείο, με επιθυμητή 
προϋπηρεσία, πρωινό και απογευματινό ωράριο 
στην Αθήνα. Τηλ: 210 8830039, 6941 524779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9628382.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοποιείο πεπειρα-
μένη στο χώρο του άρτου στο Μοσχάτο. Τηλ: 
6944 562675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, δραστήρια, 
πρόσχαρη από ζαχαροπλαστείο - ξηροί καρποί. 
8ωρη απασχόληση στον Πειραιά. Τηλ: 6943 
007999, 210 4632185.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής υπεύθυνος, πεπειραμένος, 
δραστήριος από ζαχαροπλαστείο - ξηροί καρ-
ποί. 8ωρη απασχόληση στο Μαρούσι. Τηλ: 6943 
007999, 210 4632185.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με γυναικεία ενδύματα στη Γλυ-
φάδα ζητά Πωλήτρια με άριστες ικανότητες 
στην πώληση. Μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 
9680257, 6944 067789.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ στο Περιστέρι ζητούν έμπειρες 
Πωλήτριες με προϋπηρεσία. Μόνιμη απογευματινή 
εργασία. Τηλ: 210 5056473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Τυροκομικών Προϊόντων 
άμεσα με ανάλογη εμπειρία, από αλυσίδα γα-
λακτοκομικών προϊόντων στην Αθήνα. Τηλ: 
6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η με γνώσεις συστήματος 
παραγγελιοληψίας για υποκατάστημα αλυσίδας 
ψητοπωλείου. Τηλ: 6946 794626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για απασχόληση σε οπωροπωλείο 
με εμπειρία στη μαναβική. Τηλ: 6984 278777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπερπωλήτρια με ταλέντο σε εξυ-
πηρέτηση πελατών και υπευθυνότητα από πα-
ραδοσιακό παντοπωλείο στους Αμπελόκηπους. 
Δυνατότητες εξέλιξης, επιθυμητή εμπειρία σε 
τρόφιμα. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων με εμπειρία σε 
mercedes - smart από εξειδικευμένο επισκευαστή 
Mercedes στην Κέρκυρα. Τηλ: 6974 550770.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Eclectia αναζητά έμπειρη Πωλήτρια 
στον τομέα των ρούχων για κατάστημα στην Νά-
ουσα Πάρου. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών 
- Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: orestis_24@
yahoo.com. Υπόψιν κυρίου Γεωργιάδη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής πεπειραμένος και ευπαρουσί-
αστος, αλλαντικών και τυριών σε σούπερ-μάρκετ 
στον Άλιμο. Τηλ: 6936 174882.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητά Πωλήτρια - Υπεύθυνη 
Καταστήματος. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα γυναικείων 
ενδυμάτων στην περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης. 
Εμπειρία στην πώληση γυναικείων ενδυμάτων. 
Πλήρες ωράριο. Τηλ: 2392 039809.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και αρωμάτων ζητά Υπάλ-
ληλο για το κατάστημα στο Μαρούσι. Εξάωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6944 257008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία για κατά-
στημα γυναικείων ενδυμάτων - υποδημάτων στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: aggelia03@
hotmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B  
- Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή Τεχνολόγος ΦΠ από 
εταιρία αγροεφοδίων και gardening με φυτά, 
λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα στην περιοχή 
Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης για το τμήμα πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: gardenplus@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από πολυεθνική εταιρία, με 
όρεξη για δουλειά, ευχάριστα, επικοινωνιακά και 
με μεγάλα όνειρα. Μερική ή πλήρη απασχόληση 
και από το σπίτι. Τηλ: 6974 927266.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ζητά 
2 άτομα Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ΑΕΙ - 
ΤΕΙ προκειμένου να ενταχθούν σε δωδεκάμηνο 
επιδοτούμενο πρόγραμμα κατόπιν επιλογής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες - Πω-
λητές /τριες από εταιρία τροφίμων-ποτών, για 
Κυκλάδες-Δωδεκάνησα-Κρήτη -Ηπειρο-Β.Ελλά-
δα-Πελοπόννησο-Κέρκυρα-Φθιώτιδα-Βοιωτία-
Μαγνησία-Σποράδες. Υψηλές προμήθειες-bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: capost.status@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ δημοπρασιών και πωλήσεων αυτοκινή-
των, ζητεί Διευθυντή Πωλήσεων αυτοκινήτων, 
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προϋπηρεσία σε δημοπρασίες θα προτιμηθεί. 
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικές σταθερές 
αποδοχές και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
faraohellas@yahoo.gr, τηλ: 210 7770202.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων από εταιρία που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της αισθητικής ιατρικής 
(laser), ζητείται με σχετική προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@lidsmedical.gr, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-18:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ με πλούσια εμπειρία σε αρτοζαχαρο-
πλαστεία, ζητείται από εισαγωγική εταιρία, έδρα 
Καλοχώρι. Βιογραφικά στο e-mail: persarigiannis@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια χονδρικής, ζητείται για διαχεί-
ριση, ανάπτυξη πελατολογίου με προϋπηρεσία 
στα φο μπίζου, δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελ-
λάδος, επιθυμητή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: secreto@secreto.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγωγών. Απαραίτητη 
γνώση άπταιστων Αγγλικών. Επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα Αραβικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο πτυχιούχο με 
εργασιακή εμπειρία για το τμήμα πωλήσεων. 
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, 
συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητα γρήγορης 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: alteod22@
gmail.com, τηλ: 212 2228727.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία χονδρικής πώλησης τρο-
φίμων-ποτών στη Ζάκυνθο, ζητούνται Πωλητές 
-τριες για την προσεχή σεζόν Απρίλιος-Οκτώ-
βριος. Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία 
Αγγλικά, ικανοποιητικός μισθός, bonus. E-mail: 
plessasxondriki@gmail.com, τηλ: 26950 44516, 
κος Μιχάλης.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ Συνεργάτης Αμερικανικής εταιρίας 
στον τομέα υγείας ευεξίας και ομορφιάς ζητά 
2 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση με 
δελεαστικό πακέτο αμοιβών έως και 70%. Τηλ: 
6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος αυτο-
κινήτων οχημάτων για Πωλητής-Τεχνικός σε 
εμπορική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
προσόντα καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και 
Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου και εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: malinisp@otenet.gr.

ΖΗTEITAI Πωλητής /τρια μερικής απασχόλησης. 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ, ευχάριστη παρουσία για το χώρο των πω-
λήσεων. Fax: 210 7279977.

4 ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία στις πωλήσεις 
και το marketing, δελεαστικό πακέτο αμοιβών. 
Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με ελεύθερο χρόνο που ζητά 
μεγάλο εισόδημα. Μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Μεγάλα ποσοστά κέρδους έως 70% από πολυ-
εθνική εταιρία. Τηλ: 6974 927266.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ Συνεργάτης πολυεθνικής εταιρίας, 
ζητάει 4 άτομα για συνεργασία. Μερική ή πλήρης 
απασχόληση με δελεαστικό πακέτο αμοιβών, 
υψηλά bonus, ταξίδια, προοπτικη εξέλιξης. Τηλ: 
6974 927266.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών παροχής υπηρεσιών ζήτα 
έμπειρους Πωλητές για μερική απασχόληση. 
Παρέχεται μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Προ-
τίμηση: προϋπηρεσία πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων και συμμετοχή σε συναφή σεμινάρια. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΤΟ READPOINT, το μεγαλύτερο ψηφιακό πε-
ρίπτερο, ζητάει Συνεργάτες για την εμπορική 
ανάπτυξη των υπηρεσιών του. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να έχουν ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@readpoint.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στον Ταύρο, αναζη-
τά Πωλητή, με δίπλωμα Ι.Χ. γνώσεις Η/Υ και 
εμπειρία στις πωλήσεις οικοδομικών προϊόντων, 
για διαχείριση και ανάπτυξη πωλήσεων Β2Β. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@vioper.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαρωδών προϊόντων, με έδρα την 
Καισαριανή, ζητά Πωλητή /τρια. Απασχόληση Δευ-
τέρα - Σάββατο. Μισθός ικανοποιητικός, ασφάλεια. 
Βιογραφικά σοτο e-mail: polydianomesrekliti@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για υψηλό εισόδημα, μερική 
ή πλήρης απασχόληση και από το σπίτι. Συνεργα-
σία με τη μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρία στον 
κόσμο. Τηλ: 6974 927266.

4 ΑΤΟΜΑ ζητούνται από μεγάλη Αμερικανική 
εταιρία για πλήρη ή μερική απασχόληση. Λε-
πτομέρειες σε προσωπικό ραντεβού. Τηλ: 6974 
927266, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Πωλητές-Δικτυωτές 
στη Θεσσαλονίκη από μεγάλη εταιρία με μοναδικά 
προϊόντα. Πληρωμή αυθημερών. Βιογραφικά στο 
e-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748, 
κα Κατερίνα Περράκη.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Στελέχη Πωλήσεων για στελέ-
χωση νέου γραφείου, υψηλές αποδοχές, bonus, 
προοπτικές εξέλιξης στη Δάφνη. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος και δραστήριος ανεξάρτη-
τος Συνεργάτης για δημιουργία, οργάνωση και 
διοίκηση νέων τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα 
υψηλό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές, να εργαστούν ως Επόπτες 
Δικτύου, στον τομέα, υγείας και διατροφής σε 
μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη, αξιόπιστη διεθνή 
εταιρία. Θέληση για ανάπτυξη ζωής μέσα από 
μια επιχειρηματική ευκαιρία. Τηλ: 6944 327888.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης με εμπειρία στις 
πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις ζητείται από ομάδα 
marketing που επεκτείνεται. Επιθυμητή γνώση 
internet όχι απαραίτητη. Περιοχή Λάρισα. Tηλ: 
6944 156084.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Ασπρόπυργο ζητά 
Πωλητή. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία-
εμπειρία σε εταιρίες του κλάδου και παρεμφε-
ρή θέση. Επιθυμητή η γνώση της Ιταλικής και 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
traffic@transped.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οπτικών ειδών Exarco Α.Ε. ζητά Πωλητή 
χονδρικών πωλήσεων. Επαγγελματική εμπειρία 
χονδρικών πωλήσεων-επικοινωνιακό χάρισμα-
Αγγλικά-δίπλωμα οδήγησης-βασική γνώση των 
social media-ενδιαφέρον για τη μόδα και το lifestyle. 
E-mail: info@exarco.gr, fax: 210 3236065.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για ημιαπσχόληση 
με βασικές γνώσεις internet για ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πωλήσεων αυτοκινήτων ζητείται 
από Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 5ετή προϋπη-
ρεσία (κατά προτίμηση σε Group Vag), με γνώσεις 
Η/Υ και Αγγλικών με δυναμική προσωπικότητα. 
Ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα ομαδικότητας. 
E-mail: fleetsales@filosidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από πολυ-
εθνική εταιρία για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με δελεαστικό πακέτο αμοιβών. Υψηλά ποσοστά 
κέρδους. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Marketing - Πωλήσεις, 
για απόκτηση εισοδήματος, δουλεύοντας από το 
σπίτι ανέξοδα με στόχο μεγάλη προοπτική καριέ-
ρας και ευκαιρία υψηλού εισοδήματος. E-mail: 
elefteriapantazi@yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται άμεσα για συνεργασία, σε 
όλη την Αθήνα για την οργάνωση και εποπτεία 
εμπορικού τμήματος, επιθυμητές γνώσεις Η/Υ. 
Περιοχή Δάφνη. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (7) ζητούνται για συνεργασία από όμιλο 
εταιριών, για εποπτεία - στελέχωση εμπορικού 
τμήματος πολυεθνικής εμπορικής εταιρίας. Δυ-
νατότητα καριέρας - εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πολυεθνική που δραστηριοποιείται στον 
τομέα υγείας και διατροφής, ζητεί 5 άτομα, για 
συνεργασία, για στελέχωση και εποπτεία. Όχι 
ντίλερ, πλασιέ. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται ως Στελέχη Πωλήσεων, για 
συνεργασία, από εμπορική εταιρία για ανάθεση 
ανάπτυξης και συντονισμού ομάδας πωλητών. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για άμεση συ-
νεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητείται άτομο από εμπορική εταιρία, 
για εσωτερική εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συντο-
νισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής επι-
χείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Marketing, φιλόδοξοι και 
επικοινωνιακοί που θέλουν να δημιουργήσουν 
την καριέρα που τους ταιριάζει δουλεύοντας και 
από το σπίτι με υψηλό ποσοστό προμήθειας (90 
%). Τηλ: 6946 388049.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητά 
Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα marketing, ανάπτυ-
ξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία, υψη-
λές αποδοχές. Παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο 
ελεύθερο, προοπτικές καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

Ιατρικοί Επισκέπτες 
- Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με όρεξη για δουλειά και με 
εμπειρία στις πωλήσεις από πολυεθνική εταιρία 
με παγκόσμια αναγνώριση στον τομέα υγείας, 
ευεξίας με δελεαστικό πακέτο αμοιβών. Τηλ: 
6973 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων εταιρίας παραγωγής και διάθεσης 
συμπληρωμάτων διατροφής. Απαραίτητη εμπει-
ρία στην πώληση συμπληρωμάτων διατροφής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@health-sign.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ Επισκέπτες με δικό τους όχημα, 
ζητούνται από φαρμακευτική εταιρία για την 

Αττική. Απαραίτητη εμπειρία σε Παιδιάτρους - 
Γυναικολόγους - Δερματολόγους - φαρμακεία. 
Παρέχονται μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.atlasis@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τις Σέρ-
ρες ζητείται Ιατρικός Επισκέπτης με εμπειρία σε 
καρδιολογικά, παθολογικά, νευρολογικά φάρμακα. 
Δραστηριότητα στους νομούς Σερρών-Δράμας-
Καβάλας. Βιογραφικά στο e-mail: newmedical@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή 
-τρια για τη Θράκη με εμπειρία στο χώρο. Δί-
νεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή 
-τρια για τη Μακεδονία με εμπειρία στο χώρο. 
Δίνεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή 
-τρια για την Αθήνα με εμπειρία στο χώρο. 
Δίνεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή -τρια 
για την Πελοπόννησο με εμπειρία στο χώρο. 
Δίνεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΑΤΟΜΟ δραστήριο, εκπαιδεύσιμο, ζητείται για 
συνεργασία και ανάπτυξη δικτύου στο χώρο της 
υγείας. Εισοδήματα από bonus και δικαιώμα-
τα. Βιογραφικά στο e-mail: marioikonomou@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψάχνει νέους Συνεργάτες με εμπει-
ρία στην πώληση για να τους εκπαιδεύσει (ως 
Συμβούλους υγείας). Αξιοποιήστε τις ικανότητές 
σας και την εμπειρία σας (στις πωλήσεις, για 
να εξασφαλίσετε ένα αξιοπρεπές εισόδημα) και 
μόνιμη εργασία. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κλινική υποστήριξη, να 
υποστηρίζει στο χειρουργείο τους Ιατρούς που 
χρησιμοποιούν τα υλικά της εταιρίας και να εκπαι-
δεύει τους Ιατρούς στη λειτουργία και χρήση των 
υλικών της. E-mail: giorgosadam13gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης για την προώ-
θηση επιθεμάτων και οστομικών υλικών της 
εταιρίας bbraun για την περιοχή της Αττικής. 
Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη, πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Αγγλικών(προαιρετικά Γερμανικά) Τηλ: 
6974 313495.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παροχής ιατρικών και συ-
ναφών υπηρεσιών, αναζητά Τούμπα Θεσσαλο-
νίκης Πωλητές για προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
homecareservices.gr.

Η ARMAPHARMA ζητά Επιστημονικούς Συνερ-
γάτες στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πω-
λήσεις, σε ΩΡΛ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
armapharma.gr.

Η HEALTHCARE Marketing ζητά Πωλητή Health 
Marketing. Απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία στο 
health marketing, πληρωμή αποκλειστικά με 
ποσοστό επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@healthcaremarketing.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων Ιατρικών 
Προϊόντων από εταιρία με έδρα στο κέντρο 
της Αθήνας. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. 
Παρέχεται ασφάλιση και bonus επίτευξης στόχων. 
Βιογραφικά στο e-mail: salmamedical@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για ανεξάρτητη συνεργασία, για 
ανάπτυξη δικτύου καταναλωτών και ιατρών απο 
εταιρία παραγωγής υγιεινού καφέ και super foods. 
Διακίνηση προϊόντων μέσω δικτυακού marketing. 
Αμοιβή με ποσοστά. E-mail: cris_nal@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια στο χώρο του φαρ-
μακείου, ως εξωτερικός συνεργάτης με δελτίο 
παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@farmini.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία με εξειδίκευση στα 
παραφάρμακα, από φαρμακείο στην περιοχή 
Γουδί - Αμπελόκηποι. Τηλ: 210 7474717, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00 - 15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες της υγείας - Θε-
ραπευτές (Γιατροί, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, 
Διατροφολόγοι, Διαιτολόγοι, Ιατρικοί επισκέ-
πτες) για να εντάξουν την γανοθεραπεία στην 
ιατρική τους πράξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Ιατροτεχνολογικού 
Υλικού από εταιρία ιατρικών ειδών για Β. Ελ-
λάδα με εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. Ε-mail: mar-
comm@medisana.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
συνεργασία από τη Med on Line - εταιρία ιατρι-
κής βοήθειας, για εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@medonline.gr, τηλ: 
2310 556210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Ιατροτεχνολογικού 
Υλικού από εταιρία ιατρικών ειδών για τη Μα-
κεδονία. Εμπειρία στο χώρο και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο. E-mail: mar-
comm@medisana.gr.

Ιατροί-Νοσηλευτές - Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για συνεργασία με ιατρική 
εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. Υψηλές αποδο-
χές. Βιογραφικά στο e-mail: medusaservice@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για συνεργασία με ιατρι-
κή εταιρία στη Χαλκιδική. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών και Σέρβικων. Υψηλές αποδοχές. Βιο-
γραφικά στο e-mail: medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές με εμπειρία στις πρώτες 
βοήθειες από ιατρική εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις η γνώση Αγγλικών, 
η κατοχή διπλώματος και η ευχέρεια επικοινω-
νίας. Βιογραφικά στο e-mail: medusaservice@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 200 Νοσηλευτές για εργασία στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αγγλική γλώσσα 
απαραίτητη, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά, στα 
Αγγλικά, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 300 άτομα Ιατροί και πτυχιούχοι 
Νοσηλευτικής για εργασία στο Ιράκ. Βιογραφικά 
στο e-mail: medical_irak@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο στους 
Αμπελόκηπους. Ωράριο: 6:00 - 10:00 μμ. Τηλ: 
210 6469666.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Γιατροί που θέλουν τις ελεύθερες 
ώρες τους να εκπαιδευτούν στη συγγραφή και 
δημοσίευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά 
και βιβλία, από ιατρικό σύλλογο. Βιογραφικά 
στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ με έδρα στο γήπεδο Καραΐσκάκη 
στις θύρες 15 - 17 ζητά νέα, έμπειρη μασέζ με 
πτυχίο από ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, για υπηρεσίες 
μασάζ. Ε-mail: kodob3ast@msn.com, τηλ: 6980 
820593, κος Αλεξανδρίδης.

ΒΟΗΘΟΣ Φαρμακείου ζητείται για εργασία σε 
φαρμακείο στο Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά, 
στα οποία θα αναφέρονται σπουδές/πείρα/γνώ-
σεις στους τομείς καλλυντικών-διατροφής-ξένες 
γλώσσες, όπως και δυνατότητα πρόσληψης μέσω 
ΟΑΕΔ) στο e-mail: farmakeio.vaena@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακουπάλληλος με εμπειρία για 
πλήρες ωράριο σε μεγάλο φαρμακείο της Νέας 
Φιλαδέλφειας. Τηλ: 210 2512121, 210 2523056, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 20:00.

H ΕΤΑΙΡΙΑ RhSante της Adecco Medical, στη 
Γαλλία ζητά Γιατρούς για εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: flora.gkonzalez@adeccomedical.fr, 
τηλ: 0033 0180981209.

Η TREKKING HELLAS αναζητά 2 Γιατρούς για 
τη στελέχωση των παιδικών κατασκηνώσεων 
σε Περτούλι και Ευρυτανία κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Διάστημα απασχόλησης 22/6/2015 
- 10/8/2015. Τηλ: 210 3310323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαία με γνώσεις ψυχοπροφύλαξης 
- Θηλασμού, για κέντρο μητρότητας. Τηλ: 6932 
299519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτής για 2ωρη καθημε-
ρινή απασχόληση. Απόφοιτος ΤΕΙ με μπλοκάκι. 
Τηλ: 210 9650259.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για εργασία με προϋπηρεσία 
μέχρι τον Αύγουστο του 2008. Βιογραφικά στο 
e-mail: nikelkoul@yahoo.gr, τηλ: 210 5786767.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
συνεργασία σε πολυιατρείο. Τηλ: 6976 127444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για εργασία σε παιδική κατα-
σκήνωση (Αχαϊκό Χωριό) με αγάπη για τα παιδιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 6977 624741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευάστρια για 4ωρη πρωινή 
εργασία σε εργαστήριο. Γνώση χειρισμού βι-
οχημικού-αιματολογικού-ανοσογικού αναλυτή 
(επιθυμητά των integra 400, elecsys 2010, pentra 
80), αιμοληψιών-πλακιδίων γενικές αίματος-
μικροσκοπικής εξέτασης γενικές ούρων. Τηλ: 
6945 841187.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, fax: 2310 
710006, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Βιοπαθολόγος για συνεργασία με 
διαγνωστικό εργαστήριο στα Βριλήσσια Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@neogenetics.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πνευμονολόγος - Γαστρεντερολό-
γος - Αγγειοχειρούργος - Ρευματολόγος για 
συνεργασία με ιατρικό κέντρο στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 9524820.

ΤO ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
- Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές Επιστήμες - 
Μεταφράσεις ζητά συνεργασία με Μεταπτυχιακούς 
και Διδακτορικούς Απόφοιτους Ιατρικής Βιολογίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Καρδιολόγος για συνεργα-
σία από ιατρικό κέντρο στην Παλλήνη. Ωράριο: 
9:00π.μ. - 2:00μ.μ. και 5:30μ.μ. - 9:30μ.μ. Τηλ: 
6932 418640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Ειδικός Παθολόγος για συνερ-
γασία από ιατρικό κέντρο στην Παλλήνη. Ωράριο: 
9:00π.μ. - 2:00μ.μ και 5.30μ.μ. - 9.30μ.μ. Τηλ: 
6932 418640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Φαρμακευτικής με Msc 
και καλή γνώση της Βουλγαρικής ή της Ρωσικής 
γλώσσας για φαρμακείο στην κωμόπολη Πετρίτσι 
(13χλμ. από την Ελλάδα). E-mail: d_pharma@
abv.bg, τηλ: 0035 9888866984.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Γενικός Χειρούργος από χει-
ρουργική ομάδα προδιαγραφών για εφημερίες 
σε μεγάλη ιδιωτική κλινική και συμμετοχή ως 
βοηθός σε χειρουργικές επεμβάσεις. Απαραίτητη η 
σχετική εμπειρία σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. 
Τηλ: 6932 312166.

Δικηγόροι- Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά άτομα για 
τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 8ωρη 
πρωινή - πενθήμερη απασχόληση και απαραί-
τητη προϋπηρεσία στον κλάδο της διαχείρισης 
οφειλών.(πλησίον μετρό Πανόρμου). Ε-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 2106713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος από εταιρία συνεργαζόμενη 
με τράπεζα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
χρήση Η/Υ. Ενασχόληση με νομικούς ελέγχους, 
δανειακές συμβάσεις, προσημειώσεις, εκταμι-
εύσεις δανείων, κτλ. Fax: 210 7778525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δικηγόρος από δικηγορική εταιρία 
στη Γλυφάδα με άριστη γνώση Αγγλικής και 
Γερμανικής. Βιογραφικά στο e-mail: dnikas@
otenet.gr, τηλ: 210 8941914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Δικηγόρος από δικηγορικό 
γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας εφ’ όλης 
της ύλης με συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτικό 
πνεύμα, καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών. 
Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. E-mail: 
housseas@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι για εξωτερική συνεργα-
σία, κατά υπόθεση με κοστολόγια ΔΣΑ. Σύντομο 
βιογραφικό και τομείς δικαίου που ασχοληθήκατε. 
Βιογραφικά στο e-mail: athenian.law.office@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος νέος ή Ασκούμενος από 
δικηγορικό γραφείο, ουσιαστική άσκηση ή δικη-
γορία, μερική ή πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: attorneysgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία στο φορολογικό 
δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: mifosoft@mifo.
gr fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενη Δικηγόρος για δικηγορική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: lawservice@
mifo.gr, fax: 210 6615989.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενη Δικηγόρος για δικηγορι-
κό γραφείο. Καθημερινή απασχόληση. Τηλ: 210 
5227548, 6932 765138.

Εκπαίδευση -Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικής γλώσσας 
από εκπαιδευτικό οργανισμό για την περιοχή των 
Οινοφύτων Βοιωτίας. Βιογραφικά στο e-mail: mult-
lin@otenet.gr, τηλ: 210 6144357 210 8086414.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητεί Θεατρολόγους, Μουσικούς και Εικαστικούς 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
εντός Αττικής έως και Ιούλιο 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: dro@dro.gr, fax: 210 3316755.

ΓΑΛΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια ζητάει εκπαιδευτικός 
όμιλος στο Κορωπί για άμεση συνεργασία. Τηλ: 
6936 680038, ώρες επικοινωνίας 09:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος Windsurf με γνώσεις ιστι-
οπλοΐας, με Αγγλικά και εμπειρία απαραίτητα. 
Περιοχή Σχινιά Μαραθώνα. Τηλ: 22940 55965, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-19:00.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στο Παγκράτι ζητεί 
Καθηγητή /τρια Αγγλικών για πτυχία. Απαραίτητα 
άδεια διδασκαλίας. Τηλ: 210 7562293, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-21:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητά Μεταφραστή /τρια για 
μετάφραση μυθιστορήματος αμερικάνικης λογο-
τεχνίας. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Αγγλικής 
Φιλολογίας ή Μεταφρασεολογίας και εμπειρία 
στη λογοτεχνική μετάφραση. Βιογραφικά στο 
e-mail: vaiosntafos@hotmail.com.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ Υπεύθυνος ζητείται για την δι-
εύθυνση υποστήριξης Πανεπιστημιακών Σπου-
δών (Φοιτητικά Φροντιστήρια), με διδακτορικό 
ή μεταπτυχιακό και προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. Τηλ: 210 3838013.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση με 
εξειδίκευση στην αθλητική δημοσιογραφία 
(ποδόσφαιρο) για συγγραφή σε ιστοσελίδα. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση γραπτού 
λόγου της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mihaniki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για να διδάξει Word και 
Excel σε ταχύρρυθμη βάση. Τα μαθήματα θα 
μπορούν να γίνονται στο Κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: evgennini@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτρια 
για νεανικό περιοδικό. Άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, 
γνώση της νεανικής κουλτούρας απαραίτητα. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: PK0315.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτη 
για επιμέλεια παιδικών περιοδικών και comics. 
Άριστα Αγγλικά απαραίτητα, προϋπηρεσία στο 
χώρο επιθυμητή. Βασικός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr κωδ: GM0315.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων για 
στελέχωση φροντιστηριακού ομίλου. Βιογραφικά, 
και στο θέμα να αναγράφεται η ειδικότητα σας, 
στο e-mail: teaching.hr@gmail.com.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται 
από εταιρία ευεξίας - διατροφής. Ανεξάρτητη 
αντιπροσώπευση για ανάπτυξη των εμπορικών 
δικαιωμάτων, υψηλές αποδοχές, bonus, παρέχεται 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός ΑΕΙ για τη σχολική χρονιά 
2015-2016, κάτοικος Ηλιούπολης και γύρω πε-
ριοχών. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Ραντεβού 
για συνεντεύξεις μετά το Πάσχα. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.nsa.2015@gmail.com.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά υποψήφιους 
Διδάκτορες για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή υπο-
στήριξη φοιτητών Πολυτεχνικών και Οικονομικών 
Σχολών της ημεδαπής / αλλοδαπής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Διορθωτές-
Επιμελητές περιοδικών. Πτυχίο φιλοσοφικές ή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητα. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: D0315.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά για περι-
οδικό εργόχειρου και πλεξίματος Συντάκτρια 
με γνώσεις στο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: BRAVA0315.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
στης Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μέσης εκπαίδευσης 
όλων των ειδικοτήτων για νέο φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: frontpatra@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Ρωσικής και Τουρκικής 
γλώσσας απο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα τμήματα Μαρτί-
ου 2015. Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια, έντιμη, συνεπής, με 
συγκροτημένη προσωπικότητα και αγάπη για τα 
παιδιά. Αξιοπρεπές, δημιουργικό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Κέντρα Δυσλεξίας DyslexiaCenters - 
Pavlidis Method (Δράμα). E-mail: dyslexia.drama@
gmail.com, τηλ: 2521 030011.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές έμπειροι, όλων των ει-
δικοτήτων από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: info.
viografiko@gmail.com, κος Διαμαντής Ματθαίος.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Πτυχιούχοι Καθηγητές, ζητούνται 
για ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στις ευρύ-
τερες περιοχές Πειραιά, Νέου Φαλήρου. Τηλ: 
210 9650553, 210 9600583, ώρες επικοινωνίας 
10:00-17:00.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Πτυχιούχοι Καθηγητές, ζητούνται 
για ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στην ευρύτερη 
περιοχή Μαρκόπουλου, Κορωπίου, Καλυβίων. 
Τηλ: 210 9650553, 210 9600583, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτη Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων για εργασία εντός-εκτός Αθηνών σε παιδική 
κατασκήνωση-παραδοσιακούς ξενώνες, κοινω-
νική, με γνώσεις Η/Υ και αγάπη για τα παιδιά. 
E-mail με φωτογραφία: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 6977 624741.

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ /ισσες ζητούνται από την ορεινή 
παιδική κατασκήνωση στο Αχαϊκό Χωριό. Τηλ: 
6977 624741.

Η ΟΙΚΟΜΑΘΕΙΑ ζητά Καθηγητές Μουσικών 
Οργάνων για τη στελέχωση τμήματος με αντι-
κείμενο την κατ’οίκον διδασκαλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@private-lesson.gr, τηλ: 210 
9920730, 211 0137862. Ώρες λειτουργίας: 
10:00-20:00 καθημερινά.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γυμνάσιο - Λύκειο στο Χαϊδάρι, ζητεί 
Καθηγητή Βιολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
school@neapaideia.gr, τηλ: 210 5573301.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, Παιδαγωγός, με σχετική εμπειρία 

στο χώρο, για πλήρη και δημιουργική απασχόληση 
νηπίου 15 μηνών. Βιογραφικά, με φωτοφρα-
φία κατα προτίμηση και συστάσεις, στο e-mail: 
mrstamouli@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία σε 
φροντιστήρια για τα μαθήματα Φυσικής, Μα-
θηματικών, Βιολογία και ΑΕΠΠ στις περιοχές 
Ν. Σμύρνης και Π. Φαλήρου. Βιογραφικά στο 
e-mail: kentropaideias@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφος - Αρθρογράφος - 
Κειμενογράφος για συγγραφή κατόπιν συνεννόη-
σης 1 - 2 άρθρων - παρεμβάσεων εβδομαδιαίως 
γενικού - πολιτικού περιεχομένου. Βιογραφικά 
στο e-mail: noussios@gmail.com.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές, όλων των γλωσσών, 
έμπειροι, αποδοτικοί, διαθέσιμοι, φιλότιμοι, με 
οικονομικές απαιτήσεις βάση της ελληνικής αγοράς 
και απαραίτητα με Α.Π.Υ. Άσχετοι και άπειροι να 
μην ενοχλούν. E-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές -τριες 
Γερμανικής γλώσσας για την περιοχή Οινοφύτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: multlin@otenet.gr. Tηλ: 
210 6144357.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές -τριες 
Αγγλικής γλώσσας για την περιοχή της Μαγού-
λας. Βιογραφικά στο e-mail: multlin@otenet.
gr, τηλ: 210 6144357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρακολούθηση φυσικού 
αντικειμένου έργων 2007-2013 και ΕΣΠΑ 
2014-2020. Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 
4ετής προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@fhw.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικών πτυχιούχοι 
φιλολογιών για άμεση πρόσληψη από σχολείο στην 
Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με επίσημη άδεια διδα-
σκαλίας Αγγλικών για γραμματειακή-διδακτική 
υποστήριξη Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας μακράς λειτουργί-
ας. Νέα-οργανωτική-έμπιστη-σοβαρό εργασιακό 
ήθος-σοβαρές προτάσεις, μόνο μόνιμη συνεργασία, 
σχετική εμπειρία 350ευρώ/6ωρο καθημερινά 
3:00-9:00μμ E-mail: elenisrc@windowslive.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι 
-Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταπετσιέρηδες από βιοτεχνία 
σαλονιών στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9569414.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης έμπειρος από εταιρία 
επίπλων στον Άλιμο. Τηλ: 6936 904540.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εφαρμογών Απολύμανσης 
με κάρτα ανεργίας, από εταιρία απολυμάνσεων 
στο Παλαιό Φάληρο. Εμπειρία επιθυμητή. Βι-
ογραφικά στο e-mail: zpczachos@gmail.com, 
τηλ: 6974 832027.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη, ζητείται. Περιοχή Νέα 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9331650.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στον καθαρισμό χαλιών ζη-
τάει Υπαλλήλους για όλα τα πόστα (πλύσιμο, 
συσκευασία, αποθήκευση, επισκευές) απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε ταπητοκαθαρίστηριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@deltacarpetservices.gr, τηλ: 
210 2840962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής με εμπει-
ρία και γνώσεις για εγκαταστάσεις κτηρίων σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται: φα-
γητό-διαμονή-μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6980 857584.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ έργου, από εταιρία ειδικών κατα-
σκευών, εκθεσιακών περιπτέρων, με πτυχίο και 
προϋπηρεσία σχετικά με το αντικείμενο, ζητείται. 
Τεχνικές γνώσεις και οργανωτικές ικανότητες. 
Μόνιμη απασχόληση. Συζητήσιμη. Τηλ: 210 
2460585, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στον Ορνό Μυκόνου, αναζητά 
Προσωπικό για τη θερινή σεζόν, όπως Συντη-
ρητή. Απαραίτητη προϋπόθεση, προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dionysoshotel.gr, τηλ: 22890 23313, 6944 
511082, fax: 22890 23402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης Αυτοκινήτων στην 
Πολωνία από μονάδα κατασκευής Minibus, με 
γνώσεις του αντικειμένου. Παρέχεται μισθός, 
κατοικία, ασφάλιση. Τηλ: 6955 745155, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-20:00. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής από ξενοδοχείο με απαραί-
τητες γνώσεις υδραυλικών, συντήρησης πισινών, 
καυστήρων, ηλεκτρολογικών, κλιματιστικών και 
γενικών εργασιών. Τηλ: 210 3311240.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός έμπειρος με προϋπηρεσία 
και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης για μό-
νιμη εργασία στη Σαντορίνη. Τηλ: 6944 883877.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυκτικός - Τεχνίτης και Βοηθός 
Ψυκτικού για εγκαταστάσεις και συντηρήσεις 
κλιματιστικών, μόνιμη εργασία. Τηλ: 6977 008606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με εμπειρία στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
adarc.gr, τηλ: 210 7222224, κα Ζαχαροπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής JCB με άδεια και δίπλωμα 
φορτηγού, από εταιρία για εργασία στη Θεσσα-
λονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: cv@mecannica.
gr, τηλ: 6944 826044, κωδ: JCB- TH.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες από εταιρία 
για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Τηλ: 
6947 009168.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Μηχανικός για ημιαπασχό-
ληση από συνεργείο αυτοκινήτων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο σταθμό Λαρίσης. Τηλ: 210 
5237652, 6932 211155.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων έμπειρος, από 
αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: fordkoro@otenet.gr, τηλ: 210 6613864.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Καυστήρων από εταιρία στην 
Πετρούπολη, με δίπλωμα οδήγησης, μισθό, ασφά-
λιση. Τηλ: 210 5028781.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργατοτέχνης από εργοστάσιο κα-
τασκευής μηχανημάτων για τμήμα λαμαρίνας, 
γνώσεις στράντζας και ψαλιδιού, αργκόν, ηλεκτρο-
συγκόλληση, ανοξείδωτες κατασκευές, πλήρης 
απασχόληση στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5746040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης /τρια για κατασκευή δερμάτινων 
ειδών. Fax: 210 6002636, τηλ: 6974 046488.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων με πείρα 
στα Mercedes, στον Κολωνό. Τηλ: 6944 187862.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Φανοποιός στο Αιγάλεω. Τηλ: 
6970 914286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός Αυτοκινήτων. 
Τηλ: 210 5760002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Φανοποιός - Βαφέας, 
Μηχανικός Διαγνώστης από ανώνυμη εταιρία 
στον Πειραιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Fax: 210 
4201444, τηλ: 210 4202020.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ Τεχνίτης ζητείται από εταιρία 
επίπλων κουζίνας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Τηλ: 23940 72071, 6947 004417.

Η MANAGEMENT FORCE ζητά συνεργασία με 
Πολιτικό Μηχανικό για Σύμβουλο Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τεχνικών Έργων. Απαραίτητα: 3ετής 
εμπειρία στην ασφάλεια, Αγγλικά. Επιθυμητά: 
Πτυχίο στην ασφάλεια, 2η γλώσσα. E-mail: 
secretariat@mforsafety.com, κωδ: SESR.

Η MANAGEMENT FORCE ζητά Πολιτικό Μηχανικό 
για Μηχανικό Ασφάλειας. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά (Β2), καλή γνώση χρήσης Η/Υ, 3ετής 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@mforsafety.
com, fax: 210 6109786, κωδ: ΠΜ_14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υδραυλικού με δίπλωμα οδή-
γησης (κατηγορίας Β’). Επιθυμητή προϋπηρεσία 
στο φυσικό αέριο, υδραυλικά δίκτυα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@moderngas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός για μαρίνα-
επισκευαστική μονάδα σκαφών στη Λέρο, πλήρης 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, 
δυνατότητα επισκευών και εγκαταστάσεων, πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής, στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις εκπληρωμένες, μόνιμη εγκατάσταση στη 
Λέρο. E-mail: cv@lerosmarina.gr.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis 5* στο Ηράκλειο 
Κρήτης ζητείται Μαραγκός. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανοτεχνίτες για τεχνική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@wastenwater.com, τηλ: 
210 9241701, fax: 210 9246767, κωδ: ΤΕΧ 105.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υδραυλικοί για τεχνική εταιρία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@wastenwater.com, τηλ: 
210 9241701, fax: 210 9246767, κωδ: ΤΕΧ 105.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντηρητές Ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων για τεχνική εταιρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@wastenwater.com, τηλ: 210 9241701, 
fax: 210 9246767, κωδ: ΤΕΧ 105.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με γνώσεις καυστήρων - λε-
βήτων πετρελαίου ή pellet για μόνιμη απασχόληση 
από την εταιρία παραγωγής λεβήτων Thermostahl. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thermostahl.gr, 
τηλ: 2310 723884.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ζητείται από εταιρία 
κατασκευής ηλιακών θερμοσιφώνων με έδρα 
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συστάσεις απαραί-
τητες. Ωράριο: 09:00-18:00. Τηλ: 210 5595624.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία οικιακής και επαγγελματικής 
κατασκευής - ανακαίνισης ζητεί Υδραυλικούς, 
Εργολάβους, Επαγγελματίες για μονώσεις, 
Aλουμινάδες, Ξυλουργούς, Ηλεκτρολόγους 
για συνεργασία. Τηλ: 6906 636932, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-21:00.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ επίπλων ζητά Ταπετσιέρη Σαλονιών 
στην περιοχή του Ωρωπού. Ωράριο: 09:00 - 18:00. 
Τηλ: 6978 212935, 2295 079953, 6978 212935.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός με 
γνώσεις Αγγλικών και προϋπηρεσία στα ανυ-
ψωτικά (περονοφόρα) - χωματουργικά. Fax: 210 
5147189, τηλ: 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Τεχνίτης, με Γ’ 
κατηγορίας δίπλωμα, για εταιρία κατασκευής 

πρατηρίων υγρών καυσίμων, εντός και εκτός 
Αθηνών. Τηλ: 210 5325126.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος στη Θεσσαλονίκη, στην 
περιοχή αεροδρομίου. Κατά προτίμηση με γνώσεις 
στα φωτοβολταϊκά για επίβλεψη πάρκων και 
άλλα. Βιογραφικά στο e-mail: info@sungate.
ag, τηλ: 2310 459519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής-Τορναδόρος CNC, από μη-
χανουργείο στα Οινόφυτα. Γνώση fanuc, απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@sarailis.gr, τηλ: 2262 056432.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τον Ασπρό-
πυργο, ζητεί Τορναδόρο - Φρεζαδόρο και Βοηθό 
Μηχανουργού. Fax: 210 2467924, τηλ: 6977 
459047, 210 2467924.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ με έδρα τη Β.Ι.Π.Ε. Ηρακλείου 
Κρήτης ζητά Ηλεκτρολόγο Βιομηχανικών Εγκα-
ταστάσεων με άδεια Ηλεκτρολόγου και προϋ-
πηρεσία. Εργασία μόνιμη - άριστο περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: nikos_gialitakis@yahoo.
gr, τηλ: 6981 270322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός, με πτυχίο τεχνικής 
σχολής ή ανώτερο, από βιομηχανία τροφίμων 
στον Ασπρόπυργο για στελέχωση τεχνικού 
τμήματος. Επιθυμητή προϋπηρεσία, τεχνικές 
γνώσεις, Η/Υ, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
human_resource@tsaousidis.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά Γαζωτή 
/τρια για ραφή δειγμάτων, εντός βιοτεχνίας στη 
Νέα Χαλκηδόνα. Τηλ: 6971 614128.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός για Αγγλία με 6 χρόνια 
εμπειρία, Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξυλουργός για εργασία στην Αγγλία. 
Εκπαίδευση, Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διάφορες οικοδομικές ερ-
γασίες κατασκευής πρατηρίων υγρών καυσίμων. 
Τηλ: 210 5325126.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητά Επιπλοποιό με εμπει-
ρία στο Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός - Τεχνίτης με επαγγελματικό 
δίπλωμα οδήγησης, για εργασία σε πρατήρια 
υγρών καυσίμων. Εντός και εκτός Αθηνών. Τηλ: 
210 5325126.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με γνώσεις Υδραυλικού για κα-
λοκαιρινή εργασία σε camping ως Συντηρητής. 
Τηλ: 6940 571168.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός για μόνιμη απασχόληση 
σε συσκευαστήριο φρούτων - λαχανικών στο 
Νομό Αργολίδας. Τηλ: 6948 870604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για εργασία γραφείου στην 
Αττική με αντικείμενο την σύνταξη προϋπολογι-
σμών, διαχείριση προμηθειών, σύνταξη πινάκων 
προδιαγραφών και προμετρήσεων σε ιδιωτικά 
έργα. Επιθυμητή είναι η ολοκληρωμένη εγγραφή 
στο ΤΕΕ. E-mail: info@cantreva.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχα-
νικός διαθέσιμος για απασχόληση σε εργοτάξιο 
εντός Ελλάδος. Επιθυμητή η ολοκληρωμένη εγ-
γραφή στο ΤΕΕ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cantreva.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες από κατάστημα επίπλων 
στο Μαρούσι. Άμεση εργασία, ικανοποιητικός 
μισθός, άριστο περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εκτυπωτική εταιρία ζητείται 
για άμεση πρόσληψη - Χειριστής Εκτυπωτή - 
plotter large format. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@b2bsolutioms.gr.

Στελέχη Παραγωγής- 
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη, ζητείται. Περιοχή Νέα 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9331650.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για νυφικό και 
βραδινό, ως Εξωτερική. Τηλ: 210 6011588.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στον καθαρισμό χαλιών ζη-
τάει Υπαλλήλους για όλα τα πόστα (πλύσιμο, 
συσκευασία, αποθήκευση, επισκευές) απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε ταπητοκαθαρίστηριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@deltacarpetservices.gr, τηλ: 
210 2840962.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες ως Εργάτες Γραμμής για 
εργασία σε Ολλανδική βιομηχανία τροφίμων, 
γραμμή παραγωγής. 8ωρο, εξάμηνη σύμβαση, 
διαμονή. Απαραίτητα Αγγλικά. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@atservicesnl.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πατρονίστ για ηλεκτρονικό 
πατρόν από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: aggelia01@hotmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ θυγατρική Ελληνικής Τραπέζης 
ζητά ένα άτομο, απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Θέση στέλεχος 
παραγωγής, διοίκησης και ανάπτυξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Τεχνολόγο Τροφί-
μων, κατά προτίμηση με εμπειρία στην παραγωγή 
αρτοσκευασμάτων, γνώση Η/Υ και Αγγλικών, 

κάτοικος Σχηματαρίου και γειτονικών περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: managerplant55@
gmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά Γαζωτή 
/τρια για ραφή δειγμάτων, εντός βιοτεχνίας στη 
Νέα Χαλκηδόνα. Τηλ: 6971 614128.

ΤΟ KASSANDRA Palace Hotel & Spa 5* ξενο-
δοχείο στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό 
Λογιστή - Αποθηκάριο, με γνώσεις αποθήκης. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών-Αποθηκάριος 
από το ξενοδοχείο Malia Bay Beach Hotel & 
Bungalows στα Μάλια Κρήτης. Ανάλογη εμπειρία 
απαραίτητη. E-mail: info@maliabay.gr, fax: 2897 
032225, τηλ: 2897 032853, κος Κοντοκώστας 
Γ. Γιάννης.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός για 
μαρίνα-επισκευαστική μονάδα σκαφών στη 
Λέρο, πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα προ-
σόντα: προϋπηρεσία, δυνατότητα επισκευών 
και εγκαταστάσεων, πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής, στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπλη-
ρωμένες, μόνιμη εγκατάσταση στη Λέρο. E-mail: 
cv@lerosmarina.gr.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
- Μεταφορές-Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φαρμακευτική εταιρία Αποθη-
κάριος με άδεια Χειριστή Κλαρκ και γνώσεις 
διαχείρισης αποθήκης. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ, 
Office και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dtsaidas@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης 
ζητεί έμπειρους Οδηγούς. Απαραίτητα: λευκό 
ποινικό μητρώο, άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ 
για 2 χρόνια τουλάχιστον, ιατρικό πιστοποιητι-
κό υγείας, άριστα Ελληνικά, επιπλέον προσόν 
Αγγλικά. Ε-mail: accounts1@fenix-group.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Υπεύθυνο Αποθήκης 
και Διακίνησης, με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε 
μηχανογραφημένη αποθήκη, γνώση Η/Υ, κάτοικος 
Σχηματαρίου και γειτονικών περιοχών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: managerplant55@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί Skoda Octavia 4, μοντ 08, 
για ολόκληρη βάρδια. Απαραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, 
εγγύηση. Fax: 210 9613593, τηλ: 6977 297738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας, με δίπλωμα από 
μεταφορική εταιρία. Τηλ: 210 3303551, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με Γ’ κατηγορίας δίπλωμα, 
άριστος γνώστης πρακτορείων και Αττικής. Συ-
στάσεις απαραίτητες. Τηλ: 210 5595624, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-19:00. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για Toyota Avensis. 
Απαραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, εγγύηση, εναλλάξ 
βάρδια. Περιοχές: Άνω Λιόσια, Καματερό. Τηλ: 
6974 024797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για Toyota Avensis. Απα-
ραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, εγγύηση, εναλλάξ βάρδια 
στο Μενίδι. Τηλ: 6974 024797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για Toyota Avensis. 
Απαραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, εγγύηση, εναλλάξ 
βάρδια. Περιοχές: Άγιοι Ανάργυροι, Περιστέρι 
και Πετρούπολη. Τηλ: 6974 024797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας, 
για 50άρι πούλμαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
210 2584104.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Oδηγός Ταξί από εταιρία για Mercedes 
Ε220, 12ος 2003, αυτόματο κιβώτιο ολόκληρο. 
Απαραίτητα: κάρτα εγγύηση ΙΚΑ, έξοδα ιδιοκτήτη. 
Τηλ: 210 9349794.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Γ΄ΠΕΙ - Πωλητές σοβαροί 
- υπεύθυνοι, με όρεξη, για διανομή τροφίμων, 
πρωινή, βασικός, ασφάλεια και bonus επί των 
πωλήσεων. Τηλ: 693 6517526, ώρες επικοι-
νωνίας 22:00 μμ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά Οδηγό για 
μετακίνηση πελατών στη θέση της υποδοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paradiseview.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Αποθήκης για μερική 
απασχόληση, από ηλεκτρονικό κατάστημα βα-
πτιστικών για παραλαβή εμπορευμάτων και 
διεκπεραίωση αποστολών για πρωινή 4ωρη 
απασχόληση. Απαιτούνται Αγγλικά, υπολογι-
στές και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: career@ladopano.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί. Περιοχή Ζωγράφου. 
Ωράριο 23:00-13:00. Ειδική κάρτα, εγγύηση. 
Τηλ: 6975 906868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με άδεια 5ης κατηγορίας με 
όρεξη για δουλειά και προϋπηρεσία σε μεταφορική 
εταιρία. Τηλ: 6977 310078.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel που 
βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια στην Αγία Άννα 
αναζητά Οδηγό για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 

συνέχεια στη σελ. 34
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Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
dalla@maestrogroup.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Υπεύθυνο Αποθήκης, 
με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε μηχανογραφη-
μένη αποθήκη, γνώση Η/Υ, κάτοικος Σχηματαρίου 
και γειτονικών περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
managerplant55@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Bοηθό Αποθηκάριου με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων 
και σχετική προϋπηρεσία. Κάτοικος κοντινών 
περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από εμπορική επιχείρηση στην 
Καλαμάτα για οργάνωση της αποθήκης και 
παράδοση των παραγγελιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitra2104@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για 4* ξενοδοχείο στην πα-
ραλία, 12 θέσεων minivan. Απαραίτητα: Ελλη-
νικά, πολύ καλά Αγγλικά και άλλη μία γλώσσα 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Αποθηκάριος ξενοδοχείου 
από ξενοδοχείο στη νότια Ρόδο. Ομαδικό πνεύ-
μα εργασίας/επιμελής /προσεκτικός τόσο στην 
αξιολόγηση προσφορών όσο και στην ποιότητα. 
Καλός μισθός/bonus στόχων/διαμονή/διατροφή, 
ασφάλιση/ΙΚΑ. E-mail: gm@costalindia.gr.

 

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Συνεργάτης από τουριστικό 
γραφείο για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων 
με γνώση του συστήματος κρατήσεων Amadeus 
και άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kefitours.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕIO πολυτελείας στις Κυκλάδες ζητά 
Υπάλληλους Υποδοχής και Κρατήσεων με προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.
gr, τηλ: 2284 051976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για εποχική απασχόλη-
ση σε ξενοδοχείο στον Πλαταμώνα Πιερίας. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Παρέχεται και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olymposhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια με εμπειρία 
από ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: 
διαμονή - φαγητό - μισθός. Τηλ: 6980 857584.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Ήπειρο ζητά Διευθυντή 
ξενοδοχείου με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hotelanta@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στην περιοχή Βου-
λιαγμένης ζητεί Groom με ανάλογη προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία πολυτελείας τουλάχιστον 3 ετών. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: rd@divaniapollon.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Προϊσταμένης ζητείται για θερινή περίοδο 
με εμπειρία σε μεγάλες μονάδες. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής και Καμαριέρα 
για εποχική απασχόληση στη Σκόπελο. Παρέχεται 
και διαμονή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: gm.blue@skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Κρατήσεων από μεγάλη 
ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Φολέγανδρο, με 
γνώσεις ΕΡΜΗ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ζητεί νέ-
ους -ες, με προϋπηρεσία και άδεια οδήγησης, 
με γνώσεις Αγγλικών ή Ρωσικών, για εργασία 
σε υποκαταστήματα της εταιρίας και εντός ξε-
νοδοχείων. Τηλ: 2810 370118.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από το Grecotel 
Pella Beach 4* στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Απα-
ραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, άριστη γνώ-
ση Αγγλικών και Γερμανικών. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: reservations.pb@
grecotel.com.

5ΣΤΕΡΟ ξενοδοχείο της Κω, επιθυμεί να προ-
σλάβει 8 εμφανίσιμες για το beach bar. Μισθός 
700-750€ καθαρά και σίτιση, στέγαση δωρεάν 
και ασφάλιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: hrdchainhotel@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος αναζητά, για τα κε-
ντρικά γραφεία Αθηνών, άτομα για την εκπόνηση 
πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν άριστα την Aγγλική γλώσσα. Βιο-
γραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: j.blaki@
skopeloshotels.eu.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητεί έμπειρο 
Υπεύθυνο Προμηθειών με καλή γνώση ξενοδο-
χειακού προγράμματος αποθήκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία Αθηνών ζητεί άτομο, με 
εμπειρία στον τουριστικό κλάδο, για διαχεί-
ριση πωλήσεων, σταθερό μισθό, επικοινωνι-
ακές ικανότητες, Αγγλικά, δίπλωμα μηχανής. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: info@
athensopentour.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο, Προσωπικό για την Υπο-
δοχή με άριστη γνώση Γερμανικών και σχετική 
προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική επιθυμεί να προσλά-
βει Προσωπικό για την σεζόν 2015 για τις εξής 
θέσεις: Υπάλληλος Υποδοχής, Καμαριέρα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: manager@halkidikihotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο, αναζητά Υπαλλή-
λους Υποδοχής, απόφοιτοι Σχολής Τουριστικών 
επαγγελμάτων, με προϋπηρεσία/ γνώσεις Η/Υ 
και κατοχή Αγγλικής γλώσσας. Δεύτερη γλώσσα 
θα ληφθεί υπόψιν. Ε-mail: info@dionysoshotel.
gr, τηλ: 22890 23313-6944 511082, fax: 22890 
23402.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στον Ορνό Μυκόνου, αναζητά 
Προσωπικό για τη θερινή σεζόν, ως Καμαριέ-
ρες. Απαραίτητη προϋπόθεση, προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dionysoshotel.gr, τηλ: 22890 23313, 6944 
511082, fax: 22890 23402.

RECEPTIONISTS ζητούνται για 4 αστέρων ξενο-
δοχείο στην Πάρο με απαραίτητη γνώση Ιταλικής 
γλώσσας, απαραίτητη προϋπηρεσία σε υποδοχή 
και εξυπηρέτηση πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karmaportoparos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Προϊσταμένη 
Ορόφων / Housekeeper με προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για ενοικιαζόμενα δωμάτια 
στη Νάξο με εξασφαλισμένη διαμονή και διατροφή. 
Μισθός 600€, 09:00-21:00. Τηλ: 6975 948094.

ΤΟ ANOTHERTOU αναζητά Υπάλληλο με γνώση 
Η/Υ, excel και Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση (γνώση FORTHCRS, Sabre 
κλπ.). Mόνο εφόσον πληρούνται οι αναφερόμε-
νες γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
anothertour.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Almyra Hotel & Village στην Ιε-
ράπετρα Κρήτης για την season 2015, Υπάλληλο 
Υποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: almyragm@
giannoulishotels.com.

RECEPTIONIST required for hotel in Santorini. 
Good English knowledge essential, experience 
preferential. CVs: info@avatonresort.com.

ΤΟ THALATTA Seaside Hotel στη Βόρεια Εύβοια 
στην Αγία Άννα αναζητεί για απασχόληση την 
καλοκαιρινή σεζόν 2015 Executive Housekeeper. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
dalla@maestrogroup.gr, κωδ: ex.house.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στην περιοχή Βου-
λιαγμένης ζητεί Υπάλληλο Υποδοχής με ανάλογη 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία πολυτελείας του-
λάχιστον 3 ετών. Βιογραφικά στο e-mail: rd@
divaniapollon.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης 
ζητεί έμπειρους Οδηγούς. Απαραίτητα: λευκό 
ποινικό μητρώο, άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ 
για 2 χρόνια τουλάχιστον, ιατρικό πιστοποιητι-
κό υγείας, άριστα Ελληνικά, επιπλέον προσόν 
Αγγλικά. Ε-mail: accounts1@fenix-group.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Κω ζητά Receptionist. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε υπο-
δοχή ξενοδοχείου και η καλή γνώση Γερμανικής 
γλώσσας. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: p.kontaxakis@palazzodelmare.gr.

ONE OF THE most luxurious five star hotels 
in Mykonos is searching for a Guest Relations 
Agent. CVs: hrmykonos@outlook.com.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island 
Services Santorini, αναζητά Υπάλληλο για το 
τμήμα εκδρομών και εισιτηρίων. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καθώς και η 
απαραίτητη γνώση Η/Υ-Αγγλικών. Προσφέρεται 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@
santorini.his.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής από ξενοδοχείο με απαραί-
τητες γνώσεις υδραυλικών, συντήρησης πισινών, 
καυστήρων, ηλεκτρολογικών, κλιματιστικών και 
γενικών εργασιών. Τηλ: 210 3311240.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Νομό Άρτας, ζητά Receptionist 
με ανάλογα προσόντα και προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 8079426.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητά Μουσικό με 
μπουζούκι για την Ελληνική βραδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων για 
πλήρη απασχόληση (όλο το χρόνο) σε ξενοδοχείο 
στην Πορταριά Πηλίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@valeni.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για το Τουριστικό Τμήμα, 
από PCO με εξειδίκευση στα ιατρικά Συνέδρια. 
Απαραίτητα: άριστα Αγγλικά-έκδοση αεροπορικού 
εισιτηρίου (σύστημα Sabre)-άριστη χρήση Η/Υ-
χρήση συστήματος Travel Force-προϋπηρεσία 
2-3ετών σε αντίστοιχη θέση. E-mail: info@
free-spirit.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά Οδηγό για 

μετακίνηση πελατών στη θέση της υποδοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paradiseview.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά άτομο για υπο-
δοχή και service. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών, 
δυνατότητα διαμονής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paradiseview.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά νέα Υπάλληλο 
Υποδοχής. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Δυνατότητα διαμονής εντός του ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paradiseview.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing 
από γνωστή εταιρία ενοικιάσεων πολυτελών 
σκαφών αναψυχής. Τουλάχιστον 2ετής προϋ-
πηρεσία σε αντίστιχη θέση ή τουριστικό γραφείο, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Ελληνικών και Η/Υ. 
Ε-mail: info@all4yachting.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Charter Broker από γνωστή εταιρία 
ενοικιάσεων πολυτελών σκαφών αναψυχής. 
Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή σε τουριστικό γραφείο, άριστη γνώση 
Αγγλικών, Ελληνικών και Η/Υ. Ε-mail: info@
all4yachting.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Αθήνα ζητά Floor 
Supervisor για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvathenshotel@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή επιχείρηση στην 
Πρέβεζα Υπεύθυνος Κρατήσεων με προϋπη-
ρεσία για να αναλάβει τις κρατήσεις. Η κατοχή 
πτυχίου τουριστικών θεωρείται σημαντική. Τηλ. 
6976 759267.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό εξειδικευμένο όλων των 
ειδικοτήτων για την τουριστική σεζόν 2015, για 
τους κλάδους: ξενοδοχεία, καφετέριες-εστιατόρια, 
κέντρα διασκέδασης. Τηλ: 2821 503033, 6992 
186229, 6949 663014.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis 5* στο Ηράκλειο 
Κρήτης ζητείται Front Office Manager. Βιογραφικά 
στο e-mail: capsis-crete@capsis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για υποδοχή - κρατήσεις 
και bar στο ξενοδοχείο Οδυσσέας στο Πολύχρο-
νο Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
odysseas.net.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel που 
βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια στην Αγία Άννα 
αναζητά Οδηγό για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
dalla@maestrogroup.gr.

Η VILLA Marandi Luxury Suites στη Νάξο, ζητά 
Προσωπικό για reception-κρατήσεις. Σχετική 
εμπειρία επιθυμητή. ‘Άπταιστα Αγγλικά απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: villamarandi@gmail.
com, τηλ: 210 8072401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, με προϋπη-
ρεσία, για καλοκαιρινή σεζόν, σε ξενοδοχείο 4 
αστέρων στην Πάρο. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άπταιστη γνώση Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: holidayparos@hotmail.
com, τηλ: 22840 91284.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά βραδινό 
Bellman. Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
Άριστη γνώση Αγγλικών, ευγένεια, ευχάριστη 
και φιλική προσωπικότητα. Δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: nhotel1@gmail.com.

TO ARESSANA Spa Hotel Santorini ζητά Προ-
σωπικό για τη θέση Guest relations - PR. Βι-
ογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Zafolia ζητεί σπουδαστές 
τουριστικών σχολών για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Γυμνάστρια 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητά Γερ-
μανικά ή Ρώσικα για Animation. (άθλημα, χορό, 
aerobic, κλπ). Βιογραφικά στο e-mail: staff@
thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Νight Auditor 
με καλή γνώση Αγγλικών, προγράμματος ΕΡ-
ΜΗΣ, προϋπηρεσία και συστάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: staff@thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ5* στη Ζάκυνθο ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής με πολύ καλά Αγγλικά, Γερμανικά, 
καλή γνώση ΕΡΜΗ, προϋπηρεσία και συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: staff@thebay.gr, fax: 
26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά νέα για μασάζ, 
θεραπείες, περιποίηση σώματος και προσώπου. 
Πολύ καλά Αγγλικά, συστάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: staff@thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Πολυτελείας στις Κυκλάδες ζητά 
Υπάλληλους όλων των ειδικοτήτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@astirofparos.gr, τηλ: 
2284051976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Ρεσεψιόν από ξενοδοχείο 
στη νότια Κρήτη, περιοχή Πλακιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikosvardakis971@gmail.com τηλ: 
6946 790370.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για διάφορες θέσεις 
σε τουριστικές ειδικότητες ανά την Ελλάδα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tourism.cvs@gmail.com.

RECEPTIF Recherche Representant(e) 
Francophone pour la saison 2015, Crete et 
Rhodes Avril-Octobre, Zakynthos Mai-Septembre. 
Aeroport, assistance clients, ventes excursions. 
Permis de conduire indispensable. Tel: 2810 
344206, e-mail: manager@select-holidays.gr.

IF YOU ARE business-minded, and you have 
communication skills-speak fluently English 
(German-Italian-French-Russian will take as 
a plus) bonus system, full training, shared 
accommodation-3 daily meals. CVs: ibaltina92@
gmail.com, Inga Blatina.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 
για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητες γνώσεις 
αεροπορικού εισητηρίου και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@simeonidistours.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητεί έμπειρο 
Υπεύθυνο Προμηθειών (FnB Controller - Λογιστής) 
με καλή γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος 
αποθήκης και λογιστικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

 

Εστίαση- Μάγειρες  
- Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σερβιτόρου με εμπειρία, 
ευπαρουσίαστος, για ψαρομεζεδοπωλείο στο 
Κερατσίνι. Τηλ: 210 4005190, 6977 708938.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητεί FnB 
Controller με καλή γνώση ξενοδοχειακού προ-
γράμματος αποθήκης και λογιστικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εποχική απασχόληση 
σε εστιατόριο ξενοδοχείου στον Πλαταμώνα Πι-
ερίας. Γνώστης της Ελληνικής / Μεσογειακής 
κουζίνας, με εργασιακή εμπειρία. Παρέχονται: 
ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση, διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olymposhotel.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για το 
κατάστημα λιανικής της Kayak Boutique στη 
Γλυφάδα Σερβιτόρους - Βοηθούς με εμπειρία. 
Βιογραφικά με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο 
e-mail edesmataglifadas@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με δίπλωμα, μοτοποδήλατο 
και προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση και μό-
νιμη εργασία. Τηλ: 210 6124644, 6937 199133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καφεκοπτείου από καφε-
κοπτείο στον Πειραιά. Ευχάριστη, προσεγμένη 
εμφάνιση, επικοινωνιακή για πωλήσεις και πα-
ρασκευή ροφημάτων. Τυχόν προϋπηρεσία θα 
ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: anna.harissi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη με Αγγλικά για 
latin bar στη Ρόδο. Παρέχεται διαμονή, διατροφή 
και πλήρης ασφάλιση. Τηλ: 211 4113610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman για latin Bar στη Ρόδο, 
έμπειρος, εμφανίσιμος με πολύ καλά Αγγλικά. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή, πλήρης ασφάλιση 
και ικανοποιητικές απολαβές. Τηλ: 211 4113610.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort στη Γεωρ-
γιούπολη Χανίων ζητά Κρεοκόπτη για τη σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία ζύμης Αρτεργάτης 
με απαραίτητη γνώση σφολιάτας για οκτάωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6950 776651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Β’ για κεντρική κουζίνα με-
γάλης ξενοδοχειακής μονάδας στην Κέρκυρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: p.koyt@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από καφετέρια στην περιοχή Διοι-
κητηρίου με εμπειρία (για παραγωγή και σέρβις). 
Τηλ: 6977 223393, κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για εποχική απασχόληση 
στον Πλαταμώνα Πιερίας. Παρέχεται και διαμονή. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
olymposhotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη νέα για μερική / πλήρη 
απασχόληση σε bar στον Κάλαμο Λευκάδος. Ευ-
χάριστος χαρακτήρας και όμορφο παρουσιαστικό 
είναι απαραίτητα. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 
6980 21773.

ΒΟΗΘΟΣ Ζαχαροπλάστη έμπειρος, ζητείται με 
ειδίκευση κατά προτίμηση σε φούρνο από εργα-
στήριο ζαχαροπλαστικής στον Πειραιά, ωράριο 
10:00 - 14:00. Τηλ: 6946 531232.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από ξενοδοχείο - ταβέρ-
να στη Νότια Κρήτη - Πλαγιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: nikosvardakis1971@gmail.com, τηλ: 
6946 790370.

ΒΟΗΘΟΙ Μάγειρες (2) και Ψήστης - Τυλιχτής 
ζητούνται από εστιατόριο - bar στο Σιδάρι Κέρκυ-
ρας. Παρέχεται διατροφή, μισθός - ασφάλιση, για 
περίοδο από μέσα Απριλίου έως τέλη Οκτώβρη. 
Τηλ: 6908 654084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες και Σερβιτόροι-ες από 
εστιατόριο σε νησί, για 5μηνη καλοκαιρινή 
απασχόληση. Παρέχονται στέγαση - σίτιση, 
ικανοποιητικός μισθός. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία, απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Μισθός 700€. 
Τηλ: 6976 940091.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ επαγγελματίες ζητούνται για υπο-

δοχή από εστιατόριο στη Μύκονο, απαραίτητα 
γνώση ξένων γλωσσών. Τηλ: 6980 573638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Υπάλληλος στη θέση του Μά-
γειρα για μόνιμη απασχόληση σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό στη Γερμανία. Τηλ: 
6975 424000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, από εστιατόριο της Πάτρας, 
απόφοιτος σχολής για μερική πρωινή απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: kon.taxservices@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για εποχική εργασία 
σε εστιατόριο - καφέ. Απόφοιτοι Τουριστικής 
Σχολής με πολυετή εμπειρία, γνώστες Αγγλικής 
γλώσσας και γνώση χειρισμού PDA. Ομαδικό 
πνεύμα εργασίας, ευπαρουσίαστες/ευγενικές. 
E-mail: voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για εργασία στο Εξωτερικό. 
Τηλ: 0044 7838582755.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ και δυο Μάγειρες Β’ για 
εργασία σε Ελληνικό εστιατόριο στο κέντρο της 
Γλασκώβης. Βιογραφικά στο e-mail: george.i@
talktalk.net, τηλ: 0044 7838582755, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα /ος για εποχική απασχόληση 
στην Σκόπελο. Παρέχεται και διαμονή. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: gm.blue@
skopeloshotels.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για αναψυκτήριο, εμφανίσιμη 
με εμπειρία στην κατασκευή σάντουιτς, καφέ 
και χυμών. Τηλ: 6971 878447, 211 4113865.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Food and Beverage Manager για άμεση 
πρόσληψη άμεση πρόσληψη, για εργασία στη 
Φολέγανδρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
choraresort.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Chef και Βοηθό Μάγειρα 
με γνώσεις μεσογειακής κουζίνας. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paxosbeachhotel.gr.

ΤΟ TSAK-BAM αναζητεί νέους -ες για κρέπα. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsakbam54@gmail.com, 
τηλ: 6985 656150, 24270 29700.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική επιθυμεί να προ-
σλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για τις εξής 
θέσεις: Μάγειρας, Βοηθός Μάγειρα, Σερβιτόρος/α, 
Barman, Beach-Boy. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@halkidikihotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Χαλκιδική επιθυμεί να προ-
σλάβει Προσωπικό για τη σεζόν 2015 για τις εξής 
θέσεις: Μάγειρας, Βοηθός Μάγειρα, Σερβιτόρος/α, 
Barman, Beach-Boy. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@koviouholidayvillage.com.

ΖHTEITAI Σερβιτόρος με γνώσεις οινολογίας σε 
wine-bar στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 6973 348189.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για βραδυνή εργασία 
part time σε μπαράκι στο Μαρούσι. 3-4 φορές την 
εβδομάδα 5€ η ώρα. Προϋπηρεσία όχι απαραίτη-
τη. Ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 6992 141738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με γνώση και Ψήστης, σε 
ξενοδοχείο 4 αστέρων στα Χανιά Πηλίου. Λειτουρ-
γεί όλο το χρόνο. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@anamarpelion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεπαδόρος για γνωστή κρεπερί στον 
Πειραιά για μόνιμη συνεργασία. Τηλ: 210 4624286, 
ώρες επικοινωνίας 18:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης με τουλάχιστον 10ετή προϋ-
πηρεσία, γνώσεις Αγγλικών, καλές αποδοχές, 
φιλικό περιβάλλον. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
6945 363872.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’ Β’ Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στον Ορνό Μυκόνου, αναζητά 
Προσωπικό για τη θερινή σεζόν, όπως Bartender 
και Υπεύθυνο buffet πρωινών. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση, προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dionysoshotel.gr, 
τηλ: 22890 23313, 6944 511082, fax: 22890 
23402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Almyra Hotel & Village στην Ιε-
ράπετρα Κρήτης για την season 2015, Maitre 
(προϊστάμενο) εστιατορίου και bar. Βιογραφικά 
στο e-mail: almyragm@giannoulishotels.com.

WAITER with experience required for Deluxe 
Boutique hotel in Santorini. Good English 
knowledge essential. CVs: info@avatonresort.
com, tel: 22860 28988.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για καφέ - εστιατόριο στις 
40 Εκκλησίες. Βιογραφικά στο e-mail: alfa43@
otenet.gr, τηλ: 2310 918326.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα για καφέ - εστιατόριο στο 
Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: alfa43@otenet.gr, τηλ: 2310 918326.

ΤΟ ΚΑΦΕ Flora στη Σαντορίνη ζητάει για εργασία 
Σερβιτόρους με γνώση Αγγλικών, bar Μάγειρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: p-karras@otenet.gr, τηλ: 
6976 085953, 22860 71349. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τυλίχτριες για service για σου-
βλατζίδικο στο Κέντρο. Μόνο εμφανίσιμες. 
Τηλ: 6986 917407.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για bar - service, για καφέ στην 
Τούμπα. Τηλ: 6945 429395, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης και Βοηθός με εμπει-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@stavratis.gr, 
τηλ: 6948 746234.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman με προϋπηρεσία με γνώση 
Αγγλικών, για να δουλέψει στη Ρόδο. Καλές 
αποδοχές και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα με γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία να εργαστεί στη Ρόδο, με καλές 
αποδοχές, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: akouteri@
gmail.com.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ και συσκευασία τυποποιη-
μένων σάντουιτς-σαλατών, ζητούνται από εταιρία 
τροφίμων για μόνιμη βραδινή απασχόληση, Πα-
ρασκευαστές-τριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία-
ομαδικό πνεύμα-επαγγελματισμός. Ασφαλιστική 
κάλυψη, εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6946 002343, κος Δημήτρης, ώρες επικοινωνίας 
18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο κουζίνας για το Σαββατοκύ-
ριακο με γνώση στα τηγάνια, στη σχάρα και σε 
διάφορες βοηθητικές εργασίες στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6947 137710.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη για εργασία σε sports 
καφέ στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6942 409868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος και Βοηθός Σερβιτόρου 
από ξενοδοχείο στις Κυκλάδες. Βιογραφικά στο 
e-mail: androshol@otenet.gr, fax: 2282 071097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στις Κυκλάδες Μάγει-
ρας / Σεφ και Βοηθός Μάγειρα. Βιογραφικά στο 
e-mail: androshol@otenet.gr, fax: 2282 071097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις μπουφέ / σέρβις, 
κατά προτίμηση σέρβις στην περιοχή της Ανά-
βυσσου. Παρέχεται ημερομίσθιο και ασφάλιση 
ΙΚΑ. Τηλ: 6974 077903.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά άτομο για υπο-
δοχή και service. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών, 
δυνατότητα διαμονής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paradiseview.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος /α με προϋπηρεσία 
για γνωστό κινέζικο εστιατόριο στο Χαλάνδρι. 
Ωράριο εργασίας καθημερινά από τις 17:30. Τηλ: 
6941 650001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1) Βοηθός Αρτοποιός 2) Βοηθός Ζα-
χαροπλάστης. Εργασία σεζόν 2015. Κως Δωδε-
κάνησος. Τηλ: 6955 693498, ώρες επικοινωνίας 
9:00-13:00 - 17:00-20:00, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό εξειδικευμένο όλων των 
ειδικοτήτων για την τουριστική σεζόν 2015, για 
τους κλάδους: ξενοδοχεία, καφετέρειες-εστια-
τόρια, κέντρα διασκέδασης. Τηλ: 2821 503033, 
6992 186229, 6949 663014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας για ξενοδοχείο. Τηλ: 
6972 841700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα από παραθαλάσσιο 
cafe lounge bar, για τις εξής θέσεις: Μάγειρας - 
Μπουφετζής - Barman - Barista- Service - Beach 
boy. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ak.kappa@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εργασία σε ελληνι-
κό εστιατόριο στο κέντρο της Γλασκώβης. Το 
εστιατόριο είναι το Elia Greek restaurant. Τηλ: 
0044 2219988.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι για ξενοδοχείο 5* 
στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: pr@
princessofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman - Σερβιτόρα για καθημερινή 
βραδινή εργασία σε σοβαρό καφέ - ελληνάδικο 
στην περιοχή της Λευκάδας. Προσφέρεται καλό 
μεροκάματο, εισιτήριο και διαμονή πληρωμένα. 
Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βarwoman εμφανίσιμη για βραδινή 
καθημερινή εργασία σε σοβαρό μπαράκι - ελ-
ληνάδικο στη Σύρο. Καθημερινό ημερομίσθιο, 
εισιτήριο και διαμονή πληρωμένα. Τηλ: 6981 
347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη 
για βραδινή εργασία σε σοβαρό μπαράκι - ελ-
ληνάδικο στην περιοχή Αγρινίου. Ικανοποιητικό 
ημερομίσθιο. Πληρωμή καθημερινή, και διαμονή. 
Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη 
για βραδινή καθημερινή εργασία σε σοβαρό 
μπαράκι - ελληνάδικο στην Τρίπολη και στην 
Σπάρτη. Καθημερινή πληρωμή. Εισιτήρια και 
σπίτι πληρωμένα. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Barwoman ή Σερβιτόρα εμφα-
νίσιμη για βραδινή εργασία σε καφέ - κλαμπά-
κι - ελληνάδικο στη Μυτιλήνη και στη Λήμνο. 
Πολύ καλό μεροκάματο. Εισιτήρια και διαμονή 
πληρωμένα. Τηλ. 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη και έμπειρη barwoman 
για βραδινή καθημερινή εργασία σε σοβαρό μπα-
ράκι-ελληνάδικο στην περιοχή Χανίων Κρήτης. 
Υψηλό ημερομίσθιο. Παρέχονται εισιτήρια και 
διαμονή. Τηλ: 6981 347127.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Ζάκυνθο, ζητού-

νται άτομα για εργασία στο τμήμα κρεοπωλείο-
αλλαντικά-τυροκομικά, ικανοποιητικός μισθός, 
απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. E-mail: plessasxondriki@gmail.com, 
τηλ: 26950 44516, κος Μιχάλης, ώρες επικοι-
νωνίας πρωινές ώρες.

5ΣΤΕΡΟ ξενοδοχείο της Κω, επιθυμεί να προ-
σλάβει 8 εμφανίσιμες για το beach bar. Μισθός 
700-750€ καθαρά και σίτιση, στέγαση δωρεάν 
και ασφάλιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: hrdchainhotel@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Βουλιαγμένη 
ζητεί Υπεύθυνο Captain για τα εστιατόρια ή τους 
χώρους εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, με ανά-
λογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία πολυτελείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@divaniapollon.gr.

ONE OF THE most luxurious hotels in Mykonos is 
searching for a Restaurant Hostess. Preference 
will be given to girls with prior restaurant 
experience. CVs: hrmykonos@outlook.com.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή Τεχνολόγος ΦΠ από 
εταιρία αγροεφοδίων και gardening με φυτά, 
λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα στην περιοχή 
Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης για το τμήμα πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: gardenplus@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή απόφοιτος φυτικής για 
εργασία σε εταιρία απολυμάνσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@parasitocenter.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι με πείρα για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες στο Λαγονήσι. Τηλ: 
6944 561056.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y και Αγγλικών, για το τμήμα 
Πωλήσεων από μεγάλη εταιρία ζωοτροφών στην 
Αγχίαλο, Θεσσαλονίκης. E-mail: n.pistofidis@
agrohellas.com, τηλ: 2310 710004, 2310 710005.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τσοπάνης στη Χαλκίδα. Τηλ: 6985 
867640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με ή χωρίς προϋπηρεσία 
για εργασία σε φυτώριο στην Κηφισιά. Ωράριο: 
10:00-17:00. Τηλ: 6944 844107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με εμπειρία, για μεγάλο 
βιολογικό αγρόκτημα στο νομό Αττικής. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6945 263929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος επικοινωνιακός, με ομαδικό 
πνεύμα εργασίας, δυνατότητα επαφής - διαχείρισης 
πελατών για εταιρία χονδρικής οπωροκηπευτικών 
κεντρικής λαχαναγοράς Ρέντη. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
ts_marianna@yahoo.gr, τηλ: 6987 787937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, fax: 2310 
710006, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

Αισθητική- Μόδα -Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για επιχείρηση Spa - Χαμάμ 
στην Κω με γνώση Αγγλικών και προαιρετική 
γνώση άλλων γλωσσών, φυσικοθεραπείας, μασάζ. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: hrartemishamam@
gmail.com.

ΜΟΝΤΕΛΑ ζητούνται από βιοτεχνία νεανικών 
γυναικείων ενδυμάτων για φωτογράφιση. Τηλ: 
210 2022943, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 16:00.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται από studio στην Αρτέμιδα 
με γνώσεις TRX και cross training. Τηλ: 22940 
87852, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος Windsurf με γνώσεις ιστι-
οπλοΐας, με Αγγλικά και εμπειρία απαραίτητα. 
Περιοχή Σχινιά Μαραθώνα. Τηλ: 22940 55965, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-19:00.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται με προϋπηρεσία και πτυχίο 
για το χώρο του fitness σε γυμναστήριο. Βι-
ογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: info@
athlos-gym.gr, ώρες επικοινωνίας 09:00-23:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μουσείο Πατησίων ζητεί 
έμπειρο Κομμωτή - Βαφέα, με άριστη γνώση 
υπηρεσιών κομμωτηρίου, για 5ήμερη απασχό-
ληση και συνεχές ωράριο. Τηλ: 6977 339259.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ής ζητείται από κομμωτήριο 
στην περιοχή Μουσείου Αθηνών, γνώσεις σε 
βαφές κούρεμα, χτένισμα, μανικιούρ - πεντι-
κιούρ. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών. Μισθός 
αναλόγως προϋπηρεσίας, αμοιβή συζητήσιμη. 
Τηλ: 6977 339259.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Ηλιούπολη ζητεί πεπειραμένη 
Μανικιουρίστ. Τηλ: 210 9930205.

ΝΕΕΣ ζητούνται για μανικιούρ - πεντικιούρ, χτέ-
νισμα καθώς και Βοηθός για σαλόνι. Πλησίον 
μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, Βριλήσσια. Τηλ: 
210 6004219.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη, εμφανίσιμη, ζητεί-
ται για 8ωρη απασχόληση. Μισθός, ασφάλεια. 
Περιοχή Κέντρου Αθήνας. Τηλ: 6944 646360.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ «Konstantinos Coiffure» στο Νέο 
Ηράκλειο ζητεί Κομμωτή -τρια με εμπειρία σε 
κούρεμα, χτένισμα και βαφείο, επαγγελματική 
εξέλιξη, άριστες συνθήκες εργασίας. Τηλ: 210 
2819759.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση από σαλόνι 
ομορφιάς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 
2311 242841.

5ΣΤΕΡΟ ξενοδοχείο στην Κύπρο ενδιαφέρεται 
να προσλάβει 5 άτομα με 3ετή προϋπηρεσία στο 
spa massage. Παρέχεται διαμονή, διατροφή δω-
ρεάν, ασφάλιση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: chainhotelcvs@gmail.com.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΕΣ, Γυμναστές ζητούνται για συ-
νεργασία με πολυεθνική. Τηλ: 6958 468701, 
6987 090049, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 16:00.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - Διατροφολόγος ζητείται για 
συνεργασία με πολυεθνική. Τηλ: 6958 468701, 
6987 090049, ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΓΥΜΝΑΣΤHΡΙΟ που εδρεύει στο γήπεδο Καραϊ-
σκάκη στις θύρες 15-17 αναζητά νεαρή, έμπειρη, 
με πτυχίο από ΤΕΦΑΑ και ειδίκευση στα βάρη, 
για 4ωρη απασχόληση. E-mail: kodob3ast@
msn.com, τηλ: 6980 820593, κος Αλεξανδρίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - έμπειρη Κομμώτρια για νέο 
κομμωτήριο στο κέντρο. Τηλ: 6978 678874, 
κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Αισθητικός για σεζόν για το Sea 
of spa στη Μύκονο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
seaofspamukonos@hotmail.com, τηλ: 6971 
781698.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται 
από εταιρία ευεξίας - διατροφής. Ανεξάρτητη 
αντιπροσώπευση για ανάπτυξη των εμπορικών 
δικαιωμάτων, υψηλές αποδοχές, bonus, παρέχεται 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΤΟ ARESSANA Spa Hotel Santorini ζητά Προσω-
πικό για το spa. Βιογραφικά στο e-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

TO BOUTIQUE Hotel στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης 
ζητά νέα για τη θέση της Spa Therapist/Manager, 
με σχετική προϋπηρεσία και καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
otrstaff2014@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά Γυμνάστρια 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητά Γερ-
μανικά ή Ρώσικα για Animation. (άθλημα, χορό, 
aerobic, κλπ). Βιογραφικά στο e-mail: staff@
thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ζάκυνθο ζητά νέα για μασάζ, 
θεραπείες, περιποίηση σώματος και προσώπου. 
Πολύ καλά Αγγλικά, συστάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: staff@thebay.gr, fax: 26950 35398.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός από ινστιτούτο αισθητικής για 
πρακτική. Βιογραφικά στο e-mail: evexia_gold@
yahoo.com, τηλ: 6945 665918.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία για πλήρη 
απασχόληση στη Νικήτη Χαλκιδικής. Τηλ: 2375 
023614, 6980 840449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια που να γνωρίζει από βάρη 
και προαιρετικά, σε αίθουσα για γυμναστήριο στον 
Εύοσμο. Βιογραφικά στο e-mail: amazonthes@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός απόφοιτη ΤΕΙ - ΙΕΚ για 8ωρη 
εργασία σε δερματολογικό ιατρείο. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: mfertidi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ πεπειραμένη με γνώσεις 
στο κλασσικό και κλασικομοντέρνο ρούχο, με 
εμπειρία σχεδιαστικού μηχανήματος Gerber, από 
βιοτεχνία με έδρα το Μοναστηράκι. Τηλ: 210 
3214349, 210 3212147, κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με πείρα και βασικές 
γνώσεις Γερμανικών, για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση στη Γερμανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: triadadelivou@gmail.com, τηλ: 0049 
719172401, κα Ελπίδα Γεωργιάδου (υπεύθυνη).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα εμφανίσιμη με εμπειρία σε χώ-
ρους spa massage στο Μαρούσι. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@gracespa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτριες νυχιών / Αισθητικοί από 
εταιρία καλλυντικών - παροχών στον Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@crystalbeauty.gr, 
τηλ: 210 4120379, 210 4120380, κα Πατέστη.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Ωράριο: 12:00 - 20:00. Τηλ: 6977 899062.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κω επιθυμεί να προσλάβει 
Αισθητικό για την καλοκαιρινή σεζόν Μάιο - Οκτώ-
βριο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
5*. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: nastzav99@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure σε studio 
νυχιών στο Παγκράτι. Απαραίτητη η γνώση τεχνη-

τών (gel και ακρυλικό). Ωράριο: 12:00 - 20:00. 
Τηλ: 6972 203433.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Spa ξενοδοχείου 5* 
στη Σαντορίνη. Γνώση Αγγλικών και σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητά νέα με γνώσεις 
μασάζ και spa με εμπειρία για τη σεζόν 2015. 
Διαμονή - διατροφή - ασφάλεια, 7ήμερο.Βιογρα-
φικά με skype στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για από studio ομορφιάς με πολύ 
καλή γνώση μανικιούρ-πεντικιούρ-αποτρίχωσης 
για μόνιμη απασχόληση στην Κυψέλη. Γνώσεις 
αισθητικής επιθυμητές. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία-επαγγελματισμός-συνέπεια. E-mail: 
goldenbeauty.info@gmail.com, τηλ: 210 8827738, 
6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Τεχνίτρια Νυχιών από κέντρο 
αισθητικής-περιποίησης άκρων στη Ρόδο για 
πλήρη ή μερική απασχόληση, ΙΚΑ, bonus. Tυχόν 
προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Bιογραφικά 
στο e-mail: shicnailsrodos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Μασέζ/Φυσιοθεραπεύτρια/Αισθη-
τικός, απόφοιτος ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, γνώση Αγγλικών, 
από επιχείρηση Spa για ξενοδοχείο στη Σαντο-
ρίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
marigold334@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για φωτογραφίσεις μαγιό - 
εσωρούχων. Άμεση πληρωμή. Βιογραφικά, με 
φωτογραφίες, στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

ΝΕΕΣ για φωτογραφήσεις ρούχων - μαγιό εσω-
ρούχων, ζητούνται. Άμεση πληρωμή. Βιογραφικά, 
με φωτογραφίες, στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

Καθαριότητα-Φύλαξη - 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Λάντζα από 15 Μαΐου - 15 
Σεπτεμβρίου. Βιογραφικά στο e-mail: k_paspatis@
yahoo.gr.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός, ζητείται ως Εσωτερική για τη 
φύλαξη ηλικιωμένης κυρίας. Συστατική επιστολή 
απαραίτητη, καλή γνώση της Ελληνικής. Περιοχή: 
Χολαργός, πλησίον του σταθμού μετρό. Μισθός, 
500€. Βιογραφικά στο e-mail: gabriellam67@
hotmail.gr, τηλ: 6893 104729.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα κάτοχος moto, δραστήρια και επι-
κοινωνιακή, για μόνιμη πλήρους ωραρίου εργασία 
αορίστου χρόνου πρόσληψης, προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 6973 375981.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομή αλληλογραφίας, 
άμεση πρόσληψη και σταθερός μισθός. Ώρες 
επικοινωνίας: 10:00 - 18:00. Τηλ: 6938 234289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική, εμφανίσιμη για οικιακές 
εργασίες και φύλαξη ηλικιωμένης στο Χολαργό, 
πλησίον μετρό. Συστατική επιστολή θα ληφθεί 
υπόψη. Ωράριο: 09:00 - 13:30. Βιογραφικά στο 
e-mail: gabriellam67@hotmail.gr, τηλ: 6983 
104729.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με δικό του μεταφορικό μέσο 
(μηχανάκι) με απαραίτητη προϋπηρεσία. Παρέχεται 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@prolife-page.com.

ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ ετοίμων ενδυμάτων, στη Νεάπολη 
Νικαίας, ζητεί πεπειραμένη Σιδερώτρια, με προ-
ϋπηρεσία σε σιδερωτήριο. Τηλ: 6947 242085.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ καθαρισμού καθώς και άτομα με 
εμπειρία στους αρχικούς και γενικούς καθαρι-
σμούς ζητούνται από εταιρία διαχείρισης κτηρίων 
στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 211 1010100, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στον καθαρισμό χαλιών ζητάει 
Υπαλλήλους για όλα τα πόστα (πλύσιμο, συσκευασία, 
αποθήκευση, επισκευές) απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ταπητοκαθαρίστηριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deltacarpetservices.gr, τηλ: 210 2840962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για περιποίηση ηλι-
κιωμένων ατόμων στις περιοχές: Ζωγράφου, 
Ιλίσια, Αμπελόκηποι. Τηλ: 6945 290922.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για νεοσύστατο συ-
νεργείο καθαρισμού στα Χανιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: stellaiwannou@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άμεσα άτομα Security 
να εργασθούν ως Προσωπικό ασφαλείας στον 
Πύργο, Ηλείας. Απαραίτητη η άδεια Security. 
Τηλ: 6980 981773.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Οικιακή Βοηθός. Περιοχή 
Κέντρο. Τηλ: 210 3463133.

ΑΤΟΜΟ και ζευγάρια, ζητούνται για οικιακές 
εργασίες, κτηνοτροφικές και αγροτικές. Περι-
οχή Χαλκίδα. Τηλ: 22210 92692, 6974 938640, 
22210 92691.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Διανομέας με δικό του μηχα-
νάκι που να έχει εμπειρία και να γνωρίζει τις 
περιοχές γύρω από τον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Φυλλοδιανομείς με δικό τους 
μηχανάκι από κατάστημα στον Άλιμο για διανομή 
φυλλαδίων στην γύρω περιοχή. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός, έμπειρη, με συστάσεις, να γνω-
ρίζει απαραίτητα Αγγλικά ζητείται για εργασία, 
09:00-17:00. Τηλ: 210 6728520.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εταιρία καθαρισμού κτιρίων 
με ανάλογη προϋπηρεσία και προαιρετικά δίπλωμα 
αυτοκινήτου, 08:00 - 16:00. Τηλ: 6906 962200.

ΝΕΑ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός για 
φροντίδα ηλικιωμένης και οικιακές εργασίες. 
Τηλ: 6973 395120.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Baby Sitters για την πε-
ριοχή της Κάτω Κορινθίας. Τηλ: 6948 699831.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Γηροκόμοι για την περιοχή 
της Κάτω Κορινθίας. Τηλ: 6948 699831.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Οικιακοί Βοηθοί για την 
περιοχή της Κάτω Κορινθίας. Τηλ: 6948 699831.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως εσωτερική, για φροντίδα 
ηλικιωμένης με άνοια. 4 μισά ρεπό, μισθός 550€. 
Τηλ: 6974 318043

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική, με δίπλωμα οδή-
γησης, ζητείται. Περιοχή Γερολιμένας Νομού 
Λακωνίας, μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6934 
012023.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για καθημερινές ερ-
γασίες στο σπίτι (καθάρισμα, σίδερο), ωράριο 
12:00 - 17:00, περιοχή Μαρούσι, μισθός 400€, 
17:00-21:00. Τηλ: 6947 527982.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για καθάρισμα και σί-
δερο, Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο, 09:00-17:00, 
μισθός 300€. Τηλ: 6942 421655.

ΑΤΟΜΟ για delivery σε καφέ - εστιατόριο στις 
40 Εκκλησίες. Βιογραφικά στο e-mail: alfa43@
otenet.gr, τηλ: 2310 918326.

ΤΟ ΚΑΦΕ Flora στη Σαντορίνη ζητάει για εργασία 
Λαντζιέρα. Τηλ: 6976 085953, 22860 71349. 
Βιογραφικά στο e-mail: p-karras@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κατα προτίμηση ζευγάρι για φύλαξη 
και καθαριότητα σε camping για όλο το χρόνο. 
Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης ή μηχανάκι. Τηλ: 
6936 549987, κα Βάνα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security Officers να εργασθούν ως 
Φύλακες στο Δίστομο και στα Άσπρα Σπίτια. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια security 
και απολυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security Officers να εργασθούν ως 
Φύλακες σε κτήρια στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να διαθέτουν άδεια Security και απο-
λυτήριο Λυκείου. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για delivery με δικό του μηχανάκι. 
Τηλ: 6981 321495.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μορφωμένη ή φοιτήτρια διαμένουσα 
Γλυφάδα για καθημερινή βοήθεια στο σπίτι 2-3 
ώρες. Αμοιβή 350€. Τηλ: 210 8940361.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Security από εταιρία 
Security να εργασθεί σε εργοστάσιο στην Ελασ-
σόνα. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια Security. 
Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς στην περιοχή Συκιές θεσσα-
λονίκης. Μισθός και ένσημα. Τηλ: 6947 375457, 
κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό με άδεια security, από 
εταιρία security στη Χαλκίδα. Τηλ: 210 9577218.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
για το Κρανίδι. Τηλ: 210 2483900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για νυχτερινή φύλαξη στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Παλλήνης. Προϋποθέσεις 
άδεια security, προϋπηρεσία. Ωράριο: 10:00 - 
18:00. Fax: 211 0120715, τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες άμεσα για γήπεδα, με άδεια 
security σε ισχύ. Παρέχεται ασφάλιση. Ωράριο: 
10:00-18:00. Fax: 211 0120717, 2110120715, 
τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Φύλακες με άδεια security 
σε ισχύ για έκτακτες ολιγόωρες και υψηλόμισθες 
φυλάξεις στο Κέντρο Αθήνας. Παρέχεται ασφά-
λιση. Ωράριο: 10:00-19:00. Fax: 211 0120717, 
211 0120715, τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με δικό του μηχανάκι από 
αναψυκτήριο στον Πειραιά. Πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 4614024.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery νέος, κάτοχος δικύκλου από 
cafe για πλήρη απασχόληση στη Γλυφάδα. Ωράριο 
8:00 - 16:00. Τηλ: 210 8981611, 210 8948522.

DELIVERY με εμπειρία, ζητούνται από εστιατόριο 
για ημιαπασχόληση. Οδός Ιφιγένειας 81, περιοχή 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2770573, 6936 800540.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά νέους /ες με άδεια 
security για φυλάξεις στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, 
τηλ: 210 2713395.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security να εργασθούν στο Δερβένι, 
στην Αιγείρα και στα Μαύρα Λιθάρια. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια Security. Τηλ: 6985 802568.

LOOKING for a Housekeeper - Babysitter. High 
salary plus medical insurance plus day off. CVs: 
akouteri@gmail.com, tel: 210 822109.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για καθαριότητα στον Άλιμο - 
Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ημέρα Επιχειρηματικότητας «Αλέξανδρος Ωνάσης»
Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση διοργανώνει την «Ημέρα Επιχειρηματι-
κότητας Αλέξανδρος Ωνάσης», αναλύοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το κεφάλαιο του 
«Scale up». Θα πραγματοποιηθεί στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών την Τρίτη 31 Μαρτίου 
2015, με είσοδο ελεύθερη.

Καταξιωμένοι επιχειρηματίες και στελέχη από το χώρο των επιχειρήσεων θα περιγράψουν 
και θα αναλύσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα επόμενα βήματα που ωριμάζουν το 
ξεκίνημα μιας νεοφυούς επιχείρησης, θα περιγράψουν το σημερινό θεσμικό πλαίσιο και θα 
παρουσιάσουν τους τρόπους χρηματοδότησης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Μεταξύ άλλων 
διακεκριμένων ομιλητών θα μιλήσουν οι: Σπύρος Θεοδωρόπουλος (C.E.O. Chipita), Παύλος 
Ευμορφίδης (Ιδρυτής Coco-Mat), Κωνσταντίνος Γεράρδος (Πλαίσιο C.E.O.), Κωνσταντίνος 
Μποτόπουλος (Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), Gwen Nguyen (Indiegogo Cause 
Director), Nava Swersky (NanoIsrael, Co-Chair). Οι τρεις θεματικές ενότητες της Ημερίδας 
είναι: «Εμπνέοντας την Επιχειρηματικότητα», «Στηρίζοντας την Επιχειρηματικότητα», «Μιλώ-
ντας για την Επιχειρηματικότητα».

Αμέσως μετά το τέλος των ομιλιών, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Στέγης θα λει-
τουργήσουν βιωματικά εργαστήρια επιχειρηματικότητας, με τη συμμετοχή κοινού που θα 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον του είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της 
εκδήλωσης (περιορισμένες θέσεις - θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Σημαντικοί εκπρόσωποι 
από το χώρο των επιχειρήσεων θα μπορέσουν να μεταδώσουν με πολύ πρακτικό τρόπο την 
τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους σε συγκεκριμένες θεματικές. 

Προσφέρεται η δυνατότητα ομαδικής κράτησης σε τμήματα εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Όριο 
συμμετοχής 25 άτομα ανά εργαστήριο. Πληροφορίες για το κοινό στο τηλ.: 210 3713011.

Δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας  
από το Δήμο Παύλου Μελά
Ο Δήμος Παύλου Μελά και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολίχνης διοργανώνουν τμήμα εκμάθησης 
γερμανικής γλώσσας για αρχάριους, που απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά, σε συνεργασία 
με εθελόντρια καθηγήτρια. Η δράση θα ξεκινήσει στο τέλος Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι 
τα μέσα Ιουνίου, με δυνατότητα συνέχισης από το Φθινόπωρο. Τα μαθήματα θα πραγματοποι-
ούνται σε εβδομαδιαία βάση (κάθε Πέμπτη 10:00-12:00) στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Πολίχνης και θα περιλαμβάνει μαθήματα επιπέδου αρχαρίων και δίωρες παραδόσεις. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ενώ θα υπάρξει 
λίστα αναμονής σε περίπτωση υπεράριθμων εγγραφών.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές όλο το Μάρτιο.
Δηλώσεις συμμετοχής στη Βιβλιοθήκη Πολίχνης, Ιμβρου 4 και Αγνώστου Στρατιώτη- Πολίχνη. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 640244 ή στο e-mail: fprouska@pavlosmelas.gr

Δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης  
από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των πράξεων με τίτλο «Προ-
γράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη 
Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων - Α.Π. 7 & 8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, υλοποιεί δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε 
εργοδότες, εργαζόμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 70 ωρών και υλοποιούνται αξιοποιώντας τη 
μέθοδο της μικτής μάθησης - 35 ώρες εκπαίδευση με φυσική συμμετοχή και 35 ώρες εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης, 
παρέχεται στους εκπαιδευθέντες η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring), 
η οποία επιδιώκεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και θα συμβάλλει 
στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε «πραγματικές συνθήκες» 
ζωής και εργασίας.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά 800 ωφελούμενους από όλους τους συμμετέχοντες φορείς 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, Κοινωνικό Πολυκέντρο της ΑΔΕΔΥ) πανελλαδικά.

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ή εντύπως στα γραφεία του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διεύθυνση υποβολής της ηλεκτρονικής 
αίτησης παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η πρόσκληση για υποβολή αίτησης 
των υποψηφίων εκπαιδευομένων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλε-
πόμενου αριθμού αιτήσεων. Για την επιλογή, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Διημερίδα με θέμα «Layers of Identities» στο ΕΚΠΑ
Η Επιστημονική Εταιρεία «International Research Association for History and Social Sciences 
Education» IRAHSSE/ AIRDHSSE & το τμήμα Φιλοσοφίας, παιδαγωγικής, ψυχολογίας / ΠΜΣ, 
ΘΕΠΑΕ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνουν διημερίδα, στις 29-30 
Μαΐου 2015, με θέμα «Layers of Identities». Οι εργασίες θα γίνουν στην αγγλική και γαλλι-
κή γλώσσα με παράλληλη μετάφραση στην ελληνική. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι εισηγητές συζητούν το θέμα της ταυτότητας στο πλαίσιο της ιστορίας και της Διδακτικής 
της ιστορίας και επιχειρούν να διερευνήσουν τη σχέση που έχουν άτομα και συλλογικότητες 
με το παρελθόν. Η σχολική ιστορία, οι μνημονικές αφηγήσεις, τα μουσεία, τα μνημεία, οι 
ιστορικές επέτειοι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταλαμβάνουν το δημόσιο χώρο. Σ’ 
αυτό το δημόσιο χώρο τα υποκείμενα προσδιορίζονται σε σχέση με το παρελθόν. Μέσα 
από αυτές τις πολλαπλές αναπαραστάσεις του παρελθόντος τα άτομα παράγουν αξίες και 
νοήματα, διαμορφώνουν και παρουσιάζουν τη δική τους ταυτότητα με μορφές ποικίλες είτε 
αποστασιοποίησης είτε αφομοίωσης με άλλους. Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δεν 
περιορίζεται μόνον στη λειτουργία της οικονομίας και την οργάνωση της παραγωγής. Τέμνει 
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Τα συνήθη κριτήρια κατηγοριοποίησης, οι βεβαιότητες 
των νοημάτων μας καθώς και τα εσωτερικευμένα σχήματα ανάγνωσης του «εαυτού» και 
της σχέσης μας με την ‘’ετερότητα’’ υπακούουν σε παραδοσιακούς συμβολικούς κανόνες;

Οι εισηγητές εστιάζουν στις στρατηγικές που κινητοποιούνται για τον επαναπροσδιορισμό των 
ταυτοτήτων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Γνωρίζοντας ότι οι κοινωνικές και πολιτισμικές 
αλληλεπιδράσεις συσχετίζουν ομοιογένεια και διαφορετικότητα και παράλληλα ευνοούν 
δεσμούς μεταξύ ανθρώπων από μακρινές κουλτούρες, διερωτώνται ποια είναι η επίδραση 
της χρονικής και χωρικής διάστασης στους ταυτοτικούς δεσμούς που αναπτύσσονται. Ενώ η 
εποχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης μεταμορφώνει τον τρόπο που οι άνθρωποι συγκροτούν 
τις ταυτότητές τους, συμβάλλοντας κυρίως στη διαμόρφωση νέας κοινωνικής αναγνώρισης, 
παρατηρούμε ότι η πολιτισμική συγκυρία σημαδεύεται συχνά από κλειστές και εθνοκεντρικές 
ταυτότητες, με μορφές που κυμαίνονται από την υπεράσπιση τοπικών παραδόσεων μέχρι την 
έκφραση ξενοφοβίας, ρατσισμού ακόμα και εθνοκάθαρσης.

Διάθεση δωρεάν προγράμματος - Αναπτυξιακά  
Θέματα της Ελληνικής Οικονομίας έως το 2020
Στους εγγεγραμμένους εκπαιδευόμενους του E-Learning θα προσφερθεί η δυνατότητα εάν 
το επιθυμούν να παρακολουθήσουν δωρεάν το 3μηνο Πρόγραμμα «Αναπτυξιακά Θέματα 
της Ελληνικής Οικονομίας έως το 2020».

Το πρόγραμμα αφορά στις εξελίξεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στο βραχυ-
πρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο μέλλον (έως το 2020) δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο κεφά-
λαιο και την καινοτομία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης κάθε χώρας. Αρχικά, αποσκοπεί 
στην παρουσίαση των εξελίξεων στο ευρύτερο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας και πιο 
συγκεκριμένα αναφορικά με την Ευρώπη. Παρουσιάζονται τα κύρια αμφιλεγόμενα ζητήματα 
που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κρίσης και οι επιλογές που έγιναν, τα μέσα που 
έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, οι αναμενόμενες εξελίξεις στην Ευρώπη 
και στον κόσμο μέχρι το 2025 και μια συνολική ανασκόπηση των οικονομικών και πολιτικών 
αποφάσεων, έπειτα από ενδελεχή παρατήρηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Στη συνέχεια, η 
ανάλυση επικεντρώνεται ειδικότερα στις μακροοικονομικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, 
από τα βαθύτερα αίτια της κρίσης μέχρι και τις προβλέψεις για το μεσοπρόθεσμο μέλλον. 
Αφού παρουσιαστούν οι βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν στην κρίση την ελληνική οικονομία 
περιγράφεται η «Τέλεια Καταιγίδα» των συνεχών εξελίξεων από το ξέσπασμα της κρίσης και 
έπειτα. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει την αναμενόμενη εξέλιξη 
των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της οικονομίας -μέχρι το 2020- στο πλαίσιο ενός 
βασικού, ενός αισιόδοξου και ενός απαισιόδοξου σεναρίου.

Τέλος, επιχειρείται μια αποτύπωση του ζητήματος της παιδείας στην Ελλάδα, τόσο σε από-
λυτους όρους όσο και συγκριτικά, με βάση ότι η παιδεία αποτελεί βασικό άξονα και πυλώνα 
ανάπτυξης και θεμελίωσης των προτεραιοτήτων κάθε χώρας. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται η 
θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου που υποστηρίζει πως η εκπαίδευση αυξάνει τις γνώσεις 
και την παραγωγικότητα των ατόμων και συμβάλλει στην ανάπτυξη και διάχυση των νέων 
τεχνολογιών.

Χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς 
το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέρα από το έντυπο υλικό και μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις 
του Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Πετράκη, 
ο οποίος είναι και ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 11/5/2015 και επισημαί-
νεται ότι η παρακολούθησή του θα πρέπει να γίνει στο χρόνο που διατίθεται και δεν μπορεί 
να αναβληθεί για επόμενο κύκλο σπουδών. Επίσης η παροχή αυτή αφορά στον ίδιο τον 
εκπαιδευόμενο και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο.

Προκειμένου να δηλώσετε τη συμμετοχή σας για το πρόγραμμα θα πρέπει να επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση http://elearn.elke.uoa.gr/apply-dorean-anapt.php και να συμπληρώσετε τη 
φόρμα έως και την Δευτέρα 30/03/2015.

Εφόσον υποβάλετε αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα, θα λάβετε κωδικούς για την είσοδο 
σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, στις 08/05/2015.

«Παίζω βόλεϊ», πρόγραμμα εκπαίδευσης στην  
Πετοσφαίριση, για εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές
Σας ενημερώνουμε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πετοσφαίριση με θέμα «Παίζω 
βόλεϊ» που διοργανώνεται από τις 04/04/2015 έως 02/05/2015 με ελεύθερη συμμετοχή για 
εκπαιδευτικούς, γονείς και φοιτητές. Το πρόγραμμα θα λάβει χώρα στο Ολυμπιακό Αθλητικό 
Κέντρο Αθηνών «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» στο Μαρούσι τις παρακάτω ημερομηνίες:
• Σάββατο 04 Απριλίου 2015 και ώρα 08.30 έως 19.00
• Σάββατο 25 Απριλίου 2015 και ώρα 08.30 έως 19.00
• Σάββατο 02 Μαΐου 2015 και ώρα 08.30 έως 19.00

Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος του προγράμματος. Η παρακολούθηση του 
συνόλου της επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση 
της βεβαίωσης.
Σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Ελέγχου των 
ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης, επιτρέπεται η απουσία των εκπαιδευόμενων σε ποσο-
στό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του προγράμματος. Το ποσοστό απουσιών 
για τους εκπαιδευόμενους με αναπηρία ή με αποδεδειγμένη νοσηλεία κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης, αυξάνεται στο 20%.
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ψυχαγωγια

Αττική
24 Μαρτίου
Οι Dirty Fuse live στο Bat City. Ο Duda Victor αποχαιρετά 
τις ακτές της Ελλάδας στο Bat City, εκεί όπου είχε κάνει την 
πρώτη του εμφάνιση στην ελληνική σκηνή 10 χρόνια πριν. 
οι Dirty Fuse οργανώνουν μια σεμνή τελετή (ξέρετε εσείς) 
και ένα live show με special guests, την DJ Nua στα decks, 
άφθονο αλκοόλ και... ό,τι ήθελε προκύψει.
Τοποθεσία: Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, Bat City
Ώρα: 21.30

25 Μαρτίου 
Tο Μουσείο Ακρόπολης θα 
γιορτάσει την Εθνική Επέτειο 
με τις παρακάτω ειδικές δρά-
σεις: «Εκθέματα του Μουσείου 
Ακρόπολης μιλούν για την ιστο-
ρική μνήμη των αρχαίων»: Οι 

Αρχαιολόγοι-Φροντιστές θα παρουσιάσουν στους επισκέπτες 
εκθέματα που φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαίοι 
προσέγγιζαν το παρελθόν, τις μεγάλες στιγμές στην ιστορία και 
τη μυθολογία τους. «Οι Αθηναίοι θυμούνται την ιστορία τους» 
(για παιδιά και τους γονείς τους): Τα παιδιά θα αναζητήσουν 
με τη βοήθεια των Αρχαιολόγων-Φροντιστών εκθέματα που 
σχετίζονται με την ιστορία και τους μύθους της Αθήνας και 
θα δημιουργήσουν το δικό τους ενθύμιο.
Για παιδιά 4-7 ετών: 12 μεσημέρι. Για παιδιά 8-12 ετών: 1.30 
μ.μ. & 3 μ.μ. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας (αριθμός 
συμμετεχόντων ανά δράση: 20 παιδιά). Διάρκεια: περίπου 
50 λεπτά.
Τοποθεσία: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
15, Αθήνα. Ώρα: 9.00-17.00

26 Μαρτίου 
To κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Beton7 παρουσιάζει σε θε-
ατρική διασκευή το λογοτεχνικό έργο του Κνουτ Χάμσουν 
«Η πείνα». Ένας συγγραφέας περιπλανιέται στους δρόμους 
της Χριστιάνιας (σημερινό Όσλο) προσπαθώντας να επιβιώσει 
πουλώντας άρθρα σε εφημερίδες. Παλεύοντας καθημερινά 
με την πείνα, την εξαθλίωση και την κοινωνική ταπείνωση, 

διατηρεί την ακεραιότητά του παραμένοντας πιστός στις υπαρ-
ξιακές του αναζητήσεις. 
Τοποθεσία: Αθήνα, Βοτανικός, Πύδνας 7, Beton7
 Ώρα: 21.00 (διάρκεια: 50 λεπτά)

27 Μαρτίου 
H Blender Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση «The 
Twisted Odyssey» με τα νέα έργα του Κωνσταντίνου Πάτσιου.
Στη σειρά με τίτλο «The Twisted Odyssey», το ομηρικό έπος 
αποτελεί την αφετηρία για τη δημιουργία 24 έργων, ισάριθμα 
με τις ραψωδίες, που ξεφεύγουν από τα συμβατικά όρια και 
επανανοηματοδοτούν τις οδυσσειακές καταστάσεις.
Η τέχνη του Πάτσιου θέτει υπό αμφισβήτηση το σύγχρονο 
πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και ως ένα εικαστικό μανιφέ-
στο, καταδεικνύει τις αγωνιώδεις σκέψεις του για το σήμερα.
Τοποθεσία: Γλυφάδα, Ζησιμόπουλου 4, The Blender Gallery
Ώρα: 10.00-19.00
 

28 Μαρτίου 
Ο μπασίστας και τραγουδοποιός Απόστολος Καλτσάς, πα-
ρουσιάζει σε ακουστική μορφή τραγούδια και ορχηστρικά 
κομμάτια από τον πρώτο του δίσκο «Μυθοτοπία», μια δουλειά 

με ποικίλα μουσικά χρώματα που έχει αποκτήσει πολλούς 
φίλους και θαυμαστές απ’ το 2010 που πρωτοκυκλοφόρησε 
μέχρι σήμερα.
Τοποθεσία: Εξάρχεια - Νεάπολη, Ζωοδόχου Πηγής 87, Zp 87
Ώρα: 21.00

29 Μαρτίου 
Με επίκεντρο πάντα τον πειραματισμό και την εξέλιξη της 
δημιουργικής διαδικασίας, το φετινό In Progress Feedback 
Festival 2015 είναι αφιερωμένο στα παιδιά.
Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους, η οποία δεν 
αποτελεί ακόμη ολοκληρωμένο έργο αλλά βρίσκεται «υπό 
διαμόρφωση», δοκιμάζοντας τις σκέψεις και τις ιδέες τους. 
Έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό που συμμετέχει ενεργά 
στο τέλος κάθε παράστασης μέσα από δημιουργικές συζη-
τήσεις, ερωτηματολόγια και άλλους ευφάνταστους τρόπους 
ανταλλαγής ιδεών, λαμβάνοντας το feedback που θα τους 
οδηγήσει σε μια μελλοντική, ολοκληρωμένη παράσταση. 

Τοποθεσία: Κινητήρας STUDIO, Πλάκα 
- Ακρόπολη, Ερεχθείου 22
Πότε: Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, ώρες: 
17.30, 18.30, 19.30
Κυριακή 29 Μαρτίου 2015, ώρες: 17.30, 
18.30
Σάββατο 04 Απριλίου 2015, ώρες: 11.00, 
17.30, 19.30
Κυριακή 05 Απριλίου 2015, ώρες: 17.00

30 Μαρτίου 
Ένα ζωντανό, μουσικό αφιέρωμα σε αγαπημένα τραγούδια 
και ποιήματα της γενιάς μας από το θέατρο Αργώ με τίτλο 
«Οι Ποιητές που Αγαπάμε και Τραγουδάμε».
Στο νέο Κινηματοθέατρο Έφη του Δήμου Περιστερίου διορ-
γανώνονται για το 2015 ξεχωριστές, πολιτιστικές δράσεις και 
εκδηλώσεις. Ο προγραμματισμός μέχρι και το Μάιο του 2015 
περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτε-
χνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Μικροί και μεγάλοι 
μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν παιδικές παραστά-
σεις, κινηματογραφικές προβολές, γκαλά όπερας, μουσικές 
και θεατρικές παραστάσεις κλπ.
Τοποθεσία: Βασιλικών 6, Κηπούπολη Κινηματοθέατρο Έφη 
του Δήμου Περιστερίου. Πότε: ώρα 19.30
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Θεσσαλονίκη
24 Μαρτίου
Προβολή ταινίας «Ένας θάνατος σε μια κηδεία» 
του Φρανκ Οζ. Την ημέρα της κηδείας του 
πατέρα, η οικογένεια και οι φίλοι του φτάνουν 
καθένας με τα προβλήματά τους. Ο Ντανιέλ, 
ο γιος του, θα δει τον αντίπαλο αδελφό του 
Ρόμπερτ, διάσημο συγγραφέα, ο οποίος ζει 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ξαδέρφη Μάρθα 
θέλει απελπισμένα να αποδεχτεί ο πατέρας της 
τον καινούριο της αρραβωνιαστικό, ο οποίος 
έχει κατά λάθος καταπιεί παραισθησιογόνα 
χάπια. Αλλά η πραγματική περιπέτεια θα αρχίσει 
όταν ένας μυστηριώδης επισκέπτης απειλεί να 
αποκαλύψει ένα τρομερό μυστικό της οικογέ-
νειας...Ο Ντανιέλ και η εύθυμη παρέα του θα 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να θάψει τον 
πατέρα...και τις εκμυστηρεύσεις του.
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη, Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης, Λεωφόρος Στρατού 2Α, Αί-
θουσα Nehama
Ώρα: 20.00 (διάρκεια: 111΄)

25 Μαρτίου
Το Dastart café θέλοντας να ζεστάνει τις κρύ-
ες βραδιές, στη Θεσσαλονίκη, και να γεμίσει 
τα πολιτιστικά κενά στη νυχτερινή ζωή της 
πόλης, διοργανώνει για κάθε νύχτα και κάτι 
ξεχωριστό στο χώρο του. Από έντεχνη έως 
έθνικ μουσική και τραγούδια. Αλλά δε μένει 
εκεί. Κάθε Τετάρτη μέχρι και το Πάσχα θα 
φιλοξενεί θεατρικά σχήματα της πόλης μας, 
με παραστάσεις ιδικά για το χώρο και τους 
ανθρώπους του. Ξεκινώντας με δύο θεατρικές 

ομάδες από εδώ, τη Θεσσαλονίκη, παίζοντας 
εναλλάξ κάθε Τετάρτη, στις 22:00 με είσοδο 
ελεύθερη για το κοινό.
Τοποθεσία: Dastart cafe, Φράγκων 20.
Ώρα: 22.00

26 Μαρτίου 
O δήμος Πυλαίας Χορ-
τιάτη συνεχίζει τις Κινη-
ματογραφικές βραδιές με 
την ταινία «Οι ζωές των 
άλλων» (Das Leben der 
Anderen). Μια ιστορία 
με δυνατά συναισθήμα-
τα που εξελίσσεται στο 
Ανατολικό Βερολίνο το 
1984 κάτω από τις ιδιό-

μορφες συνθήκες εκείνης της εποχής, πέντε 
χρόνια πριν την πτώση του τείχους. Μια από 
τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές και εμπορικές 
επιτυχίες του Ευρωπαϊκού κινηματογράφου 
της τελευταίας δεκαετίας, βραβευμένη με το 
Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας το 2007.
Τοποθεσία: Νέο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21
Ώρα: 20.00

27 Μαρτίου 
Οι εκδόσεις Μίνωας και ο IANOS παρουσιάζουν 
το βιβλίο “Στη σκιά του Μαύρου Ήλιου” του 
Σταμάτη Μαλέλη στο Capsis Hotel Thessaloniki. 
Θα μιλήσουν οι Φώτης Βασιλείου, διευθυντής 
White Space -New Media Studies, Κυριάκος 
Ντούμος στιχουργός-δημοσιογράφος, ο συγ-
γραφέας Σταμάτης Μαλέλης και καταξιωμένοι 
ψυχολόγοι-ψυχίατροι.

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη-Capsis Hotel, Μο-
ναστηρίου 18. Ώρα: 19.00

28 Μαρτίου 
Ένα πολύ κλασικό έργο του σπουδαίου Τσέ-
χου συγγραφέα Φραντς Κάφκα επέλεξε να 
«ανεβάσει» το Σχήμα Εκτός Άξονα, τρίτη του 
παραγωγή για τη σεζόν 2014-2015. Όλο του 
το έργο που παράγεται και εκφράζεται μέσα 
από ένα ισχυρό ηχογόνο σύστημα φωνών, 
μεταμορφώνεται σε σύστημα πολυεπίπεδων 
κραυγών και τελικά έρχεται να μας κυκλώσει 
και να μας επηρεάσει δίχως να το αντιλαμβα-
νόμαστε. Η πορεία του Κ στον Πύργο είναι 
ακριβώς αυτό: Μέσα από το βηματισμό του 
ανοίγει χαραμάδες στο πετρωμένο σύστημα 
αξιών μας, με παρούσα-απούσα τη συνείδη-
ση μας».
Τοποθεσία: Θέατρο «Σχήμα Εκτός Άξονα», 
Πλάτωνος 35 (κέντρο πόλης)
Ώρα: 21.15 (κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυ-
ριακή & Δευτέρα μέχρι 5 Απριλίου)

29 Μαρτίου 
Λαϊκός ποδηλατικός αγώνας στο Σέιχ Σου. 
Ο δήμος και η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπη-
ρεσιών Νεάπολης-Συκεών, η Ένωση Ποδηλα-
τικών Σωματείων Μακεδονίας-Θράκης και ο 
Ποδηλατικός Όμιλος «ΒΕΛΟΣ», οργανώνουν 
ανοιχτό αγώνα για τους κατοίκους του δήμου 
Νεάπολης-Συκεών και προσκαλούν μεγάλους 
και μικρούς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, σε 
μια ευχάριστη ποδηλατική εξόρμηση στη φύση. 
Ο λαϊκός αγώνας θα αρχίσει στις 11.50 π.μ. 
και θα πραγματοποιηθεί σε μια διαδρομή 10 

χιλιομέτρων. Δυ-
νατότητα δωρεάν 
συμμετοχής έχουν 
όλοι οι συμπολίτες 
μας ηλικίας από 15 
ετών. Για τους ανή-
λικους απαραίτητη 
είναι η υπογραφή 
του γονέα-κηδε-

μόνα στο σχετικό έντυπο συμμετοχής, όπου 
θα πρέπει να αναγράφει και τον αριθμό της 
αστυνομικής του ταυτότητας.
Τοποθεσία: Νεάπολη-Συκιές, Βόρεια προάστια
Ώρα: 10.30

30 Μαρτίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πο-
ντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου» 
και το Ράδιο Ακρίτες 102,3 έχουν τη χαρά να 
προσκαλέσουν το κοινό στη θεατρική παρά-
σταση που παρουσιάζει το Θεατρικό Τμήμα 
του συλλόγου, με τίτλο: «Το Στραβόξυλον» 
του Δημήτρη Ψαθά σε διασκευή-απόδοση 
στην Ποντιακή Διάλεκτο του Κώστα Καλλί-
δη και σκηνοθετική επιμέλεια και επίβλεψη 
του σκηνοθέτη-ηθοποιού Γιάννη Γεωργιάδη.
Η παράσταση βασίζεται στο ομώνυμο θεατρι-
κό έργο του Δημήτρη Ψαθά. Η ξεκαρδιστική 
κωμωδία «Το Στραβόξυλον» στην ποντιακή 
διάλεκτο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
το 1997 από τον Σύλλογο Ποντίων Σταυρού-
πολης «Ακρίτες του Πόντου», σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Σιαπανίδη.
Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος 
Τσακίρης, Βόρεια προάστια, Λαγκαδά 221. 
Ώρα: 20.00
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ιατρικες υπηρεσιεσ

Κοινωνικά - Δημοτικά φαρμακεία & ιατρεία σε Αττική & υπόλοιπη Ελλάδα
Αττική
➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Στουρνάρη και Κάνιγγος 33, Αθήνα. 
Τηλ.: 210 3802037
E-mail: kifagr@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 3,  
Τηλ.: 210 5313351.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα. 
Τηλ.: 2104967757, fax: 2104944564,  
e-mail: perama_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22.  
Τηλ.: 210 7481422.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γαλατσίου
Τηλ.: 210 2222583, 210 2222011.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Σπάτων - Αρτέμιδος
Διεύθυνση: Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας.  
Tηλ.: 22940 45566, e-mail: dk_yp@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2 & Θησέως -  
Βουλιαγμένη. Tηλ.: 213 2019904

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας
Τηλ.: 210 4650212, 211 4110952 (Δευτέρα  
έως και Παρασκευή 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ.)

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Ιωνίας
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00, και  
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 17:00-19:00.  
Τηλ: Α’ Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας: 210 2794950,  
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής: 210 2793916,  
210 2777198.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 7, 
Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα: 13.30-14.30,  
Τρίτη: 9.00-19.00, Τετάρτη: 9.30-15.00, Πέμπτη: 
9.00-11.00 και 13.00-20.00, Παρασκευή:  
19.30-21.00 και Σάββατο: 12.00-14.00. Κ.Ι.Φ.Α. 
Ν. Σμύρνης: Αμισού 67, Άνω Νέα Σμύρνη, 
τηλ.: 210 9316127, site: www.kifa-nsmirnis.gr, 
e-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com

➤ Κέντρο Οικογενειακής προστασίας  
Δήμου Ηρακλείου
Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Παπαιωάννου  
15-17, Α΄όροφος. Τηλ. επικοινωνίας:  
210 2835945 - fax: 210 2826924. 

➤ Δημοτικό Ιατρείο - Σταθμός Υγείας  
Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες - Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr.  
Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

➤ Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βριλησσίων
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6135611 όλες 
τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 μέχρι τις 9.30  
το πρωί ή αφήνοντας μήνυμα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.\

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος),  
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031910 - 911

- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας:  
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:00
π.μ.- 17:00 μ.μ. & Τρίτη: 07:00 π.μ.- 19:00 μ.μ.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ.: 210 67547700.

➤ Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αγίας Παρασκευής
Στην πόλη μας λειτουργούν δύο Δημοτικά 
Ιατρεία. Α΄Δημοτικό Ιατρείο: (Χίου & Σωτήρος 2, 
Τηλ. 210 6000998). Β΄Δημοτικό Ιατρείο:  
(Χειμάρρας 22, Τηλ. 210-6547700,  
e-mail: info@iatria-ap.gr)

➤ Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Λειτουργούμε καθημερινά από τις 9:30 π.μ.- 
20:30 μ.μ., σε χώρους που μας παραχώρησε  
η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλλού στην οδό 
Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος,  
Πλατεία Μέμου, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 2104960790. E-mail: gramateia2013@
gmail.com, site: http://a-iatreio.blogspot.gr

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141,  
Πετρούπολη, Τηλ.: 6976644933

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα
Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν αφορά μόνο  
το Βύρωνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες  
των ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε όλες  
τις όμορες περιοχές και τους δήμους όπως:  
Παγκράτι, Βύρωνα, Υμηττού, Δάφνης,  
Ν. Σμύρνης, Καισαριανής, Ζωγράφου,  
Χολαργού κ.ά, κάθε ανασφάλιστο πολίτη  
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.  
Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00,  
Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-18.30.  
Έδρα Κοινωνικού Φαρμακείου:  
Ελλησπόντου 12, Βύρωνας (απέναντι  
από το υποθηκοφυλάκιο) τηλ.: 210-7628209. 
E-mail: Egmont1937@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιουπόλεως
Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί καθημερινά 
09:00 - 17:00 στην Ιάσωνος & Καραμανλή 12 
για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων αλλά 
και την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων.
Tηλ.: 210 9917855

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη  
(συστεγάζεται με τα Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικής 
Ενότητας Παλλήνης). Τηλ: 210 6668888.

➤ Δημοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου  
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947  
και 210 9886950.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού  
(Μητροπολιτικό)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη  
10:00-20:00, Παρασκευή 10:00-19:00 και 
Σάββατο 10:00-14:00. Τηλέφωνο Γραμματείας: 
210-9631-950, email: mkiellinikou@gmail.com

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Αυλωνίτη, 
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 11526,
Αθήνα, τηλ.: 210 3847374.

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Περιστερίου
Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
για κλείσιμο ραντεβού, είναι: πρωϊ Δευτέρα
- Παρασκευή 11:00 - 14:00 και απόγευμα  
Δευτέρα-Πέμπτη 18:00-20:00 στο τηλέφωνο:
210 5781618. E-mail: iatreioallperisteriou@
gmail.com. Διεύθυνση: Χρυσολωρά 1  
κ Αγ. Παύλου, Περιστέρι, τ.κ. 12132. 

➤ Φαρμακείο - Ιατρείο Αλληλεγγύης  
στα Πατήσια
Ώρες λειτουργίας: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη: 
16.00-19.00 μ.μ. το απόγευμα και κάθε Πέμπτη: 
10.00-12.00 π.μ. το πρωί. τηλ: 210 2012013, 
e-mail: koinonikofarmakeio@gmail.com, 
k.farmakeio5@gmail.com

➤ Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι  
& Κοινωνική μέριμνα» Δήμου Αμαρουσίου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή  
07:00-15:00. Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών
Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι 
Τ.Κ.15124. Τηλ.: 210 6105649 - 213 2031943 - 
213 2031926. Fax: 213 2031941.  
E-mail: bss@maroussi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο - Κ.Υ.Α.Δ.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 
Τηλ.: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Αβέρωφ & Ελευθερίου Βενιζέλου 5. 
Τηλ.: 215 5508676.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 4 - Χολαργός,  
τηλ.: 210 6561610.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου
Διεύθυνση: Εθν. Αμύνης 60, Παπάγου,  
τηλ.: 210 6540900

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Κηφισιάς
Δημοτικό πολυιατρείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ». 
Διεύθυνση: Μ.Αντύπα 3. Τηλ.210 8012632.
Δημοτικό πολυϊατρείο «ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ».  
Διεύθυνση: Κ. Βαρναλη 58. Τηλ.: 210 6254189.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων
Διεύθυνση: Ελευθερίας 77, τηλέφωνα  
για ραντεβού: 2310 721721, 2310 726887.

➤ Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Στεγάζεται επί της οδού Ανδρομάχης 100,  
τ.κ.: 17671 στην Καλλιθέα και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: 210 9532712.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Διονύσου
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα -  
Άγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 6217830.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Πειραιά
Δ/νση: Αγχιάλου 104, τηλ.: 210 4202105,  
210 4206172, 210 4202290.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, τ.κ. 17124.  
Τηλ./fax: 210 9370333, e-mail: kpns@otenet.gr

➤ Δημοτικά Ιατρεία Ιλίου
1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων: Διεύθυνση: 
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας)
Τηλέφωνα: 210 5010074, 210 5066344, φαξ: 
210 5066344, e-mail: agnik.iatria@ilion.gr.  
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και  
Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τη 13.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ.  
Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.  
ή από τη 13.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ. ανάλογα 
με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες.
2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων:  
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος,  
Τηλ.: 210 2624090, φαξ: 210 2624090, e-mail:  
agfan.iatria@ilion.gr. Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  
από τις 8.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τις 8.30 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γέρακα
1ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Φιλίππου  
& Αριστομένους, τηλ: 210 6612876.
2ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 
& Βοιωτίας, τηλ.: 210 6611854.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Ανθούσας
Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, τηλ.: 210 6664489.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Φιλοθέης - Ψυχικού
Διεύθυνση: Τερτσέτη 51.  
Τηλέφωνο: 210 6744122.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 22, Νέα Παλάτια 
Ωρωπού. Τηλ.: 22950 31374.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αγίου Στεφάνου
Το Δημοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από Δευτέρα 
- Παρασκευή πρωί 09:00-14:00 και απόγευμα 
17:00-20:00. Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 
10:00-12:00. Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 
6 και Ναπολέοντος Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου 

Η περίοδος της κρίσης που διανύουμε ανέδειξε με τον πλέον άσχημο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι τόσο 
δωρεάν όσο και καθολικό, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανέργους. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκαν μια σειρά από κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία και πολυιατρεία. Η ίδρυση κοινωνικών ιατρείων προκύπτει 
από την ανάγκη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και από την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη εθελοντών επαγγελματιών και άλλων συμπολιτών μας. Η 
προσπάθεια αυτή, στόχο έχει να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία 
αυτών των κοινωνικών ιατρείων, είτε διαθέτουν φάρμακα στο χώρο τους είτε διασυνδέονται με κοινωνικά φαρμακεία.
Το Skywalker.gr βλέποντας το τεράστιο κενό που υπάρχει, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και πολυιατρείων με εντελώς δωρεάν 
παροχές στα σημαντικά σημεία κάθε δήμου, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.
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Στεφάνου). Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνή-
στε στο 210 6217830 καθημερινά 09:00-12:00.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ρίμινι 10, τηλ.: 210 2852945,  
fax: 210 2852945.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3722001

➤ Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Τηλ.: 210 3213150, 210 3213850,  
e-mail: info@mdmgreece.gr

➤ ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα
Τηλ.: 210 8213704, e-mail: info@praksis.gr,  
site: http://www.praksis.gr

➤ ΜΚΟ Praksis 
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 5205200, e-mail: info@praksis.gr

➤ Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλεους, 
Αθήνα. Τηλ.: 210 5141935, 210 5141953 
Ιατρείο Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 
4B (στάση τραμ Αιγαίου)

➤ Φαρμακείο για άπορους και ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 210 9755794, 210 9701496 

➤ Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72  
και Ερεχθείου, Άλιμος. Τηλ.: 210 9761454,  
210 9737021. Fax: 210 9761494 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά και Επιδαύρου, Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9602054

➤ Φαρμακοποιοί του Κόσμου World 
Pharmacists
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9623845, 210 8835411, 210 3816720

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2463543

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
47, Κορωπί. Τηλ.: 210 6623651

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής-πρώην 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, Παιανία
Τηλ.: 210 6643564

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Δημαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος. Τηλ.: 213 2006523

Υπόλοιπη Ελλάδα
➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων  
στον Εύοσμο. Λειτουργεί καθημερινά από  
τις 9.00 π.μ.-17.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους Δικαιούχους  
εγγεγραμμένους δημότες. Οι εγγραφές  
των δικαιούχων ανασφάλιστων δημοτών  
γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 
του Δήμου, στην οδό Μαβίλη 6-8 με Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου), τηλ.: 2310 558505.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού
Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός 
Λογοθέτου), τηλ. 23920 75930. E-mail: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com 
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή  
7:00-15:00. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας

Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών- 
Νέος Δρόμος. Τηλ.: 2610 439650, e-mail: 
kfpatras@gmail.com. Ανοικτό κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη 18:00-20:00 (το απόγευμα) και 
Σαββάτο 10:00-12:00 (το πρωί).

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου
Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως  
(Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή). Τηλ.: 24210 28833. 
Ανοικτό κάθε Τετάρτη 17.00-20.00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24 (Βαρδάρης).  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310520386.  
Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310593285

➤ Κέντρο Εμβολιασμού για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 509053

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Δημητρίου Σπυρίδη 12.  
Ανοικτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
11:00-12:00 το πρωί.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς  
«Αθανάσιος Τηλιακός»
Διεύθυνση: Σπάρτης 13. Τηλ.: 23410 25817 και 
23410 22114. Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Χανίων.  
Ανοικτό κάθε Τρίτη & Πέμπτη 10.30-12.30  
και Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12.  
Τηλ.: 6937 346124 & 6948801600

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρ. Κοντού 29.  
Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καρπενησίου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να επικοινωνείτε με το τηλ. 22373 50024.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 619073
e-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Σανταρόζα και Παπανικολή.  
Τηλ.: 27210 93267. Πρόγραμμα λειτουργίας: 
κάθε Τετάρτη 14:15 μέχρι 15:15.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ιωνίννων
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11  
Στο ΚΕΠΑΒΙ, Ιωάννινα. Τηλ.: 2651 304760

➤ Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 74113.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς

Διεύθυνση: Αμισού & Παπανικόλα.  
Τηλ.: 2313 314500.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λαμίας
Λειτουργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους στο κτίριο του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου  
Λαμιέων (οδός Τυμφρηστού 58) από ώρα 14:30 
έως 17:00 καθημερινά. Τηλ.: 22310 22808.

➤ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος.
Τηλ.: 22510 43183

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Εντός Εργατικού  
Κέντρου. Τηλ.: 2521 777038

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Τηλ.: 22810 82220, 22810 82460
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα.  
Τηλ.: 22210 23253

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Χίου
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1. Τηλ.: 22713 50827. 
Ώρες λειτουργίας 08.00-13.30

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 85, 
Ρόδος - Τηλ.: 22410 36110

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Τηλ.: 2313 310800

➤ Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 και Φιλίππου
Τηλ.: 2310 241516 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ.: 2313 302800

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, Νεάπολη  
Συκεές. Τηλ.: 2310 514706

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Παιανίας
Καπετάν Γκόνου 57, Παιανία. Τηλ.: 2343 350100

➤ Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 39000

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου Υγείας 
Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ.: 2373 350000

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο

Τηλ.: 2813 008525, e-mail: info@koinoniaher.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Παλιό Εργατικό Κέντρο 
Λασιθίου. Τηλ.: 28410 23392

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030 - Περιοχή: Δημοτική Αγορά

➤ Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένωσης  
Κυριών Δράμας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα
Τηλ. 25210 46062, 25210 58015 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 426,  
Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 88246, 25510 88249 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος
Τηλ.: 2741 112 112, e-mail:  
kiakorinthou@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61009, 25088 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη 
Τηλ.: 2731 057220

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη και Αταλάντης, Τρίπολη
Κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στα τηλέφωνα 
2713 600418 και 2713 600417 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Δήμου Καρδίτσας
Λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, με εθελοντές 
φαρμακοποιούς. Τηλ.: 24410 27275

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου 6, Τρίκαλα
Site: http://www.trikalacity.gr/

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, Φαρκαδόνα
Τηλ.: 24330 22570

➤ Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Περιοχή: Λέσβος 
Ιατρείο - φαρμακείο: 2251354820 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: 2251021405 
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου: 2251028182

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος 
Τηλ.: 2273 353450 (πρωινές ώρες)

➤ Ιατρείο - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Τηλ.: 22513 54820

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα.
Τηλ.: 2465 021472

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ.: 2254 350481

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι
Τηλ.: 6947 124178 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λοκρών - 
Αταλάντη
Διεύθυνση: Νικολάου Αβραάμ 1, Αταλάντη
Τηλ.: 22330 81052 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 33582 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς  
Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία 
Τηλ.: 22210 60404, 22210 60405, 22210 60406, 
22210 60407 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, Ξάνθη 
Τηλ.: 2541084943, e-mail: kifxanthis@gmail.com






