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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 

Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - τηλ.: 2310 326712

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Γενική διευθύντρια: Ελευθερία Βενιζέλου

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη
Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές
Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υπεύθυνη περιεχομένου: Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελισάβετ Καλαρούτη 
Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου
Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος
Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Διευθύντρια δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Yπεύθυνη δημιουργικού: Φερενίκη Κουτσούμπα

Ατελιέ: Ράνια-Κλειώ Κουρή
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αμπελόκηποι, Ανοιχτό Κέντρο 

Ενημέρωσης Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης  

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο
• Μαραθώνας, Δημαρχείο
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μαρούσι, Δημαρχείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταμόρφωση, Κ.Ε.Κ.01  

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

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - 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, Α.Π.Θ. Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο  

Κορδελιού-Ευόσμου
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών-Θεάτρου
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού Α.Π.Θ.
•  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, Κυλικείο Σχολής  

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο
•  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
• Έδεσσα, Δημαρχείο
•  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
• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας

•  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
• Κέρκυρα, Δημαρχείο
•  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
• Μυτιλήνη,  Δημαρχείο
•  Μυτιλήνη, Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
•  Νάξος, Δημαρχείο
•  Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ορεστιάδα, Δημαρχείο
•  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
•  Σύρος, Δημαρχείο Ερμούπολης
•  Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
•  Τήνος, Δημαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, Δημαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
•  Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ Δέλτα
•  Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαμπάκης

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

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 εφημερίδας

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

Παραδόξως, στα πρώτα στάδια της καριέρας 
μας, συμβαίνει το εξής:

• Δίδουμε μεν (και σωστά πράττουμε) μεγάλη 
βαρύτητα σε σημαντικά θέματα όπως η από-
δοση μας, η βελτίωση των δεξιοτήτων μας, ή 
η απόκτηση εμπειρίας
• Αλλά δυστυχώς έχουμε μια ασαφή / δυσδιά-
κριτη εικόνα στο μυαλό μας, αναφορικά με τη 
σταδιοδρομία μας

Θέλουμε να γίνουμε «ολοένα και καλύτεροι», 
να «βελτιώσουμε τις αμοιβές μας» και να «ελι-
χθούμε στην ιεραρχία» μιας εταιρίας, (απίστευτες 
γενικότητες!), χωρίς όμως να διαθέτουμε ένα 
πλάνο σταδιοδρομίας.

Σχεδιάζοντας το δικό σας, δώστε όλη σας την 
προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές:
• Δεν είναι υποχρέωση της εταιρίας σας να με-
ριμνήσει για την καριέρα σας: Ίσως διαβάζο-
ντας την παραπάνω φράση να σκεφθήκατε ότι 
η επιχείρηση θα έπρεπε να αναγνωρίσει την 
προσπάθεια σας, τις ατελείωτες ώρες «εκτός 
ωραρίου» που της αφιερώνετε και τέλος τη «μο-
ναδικότητα» σας. Λάθος! Η εταιρία ανταποδίδει 
παρέχοντας σας ένα σύνολο χρηματικών και μη 
ανταμοιβών, αλλά εκεί εξαντλεί τη συνεισφορά 
της. Οι τυχόν αυξήσεις ή προαγωγές που σας 
δίδει, σχεδιάστηκαν με γνώμονα πρωτίστως το 
δικό της όφελος και όχι τα δικά σας όνειρα για 
το αύριο, πράγμα που σε τελική ανάλυση είναι 
και λογικό…
• Δεν είναι υποχρέωση του προϊσταμένου σας να 
μεριμνήσει για την καριέρα σας: Η υποχρέωση 
του είναι να φροντίσει τη δική του!
• Για τον προϊστάμενο σας αντιπροσωπεύετε έναν 
«σύμμαχο» ή ένα «εμπόδιο»; Ο προϊστάμενος σας 
είναι απλώς ένας άνθρωπος, όπως όλοι μας, με 
τις δικές του βλέψεις, στόχους και όνειρα για το 
μέλλον, αλλά και τις ιδιαίτερες ανησυχίες, φοβίες 
ή αμφιβολίες για την πρόοδο του. Ακόμα και η 
παραμικρή σας ενέργεια, πηγαίνει την καριέρα 
του ένα βήμα μπροστά; Κάντε τον κάθε μέρα 
να κερδίζει, με το να κάνετε άριστα τη δουλειά 
σας, έτσι ώστε επαγγελματικά να «ακουμπάει 
επάνω σας»…
• Αν «αναφέρεσθε» απευθείας στον επιχειρηματία: 
Να θυμάστε ότι ο τρόπος με τον οποίο θέλει να 
διοικηθεί η εταιρία του, δεν είναι ούτε καλύτερος, 
ούτε λιγότερο καλός από τον προτεινόμενο από 
εσάς. Είναι απλώς διαφορετικός. Η εταιρία όμως 
είναι δική του, όπως δικό του είναι και το βάρος 
της τελικής επιλογής. Έχετε κάθε δικαίωμα να 
διαφωνείτε μαζί του, είτε σε μικρά καθημερινά 
ζητήματα, είτε στις στρατηγικές σας βλέψεις. Τι 
πρέπει όμως να κάνετε από τη στιγμή που θα 
σας δώσει την τελική κατεύθυνση; Στηρίξτε την 
επιλογή του με όλες σας τις δυνάμεις και με 
κάθε κόστος. Ούτε μία στιγμή να μην δείξετε στο 
προσωπικό σας ότι θα προτιμούσατε να κάνετε 
κάτι διαφορετικό και ότι τώρα απλώς πρέπει να 
διεκπεραιώσετε ότι σας επιβλήθηκε. Γίνετε ο πιο 
ένθερμος υποστηρικτής του. 
• Οι «αντίπαλοι» σας: Πολλοί έχουν υψηλότερη 
θέση από εσάς, καλύτερες αποδοχές, ταχύτερο 
αυτοκίνητο, περισσότερη εμπειρία, πιο ανεπτυγ-
μένες κάποιες κρίσιμες ικανότητες, σημαντικότερες 
γνωριμίες, αστείρευτη τύχη. Μπορείτε να τους 
ζηλέψετε, να τους περιφρονήσετε, να, να… Κι 
όμως, ουσιαστικά με κανέναν από εκείνους δεν 
ανταγωνίζεστε, κανέναν δεν πρέπει να φτάσετε 
και κανέναν να ξεπεράσετε. Η μόνη σας, αλλά 
παράλληλα τεράστια «υποχρέωση», είναι κάθε 
μέρα να γίνετε λίγο καλύτερος από ότι ήσασταν 
την προηγούμενη, να φτάσετε λίγο κοντύτερα 
στο στόχο σας. Υιοθετήσετε αυτή τη στάση, είναι 
στάση πρωταθλητισμού, θα διευρύνει απίστευτα 
την οπτική σας…
• Φαίνεσθε; Πόσο; Ποιοι είναι αυτοί που σας 
βλέπουν; Εντός και εκτός της επιχείρησης / κλά-
δου / αγοράς σας; Ποιοι δεν έχουν ακούσει ποτέ 
το όνομα σας; Ποιοι δεν είδαν ούτε ένα δείγμα 
από τη δουλειά σας; Τι μπορείτε να κάνετε από 
σήμερα γι αυτό;
• Δικτυωθείτε: Αρχικά καταγράψτε τους πρώ-
ην συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές σας. 
Διατηρήστε τη σχέση σας μαζί τους: κάντε ένα 

τηλεφώνημα στη γιορτή τους και στείλτε τους 
μια χριστουγεννιάτικη ηλεκτρονική κάρτα. Επι-
διώξτε να συναντηθείτε ξανά και να συζητήσετε. 
Γνωρίστε τους φίλους και τους συνεργάτες τους. 
Παράλληλα, γνωρίστε καλύτερα τους ανθρώπους 
με επιρροή, μέσα και έξω από την εταιρία σας. 
Ρωτήστε τους για τις σπουδές τους, για το που 
δούλευαν πριν, ενδιαφερθείτε για τα ενδιαφέροντα 
τους. Συναντηθείτε μαζί τους εκτός εταιρίας. Στη 
συνέχεια, γραφτείτε σε κλαδικές ενώσεις, συλλό-
γους, επιμελητήρια. Συμμετάσχετε στα συνέδρια 
που διοργανώνουν, ανταλλάξτε κάρτες με όσους 
περισσότερους παρευρισκομένους μπορέσετε.

Σχεδιάζοντας το δικό σας πλάνο σταδιοδρομίας, 
να έχετε πάντα στο νου σας και τις ακόλουθες 
συμβουλές:
• Οι μεταπτυχιακές σπουδές σας: Πολλοί από 
εμάς, προτιμούν για το μεταπτυχιακό τους ακρι-
βώς το ίδιο αντικείμενο το οποίο σπούδασαν, 
με αρκετά θετικά αποτελέσματα. Τα αρνητικά 
στοιχεία μιας τέτοιας επιλογής όμως είναι: μι-
κρότερη πρόκληση και ενδιαφέρον κατά τη 
διάρκεια των σπουδών αφού μεγάλο μέρος της 
ύλης είναι ήδη γνωστό, μικρότερη προστιθέμενη 
αξία στο βιογραφικό αφού το πρώτο πτυχίο ήδη 
πιστοποιεί το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβα-
θρο, και το σημαντικότερο όλων υπερβολική 
εξειδίκευση σε έναν μόνο τομέα ο οποίος και 
στενεύει πολύ τα όρια απασχόλησης. Δοκιμά-
στε ένα άλλο αντικείμενο, π.χ. αν σπουδάσατε 
«οικονομικά» κάντε ένα Μ.Β.Α. με ειδίκευση 
στη στρατηγική, αν σπουδάσατε management 
προτιμήστε το marketing, κ.τ.λ. Με αυτήν την 
κίνηση καριέρας, διευρύνετε τους τομείς απα-
σχόλησης σας στο μέλλον…
• Η προαγωγή: Να θυμάστε πάντα, ότι μία προ-
αγωγή συνεπάγεται ότι πλέον θα κάνετε «άλλη 
δουλειά» και όχι αυτή που μέχρι σήμερα γνωρίζετε.
• Κατά την εργασία σας: Να παίρνετε πάντα 
τη δουλειά που κανείς δεν θέλει να αναλάβει. 
Την άγνωστη, τη δύσκολη, την προκλητική. 
Προσφερθείτε εθελοντικά γι αυτό. Αν μη τι 
άλλο για αρχή, θα εντυπωσιάσετε. Στη συνέ-
χεια, να κάνετε περισσότερη από τη δουλειά 
που σας αναθέτουν, αν μπορείτε μάλιστα και 
συντομότερα. Να θυμάστε ένα σωστότατο ρητό: 
«underpromise, overdeliver».
• Χειριστείτε τις συκοφαντίες: Όσο και αν σας 
στενοχωρεί αυτό που θα διαβάσετε, έχετε συκο-
φαντηθεί και θα συνεχίσετε να συκοφαντήστε, 
πολύ περισσότερες φορές από όσες γνωρίζετε. 
Το γιατί δεν έχει τόση σημασία, όση το τι πρέπει 
και τι δεν πρέπει να κάνετε. Προσοχή, σε καμία 
περίπτωση δεν θα απαντήσετε (δεν χρειάζεται 
να απολογηθείτε), δεν θα ανταποδώσετε (αυ-
τομάτως υποβιβάσατε τον εαυτό σας γινόμενος 
«ίδιος» με τον συκοφάντη), σε καμία περίπτωση 

δεν θα του ζητήσετε το λόγο και κοντραριστείτε. 
Τι πρέπει όμως να κάνετε; Καταρχήν, κάποιοι 
καλοθελητές, θα σας πληροφορήσουν για το 
ποιος και τι λέει για εσάς. Στη συνέχεια, καθό-
λου όμως τυχαία, ο προϊστάμενος σας θα σας 
ρωτήσει τη γνώμη σας για αυτό το άτομο. Πείτε 
αυτολεξεί: «ο Χ; Πολύ καλό παιδί και εργατικό. 
Μόνο μη σε πιάσει στο στόμα του.» 
• Διεκδικήστε: Μην περιμένετε ότι το κράτος, 
ο πρωθυπουργός, η εταιρία, ο προϊστάμενος, 
οι φίλοι, θα δράσουν για εσάς. Μπορεί να το 
κάνουν, μπορεί και όχι. Διεκδικήστε!
• Υπάρχουν σχέσεις που δεν γνωρίζετε: Στην 
εταιρία, αλλά και στη ζωή σας γενικότερα, ανα-
πτύσσονται σχέσεις που συνήθως δεν γνωρίζετε, 
ή το μαθαίνετε αργά και κάποιες μάλιστα φορές 
με άσχημο τρόπο: σχέσεις ερωτικές, σχέσεις 
φιλικές, συμμαχίες. Προς θεού, μην θίξετε, ποτέ, 
κανέναν, μιλώντας σε τρίτους. Ίσως δεν είναι 
τόσο «τρίτοι» όσο φαίνονται… 
• H καριέρα σας είναι απλώς ένα κομμάτι της 
ζωής σας: Και όχι όλη σας η ζωή! Βρείτε μια 
ισορροπία μεταξύ των επαγγελματικών, προσω-
πικών, φιλικών, ερωτικών και οικογενειακών σας 
προτεραιοτήτων. Επιλέξτε πόσο από τον κόπο και 
το χρόνο σας θα επενδύσετε στη σταδιοδρομία 
σας. Δεν υπάρχει μία μαγική συνταγή γι αυτό 
και ούτε μια σωστή απάντηση.  Σχεδιάζοντας το 
δικό σας πλάνο σταδιοδρομίας, να τις έχετε πάντα 
στο νου σας, καθώς και όλες τις προηγούμενες:
• Οι «κηφήνες»: Δυστυχώς, υπήρξαν, υπάρχουν 
και θα υπάρξουν στην ομάδα σας κηφήνες. 
Κάποιους τους «κληρονομήσατε» αναλαμβάνο-
ντας μια νέα θέση, κάποιους τους προσλάβατε 
εσείς. Είναι οι άνθρωποι που περνούν τη μέρα 
τους «σερφάροντας» σε άσχετα με τη δουλειά 
sites, που «αρρωσταίνουν» συχνά, που κάνουν 
τεράστια διαλλείματα «χαλάρωσης»… Δώστε 
τους μία μόνο ευκαιρία, ξεκαθαρίστε τη θέση 
σας, θεσπίστε εκ νέου κανόνες και αφήστε τους 
μόνο δύο εβδομάδες διόρθωσης. Αν όμως δεν 
αλλάξουν στάση, μη διστάσετε ούτε λεπτό, απο-
μακρύνετε τους το συντομότερο. Σας τραβούν 
«προς τα κάτω», εκεί που οδεύει η δική τους 
καριέρα, απομακρύνοντας σας από οποιαδήποτε 
ιεραρχική ή μισθολογική εξέλιξη, «ζώντας» από 
την δική σας υπερπροσπάθεια για να κάνετε και 
τη δουλειά τους, ή να τη διορθώσετε. 
• Ξεκινήστε από το τέλος! Φανταστείτε τον εαυτό 
σας στο μέλλον, «επιτυχημένο», «κατασταλαγ-
μένο», «πλήρη», στο «ζενίθ» της καριέρας σας. 
Πώς τον περιγράψατε; Ποια ήταν τα επιτεύγματα 
σας; Ποια η θέση σας στην ιεραρχία; Ποιες ήταν οι 
αποδοχές σας; Πότε τα πετύχατε όλα αυτά; Αυτό 
είναι το πρώτο σας βήμα. Τώρα που ξέρετε που 
θέλετε να βρεθείτε, γυρίστε λίγα μόνο χρόνια 
πίσω, σκεφτόμενοι τα βήματα που θα χρειαστεί 

να κάνετε. Ποιες γνώσεις αποκτήσατε; Πόσων 
ετών εμπειρία απαιτήθηκε; Ποιες ήταν οι θέσεις 
από τις οποίες έπρεπε να περάσετε; Πόση και 
τι είδους προσπάθεια έπρεπε να καταβάλλετε; 
Τέλος, επιστρέψτε στο σήμερα.
• Δεν μπορείτε να αρέσετε σε όλους: Κάθε μέρα, 
όποια ιδέα και αν έχετε, όση προσπάθεια και αν 
καταβάλλετε, ότι αποτέλεσμα και να φέρετε, 
κάποιοι θα σας θεωρήσουν «ανεπαρκή». Απο-
δεχθείτε το. Έχουν το δικαίωμα της άποψης, όσο 
και αν η γνώμη τους σας στενοχωρεί. Αντλήστε 
τα συμπεράσματα σας, αν χρειαστεί ανασχεδιάστε 
το πλάνο σας, αλλά -ότι και να κάνετε- συνεχίστε 
να προχωρείτε. 
• Οι προτάσεις σας: Ποτέ να μην πηγαίνετε στον 
προϊστάμενο σας με μία μόνο πρόταση, καθώς 
οι πιθανότητες έγκρισης της είναι μόνο 50%. 
Να κάνετε πάντα τα εξής: να έχετε οπωσδήπο-
τε τρεις προτάσεις, γιατί το ανθρώπινο μυαλό 
μπαίνει αυτομάτως στη λογική να διαλέξει μία 
εξ αυτών, αντί να ψάξει για οτιδήποτε άλλο / 
πιθανόν καλύτερο, με αποτέλεσμα όποια και αν 
επιλεγεί (3 χ 33%) να έχετε περάσει τη δική σας 
κατεύθυνση! Δεν είναι όμως όλα έτσι απλά. Η 
πρώτη σας πρόταση, πρέπει αυταπόδεικτα να είναι 
«για πέταμα», για να δώσετε στον προϊστάμενο 
σας (ή σε εκείνους που τελικά θα αποφασίσουν) 
τη χαρά της απόρριψης! Η δεύτερη να είναι 
αρκετά καλή και η τρίτη άριστη, αλλά (προ-
σοχή) με ένα περιθώριο βελτίωσης. Υποδείξτε 
του το περιθώριο βελτίωσης, επιτρέψτε του να 
τη διορθώσει για να αισθανθεί ανώτερος σας, 
αποδεχθείτε ότι μετά τη βελτίωση όλα κυλούν 
καλύτερα και κερδίστε άλλη μια νίκη…
• Οι αξίες της ζωής σας: Με ανέντιμο τρόπο μπο-
ρείτε να πετύχετε «πολλά, εύκολα και γρήγορα». 
Έχοντας αξίες στη ζωή σας, θα προχωρήσετε 
σταθερά, σθεναρά και με προοπτική. Στην εποχή 
μας οι απατεώνες «ηρωποιούνται» και οι αξιό-
λογοι άνθρωποι παλεύουν. Και με τις 2 τακτικές 
μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας. Ποια τακτική 
είναι όμως προτιμότερη; Απαντήστε μόνοι σας. 
Η επιλογή σας είναι επιλογή ζωής. Πως θέλετε 
να ζήσετε τη ζωή σας;
• Τα λάθη στην καριέρα σας: Γνωρίζετε ότι 
η πρώτη επιχείρηση του Αριστοτέλη Ωνάση 
πτώχευσε και οι πρώτες εκατοντάδες δοκιμές 
του Thomas Edison να φτιάξει τον λαμπτήρα 
απέτυχαν παταγωδώς; Θα τους θυμόμασταν 
όμως σήμερα, αν εκείνοι είχαν θεωρήσει τις 
προσπάθειες τους ως «λάθη»; «Λάθη» σαν τα 
παραπάνω, πρέπει να κάνετε κάθε μέρα και 
να είναι και πολλά. Το μόνο όμως λάθος που 
απαγορεύετε να κάνετε, είναι να πιστέψετε τους 
«κριτές» σας. Ναι, ήδη τους γνωρίζετε, είναι εκεί-
νοι που έχουν πάντα «άποψη» για τη δουλειά 
σας, είναι οι «απόγονοι» εκείνων που στο Ed 
Sullivan show (αντίστοιχο του «Να η Ευκαιρία») 
είπαν στον Elvis Presley να παρατήσει την κιθάρα 
και να ξαναγίνει φορτηγατζής, «διάδοχοι» του 
δασκάλου μαθηματικών του δημιουργού του 
πρώτου πυραύλου Won Braun, ο οποίος είπε 
στη μητέρα του στο γυμνάσιο ότι ο γιός της 
είναι ελαφρός καθυστερημένος! Μην αφήσετε 
λοιπόν κανέναν τους, να σας κάνει να πιστέψετε 
ότι είστε «λίγος». Να ξέρετε ότι όσο πιο έντονα 
προσπαθεί, τόσο πιο «πολύς» είστε…
• «Είναι πια άργά»; Είναι σύνηθες, ιδίως μετά 
τα 35 σας, να αναθεωρήσετε απόψεις και να 
αλλάξετε στάση ζωής. Συμβαίνει σε ανθρώπους 
όλων των εθνικοτήτων, φύλων ή αντιλήψεων. 
Έχετε κάθε δικαίωμα σε αυτή την αλλαγή, καθώς 
«τώρα» γνωρίζετε και κατανοείτε αυτά στα οποία 
δεν δίδατε αντίστοιχη σημασία παλαιότερα. Το 
μόνο δικαίωμα που δεν έχετε, είναι να πιστέψετε 
ότι, για εσάς, είναι πια αργά…
• «Αυτό που θέλετε υπάρχει κάπου εκεί έξω»: 
Ένας από τους ανθρώπους που σέβομαι, μου 
έμαθε ότι αυτό που θέλει κανείς, υπάρχει πάντα 
και βρίσκεται «κάπου εκεί έξω». Μη λιμνάζετε, 
ότι και αν είναι αυτό, ψάξτε το…

Καλή σας επιτυχία!

Κώστας Στάμκος, Business Development 
Director, City Unity College

Συμβουλές σταδιοδρομίας
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Ν αι! Και αυτό δεν θα σταματήσω να το λέω. Και ο βασι-
κότερος λόγος; Για να «ιντριγκάρω» όλους εκείνους που 
χρησιμοποιούν τη λέξη project τόσο εύκολα, χωρίς να 

μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν τι είναι project και πώς 
πρέπει κανείς να το διαχειρίζεται. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι 
λόγοι οι οποίοι θα αναφερθούν στη συνέχεια.

Αλλά ας εξετάσουμε πρώτα τις έννοιες. 
Έργο - Πρόγραμμα - Διαδικασία
Στην Ελλάδα υπάρχει μία σύγχυση που σχετίζεται με τη χρήση 

των λέξεων/όρων Έργο-Πρόγραμμα-Διαδικασία. Τι εννοώ; Ότι 
πολλοί αντί της λέξης project χρησιμοποιούν μία από τις προ-
αναφερόμενες λέξεις ενώ άλλοι νομίζουν ότι όταν αναφέρουν 
τη λέξη project αναφέρονται σε όλα τα παραπάνω.

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως τα πράγματα.
Έργο-Project είναι ένα προσωρινό εγχείρημα που στοχεύει 

στη δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος, υπηρεσίας ή/και 
αποτελέσματος (PMI).

Πρόγραμμα-Program είναι μία ομάδα από συναφή έργα 
(projects) τα οποία τα διαχειριζόμαστε συντονισμένα ώστε να 
προκύψουν οφέλη τα οποία δεν θα προέκυπταν αν αυτά τα έργα 
τα διαχειριζόμασταν ξεχωριστά (το καθένα από μόνο του) (PMI).

Διαδικασία-Process είναι μία συστηματική σειρά από δρα-
στηριότητες (σειρά από βήματα) που στόχο έχουν να πετύχουν 
ένα τελικό αποτέλεσμα έτσι ώστε ένα ή περισσότερα εισαγόμενα 
στοιχεία να ενεργοποιηθούν για να δημιουργήσουν ένα ή πε-
ρισσότερα αποτελέσματα (PMI).

Άρα λοιπόν άλλο Έργο, άλλο Πρόγραμμα και άλλο Διαδικασία!
Project Management
Πάμε να δούμε τι εννοούμε όταν λέμε Διαχείριση Έργου.
Η Διαχείριση Έργου-Project Management είναι η εφαρμογή 

γνώσης, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών κατά την εκτέλεση 
των δραστηριοτήτων του έργου, με στόχο να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων, των εμπλε-
κομένων στο έργο.

Η Διαχείριση ενός έργου προϋποθέτει την ύπαρξη των 
stakeholders-εμπλεκομένων-οι οποίοι είναι άνθρωποι ή και 
οργανισμοί που επηρεάζονται με θετικό ή αρνητικό τρόπο από 
την εκτέλεση και το παραδοτέο ενός έργου, την ύπαρξη του Δι-
αχειριστή Έργου-Project Manager και την ύπαρξη μίας ομάδας 
έργου -άτομα τα οποία συμμετέχουν με διάφορους ρόλους σε 
όλες τις φάσεις ενός έργου.

Ο Project Manager
Ο ρόλος του Διαχειριστή Έργου-Project Manager είναι ο 

σημαντικότερος όλων. Από τον Project Manager εξαρτάται η 

επιτυχία ή όχι του έργου. Ο Project Manager έχει την πλήρη 
ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης, του ελέγχου και της 
ολοκλήρωσης ενός έργου. Και ένα έργο είναι ένα πολυδιάστατο 
εγχείρημα. Άρα λοιπόν και ένας Project Manager πρέπει να έχει 
πολυδιάστατες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί σ’ αυτόν τον απαιτητικό ρόλο.

Ένας καλά εκπαιδευμένος Project Manager μπορεί να κάνει τη 
διαφορά! Και όλοι μας, ανεξάρτητα από την επαγγελματική μας 
ενασχόληση, θα πρέπει να αποκτήσουμε τις θετικές ποιότητες 
ενός Διαχειριστή Έργου. Δείτε παρακάτω το γιατί!

Οι άλλοι λόγοι:
Για να σας πείσω ότι το Project Management είναι ένα επιστη-

μονικό πεδίο στο οποίο όλοι μας πρέπει ανεξαιρέτως να εκπαι-
δευτούμε σας παραθέτω μερικούς ακόμα λόγους-εκτός από το 
να θέλω να κάνω triggering όλους εκείνους που χρησιμοποιούν 
τη λέξη project χωρίς ουσιαστικά να ξέρουν σε τι αναφέρονται:
• Τα πάντα στη ζωή μας είναι projects. Από το να πάμε στη λαϊκή, 
μέχρι του να χτίσουμε ένα σπίτι, να γράψουμε ή να διαβάσουμε 
ένα βιβλίο, να παραδώσουμε ένα μάθημα, να φτιάξουμε ένα 
αυτοκίνητο… Και το πιο σημαντικό! Κάθε φάση της ζωής μας 
και κάθε έκφανσή της είναι ένα project! Αν θέλουμε λοιπόν 
να εξελισσόμαστε, να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και να 
ζούμε αρμονικά με τους γύρω μας θα πρέπει να ξέρουμε πώς 
να διαχειριζόμαστε τα projects μας.

• Η χρήση των αρχών του Project Management μας βοηθάει 
να παραδίδουμε ποιοτικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες στο σωστό 
χρόνο και εντός προϋπολογισμού τα οποία ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των πελατών μας.
• Ο όγκος των πληροφοριών κατά την υλοποίηση ενός εγχειρή-
ματος είναι τεράστιος. Όμως με τις κατάλληλες διαδικασίες και 
καλές πρακτικές της διαχείρισης έργων μπορούμε να διαχειρι-
στούμε αυτές τις πληροφορίες αποτελεσματικά.
• Οι καλές πρακτικές του Project Management ενεργοποιούν 
και προάγουν την καλή και εποικοδομητική συνεννόηση των 
ανθρώπων που εμπλέκονται σε ένα έργο.
• Η εφαρμογή των αρχών της Διαχείρισης Έργου οδηγεί σε 
μείωση του κόστους λειτουργίας μιας επιχείρησης είτε γιατί 
γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων ή γιατί οι διαδικασίες 
της διαχείρισης έργων μας επιτρέπουν να εγκαταλείψουμε νωρίς 
έργα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα αποτύγχαναν.
• Η τυφλή επικέντρωση στο στόχο μας οδηγεί σε χάσιμο ευ-
καιριών. Το Project Management υποστηρίζει το focus ενώ 
παράλληλα μας ανοίγει τα μάτια ώστε να δούμε τις ευκαιρίες 
πίσω από τα προβλήματα.
• Το lesson-learned είναι ένα από τα βασικά παραδοτέα ενός 
έργου. Μας βοηθάει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας ώστε να 
μην τα επαναλαμβάνουμε.
• Οι εργοκεντρικές επιχειρήσεις είναι πιο ευέλικτες και άρα μπο-
ρούν πολύ πιο εύκολα να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα που 
υφίσταται στη σημερινή εποχή.
• Η γρήγορη αλλά και σωστή αντίδραση στις αλλαγές που 
συμβαίνουν στο περιβάλλον μας καθώς και η αναγνώριση των 
ρίσκων που μπορεί να προκύψουν μας προστατεύουν και μας 
οδηγούν εκεί που θέλουμε. Και το Project Management μας 
υποστηρίζει σ’ αυτές τις προκλήσεις.

Συμπέρασμα
Κάθε project σχετίζεται με κάτι πολύ ουσιαστικό που αφορά 

το σκοπό της ύπαρξης ενός οργανισμού ή/και ενός ανθρώπου 
ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τους στρατηγικούς 
στόχους του οργανισμού/ανθρώπου. Και αυτοί οι στρατηγικοί 
στόχοι εκφράζονται μέσα από ιδέες. Από ιδέες όμως που υλο-
ποιούνται επιτυχώς!

Μην ξεχνάτε!
Οι στρατηγικοί στόχοι είναι αυτοί που προωθούν την εξέλιξη 

και τα projects είναι τα οχήματα προς αυτή την κατεύθυνση.
Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT

Business Coach, Διαχειρίστρια Έργων, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, 
Γεωπόνος - http://dimitrazervaki.com

Το project management δεν είναι επιλογή - Είναι Must

Digital Marketing-Δεν είναι μόνο το τι λες, αλλά και πώς το λες
Ακόμα και μετά από 8 χρόνια στο χώρο της 

διαφήμισης, πολύ συχνά ακούω εταιρίες και 
μεγάλα brands να τρέχουν τις σελίδες τους στο 
Facebook in house, δίνοντας τη διαχείριση της 
σελίδας σε μια γραμματέα ή σε κάποιον intern που 
έχουν προσλάβει για τη συγκεκριμένη δουλειά. 
Αυτό που ίσως πάρα πολλά brands δεν έχουν 
καταλάβει, είναι ότι στα social media κρίνεται το 
όνομα τους, είναι το μέσο που όλος ο κόσμος 
συζητάει για το brand, το μέσο που όλοι οι χρήστες 
έρχονται σε επαφή με το brand. Είναι ουσιαστικά 
το μέσο όπου οι καταναλωτές θέλουν να έχουν 
αλληλεπίδραση με τα brands. To μέσο που θα 
τους δημιουργήσει συναισθήματα και δεσμούς με 
το brand ώστε να αγοράσουν τα προϊόντα όταν 
πραγματοποιήσουν την επόμενη τους αγορά. 
Πριν λοιπόν αποφασίσετε να δημιουργήσετε τη 
στρατηγική σας στα social media είναι βασικό να 
κάνετε δυο βήματα. 

Το πρώτο βήμα αφορά καθαρά τον εαυτό σας 
και την εκπαίδευση γύρω από τα social media. 
Σχεδόν κανένας δεν είχε μάθημα digital marketing 
στη σχολή του ή ακόμα και να είχε το digital 
marketing αλλάζει τόσο γρήγορα που πρέπει 
συνέχεια να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Είναι 
βασικό λοιπόν και να διαβάσετε για να καταλά-
βετε πως λειτουργεί, αλλά και να εκπαιδευτείτε 
μέσα από κάποιο σεμινάριο για να μπορείτε να 
παρακολουθείτε και να καταλαβαίνετε τόσο τα 
νούμερα όσο και τα activation που σας προτεί-
νουν οι εταιρίες.

Το δεύτερο βήμα είναι να επιλέξετε τον κα-
τάλληλο partner, δηλαδή το κατάλληλο digital 
agency που μπορεί να δημιουργήσει την κατάλ-

ληλη στρατηγική για το brand σας αλλά και να 
μπορεί να δημιουργήσει ιδέες για εσάς ικανές 
να κάνουν buzz και να σας φέρουν πίσω leads 
αλλά και πωλήσεις. Μπορεί να είναι πολύ εύκολο 
να δημιουργήσεις μια σελίδα και μια ενέργεια, 
όμως αυτό που θα σε διαφοροποιήσει από τους 
υπόλοιπους και θα δώσει ώθηση στο brand είναι 
η στρατηγική, μια δυνατή ομάδα αλλά και το 
δημιουργικό περιεχόμενο! Αφήνοντας λοιπόν 
στην άκρη τη στρατηγική καθώς είναι κάτι ξεχω-
ριστό για κάθε brand θα ήθελα να επικεντρωθώ 
λίγο στο δημιουργικό περιεχόμενο. Βλέποντας 
καθημερινά ένα μεγάλο ποσοστό σελίδων στο 
Facebook από πολύ μεγάλα brands διαπιστώνω 
συνεχώς ότι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχο-
μένου είναι copy-paste είτε από τη Google είτε 
από άλλες σελίδες. 

Παρακάτω αναλύω μερικές ιδέες που θα βοη-
θήσουν το brand σας να δημιουργήσει περιεχόμενο 
που θα το διαφοροποιήσει από τα υπόλοιπα brands 
αυξάνοντας το engagement με τους fans. 

1. Αναπτύξτε δεσμούς με τους fans σας
Όταν δημιουργείτε περιεχόμενο μην σκέφτεστε 

σαν brand, μπείτε στη θέση του κοινού σας και 
δείξτε στους fans σας ότι πραγματικά νοιάζεστε 
γι αυτούς. Τέτοιο περιεχόμενο μπορεί να είναι 
χρήσιμες συμβουλές, tips καθώς και περιεχόμενο 
που μπορεί να λύσει καθημερινά προβλήματα 
των fans σας αλλά έχει σχέση με τις αξίες ή το 
ίδιο το brand σας.

2. Ανακαλύψτε τι τους παρακινεί
Οι περισσότεροι fans δημιουργούν λογαριασμό 

στο Facebook για να εκφράσουν τον εαυτό τους 
τις ιδέες τους αλλά και να επικοινωνήσουν με 

άλλα άτομα. Δημιουργήστε content που θα τους 
“παθιάσει” θα τους βοηθήσει να συνδεθούν με 
το brand σας και θα τους εκφράζει. Με αυτό τον 
τρόπο σίγουρα θα το κάνουν share στο profile τους 
αφού είναι περιεχόμενο που θα δημιουργούσαν 
και οι ίδιοι.

3. Αντιδράστε γρήγορα
Μην προγραμματίζετε όλα σας τα posts με βάση 

κάποιο content calendar. Μπορείτε πάντα να έχετε 
ένα content calendar για προϊόντικά posts ή posts 
που αφορούν κάποιο event κτλ, ωστόσο πάντα 
είναι καλό να πιάνουμε τα γεγονότα την ώρα που 
γίνονται και να δημιουργούμε buzz στις σελίδες 
μας γύρω από αυτά. Θυμηθείτε το buzz που δη-
μιούργησαν τα Oreo κάνοντας post όταν έγινε το 
blackout στο Superbowl το οποίο έλεγε “You can 
still dunk in the dark.” Χρησιμοποιήστε ακόμα και 
το κινητό σας τηλέφωνο για να παράγετε content 
στη σελίδα σας αν πιστεύετε ότι θα βελτιώσει τον 
χρόνο αντίδρασης σας.

4. Γίνετε ένα με τους fans σας
Φορέστε τα παπούτσια των fans σας. Σκεφτείτε 

τι θα θέλατε εσείς ως fan να δείτε από ένα brand 
και γιατί θα κάνατε like στη συγκεκριμένη σελίδα. 
Σκεφτείτε ότι το καλύτερο content είναι αυτό που 
παράγεται από το ίδιο το κοινό (user generated), 
οπότε φροντίστε να δημιουργήσετε συζητήσεις που 
θα εμπνεύσουν το κοινό σας να δημιουργήσει το 
δικό του content γύρω από το brand σας.

5. Κάντε τους fans σας να διασκεδάσουν
Σίγουρα όλοι όσοι είναι στο facebook δεν πε-

ριμένουν να δουν ένα brand να τους λέει τα νέα 
του, περιμένουν να δουν creative περιεχόμενο 
το οποίο είτε θα τους φανεί χρήσιμο είτε θα τους 

κάνει να γελάσουν. Δείτε το παράδειγμα του 9gag 
ή ακόμα και του Βασανίζομαι για να πάρετε ιδέες 
για περιεχόμενο. Προφανώς δεν είναι όλο αξιο-
ποιήσιμο από brands που θέλουν ένα πιο formal 
χαρακτήρα, αλλά όλο και κάτι θα εμπνευστείτε.

6. Δημιουργήστε ιστορίες
Ένα από τα trends της εποχής είναι ότι οι χρήστες 

χρησιμοποιούν το facebook για να κάνουν share 
εμπειρίες του παρελθόντος. Δημιουργήστε λοιπόν 
περιεχόμενο ή ακόμα και activations που θα τους 
βοηθήσουν να μοιραστούν τέτοιες εμπειρίες με το 
κοινό τους, να διηγηθούν τη δικιά τους ιστορία, ή 
να εμπνευστούν από τις δικές σας. 

7. Πάρτε θέση
Δημιουργήστε ενέργειες και content για πράγ-

ματα που έχουν πραγματική αξία και βοηθάνε τον 
κόσμο να λύσει καθημερινά του προβλήματα ή 
να βελτιώσει την ζωή του. Σκεφτείτε ενέργειες που 
ξεκινούν στο digital περιβάλλον, αλλά καταλήγουν 
στο φυσικό περιβάλλον, αφήνοντας πίσω τους κάτι 
καλό για όσους έχουν λάβει μέρος στην ενέργεια. 

8. Δημιουργήστε ποιοτικό αλλά εύκολο πε-
ριεχόμενο

Όταν οι χρήστες αναζητούν μια πληροφορία στη 
Google, γνωρίζουν ότι κανένας δεν τους κοιτάει 
ή κανένας δε θα δει ποτέ τι έψαξαν, όταν όμως 
κάνουν share μια πληροφορία στο facebook, 
γνωρίζουν ότι όλοι θα δουν τι ακριβώς έχουν κάνει 
post. Δημιουργήστε λοιπόν ποιοτικό περιεχόμενο 
αν θέλετε οι χρήστες να το κάνουν share και να 
νιώθουν υπερήφανοι γι αυτό.

Τάσος Βελιάδης - Partner-Business Unit 
Director at socialab
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Π ίσω από το e-survey και το e-staff, κρύβεται 
ένας απόφοιτος ηλεκτρονικός μηχανικός 
με μεταπτυχιακές σπουδές στην τηλεμα-

τική (Middlesex University) και στην διοίκηση 
επιχειρήσεων (MBA) Kingston University. Ο 
Θοδωρής Σπιλιώτης έκανε πραγματικότητα μια 
ανάγκη που του παρουσιάστηκε. Το μόνο που 
χρειαζόταν ήταν ένας καφές και η διάθεση για 
δημιουργία. Πλέον οι επιχειρήσεις μπορούν να 
δουν αν οι πελάτες τους είναι ικανοποιημένοι 
καθώς και τι χρειάζεται να βελτιώσουν ή να 
μεταβάλλουν στα προϊόντα/υπηρεσίες τους. 
Έχοντας πλέον γραφεία σε όλο τον κόσμο ο 
Θοδωρής Σπιλιώτης μας αναλύει το μυστικό 
της επιτυχίας του. 

Πως προέκυψε το e-survey;
Προέκυψε από προσωπική ανάγκη. Ήθελα 

να εκφράσω το παράπονο μου για το ελλιπές 
service και την μέτρια ποιότητα του προϊόντος 
σε κάποιο κατάστημα που επισκέφθηκα και 
δεν είχα την δυνατότητα. 

Ήθελα να ενημερώσω κατευθείαν την διεύθυν-
ση του καταστήματος χωρίς να παρεμβάλλεται 
κάποιος ενδιάμεσος ή να ανεβάσω σε κάποιο 
blog το παράπονο ώστε να είναι δημόσιο. Έψαξα 
να βρω την υπεύθυνο και καλοπροαίρετα να 
του εκφράσω την δυσφορία μου αλλά δεν 
κατέστει δυνατόν. Η δυσκολία να εκφράσω την 
ικανοποίηση μου, με οδήγησε να υλοποιήσω 
ένα ηλεκτρονικό κουτί παραπόνων αρχικά.

Είναι ένα ηλεκτρονικό κουτί παραπόνων ή 
κάτι παραπάνω;
Η αρχική σκέψη ήταν να λαμβάνει η διεύθυν-

ση απευθείας το παράπονο κάποιου πελάτη, 
ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τις υπηρεσίες. 
Κατά την διάρκεια υλοποίησης, και μετά από 
έρευνα εξελίχθηκε σε Μέτρηση Ικανοποίησης 
Πελατών Σε Πραγματικό Χρόνο. Ο πελάτης δεν 
εκφράζει πλέον μόνο το παράπονο του αλλά 
και την ικανοποίηση του, όπως και μια σειρά 
πληροφοριών χρήσιμες για την επιχείρηση 
όπως για παράδειγμα ηλικία, φύλο, email, 
ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία είναι απλή. Στο tablet μέσω 
του Google PlayηAppStore κατεβάζουμε την 
εφαρμογή e-survey. Στην συνέχεια πάμε στο 
www.esurvey.gr και ανοίγουμε λογαριασμό για 
την χρήση της υπηρεσίας. Δημιουργούμε την 
έρευνα που θέλουμε μέσω ερωτηματολογίου 
και στην συνέχεια την “ανεβάζουμε” στο tablet. 
Είμαστε έτοιμοι να “τρέξουμε” την έρευνα σε 
οποιοδήποτε σημείο. 

Που υπήρχε πρόβλημα με την παραδοσιακή 
μορφή επικοινωνίας πελάτη-επιχειρήσεων;
Το παραδοσιακό κουτί παραπόνων είναι ένα 

χαρτί που είναι υποχρεωτικό να έχει κάθε επι-
χείρηση. Προσωπικά δεν το έχω βρει σε καμ-
μία επιχείρηση. Επιπλέον σε περίπτωση που οι 
πελάτες γράψουν κάποιες αναφορές στο χαρτί, 
είναι χρονοβόρο σε σχέση με την συμπλήρω-
ση ερωτηματολογίου σε tablet. Επιπλέον με 
την χρήση του χαρτιού θα πρέπει να υπάρχει 
ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει 
εισαγωγή στοιχείων και ανάλυση σε υπολογιστή 
από κάποιον ειδικευμένο υπάλληλο. 

Η πλατφόρμα e-survey, έρχεται να απλου-
στεύσει τις διαδικασίες συμπλήρωσης, καθώς 
οι ερωτήσεις για την ικανοποίηση του πελάτη 
βρίσκονται σε tabletμε απλούστατο περιβάλ-
λον, ώστε να συμπληρώνεται εύκολα από το 
καθέναν απλά με την επιλογή μιας απάντησης 
που έχει προκαθοριστεί από την επιχείρηση. 
Από την πλευρά της επιχείρησης, η δημιουργία 
του ερωτηματολόγιου είναι παιχνίδι, χωρίς 
να χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό για την 
κατάρτιση του. Όπως επίσης και τα αποτελέ-
σματα εμφανίζονται άμεσα στο υπεύθυνο της 
επιχείρησης με έτοιμα ποσοστά ανά ερώτηση 
και γραφικά.

Ο κόσμος είναι εξοικειωμένες με τη χρήση 
των tablet είτε για παράπονα είτε για επιδο-
κιμασία μιας υπηρεσίας;
Ο κόσμος αναζητά να εκφράσει την αποδοκι-

μασία του ή να επικροτήσει τις υπηρεσίες μιας 
επιχείρησης. 

Το πρώτο διάστημα παρατηρούσαμε τον κόσμο 
που απαντούσε στα ερωτηματολόγια και πόσο 
εξοικειωμένος είναι με τα tablet. Παρατηρήσαμε 
ότι εκφράζανε την ικανοποίηση τους για το ότι 
μπορεί να εκφραστούν ανώνυμα. Είναι η επο-
χή που όλοι μας έχουμε γίνει απαιτητικοί και 
θέλουμε καλές υπηρεσίες από μια επιχείρηση. 

Αυτό που μας έκανε θετική εντύπωση είναι 
η εξοικείωση των μεγαλυτέρων ηλικιών με την 
χρήση του tablet. 

Παρόμοιες πλατφόρμες υπάρχουν και στο 
εξωτερικό. Τι διαφορετικό “φέρνει” στην 
επιφάνεια το e-survey; Ποια είναι η δια-
φορά του;
Οι πλατφόρμες του εξωτερικού εστιάζουν στην 

έρευνα μέσω web. Το διαφορετικό και καινοτόμο 
που φέρνει το e-survey είναι η mobileέρευνα 
με την χρήση tabletακόμα και χωρίς την χρήση 
internet. Η χρήση του tablet έχει πολλές εφαρ-
μογές. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε έρευνα στο δρόμο, σε εστιατόριο μαζί με τον 
λογαριασμό δίνεται το tablet για να απαντήσει για 
την ικανοποίηση του μετά το πέρας του γεύματος, 

σε συνεδριακά κέντρα, receptionξενοδοχείων 
και άλλες πολλές εφαρμογές.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που παρέχει 
η πλατφόρμα;
Η πλατφόρμα παρέχει ανά πάσα στιγμή σε 

κάποιον που θέλει να πραγματοποιήσει έρευνα 
εντός η εκτός της επιχείρησης, με την βοήθεια 
ενός tabletσε οποιοδήποτε χώρο. Η εφαρμο-
γή σε περίπτωση που δεν υπάρχει internet 
αποθηκεύει τα αποτελέσματα και τα εμφανίζει 
μόλις υπάρχει Internet. 

Για να λειτουργήσουν οι πλατφόρμες ερευνών 
μέχρι σήμερα χρειάζονται απαραίτητα internet 
αλλιώς θα χάσουν τα δεδομένα. To ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της e-survey είναι: ότι λειτουργεί 
και χωρίς internet αν χρειαστεί χωρίς να χαθεί 
κανένα δεδομένο. Για παράδειγμα αν κάνεις 
μια έρευνα στο δρόμο ακόμα και 3G να έχει 
το tablet μπορεί να χαθεί το internet. Κανένα 
πρόβλημα!

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζετε από την άποψη ότι την εποχή 
της κρίσης η έλευση κεφαλαίων και εσόδων 
είναι μηδαμινή έως ελάχιστη;
Από την πρώτη στιγμή που υλοποιούσαμε 

την ιδέα, παίρναμε feedback σχετικά με το τι 
χρειάζεται μια επιχείρηση. Το μοντέλο μας από 
την πρώτη στιγμή ήταν ότι θα είχαμε έσοδα, 
καθώς ο πελάτης πλήρωνε για την υπηρεσία 

που του παρείχαμε. Αυτό βοηθάει και το κρίνω 
απαραίτητο για μια startup, ώστε να έχει έσοδα 
από την πρώτη στιγμή και να είναι βιώσιμη μέχρι 
να ωριμάσει και να επιλέξει ποια στρατηγική 
θα ακολουθήσει. 

Αυτή τη στιγμή ποιες εταιρείες χρησιμοποιούν 
την πλατφόρμα και τι feedback παίρνεις;
Χρησιμοποιούν την πλατφόρμα εταιρίες από 

διαφορετικούς χώρους, αλλά με τον ίδιο στόχο. 
Να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Υπάρχουν 
όμως και περιπτώσεις που πραγματοποιούμε 
έρευνες με την βοήθεια φορέων για τον εθε-
λοντισμό στην Ελλάδα αλλά και για το πόσο 
ελκυστικό είναι το τουριστικό προϊόν που παρέχει 
μια πόλη και πως μπορεί αυτό να βελτιωθεί. 
Τα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν το tablet στην 
reception και κατά τη διάρκεια του checkout. 
Ο πελάτης απαντά για την συνολική διαμονή 
του. Σε εστιατόρια, όταν ο πελάτης ζητά τον 
λογαριασμό του προσφέρεται το tabletμε το 
ερωτηματολόγιο που επιθυμεί η επιχείρηση 
για να την αξιολογήσει. Μεγάλες αλυσίδες 
ζητάνε από το πελάτη να γράψει προϊόντα που 
πιθανόν να μην βρήκε αλλά και προτάσεις για 
να βελτιωθεί η επιχείρηση. Οι εφαρμογές της 
e-survey δεν τελειώνουν, πρόσφατα χρησιμο-
ποιήσαμε την πλατφόρμα για την ικανοποίηση 
συνέδρων σε συνεδριακό χώρο.

Σχετικά πρόσφατα λανσάρατε το e-staff. Θέ-
λετε να μας πείτε λίγα λόγια;
Προσπαθούμε να παρατηρούμε τι ανάγκες 

που έχουμε και πως μπορούμε να βελτιώσουμε 
τον τρόπο με τον όποιο δουλεύουν κάποιες 
διαδικασίες. Σε ένα επαγγελματικό ραντεβού 
που είχα πάει και περίμενα στο χώρο αναμο-
νής, παρατήρησα ότι οι εργαζόμενοι κατά την 
είσοδο και έξοδο του υπέγραφαν σε χαρτί. Μου 
φάνηκε πολύ αναχρονιστικό. Γύρισα στην εται-
ρία το συζήτησα με τον CTO (Chief Technical 
Officer) Γιώργο Τσουκαλά, του άρεσε η ιδέα 
να αλλάξουμε μια τέτοια διαδικασία. Μετά από 
έρευνα, δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα για την 
διαχείριση του προσωπικού. Δημιουργήσαμε 
μια εφαρμογή που κατά είσοδο στην εταιρία 
ό εργαζόμενος μέσα από το tablet επιλέγει το 
όνομα του, πληκτρολογεί το pin του και για 
να πιστοποιηθεί ότι είναι ο ίδιος η εφαρμογή 
τραβάει φωτογραφία. Η ίδια διαδικασία γίνεται 
κατά την έξοδο. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση 
έχει στατιστικά για τους εργαζόμενους και κά-
ποιος δεν μπορεί πλέον να “χτυπήσει” κάρτα 
για κάποιον άλλον.

Μήπως μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέ-
σματα στους εργαζόμενους (να μην νιώθουν 
ασφάλεια, να μειωθεί η αποδοτικότητα τους) 
από τα αναμενόμενα;
Το αντίθετο, επιχειρήσεις που το χρησιμοποι-

ούν επικροτούν τον ποιο συνεπή και τον ποιο 
χαμογελαστό εργαζόμενο. Αν λοιπόν στην αρχή 
η φωτογραφία μπορεί να θεωρηθεί παράξενη, 
οι επιχειρήσεις την χρησιμοποιούν για να δώ-
σουν κίνητρα στον εργαζόμενο και να υπάρχει η 
καλύτερη δυνατή συνεργασία και το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα. 

Πλέον δραστηριοποιείστε σε ολόκληρο τον 
κόσμο, από Αμερική μέχρι και Ασία. Τι να 
περιμένουμε στο άμεσο μέλλον;
Προσπαθούμε και θα προσπαθούμε να δη-

μιουργούμε υπηρεσίες απλές, χρηστικές που 
βοηθούν τις επιχειρήσεις με άμεσα αποτελέσματα. 
Ο προσανατολισμός μας είναι οι αγορές του 
εξωτερικού και θα συνεχίζουμε να επενδύουμε 
στους εξαιρετικούς έλληνες προγραμματιστές. 
Πρόσφατα το e-staff εγκαταστάθηκε και στην 
Αυστραλία και είμαι ιδιαιτέρα χαρούμενος και 
αισιόδοξος που η ελληνική καινοτομία χρησι-
μοποιείται τόσο μακριά! 

Αποστόλης Ζαβιτσάνος-
Υπεύθυνος Δημοσιογραφικής Τεκμηρίωσης

Ενας Έλληνας start upper κάνει το γύρο του κόσμου





Τρίτη 24 Νοεμβρίου 20158

εθελοντισμοσ

Εμείς στο «Σπίτι της Ελις» οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε μια 
κοιτίδα αγάπης, ασφάλειας, φροντίδας και ευ ζην για τους ηλικιωμένους 
συνανθρώπους μας. 
Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους έχοντας σύμ-
μαχο μας τις όμορφες ανθρώπινες σχέσεις και αξίες που τόσο πολύ 
ανάγκη έχουμε στις μέρες μας. Στο «Σπίτι της Ελις» θέλουμε όλοι να 

λειτουργούμε με σεβασμό, αξιοπρέπεια και κοινωνική αλληλεγγύη. 
Στο «Σπίτι της Ελις» θα συναντήσετε το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό καθώς και 
εθελοντές. Συνεπείς στην αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης αποζητάμε τον εθελοντισμό τόσο 
από τους εργαζόμενους με προσφορά ωρών όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Αγγελίες: 
• Ζητούνται άτομα γενικών καθηκόντων από σπίτι φροντίδας ηλικιωμένων 
• Ζητούνται εθελοντές Νοσηλεύτες /τριες από σπίτι φροντίδας ηλικιωμένων 
• Ζητούνται άτομα για καθαριότητα κτιρίου από σπίτι φροντίδας 
• Ζητούνται εθελοντές ψυχολόγοι απο σπίτι φροντίδας ηλικιωμένων 
Επικοινωνία: Τηλ: 213 0297737/ 6940 048701/ 6978 057779

Ζητούνται άμεσα Εθελοντές για τη Στελέχωση και Οργάνωση 
της καμπάνιας αιμοδοσίας στο νομό Αττικής.
Για συμμετοχή, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα στη διεύ-
θυνση: blood@worldtrainersassociation.com

Υπεύθυνος: Μπάμπης Παναγιωτακόπουλος. Τηλ.: 211 4043552

Η «Πύλη Ελευθερίας» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 με σκοπό την 
καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικών 
ευπαθών ομάδων καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξή τους. Οι 
δράσεις μας επικεντρώνονται στη στήριξη του οικείου περιβάλλοντος 

των κρατουμένων με ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της οικογένειας, σε προγράμματα 
επανένταξης ανήλικων παραβατών, σε προγράμματα στήριξης των έγκλειστων μητέρων και 
γονέων, καθώς και σε έρευνες.
Αγγελία: 
Προκειμένου να λειτουργήσουν τα προγράμματα μας καλούμε Εθελοντές που έχουν τη 
διάθεση να στηρίξουν το όραμα μας και να συνδράμουν στην υλοποίηση τους. Ειδικότερα:
• Ψυχολόγοι-παιδοψυχολόγοι
• Κοινωνικοί λειτουργοί
• Κοινωνιολόγοι
• Εγκληματολόγοι
• Εκπαιδευτικοί-παιδαγωγοί
• Άτομα που ασχολούνται με τέχνες, Art Therapists
Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στις παρακάτω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: director@freedomgate.gr και freedomgate.org@gmail.com

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

οποία ο «Θεόφιλος» χειρίζεται το θέμα. Η στήριξη προς την πολύτεκνη οικογένεια είναι το 
ουσιαστικότερο βήμα προς την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η 
χώρα μας, και όλα τα μέλη, φίλοι, εθελοντές, χορηγοί και δωρητές του Οργανισμού έμπρακτα 
συμβάλλουν με τις προσφορές τους, την εργασία τους και τις ευγενικές τους προθέσεις για 
καλύτερες συνθήκες ζωής και ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Εθελοντές στη πράξη!
Καθημερινά οι εθελοντές μας εργάζονται εδώ προσπαθώντας να κάνουν ότι μπορούν καλύ-
τερο για να βοηθήσουν τις άπορες πολύτεκνες οικογένειες όλης της Ελλάδας. Τους αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια από όλους.
Πληροφορίες: Διεύθυνση: Παπαφλέσσα 9, 111 46 Γαλάτσι, Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8819397, 210 8828036 - E-mail: info@theophilos.gr

Η ΑΜΥΜΩΝΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι μη κερδοσκοπικό 
Σωματείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 
με έδρα την Καλαμαριά.
Η Αμυμώνη αποτελείται από γονείς και φίλους παιδιών που μαζί 
με διαταραχές όρασης (μερική ή ολική απώλεια όρασης) έχουν και 

πρόσθετες αναπηρίες (νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση κ.ά.). Στόχος μας 
είναι η ισότιμη εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη των παιδιών με τη συγκεκριμένη σύνθετη 
αναπηρία και των οικογενειών τους.
Οι σκοποί του Συλλόγου μας είναι:
• Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με προβλήματα όρασης και πρό-
σθετες αναπηρίες.
• Η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους
• Η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους.
• Η προάσπιση και η θεσμική κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους.
• Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την πρόληψη και την ιατρική αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων.
• Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την πολυσύνθετη αυτή αναπηρία.
Aν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις την ομάδα μας και να γίνεις εθελοντής επικοινώνησε 
μαζί μας:
Σύλλογος γονέων, κηδεμόνων & φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης & πρόσθετες ανα-
πηρίες «Η ΑΜΥΜΩΝΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Έδρα του Συλλόγου: Ροδοπόλεως 5 (τέλος της οδού Πόντου), 55132, Καλαμαριά
Τηλέφωνα: 2310905781 (κ. Καζαντζίδης Νίκος)
Fax: 2310 460797
E-mail: info@amymoni-thes.gr

Το Home-Start ιδρύθηκε από την Margaret Harrison στο Leicester 
της Αγγλίας, το 1973 .
Μητέρα τριών παιδιών και έμπειρη εθελόντρια η ίδια, κατάλαβε 
ότι οι οικογένειες δέχονται με μεγαλύτερη ευκολία βοήθεια στον 
δικό τους χώρο από ανθρώπους με τις ίδιες εμπειρίες με εκείνους.

Στόχος του η πρόληψη ενδοοικογενειακών κρίσεων, καθώς και η ανάπτυξη και ευημερία των 
παιδιών, δίνοντας κατ’ οίκον υποστήριξη από γονέα προς γονέα.
Σήμερα λειτουργούν προγράμματα Home-Start σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο, προσαρμο-
σμένα στις τοπικές ανάγκες. Το 2003 η Ελλάδα έγινε μέλος του παγκοσμίου δικτύου Home-
Start. Το 2010 ξεκίνησε το πρόγραμμα στην Αθήνα έχοντας υποστηρίξει μέχρι σήμερα πάνω 
από 140 Οικογένειες. 
Το Home-Start υποστηρίζει οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί προσχολικής ηλικίας κα-
λύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το άγχος της καθημερινότητας και τις αλλαγές 
λόγω του ερχομού ενός νέου μέλους αλλά και τον χωρισμό ή τις συγκρούσεις. Εκπαιδευ-
μένοι εθελοντές-γονείς επισκέπτονται μια φορά την εβδομάδα την οικογένεια στο σπίτι της 
και προσφέρουν χρόνο, κατανόηση, δέσμευση, εχεμύθεια, διακριτικότητα καθώς και την 
προσωπική τους εμπειρία και γνώση. 
Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας 
και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Αγγελία: 
Στηρίζουμε οικογένειες με μικρά παιδιά! Γίνε Εθελοντής Home-Start!
Είσαι γονιός; Βοήθησε άλλους γονείς που σε χρειάζονται
Έλα κοντά μας!
Επικοινώνησε στα τηλέφωνα: 213 0357998-6936 561850
Διεύθυνση: Δραγάτση 2-4, Πειραιάς, 1ος όροφος-γραφείο 9
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 9.00-15.00

Ο Σύλλογος Συμπράττω δημιουργήθηκε το 2009, και τυπικά ιδρύθηκε 
το 2010. Αποτελεί μια πρωτοβουλία πολιτών οι οποίοι αρνούνται να 
παραμείνουν θεατές στις εξελίξεις ειδικά σε μια κρίσιμη περίοδο. Ως ενερ-
γοί πολίτες ΑμεΑ και μη, οι οποίοι συμπορευόμαστε και συμπράττουμε 
σε μια κοινή προσπάθεια, με σκοπό την πολύπλευρη υποστήριξη των 
συναθρώπων μας με αναπηρία. Επιδίωξη μας είναι να συμβάλλουμε 

στην άρση των εμποδίων που υφίστανται και που τους έχουν οδηγήσει στην απομόνωση. 
Επιθυμία μας είναι να βγουν από τα σπίτια τους και να συμμετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις της 
καθημερινής ζωής της πόλης μας. Ο ρόλος μας είναι διεκδικητικός. Η ουσία του εγχειρήματος 
μας να ιδρύσουμε ένα τοπικό Σύλλογο Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία έχει αφετηρία την 
εσωτερική ανάγκη των συμμετεχόντων σε αυτόν, να σπάσει τη διαχωριστική γραμμή ανά-
μεσα σε ΑμεΑ και μη μέσω της δυναμικής της Σύμπραξης.Σύνθημα μας είναι η "κοινωνική 
αλληλεγγύη στην πράξη" ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη η πόλη μας.
Aγγελία: 
Εθελόντρια-Κοινωνική Λειτουργός
Θέλετε να γνωρήσετε τον κόσμο των ΑμεΑ;
Θέλετε να αποκομίσετε πολύτιμες εμπειρίες και στο τέλος μια συστατική επιστολή από εμάς, 
η οποία θα επιβεβαιώνει την εμπειρία σας; 
Mια αγκαλιά σας περιμένει από όλα τα μέλη του οργανισμού μας!
Κάθε Τετάρτη 6-8 το απόγευμα. Η μέρα είναι ευέλικτη να αλλάξει.
Επικοινωνία:
Διεύθυνση: Ρεθύμνης 1 (Στην πίσω πλευρά του Δημαρχείου Αργυρούπολης)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Σταθερό: 213 2018774 - Κινητό: 6980 025538
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: symprattw@gmail.com

Tο ΚΕΑN-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων είναι ένας ανοιχτός 
κοινωνικός σύλλογος Νέων που αγωνίζεται και στοχεύει στην αειφόρο 
ανάπτυξη μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση 
και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών και μέσα από την φροντίδα των 
αναγκών της κοινωνίας.

Γίνε εθελοντής του ΚΕΑΝ: 
Ένα μεγάλο μέρος της δράσης μας στηρίζεται και στη δική σου εθελοντική εργασία. Οι εθε-
λοντές μας προσφέρουν αφιλοκερδώς από το χρόνο τους προκειμένου να κάνουμε τη ζωή 
μας λίγο καλύτερη.Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα!
Αν είσαι άνω των 18 ετών μπορείς να μας βοηθήσεις συμμετέχοντας σε μία από τις ομάδες 
εθελοντών! 
Eπικοινωνία: Τηλ.: 210 2692880 - e-mail: info@kean.gr

Ο «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΜΕΑ» είναι ένα αθλητικό σωματείο, επίσημα αναγνω-
ρισμένο από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Αθλητών με Αναπηρίες 
(Ε.Α.Ο.Μ. ΑμεΑ). Δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα κολύμβησης, για να 
μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά μας την ευκαιρία να αγωνιστούν και 
να αποδείξουν πως η διαφορετικότητά τους δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο 
στην συμμετοχή τους στην νίκη.
Aγγελία:

Η Ψυχοκοινωνική Θεατρική μας Ομάδα ΑΜΕΑ, αναζητεί Eθελοντές, ευαισθητοποιημένους με 
τα άτομα με νοητικές αναπηρίες, για την υποστήριξη και ενίσχυση της ομάδας στις πρόβες, 
στις παραστάσεις, στις περιοδείες και επί σκηνής.
Eπικοινωνία: 
Οργανισμός: Ψυχοκοινωνική Θεατρική Ομάδα Ατόμων με Αναπηρία
Yπεύθυνη: Kα Μαρία Μπαντή 
Tηλέφωνο: 6938 769730
E-mail: bandismaria@live.com





Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η εταιρία Χρυσικός δραστηριοποιείται στον χώρο των 
ακουστικών βαρηκοΐας εδώ και 30 χρόνια. Αντιπρο-
σωπεύει αποκλειστικά επώνυμες εταιρίες ακουστικών 
βαρηκοΐας τις οποίες εμπορεύεται. Η εταιρία αναζητά 
για το κατάστημα της Αθήνας:

Γραμματειακή υποστήριξη  
για μερική απασχόληση

Απαιτήσεις 
•Επιθυμητές σπουδές οικονομικών ή γραμματείας 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο επαγγελματικών συναλλαγών) 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, υπεύθυνο, συνεπής,  
με υπομονή και επιμονή 
•Ικανότητα καλής επικοινωνίας  
(προφορική, γραπτή, ηλεκτρονική) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας και λήψη 
πρωτοβουλιών 
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών  
Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα. 
•Προοπτική εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ich@chrysikoshearing.gr

Multinational Pharmaceutical Company is looking 
for Attiki area:

Administrative Assistant
Main purpose of the job is to perform general 
administrative duties and provide secretarial support 
as required. Full time job up to 30 years of age.

Requirements: 
•Graduate studies is essential 
•Post graduate studies is beneficial 
•Fluency in greek & english (both written & verbal) 
•Computer literate & it savvy (ms office package 
is compulsory) 
•Excellent communication & presentation skills 
•Time management & project oriented 
•Must have ability to multitask and work in  
a fast-paced environment, accountability, strong 
work ethic and professional positive attitude  
Duties: 
•Call and complaints handling 
•Visitor management 
•Maintaining calendars and contacts 
•Routine business transactions, preparation and 
distribution of correspondences internally and 
externally (letters, emails, invitations etc) 
•Basic creative marketing and publicity material 
•Meeting and events arrangements 
•Storing, arranging, indexing and classifying records  
Key benefits: 
•Great working environment 
•Career opportunity 
•Initial full training and on going training 
•Personal development 
•High end working tools

All cvs should be submitted until 20th November 2015 
to e-mail: assist.dept@gmail.com. All received cv’s 
will be treated with confidentiality.

Η εταιρεία atc ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές στελεχώνεται 
από ορκωτούς ελεγκτές, συμβούλους επιχειρήσεων και 
φοροτεχνικούς. Παρέχει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές, 
φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες. Από τον Νοέμβριο του 2013, η atc είναι μέλος στο 
παγκόσμιο δίκτυο cpa associates international, με έδρα 
την Αμερική, στο οποίο συμμετέχουν παγκοσμίως 156 
ελεγκτικές εταιρείες σε 65 χώρες. Η εταιρεία ενδιαφέ-
ρεται να ενισχύσει το προσωπικό της με την πρόσληψη 
για το διοικητικό τμήμα της εταιρείας:

Γραμματέα Διοίκησης - Marketing Assistant
κωδικός θέσης: ΜΑ02

Αρμοδιότητες: 
•Υπηρεσίες γραμματείας 
•Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και δημοσίων 
σχέσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Ανώτατης ή Ανώτερης  
Οικονομικής σχολής της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ)  
οικονομικής κατεύθυνσης ή marketing 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση του ms office και internet 
•Πολύ καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας 
(προφορικός και γραπτός λόγος) 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 

•Οργανωτική προσωπικότητα με στόχους και συνέπεια 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας  
Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Προοπτικές Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας  
στα πλαίσια μίας οργανωμένης και δυναμικά  
αναπτυσσόμενης εταιρείας 
•Πλήρες Πακέτο Αποδοχών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Πληροφορίες υποβολής αιτήσεων: Παρακαλούμε 
όπως αποστείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα 
με πρόσφατη φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση mstoukogiorgou@atcaudit.gr. Οι υποψήφιοι 
να αναφέρουν τον κωδικό θέσης (θέμα email)  για την 
οποία στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα: atc 
Certified Public Accountants LLC. Τηλέφωνο: 2110 
137856. Site: www.atcaudit.gr

Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων Βιότυπος 
ζητεί να προσλάβει για την μονάδα του στο Αιγάλεω:

Υπεύθυνη Γραμματείας 

Η κατάλληλη υποψήφια θα αναλάβει: 
Αρμοδιότητες /καθήκοντα: 
•Την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο  
του προσωπικού της γραμματείας  
για την αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση 
των πελατών/επισκεπτών 
•Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαδικασιών 
για την ομαλή λειτουργία της μονάδας 
•Την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των νέων 
εργαζομένων 
•Τη διαχείριση και την επίλυση καθημερινών  
προβλημάτων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Εμπειρία ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό 
πνεύμα 
•Απασχόληση σε διακεκομμένο ωράριο,  
πρωί- απόγευμα σε μόνιμη βάση 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Διαμονή στο Αιγάλεω ή σε γειτονικούς δήμους  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχής εκπαίδευση 
και δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα  βιογραφικά τους με φωτογραφία στο e-mail: 
work@biotypos.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
OpenGL Developer

We seek an individual with knowledge of OpenGL, 
to work full time at our office in Athens

Main tasks: Graphical user interface development  
Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area) 
•First certificate degree in english (or similar/
better level) 
8Army service completed (or not obliged)  
Needed skills: 
•Excellent programming level with C/C++ 
•Very good knowledge of standard template 
library (STL) 
•Excellent knowledge of OpenGL 
•Excellent working knowledge of at least one GUI 
API (eg. wxWidgets, Qt) 
•Very good command of oral and written english  
Additional Skills: 
•Experience working with MacOSX Xcode is a plus 
•Experience working with wxWidgets is a plus 
•Experience working with OpenGL SL is a plus 
8Experience with computer modeling/rendering 
is a plus

If you want to apply for this position, please e-mail 
your cv to e-mail: jobs@solidiris.com with the subject 
“opengl developer job”. Any information provided will 
be considered confidential.

Web Frontend Developer

Requirements 
You must have: 
•At least 1 years of work experience 

•Strong knowledge of javascript and jquery 
•Web design coding skills (e.g. HTML/CSS)  
Bonus points if you have: 
•Experience with Node.JS and ecosystem 
•You are using Typescript, CSS Preprocessors 
(SASS, Less) 
•Familiarity with web analytics and/or A/B testing 
•Experience with javascript MVVM frameworks 
(KnockoutJS, AngularJS, ReactJS etc) 
•Photoshop skills

Benefits: Do you want to be a part of a fast-growing and 
profitable company where everyone gets challenged 
to become better every day?

On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development 
 
Please send you cv at the following  
e-mail: apugina@mouzenidis.gr

.Net C# Developers

Nubis is looking for full time .Net C# Developers 
to work on the innovative Nubis cloud platform and 
products that revolutionize the way enterprises use 
applications and data. Nubis is at the edge of cloud app 
development. The company has created an innovative 
cloud platform for managing data in a whole new way. 
We are looking for career-oriented persons, with a 
teamwork spirit, who will join our team and share our 
vision for innovation. You will have the opportunity 
to make an impact, develop and progress your skills. 
Through the collaboration with other highly skilled 
teammates you will deliver first class products and 
services to the local and international customers.

The required .Net C# Developer technical skill-
set includes: 
•Solid database design, development & 
administration experience using SQL server 2008 
and above 
•Thorough understanding of object oriented 
programming principles 
•Experience developing with C# -windows (WPF) 
and ASP.NET 3.5+ (webforms and MVC) 
•Experience with client/server and SOA architectures 
•Experience with web Services, WCF

Additional required skills, but not mandatory, include 
experience in developing using WebAPI, in developing 
ERP systems, but also experience on HTML5, AJAX, 
JQuery & Javascript, telerik controls, Kendo UI. Nubis 
offers a beneficiary salary package dependent on 
qualifications and experience, continuous training on 
new technologies and a great working environment.

If you believe that you are ready to join our company 
please submit your digital cv to e-mail: jobs@
nubis.gr, or send it by post to: Nubis S.A. Kifisias 
197, 15124, Marousi Athens, quoting the reference 
number #NET212.

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

Software Developer  
(Κωδ. SD 0915)

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. Θα είναι υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή/συντήρηση των 
εφαρμογών της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα της πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε C# / .NET 
framework, κυρίως windows forms applications. 
Απαραίτητη γνώση object oriented programming 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε postgres 9+, 
MS-SQL 2005+, MySQL 
•Άριστη γνώση linux server administration 
•Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό &  
υλοποίηση σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
•Εμπειρία σε περιβάλλοντα virtualization 
virtualbox 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services 
•Εμπειρία στη παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών 
•Γνώση σε linux mail server administration 
•Γνώση σε SVN server 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 

•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Επιθυμητές γνώσεις δικτύων 
•Επιθυμητή γνώση PHP, apache 
•Επιθυμητή γνώση XML, JSON, AJAX 
•Επιθυμητές γνώσεις HTML5, CSS3, javascript 
•Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι γνώσεις σε 
e-commerce platforms (Cs-Cart & magento)  
και open source CMS (wordpress) 
•Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε singular  
logic ERP

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 αναπτυσσόμε-
νης 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

IT Support Engineer 

About neurosoft: Neurosoft S.A., a greek company listed 
on the italian stock exchange, is a leading software, 
networking and information security provider in financial, 
telecommunication, lottery and public sectors, providing 
tools and services to increase operating efficiency and 
security. Our company seeks to employ an it support 
engineer to support the company’s it and communications 
systems including hardware and software, user needs 
with desktop hardware, software, operating systems, 
network connectivity, and other applications of the it 
service desk applications.
Position responsibilities: 
•Implements, administers, and maintains IT 
and other communication systems, including 
associated servers, operating systems, software/
applications, backup and recovery of these 
systems 
•Troubleshoots and repairs system problems  
and service requests 
•Formulates and documents standard procedures 
for IT systems’ administration 
•Plans, documents and tests appropriate IT 
related disaster recovery and/or business 
continuity systems 
•Maintains an inventory of installed hardware  
and software; manages software licensing  
& spare equipment 
•Creates user accounts; manages access control 
based on company policies on company Domain, 
Email, ERP and application servers 
•Provides technical support and assist users  
with any IT related issues  
Required skills and qualifications: 
•Minimum of 2 years of experience in IT 
environment 
•Hands on experience with servers, mobile 
phones, desktops and laptops, switches, vlan’s, 
firewalls, routers, and other equipment 
•Hands on experience with various software 
including microsoft exchange 2007/2010, outlook, 
active directory •Windows & ms office 
•Hands on experience with dns, dhcp, file servers, 
linux, tcp/ip, security permissions, protocols and 
networking 
•Experience with web servers, apache, iis 
administration, sql server, application and 
database scripting, microsoft applications; and 
other commonly used applications is a plus 
•Understanding of large-scale organizational 
management 
•High level of knowledge in information 
technology; detailed knowledge of software and 
associated systems; experience with company 
systems and software 
•Customer service focus including the ability to 
speak diplomatically; problem solver; team player 
•Must have a strong understanding of network 
and information security 
•Ability to complete assignments with limited 
supervision 
•Ability to learn new, highly technical information 
and be able to train others on this information
•Excellent English communications skills, 

Αγγελίες εργασίας



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

11Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

both oral and written; ability to write technical 
information in simple form; ability to communicate 
with all levels of organization  
Education requirements: 
•Bachelor’s degree in information technology, 
computer science, or related field 
•Preferred certifications include: microsoft, 
it professional, microsoft certified systems 
administrator, microsoft •Certified systems 
engineer, linux, vmware, ccna  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Leading-edge technology 
•Continuous training 
•Stable and enjoyable working environment

If you are willing to learn new technologies, you must 
work well both independently and within a team, being 
detail and process oriented. If you want to make a 
difference and work with a top-rated team of talented 
individuals, come and join us. We offer a friendly, diverse 
work environment and competitive benefits package. 
Please sent your cv to e-mail; career@neurosoft.gr

Προγραμματιστής για Support.ΝΕΤ  
Eφαρμογών/SQL Server Expert - Αθήνα

Περιγραφή Θέσης: Προγραμματιστής για τα  
γραφεία μας στην Αθήνα με πλήρη απασχόληση. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στο τομέα της πληροφορικής,  
των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανικών 
υπολογιστών ή σε αντίστοιχο τομέα 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Πολύ καλή γνώση: .net, SQL Server 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Επιπρόσθετα θα εκτιμηθεί γνώση/εμπειρία σε: 
•c#, asp.net 
•mobile apps

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

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.

Senior Software Engineer for MS .NET  
Microsoft SharePoint 

SSEM1511
Description of position: 
•The successful candidate will undertake the 
following duties: 
•Software Development (according to relevant 
system design documentation) as part of our team 
•Documentation and verification of source 
code. Preparation of technical documentation of 
software. Unit testing, system acceptance testing 
•Application deployment (parameterisation, 
participation in the instructions manual authoring 
and in user training)  
Qualifications: 
•To apply for this position you should have: 
•Analytical thinking, team spirit and desire for 
constant learning 
•A University or equivalent degree in software 
engineering 
•One year (or more) experience in the technologies 
sought (see technical qualifications) 
•Desire for pursuing a career in a fast growing 
new media company working with international 
clients 
•Strong sense of ownership, urgency and drive 
•Strong desire for creative work 
•Very good knowledge of the English language  
Technical qualifications: 
•Microsoft sharepoint server 2010/2013, asp.net 
2.0, c#, web services 
•Excellent grasp of object oriented programming 
and concepts 
•Good knowledge of rdbms (mysql, sql server) 
•Excellent knowledge of internet technologies 
(http, html, xml, javascript, css) 
•Knowledge of an ide (visual studio .net  
2005-2010) 
•Knowledge of modelling languages (uml) 

Benefits: 
•Competitive salary 
•Continuous education and knowledge exchange 
•Friendly and stimulating environment 
•Traveling abroad 
•Career path

Start Info: Immediately, address: Jean Moreas 66, 
Halandri, Athens. Contact e-mail: job@eworx.gr, 
contact info: human resources division.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία SigmaPhone είναι μια από τις δυναμικότερες 
εταιρείες προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων. 
Με εμπειρία στο χώρο του telemarketing και direct 
marketing δραστηριοποιείται ως επίσημος εμπορικός 
συνεργάτης των εταιρειών wind και new health system 
(nhs). Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και προ-
σφέρει εργασία σε θέματα τηλεφωνικής προσέγγισης 
και πώλησης. Στόχος της είναι η σωστή ενημέρωση 
των πελατών της, η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος 
πωλήσεων, το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που 
την απαρτίζουν και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των 
πελατών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
και καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες 
σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.

Υπάλληλοι για το τμήμα Τηλεφωνικής Προώθησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Ευχέρεια λόγου 
•Διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια 
•Άνεση στην επικοινωνία  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
Η εταιρεία μας προσφέρει: 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα και δώρα 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο- 5ωρο-6ωρο-8ωρο) 
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο)

Άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό σταθμό (στάση Άνω 
Πατήσια). Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@
sigmaphone.gr. Διεύθυνση Σπύρου Βασιλειάδου 13, 
Άνω Πατήσια, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2284600, 
κινητό: 6936 000206.

Η εταιρεία Telephone Net E.Π.Ε. ως εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet - Nova στο πλαίσιο 
της δυναμικής και ραγδαίας ανάπτυξής της αναζητά:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Υπηρεσιών Συνδρομητικής Τηλεόρασης

(4ωρη-5ωρη απασχόληση)

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική διαχείριση πελατών 
μέσω εξερχόμενης κλήσης 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet. Θα εκτιμηθεί τυχόν  
εμπειρία στην πώληση υπηρεσιών Forthnet-Nova 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ  
Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός 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 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα  
προσβάσιμος στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα 
μεταφοράς (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@telephonenet.gr, fax: 211 8008850

DHI Medical Group, the world leader in hair restoration 
with 56+ clinics worldwide, is seeking for: a self- 

motivated, self directed individual who has the energy 
and passion to work with the creative team of the 
fastest growing global medical group.

Call Center Agent  
for Dhi Medical Group

Required qualifications: 
•Over 2 years of telemarketing, inside sales  
and/or telesales experience 
•Excellent command of english language 
(preferably native speaker) 
•Any other language will be considered  
as an asset 
•Ability to take prospective clients to the next 
step of the sales process 
•Excellent telephone etiquette and presentation 
skills 
•Ability to work in a fast paced environment 
•Excellent communication and negotiation skills  
Job description: 
•Updating outdated clients 
•Provides information regarding new treatments 
and new products 
•Customer care support 
•Performs data entry and uses software programs 
•Maintains solid customer relationships  
by handling customer questions and concerns  
with speed and professionalism  
Offer 
•Basic salary 
•Bonus based on productivity  
Location: 
•Lavrio 
•Athens

Please send your cv in english solely if you meet all 
the above qualifications. Please sent your e-mail: 
hr@dhiglobal.com. At least 2 references are required. 
Please do not apply if you don’t meet the criteria.

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η εταιρία Dexim ενδιαφέρεται να προσλάβει 

Visual Merchandiser
Αρμοδιότητες: 
•Μελέτη και διαμόρφωση των βιτρινών του δικτύου 
•Τοποθέτηση εμπορευμάτων με σκοπό τη σωστή 
συνθετικά και εμπορικά προβολή αυτών,  
στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος  
και στην βιτρίνα 
•Προγραμματισμός χρονοδιαγράμματοσ βιτρίνας 
(window calendar) &  προϋπολογισμός 
•Επισκέψεις στα καταστήματα του δικτύου  
σε όλη την Ελλάδα  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή σχετικής σχολής 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε ανάλογη θέση -  
αποκλειστικά στο χώρο της μόδας 
•Γνώσεις εφαρμογών σύγχρονων τάσεων  
και χρωματολογίας σε εσωτερικούς χώρους 
•Μεταδοτικότητα, καθοδήγηση, επικοινωνιακή 
ευχέρεια και πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
και ανάπτυξης

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: hr@dexim.gr, ή Dexim A.E.: 22ο χλμ. 
Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
H Nef Nef AE ελληνική εταιρία με ηγετική θέση και 
παρουσία πάνω απο 50 χρόνια στον χώρο των λευκών 
ειδών ζητά:

Πωλήτρια Λιανικής πλήρους απασχόλησης  
για την περιοχή της Νέας Σμύρνης  

και Καλλιθέας (διακεκομμένο ωράριο)

Προφίλ υποψηφίου:  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής  
ή πολυκατάστημα 
•Απαραίτητο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακός και μεθοδικός χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και έμφαση 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα και τη διακόσμηση σπιτιού 
•Γνώση στοιχείων ταμείου (τιμολόγια,  
δελτία αποστολής, πιστωτικά, αποδείξεις) 

•Καλή γνώση του αντικειμένου των λευκών ειδών 
επιθυμητή 
•Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών  
Παροχές:   
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
info@nef-nef.gr

Η Ksm Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.
Πελάτης: Μεγάλη εταιρία στο χώρο της υπόδησης 
και των αξεσουάρ αναζητά:

Πωλητές /τριες Λιανικής

Περιγραφή Θέσης: 
•Aπαραίτητη η προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ταλέντο στην  
πώληση & ενδιαφέρον για το χώρο της μόδας 
•Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικίας 18-35 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 
•Aξιοκρατικό περιβάλλον 
•Aνταγωνιστικές αποδοχές

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
http://www.ksmhr.gr/submit-cv, όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Αλυσίδα Αρτοζαχαροπλαστείων στις περιοχές  Ζω-
γράφου - Καλλιθέας - Μελισσίων - Νέας Πεντέλης 
- Χαλανδρίου ζητεί για μερική απασχόληση:

Πωλήτριες

Oι θέσεις αφορούν  8ωρη απασχόληση για Σάββατο 
& Κυριακή,  έως 40 ετών, προϋπηρεσία στην εστίαση 
επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. 

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

The Greek Pancake House με έδρα στο Κολωνάκι 
στα πλαίσια της ανάπτυξης του ζητά:

Υπεύθυνο /η Καταστήματος 

Με κύριες αρμοδιότητες την οργάνωση, διαχείριση και 
επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών και επισιτι-
στικών δραστηριοτήτων του καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Minimum 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
•Εξειδίκευση σε θέματα υγιεινής τροφίμων 
•Project management skills 
•Δυνατότητα εργασίας σε υψηλό απαιτήσεων  
περιβάλλον 
•Multitasking και sales oriented 
•Γνώση διαχείρισης προσωπικού 
•Κάτοχος πτυχίου θετικής εκπαίδευσης από ΑΕΙ 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Προσφέρεται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
σε μία γρήγορα αναπτυσσόμενη επιχείρηση  
στο χώρο της εστίασης  
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
thewmedia@yahoo.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία υπηρεσιών πληρωμών EveryPay στην 
Αθήνα, αναζητά:

Sales Executive

Καθήκοντα sales executive: 
•Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών πωλήσεων 
για τα ήδη υπάρχοντα αλλά και νέα προϊόντα 
•Ενεργή παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς 
και υποβολή προτάσεων για τη διασφάλιση  
της ανάπτυξης της εταιρείας 
•Ανάπτυξη σχέσεων και διαύλων επικοινωνίας  
με τους πελάτες μέσα από έναν συνδυασμό  
επαφών (καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου, cold calling κ.ά.) 
•Συναντήσεις με δυνητικούς και υφιστάμενους  
πελάτες και δημιουργία παρουσιάσεων  
των αναγκών και των αιτημάτων τους 
•Δημιουργική συνεργασία με τα υπόλοιπα  
τμήματα της εταιρείας με σκοπό τον καθορισμό  
των γενικότερων στρατηγικών προσανατολισμών 
της επιχείρησης, την επίτευξη της καλύτερης  
δυνατής πώλησης των προϊόντων της  
και την υψηλή ικανοποίηση του πελάτη 
•Πρόβλεψη επίτευξης στόχων 
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•Δημιουργία ικανοποιημένων πελατών  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Ομαδικό χαρακτήρα με επικοινωνιακές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Αντίληψη της λειτουργίας ενός start up  
περιβάλλοντος 
•Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου καθώς 
και δεξιότητες παρουσίασης και ανάλυσης 
•3-5 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των πωλήσεων 
•Πτυχίο ή μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφή  
κλάδο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλές δεξιότητες χειρισμού Η/Υ 
•Έως 40 ετών  
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, bonus επίτευξης 
στόχων πωλήσεων καθώς και κάλυψη εξόδων 
επαγγελματικών ταξιδιών 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Πραγματικές προοπτικές σταδιοδρομίας μέσα  
σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία 
•Ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν  το βιογραφικό τους 
στη διεύθυνση:  info@everypay.gr

We are currently looking for our Sales & Reservation 
Executive to join our team in Liostasi ios hotel & 
spa, member of small luxury hotels of the world.

Sales & Reservations Executive

Job description:

•The right candidate will be responsible  
for the following: 
•Degree in Hospitality/Tourism 
•Respond to availability requests 
•Create, develop and manage effectively business 
relationships with travel agents, tour operators 
and corporate accounts 
•Maximize yield for room reservations 
•Ensure the up-selling during high demand 
periods and maximize the revenue per available 
room during low demand periods 
•Monitor and manage rates and inventory 
•Maintain pricing in various distribution systems 
•Conduct departmental meetings on a regular 
basis, and actively participate in any meeting  
as required 
•Outline rate structures, discount policies, special 
promotional packages and activities 
•Utilizing all promotional and sales opportunities 
provided by the small luxury hotels to their 
member hotels  
Skills: 
•Good network of contacts in the travel industry 
•Self-driven, results-oriented with a positive 
outlook, and a clear focus on high quality and 
hotel profit 
•Strong analytical skills 
•Strong negotiation skills 
•Self-motivation 
•Good communication and teamwork skills 
•Strong written and verbal communication skills 
•Ability to handle multiple tasks 
•Ability to work in a dynamic and challenging 
environment is essential. Must be able to work 
a flexible schedule according to business needs, 
including evenings, weekends, and holidays  
Candidate requirements: 
•3 years minimum work experience in a similar 
position in a luxury boutique hotel 
•Revenue Management experience, preferably  
in a luxury boutique hotel 
•Broad experience in idss, gds and hotel operating 
systems 
•Excellent knowledge in channel management 
systems 
•Excellent knowledge of fidelio 
•Excellent knowledge of ms office word & excel 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the english language 
•Excellent command of the greek language 
•Excellent command of an additional foreign 
language (preferably french, italian or german)  
Optional job requirements: 
•Boutique hotel type experience 
•Additional languages will be considered an asset  
What we offer: 
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 
•Opportunities for further development 
•Accommodation & half board

Send your cv with photo attachment e-mail: 
personnel@liostasi.gr, fax: 22860 92680. 
Recommendations indispensable

Ζητoύνται από τον όμιλο Ιατρικής Αισθητικής 
Figura με εμπειρία στις πωλήσεις:

Πωλητές - Πωλήτριες

Επιθυμητό πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@figurabody.
gr, fax 210 8223488 και τηλέφωνο 210 8228222.
Υπεύθυνες επικοινωνίας: Κα Καβουκοπούλου Έλε-
να, κα Σαββέλη Ιωάννα. 

Μεγάλη εταιρία Leader στα Βαλκάνια στον κλάδο 
των πορτών  γκαράζ, αυτοματισμών πορτών, μπαρών 
στάθμευσης με  δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα ζητεί:

Πωλητή 
κωδ. 26449/15

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω επισκέψεων  
σε πελάτες (B2B) 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για νέα προϊόντα 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Εντοπισμός & επίλυση προβλημάτων 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού & τάσεων αγοράς 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη στρατηγικών & εμπορικών στόχων 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων σε όλη την 
Ελλάδα  
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Επιθυμητή εμπειρία του κλάδου 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Γνώση ιταλικής γλώσσας 
•Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Προσαρμοστικότητα & ικανότητα εργασίας  
υπό πίεση 
•Άδεια οδήγησης  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Προσαρμοστικότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό 
•Ηλεκτρονικό υπολογιστή 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

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

Η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας ΑΕ είναι μια 
διαρκώς αναπτυσσόμενη εισαγωγική και εμπορική 
ελληνική επιχείρηση στον τομέα του βιομηχανικού 
εξοπλισμού, παρέχοντας πληθώρα λύσεων στην ελ-
ληνική βιομηχανία. Διαγράφοντας μια μακρόχρονη 
πορεία 30 ετών, η εταιρεία αποτελεί έναν από τους 
βασικότερους προμηθευτές γνωστών βιομηχανικών 
μονάδων. Η Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας ΑΕ επι-
θυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων
Για την διαχείριση και την ανάπτυξη του πελατολο-
γίου της.

Περιγραφή-αρμοδιότητες θέσης και παροχές: Ο 
συνεργάτης θα επισκέπτεται ενεργούς και δυνητικούς 
πελάτες για την παρουσίαση των προϊοντικών λύσεων 
που προσφέρει η εταιρεία και θα προτείνει ολοκλη-
ρωμένες λύσεις εφαρμογών σε συνεργασία με τους 
αρμόδιους product managers της εταιρείας. Σχετικά 
με τις παροχές, η εταιρεία παρέχει μισθό, αυτοκίνητο, 
κινητό, laptop. Επιπλέον εφαρμόζεται σύστημα bonus 
πολλαπλών βαθμίδων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων. 
Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα CRM το οποίο διευκολύνει 
τον τρόπο εργασίας των συναδέλφων, ενώ παράλληλα 
πραγματοποιούνται συχνά εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προυπηρεσία στο χώρο των B2B πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Πτυχίο τεχνικής κατάρτισης (ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ)  
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Ηλικίες από 28-40 ετών προτιμητέες

Αποστολή βιογραφικού μέσω του link:  
http://goo.gl/Hf1mPT

Η Doppler S.A., η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, 
κυλιόμενων σκαλών,  parking lifts και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ζητά άτομο για τη  θέση με κωδικό 
ASM04 για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Sales Executive 
Πολωνία

Έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς  
Η θέση αναφέρεται στην εμπορική διεύθυνση  
της εταιρείας.   
Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση θα πρέπει: 
•Να αναπτύσσει το πελατολόγιο της εταιρείας 
•Να πετυχαίνει τους στόχους της περιοχής ευθύνης 
•Να γνωρίζει την αγορά και τον ανταγωνισμό 
•Να έχει τη δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση πολωνικής γλώσσας 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας επιθυμητή 
•Προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση επιθυμητή 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
Παροχές: 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές ανέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μεταφορά από και προς τη Θεσσαλονίκη

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

ELT Sales Representative - Greece
Based in Athens, Thessaloniki,  
Crete, Larissa - Volos, Patra

Hamilton House is a specialist publisher of high quality 
ELT materials. We are looking for sales representatives 
to cover Greece. These positions are based in Athens, 
Thessaloniki, Crete, Larissa (area) and Patra, and will 
require regular traveling throughout Greece. In this 
position we require self-motivated, energetic, ambitious 
and sales-orientated individuals. The key responsibilities 
will involve extensive school and institutional visiting, 
product presentation, assisting with regional marketing 
campaigns, attending exhibitions and supplying market 
feedback to the head office publishing teams.

Key duties: 
•Increase sales of products with existing 
customers in language institutions 
•Develop new customers and accounts,  
primarily in language institutions 
•Work closely with colleagues in sales, marketing, 
and publishing teams 
•Attend events to meet new customers and staff 
the stand at exhibitions  
Experience / skills required: 
•A background in english language teaching  
is useful but not essential 
•Experience in sales is useful but not essential 
•A desire to learn about ELT and meet people 
•You must be a self motivated, well organized, 
consultative sales person, who can work 
independently as well as within a team 
•You must have a valid and clean driving license

The successful candidate will be fluent in English and 
will have proven sales / promotion experience. Due to 
the nature of the market, experience in the education 
sector or an ELT qualification would be an advantage, 
but is not essential. For further information, please 
apply online or email a cv and salary expectations to 
e-mail: kosta.tsachakis@hamiltonhousepublishers.com

Ξεκινήστε την καριέρα σας με τον ηγέτη της αγοράς 
επίπλων στην Ελλάδα. Ο όμιλος Sato που αναπτύσσει 
δυναμικά το brand του επαγγελματικού επίπλου  Sato 
αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα 
απασχοληθούν ως:

Σύμβουλοι Πωλήσεων

Στην κεντρική έκθεση Sato στην Αττική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανωτέρας / Ανωτάτης σχολής 
•Προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων  
για 2-4 χρόνια 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας σε προφορικό  
και γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (windows, word, excel, 
power point) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Επαγγελματικό προφίλ 
•Ικανότητα σωστής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και αποτελεσματική 
διαχείριση χρόνου 
•Πρωτοβουλία και εστίαση στο αποτέλεσμα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους

Ο όμιλος Sato προσφέρει: Συνεχή εκπαίδευση και 
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα ευχάριστο 
και δυναμικό περιβάλλον.

Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με την ένδειξη 
SATOS-SS μπορεί να γίνεται στο e-mail: hr@sato.
gr, στο fax: 210 8767001 ή στη διεύθυνση: Sato S.A. 
Κηφισίας 116 & Δαβάκη 1,115 26, Αμπελόκηποι, δ/
νση ανθρώπινου δυναμικού.

Industrial Sales Representative 
(Πωλητής Ανάπτυξης Βιομηχανικών Πωλήσεων)

Περιγραφή θέσης: 
•Πωλητής για κανάλι απευθείας πώλησης  
βιομηχανικών και οικοδομικών προϊόντων 
•Με περιοχή Ευθύνης όλη την Ελλάδα  
Κατεύθυνση πελατολογίου: 
•Β2Β 
•Β2DM  
Παροχές: 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό 
•Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
•Σταθερός μισθός και bonus 
•Ασφάλεια  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ: Πολιτικός Μηχανικός, Χημικός 
Μηχανικός 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Συστατική επιστολή 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Άριστη γνώση MS οffice 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού (προαιρετικό) 
•Επικοινωνιακά προσόντα 
•Ομαδικότητα 
•Ταλέντο πώλησης 
•Παρουσίαση 
•Κλείσιμο  
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: hr@berling.gr

Η εταιρία συμβούλων marketing και στρατηγικού 
σχεδιασμού ζητά να προσλάβει για λογαριασμό με-
γάλης εισαγωγικής και εμπορικής Α.Ε. στο χώρο των 
A’ υλών αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής με εμπορική 
δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα:

Υπεύθυνο /η Πωλήσεων Αττικής
Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων  
της εταιρίας 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων λιανικής 
•Ανάπτυξη δικτύου χονδρικής 
•Ανάπτυξη νέων αγορών 
•Υποστήριξη πελατών 
•Εφαρμογή της εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής 
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής  
πωλήσεων 
•Προετοιμασία προβλέψεων και εκθέσεων  
προόδου πωλήσεων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ επιθυμητό 
•Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση, αυστηρά στον κλάδο  
των Α’ υλών αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Καλή γνώση χρήσης υπολογιστών 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

Άλλα χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητες επικοινωνίας

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης & συνοδεύεται από 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, εταιρικό αυτοκίνητο, 
πρόσθετες παροχές, bonus επί των πωλήσεων/εισπράξεων 
και ένα ατομικό πλάνο εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε 
ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι/ες  μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα με τον κωδικό ΥΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: info@primemarketing.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Ζητείται:
Στέλεχος Πωλήσεων

Η Milkplan, η μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία κατα-
σκευής κτηνοτροφικών μηχανημάτων στην Ελλάδα ζητεί 
πωλητή για την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων 
για άμεση πρόσληψη στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

συνέχεια στη σελ. 14
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Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος Ζωοτέχνης ή Γεωπόνος 
•Αποδεδειγμένα επιτυχής εμπειρία στις πωλήσεις 
βιομηχανικών, κτηνοτροφιών ή αγροτικών  
προϊόντων 
•Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(θα εκτιμηθεί η επιπλέον γνώση ισπανικής  
ή γαλλικής) 
•Προχωρημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Ανεπτυγμένες οργανωτικές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Διαθεσιμότητα για επαγγελματικά ταξίδια  
στην Ελλάδα κα στο εξωτερικό 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Θα εκτιμηθεί θετικά εάν διαθέτει εμπειρία  
στη διαχείριση κτηνοτροφικών μονάδων     
Η εταιρία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Εκπαίδευση και προοπτικές 
•Αξιοκρατικό περιβάλλον  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@milkplan.com

Η Eval Marine Accessories, με έδρα τα Άνω Λιόσια 
δραστηριοποιείται στο σωστικό και ναυτιλιακό εξο-
πλισμό σκαφών, από το 1976, σε 85 χώρες ζητάει:

Στελεχος Τμήματος Εξαγωγών

Καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων 
•Καθιέρωση, υλοποίηση και επίτευξη ποσοτικών 
και ποιοτικών στόχων 
•Διασφάλιση εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής 
της εταιρίας 
•Εύρεση και ανάπτυξη νέων αγορών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η 2η γλώσσα 
•Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση, 
ευελιξία & πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα πωλήσεων,  
3 ετών 
•Επιθυμητό προσόν η γνώση του Marine 
Accessories & Yacht 
•Συστάσεις απαραίτητες, δυο τουλάχιστον 
•Δυνατότητα ταξιδιών στον εξωτερικό 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού 
•Αριστη γνώση Η/Υ, MS office, ERP 
 •Ηλικία έως 40 ετών  
Η αγγελία απευθύνεται μόνο σε άντρες.  
Αποστολή βιογραφικών μόνο στα ελληνικά  
στο e-mail: hr@eval.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εταιρία με είδη συσκευασίας, διαφημιστικά προϊόντα 
και υπηρεσίες προβολής, ζητά:

Πωλητή Φαρμακείου
Προσόντα: 
•Ηλικίας μέχρι 40 ετών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες,  
φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή η γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο  
του φαρμακείου  
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές  
+ bonus, αυτοκίνητο, κινητό.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@epsilonb.gr

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

Ιατρικούς Επισκέπτες
Mε 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 προ-
ϋποθέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

Η εταιρεία Emergy Products που δραστηριοποιεί-
ται στην διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού αναζητά:

 Ιατρικό Επισκέπτη 

Για την στελέχωση του τμήματος πωλήσεων  
στην Αθήνα.   
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Απαραίτητα προϋπηρεσία στην προώθηση  
και πώληση νεφελοποιητων 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης  
Βιογραφικά στο email: info@emergyproducts.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Urgently Recruiting Dermatology  

Doctors To Sweden!

Currently we are recruiting for dermatology doctors 
for our private clinics in Stockholm and smaller cities 
in Sweden. The clinics have modern state of the art 
equipment.

Position requirements: 
•Medical Degree, plus diploma of specialty  
(as required) 
•Good english 
•Preferably at least 3 years experience  
as a specialist 
•No swedish language is required! Willing to learn 
the swedish language as soon as possible 
•Leadership, organisation and communication skills 
•Team player  
We offer: 
•Competitive salaries depending on experience 
•Swedish language courses 
•Assistance with the local medical registration 
•Relocation assistance

If you wish to apply to the above position please send 
us your english cv to e-mail: cv@gmedrecruit.com 
or call us on: + 36 70 60 88390 + 36 70 60 88391

Ζητείται:
Eιδικός Παθολόγος ή Ειδικός 

στη γενική/οικογενειακή ιατρική

Η θέση αφορά γιατρούς που ενδιαφέρονται στη δια-
χείριση και θεραπεία χρονίων και αυτοάνοσων νοση-
μάτων. Ο γιατρός που θα προσληφθεί θα εκπαιδευτεί 
στην κλινική εφαρμογή της μεταβολομικής ιατρικής 
(metabolomic medicine). Η Μεταβολομική ιατρική είναι 
η επιστήμη που μελετάει τα παράγωγα των χημικών 
αντιδράσεων μέσα στα κύτταρα του ανθρώπινου ορ-
γανισμού τους μεταβολίτες και ανιχνεύει βιοχημικές 
διαταραχές και ελλείψεις (http://www.drtsoukalas.
com/subject.php?id=130).

Ο ιδανικός υποψήφιος χρειάζεται να διαθέτει ισχυρό 
ενδιαφέρον για τον ασθενή, υψηλή ικανότητα επι-
κοινωνίας, εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και άριστη γνώση αγγλικών.

Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
clinic@drtsoukalas.com

Οι SOS ιατροί A.E., ζητούν για το 24ωρο συντονιστικό 
τους κέντρο:

Απόφοιτους Ιατρικών Σχολών

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, Ιατρικής σχολής 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr. Η εταιρεία διαχει-
ρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας 
μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο internet

Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «Βιότυπος» 
ζητεί να προσλάβει για την μονάδα του στο Αιγάλεω:

Τεχνολόγο Απεικονιστικού

Ο υποψήφιος/α πρέπει: 
•Να είναι απόφοιτος/η ΤΕΙ  
Ραδιολογίας-Ακτινολογίας  
•Να έχει εμπειρία σε μαγνητικό τομογράφο  
και αξονικό τομογράφο 
•Ηλικίας μέχρι 30 ετών περίπου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχής εκπαίδευση 
και δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα  βιογραφικά τους με φωτογραφία στο e-mail: 
work@biotypos.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ζητούνται για εργασία στην Αγγλία:

Νοσηλευτές

Η Dekra Akademie ΕΠΕ είναι εκπαιδευτική εταιρεία 
με δραστηριότητες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θυγα-
τρική του oμίλου Dekra. Η Dekra ιδρύθηκε το 1925 με 
αποστολή την ασφάλεια μηχανημάτων και χειριστών, 
ενώ βασική της δραστηριότητα είναι η εκπαίδευση 
και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, ο 
όμιλος Dekra ανήκει στις 50 μεγαλύτερες εταιρείες 
της Γερμανίας, με παραρτήματα και θυγατρικές σε 
περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Επιπλέον, 
συγκαταλέγεται στις κορυφαίες 5 εταιρίες ελέγχου, 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Η Dekra Akademie ΕΠΕ, 
σε συνεργασία με τη θυγατρική του ομίλου Dekra στην 
Αγγλία, Dekra Personnel/UK, υποστηρίζει και επιμορ-
φώνει Έλληνες νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές 
που επιθυμούν μία νέα επαγγελματική σταδιοδρομία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikolaos.
malliaros@dekra.com Στο βιογραφικό τους σημείωμα 
οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπεριλάβουν 
με ακρίβεια τις σπουδές τους, την προϋπηρεσία τους 
(συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης) και το 
επίπεδο των Αγγλικών τους, καθώς και πλήρη στοι-
χεία επικοινωνίας. Συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει 
με όλους τους ενδιαφερόμενους για μία προσωπική 
γνωριμία/συνέντευξη στα γραφεία μας σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη ή και μέσω skype με όσους κατοικούν 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Site: www.dekra-akademie.
gr, www.dekra-personnel.co.uk

Ζητούνται για εργασία στην Αγγλία:

Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβα-
ρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσωπικού 
στον νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα:

Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε Μεγάλη Βρετανία

Προσφέρεται άμεσα εργασία σε nursing-care 
homes

Απαιτείται: 
•Γνώσεις αγγλικών επιπέδου lower(B1) 
•Αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς  
τους ασθενείς  
Παρέχεται: 
•Μισθός 7,05-11,99 /ώρα 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση  
στην μετεγκατάσταση στην Αγγλία 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και μετεκπαίδευσης

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει 
σε όλη την διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύντα-
ξης βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι 
ενδιαφέρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε 
βιογραφικό contact@jobsallover.eu να σας ενημε-
ρώσουμε για κάθε λεπτομέρεια και ξεκινήστε την 
καριέρα σας στην Αγγλία μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 
032690, υπόψιν κου Ζώζη Βασίλη. Οι υπηρεσίες δια-
μεσολάβησης ευρέσεως εργασίας παρέχεται δωρεάν 
προς τους υποψηφίους εργαζομένους.

Ζητούνται για εργασία στην Αγγλία:

Νοσηλευτές

Η Dekra Akademie ΕΠΕ είναι εκπαιδευτική εταιρεία 
με δραστηριότητες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θυγα-
τρική του oμίλου Dekra. Η Dekra ιδρύθηκε το 1925 με 
αποστολή την ασφάλεια μηχανημάτων και χειριστών, 
ενώ βασική της δραστηριότητα είναι η εκπαίδευση 
και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Σήμερα, ο 
όμιλος Dekra ανήκει στις 50 μεγαλύτερες εταιρείες 
της Γερμανίας, με παραρτήματα και θυγατρικές σε 
περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως. Επιπλέον, 
συγκαταλέγεται στις κορυφαίες 5 εταιρίες ελέγχου, 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Η Dekra Akademie ΕΠΕ, 
σε συνεργασία με τη θυγατρική του ομίλου Dekra στην 

Αγγλία, Dekra Personnel/UK, υποστηρίζει και επιμορ-
φώνει Έλληνες νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές 
που επιθυμούν μία νέα επαγγελματική σταδιοδρομία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikolaos.
malliaros@dekra.com Στο βιογραφικό τους σημείωμα 
οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπεριλάβουν 
με ακρίβεια τις σπουδές τους, την προϋπηρεσία τους 
(συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης) και το 
επίπεδο των αγγλικών τους, καθώς και πλήρη στοι-
χεία επικοινωνίας. Συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει 
με όλους τους ενδιαφερόμενους για μία προσωπική 
γνωριμία/συνέντευξη στα γραφεία μας σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη ή και μέσω skype με όσους κατοικούν 
στην υπόλοιπη Ελλάδα. Site: www.dekra-akademie.
gr, www.dekra-personnel.co.uk

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
We are looking for:

English Native Bilingual Speakers

University degree holders who have experience  
in teaching english.

Please send a full cv to e-mail: assistanced58@
gmail.com, mentioning the code: SW_11_15

Αγγλικών Καθηγητής

Mε δυνατότητα διδασκαλίας μέχρι και το επίπεδο του 
lower ζητείται από το φροντιστήριο Κεχαγιάς στο Πέ-
ραμα του Πειραιά. 
Αποστολή βιογραφικών (με συνημμένη φωτογραφία) 
στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on line 
εκπαίδευση ζητά για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών:

Συνεργάτες-Καθηγητές 

Ειδικότητα: Καθηγητές Πληροφορικής  
(κωδ. θέσης 5103).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στα παρακάτω θεματικά πεδία:  
Ασφάλεια δικτύων, κρυπτογραφία, δίκτυα  
υπολογιστών, ασφάλεια υπολογιστών,  
άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο  
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 κωδικός θέσης.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η βιομηχανική εταιρεία Prime Solutions ABEE δρα-
στηριοποιείται στον χώρο των καλλυντικών και των 
παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η αναγνώριση της 
και η εδραίωση της στην παγκόσμιας αγορά, είναι 
αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών παραγω-
γικής δραστηριότητας της, η οποία εξασφαλίζει στα-
θερή ποιότητα και ευεξία. Στα πλαίσια της συνεχούς 
προσπάθειας της για ανάπτυξη, ζητά να προσλάβει:

Χημικό Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) 
Ελαιώνας Θηβών  

(Ref: PR_R&D/CHEM)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Διεκπεραίωση εργασιών στο τμήμα R&D 
(formulation) 
•Σύνταξη τεχνικών φακέλων προϊόντων 
•Αναζήτηση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ (χημικός) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστος χειρισμός MS office 
•Γνώση διαδικασιών ISO &GMP 
•Οργανωτικός και μεθοδικός 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα έρευνας  
και ανάπτυξης. 

συνέχεια στη σελ. 16
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Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@primesolutions.gr

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

Μηχανικός Πωλήσεων (SAJSI11) 
με έδρα την Αττική

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:  
•Έχει 3-5ετή εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων  
& στην ενημέρωση μηχανικών 
•Διαθέτει πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ (ιδανικά μηχανικού) 
•Γνωρίζει αγγλικά & Η/Υ 
•Διαθέτει πολύ καλές διαπραγματευτικές  
ικανότητες, επαγγελματισμό & προσανατολισμό 
στο αποτέλεσμα  
Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον.

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

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

Ρωσόφωνο Μηχανικό Πωλήσεων 
(κωδ. 2415)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άριστη γνώση ρωσικής γλώσσας  
(επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms office, autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές  
ικανότητες, ομαδικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 
μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο,  
γυμναστήριο & playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: cv@kleemann.gr μέχρι 
τις 16/12/2015, υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας 
τον κωδικό της αγγελίας. 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η Redex A.E. εταιρία ανάπτυξης διαχείρισης και εκ-
μετάλλευσης ακινήτων, ζητά να προσλάβει:

Αδειούχο Συντηρητή Ηλεκτρολόγο 

Για μόνιμη απασχόληση στην περιοχή του Κορωπίου, 
προκειμένου στελεχώσει το τμήμα συντήρησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια εγκαταστάτη Α’ ειδικότητας 2ης ομάδας  
και άνω 
•Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία  
στη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  
μεγάλης κλίμακας 
•Εμπειρία σε έργα κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επικοινωνία-προθυμία-εργατικότητα-ομαδικό 
πνεύμα εργασίας-αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Δίπλωμα μηχανής, αυτοκινήτου 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά σημειώματά τους στο fax: 211 1820241 
ή στο e-mail: cv@redex.gr

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 participated as an exhibitor at the 
international exhibition for information technology 
CeBIT 2015 (Hannover-Germany) and is awarded with 
three “HR community awards 2015”. 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:

Experienced Software Engineers 
testing of embedded systems,  

automotive industry

To offer their services (SW analysis, design, coding, 
testing, verification) to one of our newest international 
long term cooperations, for the german automotive 
market, from our company’s premises in Athens.  

Required skills: 
•A talented software engineer, experienced  
in the C programming language, and passionate 
with testing 
•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 
•Hands on experience in C programming 
•Software unit design and coding  
(new development and adaptation) 
•Software unit testing specification  
and implementation 
•Software component integration testing 
specification and implementation 
•Software test-specifications development  
and implementation 
•Static code verification through tools 
•Familiar with testing methods (equivalence 
classes, boundary testing or similar) 
•Proven working experience of 2-5 year as a 
professional software engineer, using the required 
technologies 
•Excellent oral and written communication skills 
in english and greek 
•Good (as a minimum) oral and written 
communication skills in german

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

Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 1-2 months, 
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: SA_S/11/15-1, to the 
following e-mail address: hr@softcom-int.com, not 
later than 15.12.2015. Starting date of the cooperation: 
2/2016. 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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
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:

Ηλεκτρονικός

Για εταιρία στον Πειραιά 

Καθήκοντα: 
•Επίλυση προβλημάτων μητρικής πλακέτας  
σε σταθερούς υπολογιστές και lap top 

•Επισκευές σε κινητά και tablet  
Προσόντα: 
•Πτυχίο IEK/TEI/AEI ηλεκτρονικών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχο αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογής reballing και reflow 
•Γνώση επισκευής κινητών και tablet  
Παρέχονται: Μισθός και ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακα-
λούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, μέσω e-mail: 
cv@ingroup.gr

Ammeon is a professional services company offering 
consultancy, bespoke open source development and 
Lean-Agile Transformation solutions to accelerate 
service development and delivery. We are very demanding 
on ourselves to deliver the best quality services to 
our customers. Our approach and deliverables have 
been very well received, so we’re now expanding. If 
you would like to be part of our high quality team then 
please apply to us. 

Deployment Engineer 
70%+ eu & us Travel 

Job description: 
•Responsible for platform deployment  
for customers (either on site or remotely).  
This includes per project customer deployments, 
patches installation, emergency out of working 
hours support, HW/SW installation and 
configuration, product training 
•Provide software installation and integration 
activities 
•Install/configure linux systems, third party 
software 
•Create support documentation 
•Execute software tests 
•Provide product training(to customers) 
•These roles would involve extensive travel 
globally (70%+) and would have the option to be 
based remotely when not on-site with customers  
Experience required: 
•Minimum 4-5 years of experience in a similar role 
•Advanced knowledge of linux system 
administration 
•Knowledge of messaging telecommunication 
protocols 
•Networking - tcp/ip, routing 
•Very good communication skills 
•Team player 
•Flexibility 
•Willingness to travel to project sites  
Desirable: 
•Scripting - perl, python, shell, bash 
•Virtualization technologies 
•C/C++/Java 
•Puppet, Chef, Ansible or similar configuration 
management experience would be an advantage 
but not required as full training will be provided  
Package: 
•Staff technical talks 
•Endless opportunities to continue to experiment 
with new technologies 
•Learning & Development opportunities 
•Competitive salary; great location

•Healthcare; VHI 
•Staff competitions

Ammeon is an equal opportunities employer. Ammeon 
reserves the right to request an employee to be flexible 
in his or her duties when the business needs require 
it. Recruitment agencies need not apply. Please sent 
your cv to e-mail: recruit@ammeon.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η SimTec, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι προμηθευτής 
προηγμένου τεχνικού λογισμικού και υπηρεσιών σε 
ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη. Προσφέρουμε στους πελάτες μας 
εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού και καινοτόμες 
υπηρεσίες αιχμής με υψηλή προστιθέμενη αξία. Για πε-
ρισσότερο από μία δεκαετία είμαστε το σημείο αναφοράς 
για υπολογιστική ανάλυση και προσομοίωση cfd και 
fea της ansys. Η εταιρία στα πλαίσια της συνεχιζόμενης 
επέκτασής της, επιθυμεί να εντάξει στο στελεχιακό 
δυναμικό της έναν μηχανικό τεχνικής υποστήριξης. 
Ο μηχανικός θα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες 
της εταιρείας και θα εκτελεί δοκιμαστικές επιλύσεις 
(test-cases) για το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας.

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης

Προσόντα: 

•Μηχανικός  ή πτυχιούχος τμήματος θετικών  
επιστημών ΑΕΙ 
•Γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων FEA/CFD  
ή σχετικό μεταπτυχιακό 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση 3D σχεδίασης στον Η/Υ 
•Άριστη γνώση ms office 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο των προσόντων 
•Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον με αντικείμενο 
τις τεχνολογίες αιχμής 
•Συνεχή εκπαίδευση

Βιογραφικά στο simtec@simtec.gr. Επίσης απαραίτητα 
επισυνάψτε μαζί με το βιογραφικό ένα κείμενο μέχρι 
δύο σελίδες (μαζί με τα όποια γραφήματα) όπου θα 
περιγράφετε μία μελέτη CFD ή FEA που έχετε εκτελέσει. 
Προθεσμία για αποστολή βιογραφικών 22/12/2015. 
Πληροφορίες: 2310 250344

Η SimTec, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι προμηθευτής 
προηγμένου τεχνικού λογισμικού και υπηρεσιών σε 
ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη. Προσφέρουμε στους πελάτες μας 
εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού και καινοτόμες 
υπηρεσίες αιχμής με υψηλή προστιθέμενη αξία. Για πε-
ρισσότερο από μία δεκαετία είμαστε το σημείο αναφοράς 
για υπολογιστική ανάλυση και προσομοίωση cfd και 
fea της ansys. Η εταιρία στα πλαίσια της συνεχιζόμενης 
επέκτασής της, επιθυμεί να εντάξει στο στελεχιακό 
δυναμικό της έναν μηχανικό τεχνικής υποστήριξης. 
Ο μηχανικός θα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες 
της εταιρείας και θα εκτελεί δοκιμαστικές επιλύσεις 
(test-cases) για το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας.

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης

Προσόντα: 
•Μηχανικός  ή πτυχιούχος τμήματος θετικών  
επιστημών ΑΕΙ 
•Γνώση υπολογιστικών προγραμμάτων FEA/CFD  
ή σχετικό μεταπτυχιακό 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση 3D σχεδίασης στον Η/Υ 
•Άριστη γνώση ms office 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο των προσόντων 
•Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον με αντικείμενο 
τις τεχνολογίες αιχμής 
•Συνεχή εκπαίδευση

Βιογραφικά στο simtec@simtec.gr. Επίσης απαραίτητα 
επισυνάψτε μαζί με το βιογραφικό ένα κείμενο μέχρι 
δύο σελίδες (μαζί με τα όποια γραφήματα) όπου θα 
περιγράφετε μία μελέτη CFD ή FEA που έχετε εκτελέσει. 
Προθεσμία για αποστολή βιογραφικών 22/12/2015. 
Πληροφορίες: 2310 250344

ΟΔΗΓΟΙ
Earn up to £2,000 per month. Immediate start. One of 
Europe’s leading placement companies is searching for:

 ‘C1’ Multidrop Drivers

To live and work in the UK.

Job description: We have a number of assignments 
available from our Blue Chip clients for localised multi-
drop deliveries. These are full time permanent positions 
in many locations across the UK. Each assignment 
will vary by client and full details will be discussed 
directly with you on application. Assistance with 
accommodation will be provided.

Requirements: 
•C1’ licence 
•DQC required 
•Digicard required 
•Good level of english 

Please submit your cv with full up to date contact 
details to the following e-mail: Cv.gr@blu-global.
com and our consultant will contact you directly.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Διανεμητες-Τριες εντυπων  

(Κωδ. D2D)

Ο διανεμητής, υπό τις οδηγίες του προϊσταμένου δια-
νομής, είναι υπεύθυνος για τη διανομή εντύπων βάσει 
των διαδικασιών της εταιρείας.

Προσόντα: 
•Επαγγελματισμός 

συνέχεια στη σελ. 18



H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρε-
σιών στους τομείς της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης 
επιχειρηματικής ιδέας. Για λογαριασμό του ελληνικού δικτύου πληροφορικής, αναζητά:

Φοιτητή για 6μηνη Πρακτική Άσκηση
Αν θες να γίνεις μέλος μια δυναμικής ομάδας και να διαχειρίζεσαι projects όπως το getbusy.gr, 
getcoding.gr και το FIT4JOBS τότε μη χάσεις την ευκαιρία να υποβάλλεις την αίτηση σου για πρακτική 
σε εμάς.

Πιο συγκεκριμένα αναζητούμε: 
•Φοιτητή/φοιτήτρια για ενασχόληση με τις δραστηριότητες του Οργανισμού 
•Digital marketing 
•Email marketing 
•Content management 
•Υποστήριξη και διοργάνωση εκδηλώσεων 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Ενημέρωση συνεργατών  
Προσόντα: 
•Τελειόφοιτος/Τελειόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ στο χώρο του marketing ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άριστη γνώση χειρισμού ms office (word, excel, power point) 
•Άριστη γνώση αγγλικών (C2 level) 
•Ικανότητες οργάνωσης, διαπραγμάτευσης, διάθεση καλής συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Γνώση photoshop, illustrator θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

O Οργανισμός προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. 
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: jobs@careerinprogress.gr σημειώνοντας 
τον κωδικό (MARK_Intern).

Η Attimedia δραστηριοποιείται στην παραγωγή πολύγλωσσου υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
σε όλες τις γλώσσες της ευρωπαϊκής ένωσης. Από το 1982 παρέχει με επιτυχία τις υπηρεσίες της σε 
πολυεθνικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς, σε ΜΜΕ και στα όργανα της ΕΕ (συμβάσεις μεγάλων έρ-
γων). Στο πλαίσιο ενίσχυσης των ομάδων εργασίας και οργάνωσης νέων ευρωπαϊκών μεταφραστικών 
έργων τετραετούς διάρκειας, ζητούνται για εξωτερική ή εσωτερική συνεργασία:

Μεταφραστές-Αναθεωρητές
Προσόντα: 
•Γλώσσες εργασίας: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, δανικά, ολλανδικά, σουηδικά, 
πορτογαλικά και οι άλλες επίσημες γλώσσες εργασίας της ΕΕ 
•Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών 
•Τυφλό σύστημα 
•Αξιόλογη μεταφραστική εμπειρία σε ευρωπαϊκά, νομικά, οικονομικά ή τεχνικά θέματα 
•Απαραίτητη η χρήση μεταφραστικών εργαλείων μετάφρασης 
•Αποδεδειγμένη πείρα σε ευρωπαϊκά, νομικά και οικονομικά θέματα  
Προσφέρουμε: σταθερή απασχόληση και ροή εργασίας

Αποστείλατε λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με συνοδευτική επιστολή στο e-mail:  
hr-tra@attimedia.com

H εταιρία Fitway αναζητεί:

Υπάλληλο Γραφείου με Γραφιστικές Γνώσεις
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας, δημιουργικότητα και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ, απαραίτητη γνώση αγγλικής γλώσσας και κατά προτίμηση επιπλέον και τη γερμανική 
γλώσσα 
•Γραφιστικές γνώσεις: photoshop/illustrator  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στο link: info@fitway.gr

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών  Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει για την 
εξάμηνη πρακτική τους άσκηση τρεις: 

Τελειόφοιτους/ες ΤΕΙ των Τμημάτων Τηλεπικοινωνιών  
ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών

Marketing Manager based in our HQ in Patras

Η Γενική Ταχυδρομική, οργανισμός 300 ελληνικών τοπικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την παροχή 
ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητά:

Στελέχη τμήματος Ελέγχου & Υποστήριξης Δικτύου Καταστημάτων

Περιγραφή θέσης/ καθήκοντα: 
•Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν: 
•Στην εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμών 
πληροφορικής της Cyta Ελλάς 
•Στην εγκατάσταση και συντήρηση  
των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών  
του προσωπικού της Cyta Ελλάς  
Τόπος εργασίας: Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 128  
Απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά/  
επαγγελματικά):  
•Οι υποψήφιοι/ες να είναι φοιτητές  
των τμημάτων Τηλεπικοινωνιών  
ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών και σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών να μπορούν να  
ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση  
•Θεωρητική ειδίκευση σε θέματα πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Γραπτή επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Αντίληψη/κατανόηση 
•Επιζήτηση μάθησης

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών 
τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση 
πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο link: 
http://www.cyta.gr/el/aboutUs/Jobs?sel={24151F93-
3C67-4B53-A58C-70ACFF490463} ή στο fax: 215 
5008801 με την ένδειξη HELP_DESK_18_15. Για 
οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
αποτείνονται στο τηλέφωνο 215 5008995. Διεύθυν-
ση oικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα, site: http://www.
cyta.gr

Responsibilities and duties: 
•Manages and coordinates marketing function 
across sub-divisions 
•Market research, brand/product management, 
trade management, and promotions to meet 
company’s strategic goals 
•Develops and implements the marketing 
strategy in distribution channels in greece 
(distributors, wholesalers, retailers) 
•Conducts field visits in order to monitor 
the implementation of marketing guidelines, 
understand customer needs and monitor the 
competition 
•Prepares, proposes and monitors the budget 
for each division as set by the company 
•Prepares the briefs for trade marketing 
•Develop social media marketing 
•Develops marketing plan for greece, including 
pricing strategies, sales plans, and implements 
product strategies 
•Gives guidelines and supervises visual 
merchandising, customers training, annual 
calendar, product launches, pr activities 

•New product development and retail marketing 
strategy 
•Oversees brand/product introductions, 
marketing/sales campaigns, promotion 
activities, and advertising and assesses their 
success against the plan 
•Promotes brand identity ensures connection 
between marketing and sales functions and 
supervises their joint work with distribution 
channels  
Qualifications needed: 
•Graduate or post graduate in marketing 
•Fluent english and greek 
•Strong & motivated personality 
•Excellent use of microsoft office 
•Capable of making powerpoint presentations 
•Good appearance 
•International marketing knowledge 
•Minimum 5 years of similar working  
experience

Please sent your cv to e-mail:  
careers@intercool.com.gr

Προφίλ: Πρόσωπο με ισχυρή ικανότητα διαχείρισης 
ατόμων διαφορετικού προφίλ, έντονη ικανότητα 
καθοδήγησης και προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. 
Ικανότητα διαχείρισης, οργάνωσης και έλεγχου κα-
ταστάσεων υπό πίεση, προσανατολισμό στην εξυ-
πηρέτηση πελατών και αποδεδειγμένη ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων.

Αρμοδιότητες: 
•Διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών  
διαδικασιών και κανόνων από το δίκτυο  
καταστημάτων της εταιρείας 
•Άμεση επίβλεψη και βελτίωση της λειτουργίας 
των εταιρικών υποκαταστημάτων 
•Αξιολόγηση δραστηριότητας καταστημάτων 
•Διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας 
μεταξύ των καταστημάτων και των τμημάτων  
της εταιρείας 
•Παρακολούθηση της εξέλιξης και των αναγκών 
του δικτύου των καταστημάτων 
•Υλοποίηση των εταιρικών στρατηγικών  
επιλογών 
•Άμεση συνεργασία με την διοίκηση της εταιρείας 

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων/  
Οικονομικής Επιστήμης / Στατιστικής Επιστήμης 
•Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε συναφείς τομείς 
•8ετής εμπειρία σε ανάλογη θέση  
•Άριστη γνώση office suite 
•Άριστη επικοινωνία, γραπτή και προφορική,  
σε ελληνικά και αγγλικά 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο  
των ταχυμεταφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: job@taxydromiki.gr με θέμα «Στελέ-
χωση Υποστήριξης Δικτύου» και ονοματεπώνυμο 
υποψηφίου. Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν και θα 
θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές. 

Περισσότερες πληροφορίες για εμάς μπορείτε  
να βρείτε: http://www.taxydromiki.gr/aboutus.  
Εταιρική παρουσίαση: http://www.taxydromiki.
gr/sites/default/files/documents/gt_etairiki_
paroysiasi.pdf

Η Juliette Armand επιθυμεί να προσλάβει για το  συνεργαζόμενο κατάστημα Skin Mood:

Υπεύθυνο Αισθητικό για ημιαπασχόληση
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο αισθητικής 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας και Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στο κλάδο  
του καλλυντικού 
•2ετής εμπειρία στις πωλήσεις 
•Δυναμική προσωπικότητα  

με ικανότητες επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα  
και την επίτευξη στόχων 
 
Παρέχονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 

•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικό  
σημείωμα προς  
διεύθυνση προσωπικού,  
στο e-mail:  
dimi@juliettearmand.gr

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel companies  in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking to employ the following position  at atlantica head office based in Athens:

Management Reporting Accountant
Required experience, qualifications and abilities: 
•University degree on accountancy or related subject 
•Very good knowledge of english language, verbal and written communication skills 
•Very good knowledge of ifrs standards 
•Minimum 3 years of experience in an  auditing firm 
•Very good knowledge in ms office 
•Good organisational and management skills 
•Be able to travel, work under pressure and with time limits

Benefits is offered according to qualifications and experience. Communication will follow only with  candidates 
who meet above qualifications. All cv’s will be treated in strict confidence. Please forward all cv’s to 
the following email: kanakarakis@mdiamant.gr
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συνέχεια στη σελ. 22

•Συνέπεια 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άπταιστα 
ελληνικά 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δραστήριος με ευχάριστη προσωπικότητα 
•18-35 ετών  
Προσφέρουμε 
•Καθημερινή ή part-time απασχόληση 
•Δυνατότητα άμεσης απασχόλησης 
•Υψηλές αποδοχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας 
τον κωδικό, στο e-mail: hr@greenpromotions.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στην Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας aegean star hotels, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Α’ Ζαχαροπλάστη - Υπεύθυνο Ζαχαροπλαστείου

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο αρτοζαχαροπλάστη 
•Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία στην θέση  
του Α’ ζαχαροπλάστη σε ξενοδοχεία 4* ή 5*  
τουλάχιστον 200 δωματίων 
•Ηλικία άνω των 35 ετών  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

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, Φαξ 23740 20544

Η Ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, ανα-
ζητά για τα ξενοδοχεία Amilia Mare & Paradise Village 
στη Ρόδο, να καλύψει τη θέση:

Food & Beverage Manager 
κωδικός θέσης: «FBMR»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Διοίκησης Τουριστικών  
Επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel & budgeting) 
•Έλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών  
τμημάτων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων  
με σκοπό την αύξηση του τζίρου 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει  
τη σωστή λειτουργία των τμημάτων 
•Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει 
στρατηγική 
•Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές  
προδιαγραφές της εταιρείας 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες  
στους υφιστάμενους του σύμφωνα  
με τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους 
•Ηλικία από 35 έως 38 ετών  
Στο πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου του ξενο-
δοχείου (για τους εκτός Ρόδου υποψηφίους)
Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα  με πρόσφατη φωτογραφία δηλώνοντας τον 
κωδικό στο link: http://aldemarformsen.applymycv.
gr/mainsite/careers.html. Τα στοιχεία των αιτήσεων 
θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει 
μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

To ξενοδοχείο Michelangelo Resort & Spa 5* στην 
Κω ζητάει για την καλοκαιρινή σεζόν 2016:

Προϊστάμενο Εστιατορίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος Ανωτέρας Τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών  
στην αντίστοιχη θέση και ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γερμανικών, η γνώση 
γαλλικών θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Γνώσεις που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια 
τροφίμων 
•Να είναι πρόσχαρης και επικοινωνιακός 

•Γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@dimitrabeachotel.gr

Το ξενοδοχείο Honeymoon Petra Villas στo Ημε-
ροβίγλι της Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει για την 
σεζόν 2016:

Barwoman για το Pool Bar

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση  
τουλάχιστον 2 ετών 
•Καλή γνώση παρασκευής ροφημάτων (καφέδες, 
χυμούς, milk shake κλπ), ποτών και cocktail 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης γλώσσας επιθυμητή 
•Ικανότητα οργάνωσης του χώρου εργασίας  
και καθαριότητας για την επίτευξη της άρτιας  
λειτουργίας του τμήματος 
•Ορθή χρήση των υλικών και των μηχανημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και  
πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη 
εμφάνιση 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον

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

Zητούνται άμεσα σε γηροκομεία στην Αγγλία για τις 
περιοχές Λονδινο, Νοτια Αγγλία και Σκωτία, μισθός 
απο 1700 ευρώ/μήνα αναλόγως εμπειρίας. 

Μάγειρες

Το γραφείο μας jobsallover.eu σε συνεργασία με τις 
εγκυρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης αν-
θρώπινου δυναμικού αναζητά μάγειρες για εργασία σε 
γηροκομεία στην Αγγλία. Μοναδική ευκαίρια απόκτησης 
εμπειρίας στον συγκεκριμένο κλάδο στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο με μεγάλες δυνατότητες μετεξέλιξης. Παρέχεται 
οικονομική διαμονή (έως 350 ευρώ/μήνα),εργασία 40 
με 44 ώρες την εβδομάδα με δυνατότητα υπερωριών, 
επιλογή τοποθεσίας εργασίας και κάθε δυνατή βοήθεια 
στην μετεγκατάσταση.

Απαιτούνται:  
•Εμπειρία στην προετοιμασία γευμάτων και  
γνώσεις στις διαιτητικές ανάγκες των ηλικιωμένων 
•Δυνατότητα προετοιμασίας εβδομαδιαίων μενού 
•Καλή συνεργασία με τους υπεύθυνους και  
τους γιατρούς για την καλύτερη κάλυψη   
των διατροφικών αναγκών των τροφίμων  
των γηροκομείων 
•Καλή γνώση αγγλικών με δυνατότητα καλής  
επικοινωνίας επίπεδο (Β2)  
Παρέχονται: 
•Ετηήσια  συμβόλαια συνεργασίας με δυνατότητα 
επέκτασης 
•Επιλογή στην τοποθεσία εργασίας 
•Βοήθεια στην προετοιμασία της συνέντευξης  
και σε όλα τα γραφειοκρατικά θέματα 
•Οι υπηρεσίες μας παρέχονται δωρεάν  
προς τους υποψηφίους

Για περισσότερες πληροφορίες αποστολή βιογραφικού 
Κ. Β. Ζώζης στο e-mail: contact@jobsallover.eu. Tηλ. 
2313 032690, website: jobsallover.eu

Ο όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels & Resorts, 
Πάφος-Κύπρος ενδιαφέρεται να προσλάβει, για τη 
σαιζόν 2016, προσωπικό στις ακόλουθες θέσεις για 
το ξενοδοχείο Αnassa:

Waiters

Απαιτούμενα προσόντα/δεξιότητες: 
•Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα  
Τι προσφέρουμε: Στους ενδιαφερόμενους  
θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών  
αναλόγως πείρας και προσόντων

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούμενα προσό-
ντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα απαντηθούν. Παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με  πρόσφατη 
φωτογραφία στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
fb.anassa@thanoshotels.com

Next Step Career Management is an Austrian based 
agency who provides the best people to the best 
employers in the tourism branche. We offer stable, 
well paid jobs in the Austrian Hotel and Restaurant 
business. Our clients are 4* to 5* Hotels all over Austria.

Motivated, Creative Chefs

We are now offering jobs for: 
•Professionals with diploma and minimum 3 years 
experience after the apprenticeship 
•German speakers preferred 
•We hire from head chef to chef de partie 
•Pls specify your strength ( a la carte, buffet, 
entremetier, patissier)  
All offers are open for both genders: 
What we need from you 
•The will to go abroad, the motivation to work  
in a competetive but rewarding environment 
•Pls apply with your cv (english or german)  
in latin letters 
•Add an actual picture of you (prefered in 
professional uniform) and spice up your cv  
with pictures of your work

Sent your application to e-mail: christopher.
maier@next-step4u.com. Contact Landline: 0043 
3124 21 468. Mobil: 0043 650 95 77 85 1. All 
applications will be answered, no hidden costs.

Το ξενοδοχείο Sentido Louis Plagos Βeach στην 
Ζάκυνθο ζητά άτομα για τη πιο κάτω θέση:

Υπεύθυνος Κουζίνας

Απαιτούνται: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
•Γνώση της αγγλικής  γλώσσας 
•Πτυχίο ανάλογης σχολή

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν  βιογραφικό σημεί-
ωμα στο e-mail: plagos@louishotels.com. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας για πληροφορίες: 26950 628003. Υπόψη 
κου Κώστας Χρίστου

Tο ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa στη Σαντορίνη 
επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή 
δεύτερης  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή 
•Μακροχρόνια συνεργασία 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
info@pegasussuites.com. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά που δεν έχουν φωτογραφία δεν θα λη-
φθούν υπόψη.

Ζητείται νέα κοπέλα από το εστιατόριο Λεύκες με 
προοπτικές για εξέλιξη:

Σέρβις

Αποστόλη βιογραφικών στο link: info@lefkes.gr

Β’ Σερβιτόρος/α

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση της αγγλικής ή και της γερμανικής γλώσσας  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Μακροχρόνια συνεργασία 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Σας παρακαλούμε τα βιογραφικά  
των ενδιαφερομένων να στέλνονται στα παρακάτω 
e-mail: kasmirlis@castellohotels.com

Το ξενοδοχείο 5* Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη 
ψάχνει για:

Σερβιτόρο Α’

Για τη λειτουργία εστιατορίου pool bar και room 
service.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 37 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων ή εστιατόριο 
•Άριστη γνώση τεχνικών service 
•Γνώση παρασκευής κοκτέιλ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά  
μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος /η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: Πτυχίο Τουριστικής 
κατεύθυνσης  
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 ενδι-
αφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: 
info@astartesuites.gr

Το ξενοδοχείο Princess Kyniska Suites επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχιακή απασχόληση για το A LA Carte 
Princess Restaurant στο Καραβοστάσι Λακωνίας.

Σερβιτόρους 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* ή/και εστιατόριο a la carte 
•Άριστη ικανότητα προφορικής επικοινωνίας σε 
ελληνικά & αγγλικά 
•Γνώση χειρισμού F&B προγράμματος POS 
•Καλή γνώση ασύρματης παραγγελιοληψίας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Υψηλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πτυχίο Τουριστικής σχολής Ελλάδας ή  
εξωτερικού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, 
στο e-mail: gram@kyniskasuites.gr. Ολα τα βιογρα-
φικα θα θεωρηθουν εμπιστευτικα.

Από τα ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδη ζητούνται:
Παρασκευαστές Ζαχαροπλαστείου

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών  
σε ανάλογη θέση και έως 30 ετών.  
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα,  
στο e-mail: gm@konstandinidis.gr

Hotel Brain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for a managed hotel 
in Preveza, professional for the position of:

Waiter 
Preveza

Qualifications: 
•2-3 years minimum experience as a waiter  
in a luxury Boutique Hotel or a restaurant 
•Excellent command of both english and greek 
language is essential 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset 
•Self-motivated, enthusiastic, with natural ability 
and confidence to sell/promote 
•Excellent customer service skills 
•Problem solving skills 
•Well groomed with strong interpersonal skills

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. Should you wish to be a member of 
HotelBrain team, please send us your cv with a photo 
to the following e-mail: http://www.hotelbrain.com/
hr. All applications will be treated in the strictest 
confidence. Cv’s with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration. 



Product Manager  
(Ref:JDPΜ.10/15)

Ο πελάτης: Ο πελάτης μας είναι όμιλος εταιρειών, με ηγετική 25ετη παρουσία στην αγορά, στον χώρο της 
εμπορίας τροφίμων και συναφούς εξοπλισμού, με κύκλο εργασιών άνω των 60εκ€, και απευθύνεται 
στους κλάδους Λιανικής και Ho.Re.Ca. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι επώνυμες μάρκες με υψηλή αξία 
και εικόνα στον καταναλωτή. Ο πελάτης μας, με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Παιανίας, ζητά να προσλάβει Product 
Manager για ομάδα προϊόντων της.

Η θέση: Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή marketing και επικοινωνίας και διαχειρίζεται την ανάπτυξη 
και την προβολή ομάδας επώνυμων προϊόντων. Συγκεκριμένα θα είναι υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη 
των προϊόντων ευθύνης του σε όλο το φάσμα ενεργειών προβολής και προώθησης σύμφωνα με τις 
πολιτικές της εταιρίας. Σημαντική για τη θέση είναι η ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στα σημεία 
λιανικής πώλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο με αντικείμενο το marketing, ή συγγενές αντικείμενο  
σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστες γνώσεις αγγλικών 
•Γνώσεις τεχνικών marketing 
•Ιδιαίτερη εμπειρία της προώθησης προϊόντων μέσα στα καταστήματα λιανικής και τις εναλλακτικές 
τεχνικές 
•Εμπειρία κατάρτισης και παρακολούθησης ολοκληρωμένων πλάνων προώθησης προϊόντων  
σε αλυσίδες λιανικής πώλησης και ειδικές εκδηλώσεις 
•Γνώσεις τεχνικών της αγοράς διαφήμισης, διαχείρισης έργων και εξωτερικών συνεργατών,  
και εκπόνησης marketing plan 
•Εμπειρία 4+ ετών σε περιβάλλον μεγάλης οργανωμένης εταιρείας, όπου να έχει διαχειριστεί  
με αποδεδειγμένη επιτυχία ταχυκίνητα επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα (FMCG), που διακινούνται 
από τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής 
•Γνώσεις των λειτουργιών της αγοράς τροφίμων και των αντίστοιχων καναλιών διανομής  
και παρακολούθησης των τάσεων και του ανταγωνισμού 
•Άριστη ικανότητα χειρισμού της τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων ERP  
(κατά προτίμηση SAP) 
•Γνώση ιταλικών θα ήταν επιθυμητή

Αμοιβές και παροχές: Η εταιρεία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον σε όμιλο εταιρειών σε αναπτυξιακή πορεία.

Εάν βρίσκετε την θέση ενδιαφέρουσα, στείλτε μας το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης (JDPΜ.10/15) στο e-mail: cv@futuretrend.gr

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

Πωλητής -τρια
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακό-
λουθη διεύθυνση hr@estiabakery.gr

Η εταιρία VestaHome ζητά για τη στελέχωση του τμήματος  πωλήσεων νέα από 25-40 ετών για μόνι-
μη απασχόληση.

Sales Department Administrator

Η εταιρεία Bizerba Hellas με έδρα την Λυκόβρυση-Πεύκη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει: 

Τεχνικό για το τμήμα υποστήριξης των προϊόντων της

Αρμοδιότητες: 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών  
για το τμήμα πωλήσεων 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου 
•Παρακολούθηση πορείας παραγγελιών 
•Στατιστικά πωλήσεων  
Προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων-πωλήσεις 
•Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα,  

ομαδικό πνεύμα, καλή στην επικοινωνία,  
τη διαχείριση του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες 
επίλυσης προβλήματος 
•Άριστη γνώση του ms office και internet 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Γνώση προγράμματος κεφάλαιο  
θα εκτιμηθεί

Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε  λεπτομερή 
και ενημερωμένο βιογραφικό. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: hrvhgr@gmail.com

Απαραίτητα προσόντα: 
•25-30 ετών με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΙΕΚ Ηλεκτρονικών ή άλλης 
ομότιμης σχολής 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού  
υπολογιστή (περιβάλλον win, office) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου  
Β’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία  
και στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη  

ατομικών και ομαδικών στόχων

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

•Γνώση γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές εξέλιξης σε άριστο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές 
•Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
bizerba-hellas@bizerba.com. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

UX/Front-end Developers
Nubis is looking for full time UX/Front-end Developers to work on the innovative Nubis cloud platform 
and products that revolutionize the way enterprises use applications and data. Nubis is at the edge of 
cloud app development. The company has created an innovative cloud platform for managing data in a 
whole new way. We are looking for career-oriented persons, with a teamwork spirit, who will join our 
team and share our vision for innovation. You will have the opportunity to make an impact, develop and 
progress your skills. Through the collaboration with other highly skilled teammates you will deliver 
first class products and services to the local and international customers.

The required technical skill-set includes: 
•Experience in developing with Javascript 
•Experience with AJAX & JQuery 
•Experience developing with javascript frameworks such as AngularJS, Node.js etc 
•Experience with HTML5 & CSS

Additional required skills, but not mandatory, include relative experience with telerik controls, Kendo UI 
and/or with BI tools like Flexmonster or similar. Nubis offers a beneficiary salary package dependent on 
qualifications and experience, continuous training on new technologies and a great working environment. 
If you believe that you are ready to join our company please submit your digital cv and send it at the 
e-mail: jobs@nubis.gr, or send it by post to: Nubis S.A. Kifisias 197, 15124, Marousi Athens, quoting 
the reference number #FED101.

Η SimTec, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι προμηθευτής προηγμένου τεχνικού λογισμικού και υπηρεσιών 
σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Προσφέρουμε στους πελάτες μας εξειδικευμένα προϊόντα λογισμικού και 
καινοτόμες υπηρεσίες αιχμής με υψηλή προστιθέμενη αξία. Για περισσότερο από μία δεκαετία είμαστε 
το σημείο αναφοράς για υπολογιστική ανάλυση και προσομοίωση cfd και fea τησ ansys. Η εταιρία στα 
πλαίσια της συνεχιζόμενης επέκτασής της, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της ένα στέλεχος που θα 
αναλάβει το marketing της εταιρείας.

Yπεύθυνος Μarketing
Οι αρμοδιότητες θα είναι οι εξής: 
•Κατάρτιση ετήσιου πλάνου marketing 
•Επεξεργασία βάσεων δεδομένων εταιρειών  
για εύρεση πιθανών πελατών 
•Οργάνωση/προώθηση ενημερωτικών εκδηλώσεων 
•Οργάνωση (πρόγραμμα/χώρος εκδήλωσης, 
εύρεση χορηγών) 
•Προώθηση της εκδήλωσης με δελτία τύπου, 
email, τηλεφωνική επικοινωνία 
•Διαχείριση της ιστοσελίδας και της παρουσίας 
της εταιρείας στα κοινωνικά δίκτυα 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια,  
εκδηλώσεις κ.λ.π. 
•Παρακολούθηση και ανάλυση της αποτελε- 
σματικότητας των ενεργειών marketing  
Προσόντα: 
•Πτυχίο AEI/TEI κατά προτίμηση θετικής  
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
•Mεταπτυχιακό σε marketing ή αντίστοιχο 
θα θεωρηθεί προσόν 

•Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο proficiency) 
•Άριστη γνώση ms office 
•Γνώση κάποιου cms (joomla, wordpress)  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Δημιουργικότητα, άνεση στην επικοινωνία  
και ικανότητες διαπραγμάτευσης 
•Δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο των προσόντων 
•Εργασία σε σύγχρονο περιβάλλον  
με αντικείμενο τις τεχνολογίες αιχμής

Βιογραφικά στο simtec@simtec.gr. Επίσης απαραί-
τητα επισυνάψτε μαζί με το βιογραφικό μία παρά-
γραφο μέχρι 250 λέξεις με θέμα «Προτάσεις για 
τη βελτίωση της ιστοσελίδας της SimTec και της 
παρουσίας της στα κοινωνικά δίκτυα». Προθεσμία 
για αποστολή βιογραφικών 22/12/2015. Πληρο-
φορίες: 2310 250344

Για το κατάστημα των Mελισσιών ζητάμε:

Πωλήτρια 
Καθήκοντα: 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών και διαδικασιών καταστήματος 
•Διασφάλιση πληρότητας τμήματος καταστήματος με τα κατάλληλα εμπορεύματα 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετή εμπειρία σε θέση πωλήτριας 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Απόφοιτος ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης  
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr. Fax: 210 9885706.
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ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Transaction Advisory Services Senior or 

Manager Professional in Transaction Services

At EY we support you in achieving your unique 
potential both personally and professionally. We 
give you stretching and rewarding experiences that 
keep you motivated, working in an atmosphere of 
integrity and teaming with some of the world’s most 
successful companies. And while we encourage you 
to take personal responsibility for your career, we 
support you in your professional development in every 
way we can. You enjoy the flexibility to devote time to 
what matters to you, in your business and personal 
lives. At EY you can be who you are and express your 
point of view, energy and enthusiasm, wherever you 
are in the world. It’s how you make a difference.
Job purpose: The transaction advisory services team 
of Ernst & Young in Greece is experiencing strong 
growth, resulting in a number of opportunities arising in 
due diligence services and financial debt restructuring, 
for talented and ambitious individuals looking to 
develop a career in transaction services. Working 
in a multi-national environment, the team works on 
a range of deals, from private equity transactions, 
debt restructuring through to major multinational 
disposals or acquisitions. Working in this creative 
environment, you will be given the opportunity to work 
and take responsibilities on challenging projects, 
gaining exposure to various sectors, both within 
Greece and the southeast europe region. We are 
currently looking for highly motivated experienced 
professionals at senior and manager levels.
Requirements: 
•At least 2-3 years relevant working experience 
within another major accounting firm in Greece 
or overseas 
•Excellent academic background including 
a Bachelor’s degree in Accounting, Finance, 
Economics or other related field with strong 
qualitative focus 
•MSc degree will be considered an asset 
•A professional accounting qualification (ACCA  
or equivalent) or in the process to obtain it 
•Excellent analytical and interpersonal skills 
•Advanced business writing and oral 
communication skills both in greek and english 
•Very good business acumen and commercial 
awareness 
•Experience of financial services will be 
considered a plus 
•Excellent teamwork 
•Advanced Ms office use  
Send your cv at the link: http://tas-ey.taleo.net/
careersection/gcam01/jobsearch.ftl?lang=en&lo
cation=77840070193 

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

 Assistant Commercial Finance Analyst 
 Κωδ. θέσης: ACFA1015

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Προϋπολογιστική κοστολόγηση όλων  
των νέων προϊόντων/προσφορών και απολογιστική 
εκτίμηση αυτών 
•Ανάλυση των επιδόσεων των υπηρεσιών/πελατών 
•Συντήρηση των συστημάτων προϊοντικής  
ιεραρχίας και διαχείριση μέρους του MIS reporting 
σχετικά με τους πελάτες και τις υπηρεσίες 
•Συμβολή στα budgets/rolling P&L forecasts  
για το εμπορικό μέρος της εταιρίας 
•Συμμετοχή σε ad-hoc εμπορικές και οικονομικές 
αναλύσεις 
•Συμμετοχή σε ευρύτερα finance projects  
Απαραίτητα προσόντα: 
•1-3 Έτη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο 
•Πτυχίο Οικονομικών/Θετικών Επιστημών 
•Μεταπτυχιακό με οικονομικό/αναλυτικό  
προσανατολισμό, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Γνώση SAP FI/CO & budgeting/planning 
systems θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση χρήσης Ms office 
•Άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 
(γραπτός και προφορικός λόγος)  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Αποτελεσματική επικοινωνία 
•Ικανότητα multi-tasking 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου  
και προτεραιοτήτων 
•Υψηλές αναλυτικές δεξιότητες 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα  
 Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 

•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο link: http://www.forthnet.
gr/ServicesDefault.aspx?a_id=7270

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

Προϊστάμενος Λογιστηρίου  
για πλήρη απασχόληση

Ζητείται Προϊστάμενος Λογιστηρίου, με εμπειρία σε 
μεγάλα λογιστήρια εμπορικών εταιρειών, στον οποίο 
θα ανατεθεί η σωστή λειτουργία, παρακολούθηση και 
η ανάπτυξη του τμήματος του λογιστηρίου.
Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε εταιρείες  
με καταστήματα καταναλωτικών ειδών 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Γνώση Η/Υ και αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customercare@petcity.gr

Η Φουρναράκης ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται 
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών 
εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ 
καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα 
περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων-εργαλείων-
σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία 
μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται στην 
λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του 
κλάδου, ζητεί:

 Προϊστάμενο Λογιστηρίου 
(Κωδ.: ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓ.)

Περιγραφή θέσης: Ζητείται προϊστάμενος λογιστη-
ρίου, με εμπειρία σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών 
εταιρειών πλήρως μηχανογραφημένα με διαδικασίες 
και εφαρμογή ERP-CRM, στον οποίο θα του ανατεθεί η 
σωστή λειτουργία, παρακολούθηση και η ανάπτυξη του 
τμήματος λογιστηρίου. Η έφεση του σε χρήση Η/Υ και 
ERP-CRM συστημάτων θα είναι το σημαντικό προσόν του

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής σχολής  
με κατεύθυνση Λογιστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε μεγάλα  
λογιστήρια πλήρως μηχανογραφημένα,  
εμπορικών εταιρειών εισαγωγών-εξαγωγών,  
με μεγάλο δίκτυο πωλητών και πελατών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προϊσταμένου 
σε ΑΕ 
•Πολύ καλή γνώση φορολογίας εισοδήματος  
νομικών προσώπων 
•Πολύ καλή γνώση κώδικα φορολογικών  
διαδικασιών 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικών λογιστικών προτύπων 
•Πολύ καλή γνώση ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας 
•Πολύ καλή γνώση του Ν. 2190/1920 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών  
και εντατικού reporting 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα  
οργανωμένο περιβάλλον ERP-CRM κατά  
προτίμηση entersoft 
•Άριστη γνώση ms-excel 
•Κάτοχος άδειας Ά  τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:  
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα και  
τεχνολογία θεωρούνται απαραίτητα προσόντα 
•Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης  
με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας, 
οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και 
εμπειρία στην διοίκηση ομάδος 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους  
διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα στο e-mail: 
Cv2@fournarakis.gr

Assistant Accountant (Hewlett Packard) 
GRC/8788

The client: Hewlett Packard is an american 
multinational information technology company. It 
specializes in developing and manufacturing computing, 
data storage, and networking hardware, designing 
software and delivering services.

The role: Process financial records such as bills, 
invoices, accounts payable and receivable, purchase 
orders, intercompany entries and other financial 
records, in order to maintain high accounting standards 
of greek and US books. Daily communication with 
suppliers and clients, as well as other company 
departments and associates.

Qualifications: 
•Excellent knowledge of the accounting circuit  
of receipts and invoices for third category books 
•Excellent command of english 
•Ideally familiar with US GAAP 
•Good knowledge of any ERP system, ideally  
SEN or SAP 
•Graduate in Accounting or Economics 
•Able to follow procedures and pay attention  
to detail 
•Cooperative and sociable 
•Taking ownership of his/her job  
Salary/benefits: 
•1.000 - 1.200 € gross monthly salary  
(according to qualifications) 
•Ticket restaurant (approximately 40€) 
•Private life insurance

You’re your cv at the following link: http://
candidate.manpower.com/wps/PA_
DirectTalentJobApp/ViewJobAdvertisement?site
=GRMPNet&JobId=2912714

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
τόπος: Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών  
εγγραφών στην 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: 
•5ετής 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 ‘Κεφάλαιο 5’ 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού  
επιμελητηρίου της Ελλάδος 
•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  
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
http://www.meli-tours.com/careers.html

Η Λογιστική εταιρεία Στρατάκης και Συνεργάτες ΑΕ 
ζητεί να απασχολήσει επαγγελματία: 

Λογιστή-στρια

Για την θέση απαιτούνται: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο 2-3 έτη 
•Ικανοποιητική γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΚΒΣ και βα-
σικές αρχές μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν η γνώση  
και δεύτερης γλώσσας

Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι με δυναμική προσωπι-
κότητα, ικανότητα προσαρμογής και συνεργασίας ως 
μέλη ομάδας επαγγελματιών- συνεργατών, συνέπεια 
στην τήρηση προθεσμιών και ικανότητα διεκπεραίωσης 
αποτελεσμάτων σε πιεστικό, απαιτητικό περιβάλλον. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό 

τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
sbs4u.com ή να το αποστείλουν στο fax: 210 9246336.

Ζητείται για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας:

Βοηθός Λογιστή  
Code: AC 01

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: cv@danairesort.com

Φοροτεχνικός-Λογιστής /τρια

H Link, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με 25 χρόνια 
τεχνογνωσίας σε παροχή λογιστικών και φοροτε-
χνικών υπηρεσιών, ζητά να εντάξει στο δυναμικό 
της Φοροτεχνικό-Λογιστή /τρια

Αναφερόμενος στην διοίκηση, θα αναλάβει 
ενεργά καθήκοντα για: 
•Επίβλεψη και έλεγχο λογιστηρίων επιχειρήσεων 
•Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
•Σύνταξη περιοδικών δηλώσεων και προσωρινών 
δηλώσεων φόρων 
•Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος  
φυσικών και νομικών προσώπων 
•Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων 
•Διεκπεραίωση φοροτεχνικών υποθέσεων 
•Σύνταξη-επίβλεψη μισθοδοσίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε ομοειδείς 
αρμοδιότητες σε λογιστικό γραφείο 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων λογιστικής 
διαχείρισης 
•Καλή γνώση της ελληνικής φορολογικής  
νομοθεσίας 
•Ηλικία άνω των 35 ετών 
•Κάτοχος ΙΧ 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Παροχές: 
•Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων 
•Μισθός ανταγωνιστικός 
•Bonus 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλνουν βιογραφικό άμεσα 
στο e-mail: ekatos@link.com.gr. Περισσότερες πλη-
ροφορίες για την εταιρία θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
www.link.com.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία. 
Για λογαριασμό μεγάλης εισαγωγικής-εμπορικής 
εταιρίας πελάτη μας ενδιαφερόμαστε να προσλάβουμε:

Έμπειρη Λογίστρια

•Πλήρης γνώση κεφαλαίου ERP altec 
•Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
•Τήρηση βιβλίων αποθήκης και παραγωγής 
•Φορολογικά- εργατικά- ασφαλιστικά 
•Μισθοδοσία- πρόγραμμα  
•Απαραίτητη τεχνογνωσία λογιστικών  
διαδικασιών οργανωμένης αποθήκης  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Σπουδές σε Α.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•10 έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας  
σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε οργανωμένο 
λογιστήριο εισαγωγικής επιχείρησης 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικού στο link: http://www.
ksmhr.gr/submit-cv. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Για στελέχωση του μεγάλου μη κερδοσκοπικού ορ-
γανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού ζητείται:

Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε λογιστήρια 
•Προϋπηρεσία σε περιβάλλον CRM κατά προτίμη-
ση soft one εμπορική διαχείριση, γενική λογιστική 
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•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση excel 
•Άριστη γνώση ΚΦΑΣ, ΕΛΠ, ΦΠΑ, φορολογία 
εισοδήματος, φορολογία κεφαλαίου και  
εργατικών θεμάτων 
•Άριστη γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών 
•Επικοινωνιακός με προφορικό και γραπτό λόγο 
•Οργανωτικός με διοικητικές ικανότητες και 
εμπειρία στην διαχείριση ομάδων εργασίας 
•Όρεξη για εργασία απαιτητική και σκληρή δουλειά 
•Να μπορεί να παρέχει πληροφόρηση προς το ΔΣ 
στο οποίο και θα αναφέρεται για τα κατάλληλα 
οικονομικά στοιχεία 
•Υψηλή αποδοτικότητα σε προηγούμενες θέσεις 
με καλά αποτελέσματα, που να μπορούν  
να αποδειχτούν  
Περιοχή εργασίας: Μαρούσι Αθήνα

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergasia.
smile@yahoo.gr, αναγράφοντας τον κωδικό: 200

 
Υπάλληλος Λογιστηρίου 

τμήμα χονδρικής

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής 
κατεύθυνσης 
•3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Εμπειρία σε εταιρία τροφίμων-ποτών  
θα θεωρηθεί προσόν 
•Άριστος χειρισμός εμπορικών προγραμμάτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υπό πίεση 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης και διάθεση 
για δουλειά 
•Απαραίτητη δυνατότητα μετεγκατάστασης  
στη Μύκονο 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών  
Απαιτήσεις θέσεις: 
•Παραγγελιοληψία και καταχώρηση παραγγελιών 
•Καταχώρηση εμπορικών παραστατικών- 
αρχειοθέτηση

Αποστολή βιογραφικών (απαραίτητα με φωτογρα-
φία) στο e-mail: hr@mykonos.market

Η ΑΕΠΙ Α.Ε. ελληνική εταιρεία προστασίας της πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας ζητά:

Λογιστή-Φοροτεχνικό για πλήρη απασχόληση

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής/Οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως λογιστής  
μηχανογραφημένου λογιστηρίου ανωνύμων  
εταιρειών ή ομίλου εταιρειών 
•Απαραίτητη γνώση ERP (κατά προτίμηση soft1) 
•Άριστη γνώση και εμπειρία βιβλίων  
Γ́  κατηγορίας, φορολογίας εισοδήματος  
νομικών προσώπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ/γενικών αρχών  
λογιστικής/κόστους 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών Ms οffice 
•Άριστη γνώση excel 
•Δικαίωμα υπογραφής  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Γνώση εργατικών/ασφαλιστικών και χειρισμού 
λογισμικών μισθοδοσίας 
•Δημιουργία και επεξεργασία budgeting  
και reporting  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου- 
τήρησης προθεσμιών 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών & παροχών 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης δυναμικό  
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά 
σημειώματα υποψηφίων που δε διαθέτουν τα απα-
ραίτητα προσόντα δε θα ληφθουν υπόψη για τη συ-
γκεκριμένη θέση εργασίας. Αποστολή βιογραφικών 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@aepi.gr

H Auto Marin αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft οffice 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση άνω των 5 ετών 
•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 βιογρα-
φικό 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.

Adecco HR is the global leader in HR services, certified 
in Greece with ISO 9001:2008 in the fields of search 
and selection services and temporary placement. 
Adecco is currently seeking, on behalf of its client, 
a multinational commercial company, for a dynamic 
and highly motivated young professional to cover 
the following position:

Senior Financial Controller 
ref. code: S-722/55525

Job description: 
•Manage daily all the financial activities 
•Provide accurate reporting according to local 
and corporate rules 
•Performs internal control 
•Manages the budget process 
•Improve profitability and optimize cash generation 
•Identify potential operational risks and propose 
action plans 
•Supervise administration activities linked with 
other functions 
•Represent the company towards external 
stakeholders 
•Ensure compliance with company’s local and 
global policies and external regulations 
•Keen to manage a small and young team  
Candidate profile: 
•University degree in Finance or Economics 
•Minimum experience (5) years in a relevant 
position in financial or auditing role 
•A’ class signatory right 
•Very good knowledge of greek accounting and IFRS 
•Excellent command of the english language both 
written and verbal 
•MS office literate 
•Very good knowledge of an ERP system  
and reporting tools 
•Excellent analytical and numerical skills, 
attention to detail and accuracy 
•Good coaching, persuasion and influencing 
skills, effective in team working 
•Positive and enthusiastic attitude 
•Ability to work under pressure and manage stress 
•High level of integrity, winning spirit and  
result-orientation 
•Availability for frequent travelling abroad  
The company offers 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment 
•International exposure 
•Opportunities for further development
Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, to the following e-mail: infoath@adecco.com, 
through fax at: 210 6919358, or by mail to: Adecco HR, 
56, Kifissias Av., 15125, Maroussi. After the screening 
of the cv’s, we will contact the candidates who meet 
the profile’s requirements to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website www.
adecco.gr and register your cv in our database to 
be eligible for current or future job openings. All 
applications are considered as strictly confidential.

Ζητείται υπάλληλος με δίπλωμα μοτοσικλέτας για 
εξωτερικές εργασίες από λογιστικό γραφείο.

Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου 
κωδικός θέσης: CC-EXLOG

Περιοχή απασχόλησης: Κέντρο Αθήνας

Αποστολή των βιογραφικών σας σημειωμάτων ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης στο ακόλουθο e-mail: 
cv.atoa@hotmail.comcv.atoa@hotmail.com

 
Εδραιωμένη εταιρία στον χώρο εμπορίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας ζητά υπεύθυνο λογιστηρίου. Αναφερό-
μενος στον γενικό διευθυντή θα είναι υπεύθυνος 
για την εποπτεία του λογιστηρίου, την τήρηση των 
λογιστικών εγγραφών, την διαχείριση προϋπολο-

γισμού & οικονομικών αναφορών, την διαχείριση 
φορολογικών υποχρεώσεων, την παρακολούθηση 
εξόδων, καθώς και την διαχείριση της μισθοδοσίας.

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Πείρα 4-6 χρόνια σε οργανωμένο  
μηχανογραφημένο λογιστήριο εταιρίας. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.  
Καλή γνώση ERP (κατά προτίμηση atlantis) 
•Αδεια Α τάξης απαραίτητη 
•Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής σχολής.  
Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές 
•Αγγλικά καλά 
•Ηλικία 30-45 ετών 
•Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές  
και δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα αναγράφοντας τον κωδικό Υ.Λ./Α.Μ., στο 
e-mail: ps@amrop.gr

Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading 
players in the global telecom market based in China. 
Our products and solutions have been deployed in 
over 140 countries, serving more than one third of the 
world’s population. We have over 62,000 product and 
solution R&D employees, which comprise more than 
44% of Huawei’s total employees worldwide. Together 
with customers and partners, we endeavor to bring 
better communication services to more people to 
help them live a better life. For further information, 
please visit us now at http://www.huawei.com. We 
are offering a challenging position, the opportunity 
to grow with us!

Accounting & Payable Assistant

If you are considering the challenge of a new role in 
a rapidly growing global company, we are seeking 
a seniorsite engineer with “can do spirit” to deliver 
excellent results. As a seniorsite engineer you will 
be part of the delivery and services department 
located in athens greece (business cover cyprus). 
This is an excellent opportunity to become a part 
of a great team with scope for big opportunity and 
rewards. We are offering a challenging position and 
the opportunity to grow with us.

Responsibilities: 
•SSE, APU receipt and transmission of documents 
•Support SSC 
•Contract and payment documentation 
•Inventory accounting 
•Cash flow management 
•Payment upload documents 
•Accounting work (ap works, ap document 
archiving, support to ssc and icfr) 
•Support data monitor and clean up (apwf / clean 
up the abnormal data of bank daily reconciliation 
•Accrual data every month  
Candidate profile: 
•A relevant degree in accounting 
•Aminimum of 3 years working experience  
in an accounting department 
•Fluent in english 
•Able to work in a multicultural environment 
•Well developed written and oral communication 
with strong organizing/planning skills, including 
the ability to liaise with people at all levels of the 
organization 
•Pro-active way of thinking, team player and 
quick learning ability  
The company offers:  
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a 
multinational company

You can email your updated cv in english 
referring the job title  of the position to e-mail: 
Demetros.Phiniotis@huawei.com

Η Birros Group, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
εξόρυξης και εξαγωγής ογκομαρμάρων, καθώς και 
επεξεργασίας μαρμάρου, με έδρα τη Δράμα, ζητεί να 
καλύψει τις παρακάτω θέσεις:

Λογιστής /τρια 
κωδ. BIR_ACC

Έδρα: Δράμα 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο AEI/ΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης 
•3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώσεις λογιστικής, ευχέρεια σε λογιστικές 
καταχωρήσεις, ΦΠΑ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητες προγραμματισμού, οργάνωσης  
και υπευθυνότητας 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-

φικό τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στο 
e-mai: hr@stonegroup.gr ή με φαξ στο 23940 52733.

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

Στέλεχος Λογιστηρίου
Κωδ. 26360/15

Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών 
•Έκδοση παραστατικών 
•Μισθοδοσία 
•Εισαγωγές-εξαγωγές 
•Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων 
•Διαχείριση αξιογράφων και ταμείου εταιρίας 
•Συμφωνίες υπολοίπων με πελάτες  
& προμηθευτές 
•Συμφωνίες λογαριασμών 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, 
προμηθευτές  
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ 
•Καλή γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
επιχείρηση με Γ' κατηγορίας βιβλία 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και Ms office  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, 
κριτική σκέψη 
•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

Λογιστής /τρια

Με 10 έτη προϋπηρεσία σε λογιστήριο εμπορικής 
εταιρείας.

•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση φορολογικών και λογιστικών 
διαδικασιών, ΦΠΑ, εργατικών και ασφαλιστικών 
Θεμάτων 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Γνώση προγραμμάτων ERP-μισθοδοσίας  
Βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dimenou@alliott.gr

Η Rainbow Waters®, νo.1 εταιρία ψυκτών & οικι-
ακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για άμεση 
πρόσληψη στέλεχος για το τμήμα λογιστηρίου στα 
γραφεία της στις Αχαρνές.

Βοηθός Λογιστή  
(κωδ. Θέσης ACC15)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών πωλήσεων 
•Έκδοση παραστατικών πωλήσεων  
και ενδοδιακίνησεων 
•Έλεγχος και συμφωνία κινητής αποθήκης 
•Τιμολόγηση πελατών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουλάχιστον ΤΕΙ στον τομέα της  
Λογιστικής/Οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση αναλογούντων προσόντων 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-office 
(ιδίως ms-excel και ms-outlook) 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Επιθυμητά προσόντα θα θεωρηθούν:  
Εμπειρία σε ERP συστήματα (Navision)

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητα προσωπικής 
και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και 
δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης, στο 
e-mail: accountsdepartment@rainbowgroup.gr. Θα 
απαντηθούν τα βιογραφικά που ενδιαφέρουν την εταιρεία. 
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
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συνέχεια στη σελ. 24

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Mystique, a luxury collection hotel, in Santorini, is 
seeking for:

Operations Manager

The ideal candidate should fulfill the following 
criteria: 
•University Diploma in Tourism & Hotel 
Management 
•Minimum 10 years of experience and 3 years  
in managerial positions 
•International hotel chain experience in greece  
or abroad 
•Knowledge and application of standards  
of operation and quality control 
•Fluent in english plus french and/or german and/
or spanish 
•Fluent computer skills, email communication, 
fidelio or opera knowledge 
•Developed and supervised international projects 
•Working to deadlines 
•Perform well under pressure 
•Receiving and carrying out complicated 
instructions and tasks 
•Facilitate problem-solving meetings 
•Ambitious, creative, organized with a strong 
sense of responsibility and attention to detail 
•Age up to 45 years old 
•Living in Santorini for 8 months (March to November) 
•Working from the Athens office for the remaining 
period  
The company offers: 
•12 months occupation 
•Accommodation in Santorini 
•Starwood Training 
•Satisfactory salary

References and photo of the candidate are absolutely 
necessary. Please contact to e-mail: hr@mystique.
gr. Tel.: 30210 8993790 (Mrs Irene Stefanaki)

Ζητείται από το πολυτελές ξενοδοχείο Domes of Elounda 
μέλος της autograph collection του ξενοδοχειακού 
ομίλου marriott στην Κρήτη.

Front Office Manager
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Τουριστι-
κής - Ξενοδοχειακής σχολής, ηλικίας έως 35 ετών, 
γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και κατέχουν 
σε ικανοποιητικό επίπεδο μία ακόμη. Διαθέτουν του-
λάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχεία πολυτελείας.

Οι κύριες αρμοδιότητες: 
•Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία  
του front desk και του συνόλου των εργασιών  
που άπτονται σε αυτό 
•Μεριμνά στην ορθότητα του συνόλου  
των λογαριασμών των πελατών σε συνεργασία  
με το τμήμα cost control 
•Συντονίζει με ευχέρεια και ακρίβεια  
τα δρομολόγια των club cars 
•Καθοδηγεί, εμπνέει και ελέγχει το προσωπικό του 
•Προβλέπει τις ανάγκες των πελατών και μεριμνά 
για την ικανοποίησή τους 
•Διασφαλίζει τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα της υπηρεσίας 
•Διαχειρίζεται με ευχέρεια θέματα που προκύπτουν 
τόσο για τους εξωτερικούς όσο και  
τους εσωτερικούς πελάτες 
•Καινοτομεί, προτείνει λύσεις όπου απαιτείται  
και αναφέρεται για το σύνολο των αρμοδιοτήτων 
του στην rooms division manager
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισυνάψουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα σε μορφή europass με μία 
πρόσφατη φωτογραφία και να το αποστείλουν στο 
e-mail: cv@ledrahotelsandvillas.com. Αιτήσεις που δεν 
πληρούν τις ανωτέρω  προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν 
υπόψη. Site: www.domesofelounda.com

Ζητούνται από τον όμιλο ξενοδοχείων Ledra Hotels 
and Villas στην Κρήτη. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι έχουν 
αποφοιτήσει πρόσφατα από Τουριστική - Ξενοδοχειακή 
Σχολή, γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και 
κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο μία ακόμη. Έχουν 
ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία πολυτελείας.

Υπάλληλοι Υποδοχής Β’
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισυνάψουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα σε μορφή Europass με μία πρόσφατη 
φωτογραφία και να το αποστείλουν στο παρακάτω e-mail: 
hr@exclusive-hotels.gr. Αιτήσεις που δεν πληρούν τις 
ανωτέρω  προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Site: 
http://www.ledrahotelsandvillas.com

Το Poseidon Hotel ζητά:
Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα:  

•Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε ξενοδοχείο 
•Επικοινωνία-ευελιξία-ομαδικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@poseidonhotel.com.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Oceanis Beach & Spa 
Resort στην Κω, ζητεί:

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής 
Night Auditor

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής & γερμανικής  
γλώσσας, καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο παροχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή

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

Med Sea Health S.A. is currently recruiting for its new 
5* hotel Miraggio Thermal Spa Resort in Paliouri, 
Kassandra, Halkidiki, for the following position:

E-Commerce/Reservations Agent 
code: ECOMMAGENT

The role: The members of the reservations department 
are responsible for handling promptly, professionally 
and courteously all communications from guests, 
travel agents, tour operators, corporate accounts 
and online channels, and maximizing revenue through 
the effective use and implementation of the hotel’s 
pricing strategies. More precisely, the e-commerce 
/ reservations agent is required to:

•Maintain and develop hotel website as a source 
of bookings/revenue, upload all rate plans/
room types/content on hotel website and on all 
electronic distribution channels and ensure rate 
parity throughout all of them 
•Manage all B2B and B2C channels 
•Handle and check all existing contracts and 
commissions with electronic distribution channels 
•Filter all incoming requests for new partnerships 
and also track down new opportunities,  
and present the most relevant ones to the sales  
& reservations manager 
•Run regular checks to ensure accuracy of the 
descriptive content & images featured on the 
hotel’s as well as online channels / third party 
websites 
•Assist the sales & reservations manager in 
increasing traffic and in reaching the targeted 
website sales by implementing different 
strategies that will improve the overall revenue 
for the property 
•Use website analytics tools to produce and 
review reports and prepare daily/weekly/monthly 
reports and statistics for the sales & reservations 
manager and sales & marketing director as 
required 
•Work with the external partners in order 
to understand and be able to monitor the 
performance of the hotel on SEO campaigns  
on a regular basis 
•Be well-informed and able to respond timely and 
in an informative manner to any other booking 
requests arriving by mail or telephone, to build 
and strengthen relationships with existing and 
new customers to enable future bookings, to 
execute and support the operational aspects 
of business booked, and to check if advance 
payments are made timely 
•Maintain reservation records, update room 
availability on the pms database, produce lists 
of expected arrivals for the Front Office Team, 
process any modifications or cancellations and 
communicate with team members/front office 
members as appropriate 
•Be fully aware of room types, their locations, 
layout and specific features, and work on 
allocation and maximizing yield from room 
reservations 
•Be aware of all room rates, packages, discounts, 
special offers and other available benefits 
8Create and maintain a well-organized database 
of clientele profiles, updated with special 
requirements and any other useful information 

•Ensure excellent communication with the front 
office team and coordinate the organization of 
additional services (such as airport transfer or vip 
benefits) offered to the customers at the time of 
room reservation 
•Perform all tasks assigned by the sales & 
reservations manager, be prepared to share 
workloads with other team members, be flexible 
and available to work in rotas 
•Report any problems/discrepancies/concerns  
or ideas for improvement that arise to the sales 
& reservations manager and the rest of the team 
members in order to align working strategies 
•Act according to the miraggio thermal spa  
resort standards and procedures, become  
an outstanding ambassador of the hotel, and help 
train new colleagues in the team to ensure that 
excellent customer service is offered by the whole 
department  
•Understand the overall market, be aware  
of competitors’ strengths and weaknesses, 
economic trends, supply and demand  
Candidate profile: 
•Excellent command of the greek and english 
language 
•Knowledge of a third language  
(i.e. german, french, italian, russian, spanish, etc.) 
will be valued accordingly 
•Degree in hospitality/tourism or business/
marketing or information technologies 
•Master’s Degree in a related field will be 
considered an asset 
•Excellent knowledge of ms office and of at least 
one pms software (ie. protel, fidelio, etc.) 
•Excellent working knowledge of channel 
management (web hotelier, expedia, booking.com, 
etc.) is an absolute must 
•Experience in reservations in large scale hotels 
(more than 200 rooms), preferably resort-type,  
is a prerequisite 
•At least 3 years’ experience within a busy 
reservations department, handling all online 
reservations systems 
•Able to multi-task, work efficiently under 
pressure, and with a positive attitude 
•Excellent communication skills, professional 
attitude, with a strong customer-focused approach 
•Excellent numerical and analytical skills,  
results-oriented, with business acumen 
•Team-player, flexible, proactive, very well organized  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•8-10month occupation 
•Training and career development 
•Dynamic and highly professional environment 
•Accommodation (if not a local resident)

For those interested, please send updated  
cv with recent photo to the following address  
or email: hr@miraggio.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels & Resorts, 
Πάφος-Κύπρος ενδιαφέρεται να προσλάβει, για τη 
σαιζόν 2016, προσωπικό στις ακόλουθες θέσεις για 
το ξενοδοχείο Αnassa:

In Room Dining Manager

Απαιτούμενα προσόντα/δεξιότητες: 
•Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και εγγλικής 
γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα  
Τι προσφέρουμε: Στους ενδιαφερόμενους  
θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών  
αναλόγως πείρας και προσόντων.

Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούμενα προσό-
ντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα απαντηθούν. Παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας με  πρόσφατη 
φωτογραφία στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση 
fb.anassa@thanoshotels.com

Το ξενοδοχείο Sentido Louis Plagos Βeach στην 
Ζάκυνθο ζητά άτομα για τη πιο κάτω θέση:

Υπάλληλος Υποδοχής
Απαιτούνται:

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία

•Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γνώση της γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν)

•Πτυχίο ανάλογης σχολής

•Χρήση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν  βιογραφικό σημεί-
ωμαστο e-mail: plagos@louishotels.com. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας για πληροφορίες: 26950 628003. Υπόψη 
κου Κώστας Χρίστου

Η εταιρεία Μακεδονικά Ξενοδοχεία (City Hotel & The 
Excelsior) στην Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει:

Groups & Banquet Coordinator 

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
4-5 αστέρων  
•Ομαδικότητα-προσαρμοστικότητα-επικοινωνία- 
οργανωτικότητα  
•Πολύ καλή γνώση συστήματος fidelio  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών & δεύτερης ξένης 
γλώσσας   
Προσφέρονται:  
•Ανταγωνιστικές παροχές  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
•Δυνατότητες εξέλιξης   
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: pkougias@macedonianhotels.gr

 
Για το ξενοδοχείο μας στην Θεσσαλονίκη αναζητάμε:

Reservations Εxecutive 

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή  
η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών) 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Απόφοιτος Τουριστικής ή Ανάλογης σχολής  
θα εκτιμηθεί

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mai: hr@
anatoliahotel.grΒιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρό-
σφατη φωτογραφία δεν θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα 
που θα επιλεχθούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν 
τηλεφωνικά. 

Το ξενοδοχείο 5* Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη 
ψάχνει για:

Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 34 ετών 
•Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων 
•Γνώση αγγλικών και ελληνικών 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη στο καλύτερο  
αποτέλεσμα του έργου της  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσό-
ντων 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

To ξενοδοχείο 4 αστέρων “Aphrodite Beach Resort 
Mykonos” στον Καλαφάτη της Μυκόνου ζητά για τη 
θερινή σαιζόν 2016:

Reservations Manager 
(Κωδ. θέσης RESMGR)

•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Τουριστικής σχολής 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* αστέρων 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας ή μιας δεύτερης γλώσσας 
(γνώση της γερμανικής ή ιταλικής) θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Αρίστη γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος 
Protel και διαχείρισης κρατήσεων μέσω IDS/GDS 
•Άριστη γνώση και χειρισμό Η/Υ, MS office suite 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης καταστάσεων σε συνθήκες 
πίεσης και ευελιξία 
•Συνεργάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη  
παρουσία 
•Ικανότητα στις πωλήσεις και εμπειρία  
στη συνεργασία με (tour operators, travel agents, 
clientele, reps) 
•Γνώσεις τιμολόγησης, έλεγχος λογαριασμών και 
παρακολούθηση στατιστικών πληροφοριών 



Η Action Line για λογαριασμό πελάτη μας που  δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών 
(σταθερή τηλεφωνία και internet) αναζητάμε για άμεση στελέχωση:  

Retention Representative 
Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά την τηλεφωνική επικοινωνία με σκοπό την διατήρηση των συν-
δρομητών στο δίκτυο του παρόχου, σε part time πενθήμερη απασχόληση με βάρδιες, στα νότια προάστια 
της Αθήνας.

Προσόντα: 
•Πελατοκεντρική αντίληψη με απαραίτητη προϋπηρεσία 1 έτος σε θέση Retention Representative 
τηλεπικοινωνιών 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέση sale representative τηλεπικοινωνιών 
•Υψηλή διαπραγματευτική ικανότητα, επικοινωνιακή ευχέρεια και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
(ποιοτικοί και ποσοτικοί) 
•Απόφοιτοι λυκείου /ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows MS-office  
Παροχές: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Βοnus, ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Η επιλογή γίνεται από την Action Line. Στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας σημείωμα με την φωτογραφία 
σας στο e-mail: info@actionline.gr ή στο fax: 210-3637544, σημειώνοντας τον κωδ: ACT_ RRT_1015 

Η Redex A.E. εταιρία ανάπτυξης διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων, του ομίλου Κοπελούζου, 
ζητά προκειμένου στελεχώσει το τμήμα συντήρησης να προσλάβει:

Μηχανικό Υπεύθυνο Συντήρησης 
Αντικείμενο εργασίας: 
•Συντονισμός της ομάδας των τεχνικών 
•Παρακολούθηση και ενημέρωση του προγράμματος συντήρησης 
•Αρχειοθέτηση δελτίων εργασιών και ενημέρωση του λογισμικού συντήρησης 
•Κοστολόγηση έργων και αποστολή προσφορών στους πελάτες  
Απαραίτητα προσόντα  
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης σχολής ηλεκτρολόγων  
ή μηχανολόγων μηχανικών 
•Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Εμπειρία σε έργα κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων (Η/Μ & οικοδομικών) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνία-προθυμία-εργατικότητα-ομαδικό πνεύμα εργασίας-αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον  
Επιθυμητά προσόντα 
•Δίπλωμα μηχανής, αυτοκινήτου 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά σημειώματά τους στο fax: 211 1820241 
ή στο e-mail: cv@redex.gr

Multinational Pharmaceutical Company is looking for Attiki area:

Scientific Representative
In this role, the candidate having the required general and specific knowledge,  will carry out scientific 
communication on pharmaceutical products. Full time job up to 30 years of age.
Requirements: 
•Graduate studies is essential in life sciences is preferable 
•Post graduate studies in life sciences is beneficial 
•Fluency in greek & english (both written & verbal) 
•Excellent computer literacy 
•Excellent communication & presentation skills 
•Time management & project oriented 
•Accountability 
•Ability to multitask and work in a fast -paced environment 
•Focused on results  
Key benefits: 
•Career opportunity 
•Initial full training and on going training 
•Personal development 
•High end working tools 
•Great working environment

All cv’s should be submitted until 20th November 2015 to e-mail: scient.rep@gmail.com. All received 
cv’s will be treated with confidentiality.

Software Developer
Requirements 
You must have: 
•Proven experience in large-scale software development projects (3+ years of experience) 
•2+ years experience in Microsoft.NET 
•BSc or MSc in Computer Science or related field 
•C#, WinForms, ASP.NET MVC, SOAP & REST services 
•Strong knowledge of MsSQL RDBMS & ORMs  
Bonus points if you have: 
•Fluency in russian language (verbal and written) 
•Test driven development 
•Attention to detail 
•Willingness and ability to adapt to new technologies 
•Ability to work as a team member 
•Ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment 
•Self-starter, self-motivated, and capable of seeking new opportunities to add value

Benefits: Do you want to be a part of a fast-growing and profitable company where everyone gets 
challenged to become better every day?

On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development  
Please send your cv at the following e-mail: apugina@mouzenidis.gr

Η εταιρία υγρομονωτικών και ασφαλτικών προϊόντων Βιtuline επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων - Αθήνα

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με έδρα 
την Παλληνη. Το πλεονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Αναζητά:

 Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων

H Goldair cargo s.a., εταιρεία διεθνών μεταφορών & logistics με έδρα στον Ασπρόπυργο Αττικής, 
επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα logistics, άτομο αρμόδιο για:

Eξυπηρέτηση Πελατών 
Customer Service

Η ελληνική εταιρεία ένδυσης Chip & Chip ζητά για άμεση πρόσληψη σε πολυκατάστημα στο εμπορικό 
κέντρο Golden Hall με πολυετή προϋπηρεσία:

Πωλήτριες Λιανικής 
Πλήρους Απασχόλολησης

Προφίλ εταιρίας: Η Bituline Industries S.A. είναι 
μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον χώρο 
των υγρομονωτικών υλικών. Στόχος της εταιρίας 
είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία και σεβασμό 
στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους πελάτες 
•Έρευνα αγοράς και γνώση ανταγωνισμού 
•Εκτέλεση προωθητικών ενεργειών marketing 
•Παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτική  
υποστήριξη και εκπαίδευση συνεργατών 
•Υποστήριξη της πιστωτικής πολιτικής πωλήσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ (MS office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
bitu_ind@otenet.gr

Απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής 
και επαγγελματικής κατάστασης.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Επαγγελματισμός - συνέπεια 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
Παροχές: 
•Σταθερός μισθός 
•Πρόσθετα bonus παραγωγικότητας 

•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα και ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (5 λεπτά από το μετρό  
Παλλήνης)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο email: hr@hics.gr. Τηλέφωνο: 
215 5002392, fax: 215 5002395.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
2 έτη 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση microsoft office 
& wms 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές 
δεξιότητες 
•Καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 

Κύριες αρμοδιότητες θέσης: 
•Διαχείριση εισαγωγών και επιστροφών 
•Έκδοση δελτίων αποστολής 
•Επικοινωνία με πελάτες, τήρηση  
των διαδικασιών και στόχων που θέτονται  
και επίλυση τυχόν προβλημάτων

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
hr2@goldair.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Επικοινωνιακός και  
μεθοδικός χαρακτήρας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δημιουργική διάθεση  

και καλαισθησία 
•Καλή γνώση του χώρου  
της μόδας  
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
και συνεχή εκπαίδευση 

•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης

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

Multinational Pharmaceutical Company
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Καθήκοντα: Υπεύθυνος για την οργάνωση,  
έλεγχο και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας  
του τμήματος των κρατήσεων  
Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ετήσια βάση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτι-
κότητα. Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο βιογραφικά που 
πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται 
από πρόσφατη φωτογραφία. Οι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: manager@
aphrodite-mykonos.com

 Το Iliomare a 5* Hotel & Resorts στη Θάσο επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2016:

Υπαλλήλους 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 αγγλική και ρωσική γλώσσα 
•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 βιογραφι-
κό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: gm@
iliomare.gr, ή στο fax: 25930 72085

Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa στην Σαντο-
ρίνη επιθυμεί να προσλάβει ικανά και άξια

Στελέχη για το τμήμα της υποδοχής

Η θέση του υπαλλήλου υποδοχής θα πρέπει  
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος αναγνωρισμένου πτυχίου Τουριστικής 
σχολής Ιδιωτικής ή Κρατικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία 5 αστέ-
ρων Ελλάδος ή Εξωτερικού στην ζητηθείσα θέση 
•Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε 
ομιλία και γραφή και μίας ακόμη ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά windows, excel, 
powerpoint, internet skills 
•Επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
info@pegasussuites.com Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά που δεν έχουν φωτογραφία δεν θα λη-
φθούν υπόψη

Agapi Beach Resort ****, member of sbokos hotel 
group, in ammoudara, heraklion, offers an exciting 
career opportunity:

Reservations Agent
Qualifications and experience required: 
•Experience in a similar position for a minimum  
of 3 years 
•Ability to work under pressure 
•Customer service orientation 
•Communication abilities 
•Opera proficient skills will be appreciated 
•Excellent command of english and greek 
•Knowledge of any additional languages  
will be considered as an asset 
•Degree or Diploma in hospitality  
would be considered an asset

Please sent your cv to link: https://sbokos-hotel-
group-1.workable.com/jobs/153678 sbokos hotel 
group Demokratias Ave. 67, 71306 Iraklion, Crete. 
Tel. +30 2810 334034, fax: +30 2810 334037. 

ΦΥΛΑΞΗ
Η Med Sea Health Α.Ε. αναζητά για το νέο της 5* 
ξενοδοχειακό συγκρότημα MIRAGGIO THERMAL SPA 
RESORT στο Παλιούρι, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 
να καλύψει την ακόλουθη θέση:

Φύλακας Ασφαλείας - Security Guard 
Κωδικός: SECGUARD

Ο ρόλος: Ο φύλακας ασφαλείας του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος είναι υπεύθυνος για την προστασία 
της ζωής και της περιουσίας του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος και των ατόμων που εργάζονται και 
φιλοξενούνται σε αυτό, από κλοπές, εγκληματικές 
ενέργειες, απειλές, εκβιασμούς, συμπλοκές, δολι-
οφθορές. Η συμπεριφορά, η στάση και η εμφάνιση 
του υπαλλήλου θα πρέπει να είναι άρτια, ευγενική, 
επαγγελματική και σύμφωνη με τους κανόνες δεο-
ντολογίας, καθώς ο φύλακας ασφαλείας είναι αυτός 
που καλωσορίζει τους πελάτες και τους επισκέπτες, 
τους πληροφορεί πως θα κινηθούν εντός του ξενο-
δοχειακού συγκροτήματος, και συνεπώς αποτελεί την 
πρώτη εικόνα του ξενοδοχείου.

Συγκεκριμένα: 
•Παρέχει υπηρεσίες προστασίας σε σταθερούς επί 
του εδάφους διαμορφωμένους και αδιαμόρφωτους 
χώρους και πρόσωπα που υπάρχουν σε αυτούς,  
με βάση τους διατυπωμένους κανόνες  
της επαγγελματικής δεοντολογίας 
•Ελέγχει την πρόσβαση και αποχώρηση πελατών, 
προσωπικού και άλλων προσώπων καθώς  
και αντικείμενων 
•Διενεργεί την φύλαξη εγκαταστάσεων,  
περιουσιών και προσώπων, μέσω εποχουμένων 
περιπολιών φύλαξης (patrol) 
•Διαχειρίζεται απειλές και κρίσεις στο χώρο  
που προστατεύει και επικοινωνεί με τις αρμόδιες 
τοπικές αρχές (αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, 
κλπ.) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
•Παρακολουθεί, λαμβάνει και διαχειρίζεται σήματα 
συναγερμού του ξενοδοχείου (control room),  
καταγράφει και ερευνά τυχόν λανθασμένες  
ειδοποιήσεις και τις αιτίες τους 
•Επιτηρεί και προστατεύει εγκαταστάσεις  
και μεγάλο κοινό με τη χρήση συμβατικών  
και ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων 
•Παρατηρεί την φυσική κατάσταση  
των εγκαταστάσεων και αναφέρει στον υπεύθυνο 
ασφαλείας και στον υπεύθυνο συντήρησης τυχόν 
φθορές εξοπλισμού που μπορούν να θέσουν  
σε κίνδυνο την ασφάλεια των επισκεπτών  
και του προσωπικού 
•Παρέχει υπηρεσίες προστασίας χρηματαποστολών 
και ασφαλούς μεταφοράς αξιών και πολύτιμων 
αντικειμένων, χρησιμοποιώντας πάντα  
τον κατάλληλο εξοπλισμό 
•Συνοδεύει και παρέχει προσωπική προστασία, 
όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, σε VIP πελάτες του 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος 
•Είναι ευέλικτος, αποδέχεται την ανάθεση καθώς 
και την τροποποίηση αρμοδιοτήτων από  
τον υπεύθυνο φύλαξης, την εργασία σε κυλιόμενες 
βάρδιες, την εργασία σε εναλλασσόμενους ρόλους 
και σημεία φύλαξης εντός του ξενοδοχειακού  
συγκροτήματος, μπορεί να λειτουργεί  
αποτελεσματικά είτε ως μονάδα είτε ως μέρος 
ομαδικής περιπολίας, ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες 
•Κατανοεί τις διαστάσεις του ρόλου του φύλακα 
ασφαλείας, έχοντας ευρεία αντίληψη και  
κατανόηση του περιβάλλοντος κοινωνικού πλαισίου 
8Είναι σε θέση να αναγνωρίζει ύποπτα αντικείμενα 
και ουσίες, τα οποία μπορούν να απειλήσουν  
την ασφάλεια, καθώς και τους τρόπους  
παράκαμψης των μέτρων ασφαλείας 
•Δύναται να συμμετάσχει και να ανταπεξέλθει  
σε ειδικές εκπαιδεύσεις, όπως εκπαιδεύσεις  
που αφορούν στην ασφάλεια λιμένων και  
στην προστασία πλοίων 
•Γνωρίζει και λειτουργεί σεβόμενος τις αρχές  
που διέπουν την οπλοφορία 
•Εκπροσωπεί το τμήμα ασφαλείας και  
το ξενοδοχείο με επαγγελματισμό και ευγένεια  
σε κάθε επικοινωνία με τους πελάτες  
και ανταποκρίνεται άμεσα σε ερωτήματα  
ή παράπονα συναφή με θέματα ασφάλειας 
•Γνωρίζει αναλυτικά και άπταιστα κάθε μέρος  
του ξενοδοχειακού συγκροτήματος,  
τις ιδιαιτερότητες τμημάτων ή σημείων του  
και τις δυνατότητες πρόσβασης σε κάθε επιμέρους 
χώρο του. Ελέγχει με τον απαιτούμενο  
επαγγελματισμό οποιαδήποτε παρουσία  
ή αντικείμενο βρίσκεται σε σημείο της μονάδας 
χωρίς να δείχνει να έχει την απαιτούμενη άδεια 
πρόσβασης στο σημείο αυτό 
•Ανταποκρίνεται σε κάθε άλλο περιστασιακό  
αίτημα (συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητάς 
του) που προκύπτει και του ανατίθεται από  
την διεύθυνση ή τον άμεσο προϊστάμενό του 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας  
και πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
•Γνώση μιας τρίτης ευρωπαϊκής γλώσσας  
είναι επιθυμητή 
•Γνώση της ορολογίας ασφαλείας και την αγγλική 
(διεθνή) απόδοσή της 
•Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στον χειρισμό Η/Υ 
(Διαδίκτυο, word, excel, κλπ) καθώς και γνώση 
χειρισμού ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας 
•Πτυχίο «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφλαλειας»  
με σχετική κρατική πιστοποίηση και κάτοχος  
της σχετικής άδειας εργασίας (Ν3707/2008) 
•Γνώστης του νομικού πλαισίου παροχής  
υπηρεσιών ασφαλείας από Ιιδιώτες καθώς  
και της νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την προστασία τους, των βασικών στοιχείων 
ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας  
που αφορούν στο έργο του ιδιωτικού προσωπικού 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
•Επαρκής γνώση, για την άσκηση των καθηκόντων, 
στοιχείων του κώδικα ασφάλειας λιμένων/πλοίων 
καθώς και στοιχείων κανονισμών ασφαλείας 
πολιτικής αεροπορίας και βιομηχανικής ασφάλειας 
•Απαραίτητη γνώση (και ιδιαιτέρως επιθυμητή  
η πιστοποίηση) πάνω σε κανονισμούς υγιεινής 
και ασφάλειας στην εργασία και γνώσεις παροχής 
πρώτων βοηθειών 
•5ετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
στον ξενοδοχειακό κλάδο (κατά προτίμηση σε 
μεγάλες μονάδες) ή σε ιδιωτική εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας, με εμπειρία στην φύλαξη 
μεγάλων υπαίθριων χώρων 
•Πολύ καλή φυσική κατάσταση και ευελιξία  
στην κίνηση 
•Καλή γνώση και ιστορική αντίληψη  
των γενικότερων θεμάτων ασφαλείας 
•Με γνώση της αβεβαιότητας, των κινδύνων,  
των απωλειών που συνεπάγονται για πρόσωπα, 
περιουσίες και επιχειρήσεις, την ασφάλεια και  
την προστασία ως μεγέθη και τις ανάγκες τους, που 
θεραπεύονται με διαδικασίες μέτρων προστασίας. 
Να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για τον έλεγχο 
των προσβάσεων, την αναγνώριση τρωτοτήτων 
καθώς και την εφαρμογή τρόπων επέμβασης  
για την απάλειψή τους 
•Ομαδικότητα, εργατικότητα, ικανότητα αποτελεσμα-
τικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου 
•Ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας, ηθικός, 
επικοινωνιακός, με επαγγελματική και ευγενική 
συμπεριφορά 
•Με ικανότητες εξεύρεσης δημιουργικών λύσεων 
στα προβλήματα και λήψης αποφάσεων 
8Διορατικότητα και δυνατότητα αποτελεσματικού 
χειρισμού έκτακτων καταστάσεων  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•7-8 μήνες, με πιθανότητα επέκτασης σε μόνιμη, 
12μηνη βάση συνεργασίας 
•Εκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής  
υπηρεσιών 
•Εργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό και  
αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον 
•Στέγαση (για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι 
Κασσάνδρας)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στην ακόλουθη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική διεύ-
θυνση: hr@miraggio.gr. MSH - Διοίκηση ανθρώπινου 
δυναμικού,stroicentre real estate, επαρχιακή οδός 
φούρκας-καλλιθέας, τκ.63077, Κασσάνδρεια, νομός 
χαλκιδικής. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις ή στέλνονται χωρίς φωτογραφία δεν 
θα αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές 
διάστημα μόνο με όσους επιλεχθούν για συνέντευξη.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates 
and develops a collection of contemporary resorts, 
based on the exciting concept of infinite lifestyle. 
At Ikos Resorts, we envision to offer an outstanding 
customer experience, based on supreme operational 
excellence, warm hospitality & great teamwork. We 
are currently looking for a:

Spa Receptionist 
Retail Salesperson - Ref: SR016

To join our team in Halkidiki, Greece.  
Location: Halkidiki, Greece

Reporting to spa manager, you will be responsible 
for providing guest services of the spa front desk 
always maintaining and adhering to luxury 5* Hotel 
standards.

Your main accountabilities will include: 
•Ensure a warm, friendly welcome to clientele  
at all times 
•Make guest reservations for spa services 

•Participate in all spa treatment and service 
training programs 
•Maintain a high level of product knowledge. 
understand all product ingredients and effectively 
explain their benefits to guests aiming in high 
sales and upselling 
•Answer all guest questions in a knowledgeable and 
professional manner and perform all retail sales 
•Suggest other beneficial treatments/services 
offered by hotel spa 
•Maintain facility by checking equipment, 
refreshing linen, light cleaning, maintain retail 
inventory on display 
•Assist with administrative duties such as 
receiving purchasing and inventory reporting  
Your main qualifications/skills need to include: 
•At least 1 - 2 years experience as a receptionist 
within a luxury environment (spa, hair salon) 
•Previous cash handling experience 
•Retail Sales experience and skills 
•Excellent oral & written language skills  
in english and russian (knowledge of german  
or french would be a plus) 
•Proficient skills in word, excel, outlook,  
and spa management software 
•Excellent communication and customer service 
skills 
•High standard of personal appearance and 
presentation reflecting the luxury ambience  
of the spa and hotel 
•Full knowledge of products and ability to sell/
upsell appropriate items to clients

We are an equal opportunities employer. All applications 
will be considered as confidential. Follow us on 
website & LinkedIn for more company news and 
job updates. Site: www.ikosresorts.com. The infinite 
lifestyle experience. Please sent your cv to e-mail: 
careers@ikosresorts.com

ΜΟΔΑ
Η Axel Accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία 
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 
στην Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Πατρονίστ - (ΠΤ01)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η σχολής πατρονιστ 
•Άριστος/η γνώστης ηλεκτρονικών πολυπατρόν 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιασμού ρούχων,  
ποιότητας υφασμάτων και πρώτων υλών 
•Γνώση και εμπειρία από παραγωγή  
και ποιοτικό έλεγχο 
•Άριστος/η γνώστης της αγγλικής γλώσσας,  
ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου 
• Πολύ καλή χρήση του ms office 
•Δημιουργικός χαρακτήρας 
•Άριστη αντίληψη των νέων τάσεων της μόδας

•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 25-40 ετών  
Παροχές: Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό (ΠΤ01 με πρόσφατη φωτογραφία) στο 
e-mail: hr@axelaccessories.com

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «Βιότυ-
πος» ζητεί να προσλάβει  κυρία για την καθαριότητα 
των χώρων στην μονάδα του Χολαργού.

Η ενδιαφερόμενη πρέπει: 
•Να μπορεί να εργαστεί σε διακεκομμένο ωράριο 
(πρωί - απόγευμα) και σε εξαήμερη βάση  
(Δευτέρα έως και Παρασκευή και Σάββατο πρωί) 
•Να διαμένει στην περιοχή του Χολαργού  
ή Παπάγου ή Αγίας Παρασκευής ή Χαλανδρίου 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα  βιογραφικά τους με φωτογραφία στο e-mail: 
work@biotypos.gr



Database Developer
Η εταιρεία Benefit Software ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την ανά-
πτυξη λογισμικού ειδικά για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμο-
γών ERP που καλύπτει τις ανάγκες γραφείου και πλοίου. Αποτελεί ένα από τα πλέον ολοκληρωμένα 
συστήματα ERP στην ναυτιλία που εξελίσσεται συνεχώς καλύπτοντας νέες εξειδικευμένες απαιτήσεις. 
Η Benefit Software επιθυμεί να προσλάβει database developer που θα στελεχώσει το τμήμα ανάπτυξης 
και συντήρησης του ERP συστήματος. Συγκεκριμένα θα συμμετέχει στην ανάπτυξη έργων σε tsql (microsoft 
sql server) για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργικότητας του ERP αλλά και διεπαφής του με 
εξωτερικά συστήματα. Η θέση εργασίας σας θα βρίσκεται στην έδρα της εταιρίας μας στον Πειραιά και 
αφορά πλήρη πενθήμερη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Βάσεις δεδομένων (microsoft sql server, oracle, mysql, κλπ) 
•Καλή γνώση προγραμματισμού 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στην πληροφορική ή σχετικό αντικείμενο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Προτίμηση εργασίας σε ομάδα 
•Οργάνωση/διαχείριση χρόνου/χρονική συνέπεια 
•Αξιοπιστία και δημιουργικότητα 
•Δυνατότητα ανταπόκρισης σε επείγοντα ζητήματα 
•Έμφαση στην λεπτομέρεια και στην ποιότητα αποτελέσματος

Μισθός: Δίνουμε έναν ανταγωνιστικό μισθό ανάλογου των προσόντων σε ένα ευχάριστο και σταθερό 
περιβάλλον εργασίας. Με την συμμετοχή σας στην υφιστάμενη ομάδα λογισμικού συμμετέχετε στην πα-
ραγωγή λογισμικού για μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας και του κόσμου: την ναυτιλία.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας την θέση εργασίας, 
στo e-mail: gpapakonstantinou@benefit.gr

Η Λαιον Ρενταλ Α.Ε. αντιπροσωπεία της sixt στην Ελλάδα ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Station Manager για τον σταθμό της Μυκόνου 
Station Manager για τον σταθμό της Κω

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού, την διοίκηση 
του ανθρώπινου δυναμικού, την διασφάλιση εξυπηρέτησης των πελατών και την επίτευξη ποιοτικών & 
οικονομικών στόχων σύμφωνα με τις διαδικασίες και την πολιτική της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ  ή ΤΕΙ 
•Απαραίτητη προυπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών 
•Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Ικανότητες οργάνωσης & προγραμματισμού 
•Ικανότητες επικοινωνίας & ομαδικής εργασίας 
•Αριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Μόνιμος κάτοικος Μυκόνου-Κω 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@lion.com.gr, αναφέροντας:τον κωδικό της θέσεως (κωδ. MYK1115) για την 
θέση του station manager Μυκόνου, τον κωδικό της θέσεως (κωδ. KOS1115) για την θέση του station 
manager Κω. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Ελληνική εταιρεία μόδας ζητάει γραφίστρια /α ηλικίας 26-36 ετών με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 
3 ετών σε αντίστοιχη εταιρεία για full time-πλήρη απασχόληση:

Γραφίστρια /ας 
Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων (adobe suite) in design, abode photoshop, illustrator 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών - θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν ή γνώση μίας επιπλέον γλώσσας 
•Εμπειρία στον χώρο της μόδας και συνεχή έρευνα για τις παγκόσμιες τάσεις της μόδας 
•Εμπειρία στον σχεδιασμό τυπωμάτων για αξεσουάρ και ρούχα 
•Δημιουργικές ικανότητες και υψηλή αισθητική

Παρακαλούμε την αποστολή βιογραφικών που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές, απαραίτητη η 
αποστολή και του portfolio σας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr.creative2@yahoo.gr

Who we are: As part of the global ravago group - the number one global service provider to the plastic 
and rubber industries, with sales of over 3,7 million mt - the resinex distribution network originally 
founded in 1988 and has been set up to distribute branded raw materials in partnership with the world’s 
leading petrochemical companies. Resinex covers all european countries with a broad network of sales 
offices and local warehouses combined with a central logistic department and warehouse in Belgium. 
The prime distribution business is complimented with ravago own brand’ prime, industrial and recycled 
compounds of engineering and commodity polymers including thermoplastic elastomers and rubbers. 
With the combination of an unrivalled portfolio of engineering, Specialty and commodity products and 
over 25 years’ experience in the plastics industry, resinex is committed to remaining “the best plastics 
distributor”, ensuring that it’s loyal and growing customer base keeps on returning.
Our mission: To provide distribution service for thermoplastic and rubber raw materials, based on 
quality of service to our customers and suppliers, which is reliable and technically proficient. To conduct 
this business ethically in a spirit of partnership with our suppliers and stewardship with our staff.
Job brief: Inside sales & customer service representative (CSR). We are looking for a talented and 
competitive inside sales & customer service representative with responsibities in acting as a liaison 
between customers and companies. The successful candidate will play a fundamental role in achieving 
our ambitious customer acquisition and revenue growth objectives.
Primary responsibilities: 
•Work closely with the outside sales force to proactively increase market share 
•Maintain and expand our customer database and provide necessary customer service 
•Understand our value-proposition and match it to customer needs 
•Handle customer inquiries, process orders and resolve customer issues promptly 
•Generate customer’s interest 
•Route qualified opportunities to the appropriate sales executives for further development  
and closure 
•Research accounts and identify key players 
•Resolve customer complaints by phone or e-mail 
•Contact customer to reach and verify account information 
•Coordinate orders, refunds, or exchanges 
•Plan and manage inventory based on customers needs  
Requirements: 
•Age 20-35 
•Excellent verbal and written communications skills (greek & english) 
•BA/BS degree or equivalent 
•Excellent computer skills 
•Positive, high energy and enthusiastic with an eagerness to learn and grow 
•Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively 
•Professional telephone etiquette and speaking voice 
•Listening and presentation skills 
•High level of honesty and reliability 
•Proven inside sales experience will be taken into consideration  
Remuneration package 
•Full time employment 
•Multicultural working environment
Please sent your cv to e-mail: Ravago-Resinex@ravago.gr

Η Toyota Material Handling Greece A.E.,η μεγαλύτερη εταιρία  στον χώρο των ανυψωτικών μηχανη-
μάτων στην Ελλάδα, αναζητά:

Back Office Support
Για κάλυψη θέσης λόγω άδειας εγκυμοσύνης.

Προφίλ υποψηφίας: 
•Πτυχίο ΤΕΣ-ΕΠΑΛ-ΤΕΙ, μηχανολογικής  
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία σε back office  συνεργείων  
αυτοκινήτων, εταιρείες-εργοστάσια  
βιομηχανικού εξοπλισμού 
•Γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού  
υπολογιστών 
•Καλή γνώση του πακέτου ms office 

•Η κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει 
•Στην καθημερινή λειτουργία του τμήματος 
•Στην καθημερινή επικοινωνία με πελάτες 
•Στην καθημερινή επικοινωνία με τεχνικούς 
•Στην μηνιαία τιμολόγηση

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να στείλουν  το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@gr.toyota-
industries.eu με ένδειξη «Back office support». 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον 
σύνδεσμο www.toyota-forklifts.gr. Στη διαχείριση 
των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Prisma Α.Ε., θυγατρική της Alfa-Beta Roto, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της χάραξης κυ-
λίνδρων βαθυτυπίας, επιθυμεί να καλύψει την εξής θέση: 

Υπεύθυνος Παραγωγής
Περιοχή εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.  
Περιγραφή Θέσης: Η θέση αφορά τη στελέχωση 
του γραφείου παραγωγής της εταιρείας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Χημικού Μηχανικού 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες 
ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης  
και επίλυσης προβλημάτων 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 

•Γνώση γερμανικής γλώσσας  
Προοπτικές και κατεύθυνση εταιρείας: 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν  
τη θέση παρακαλώ να αποστέλλουν  
τα βιογραφικά τους στο e-mail:  
stebilis@alfabetaroto.com

Ζητείται:
Φαρμακοποιός

Η iSquare, ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του 
QuestGroup επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Graphics Designer 
Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου - κωδ. GD/11.15

Mε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για πλήρη  
απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
evipapat@gmail.com

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στη 
διεύθυνση Marketing της iSquare και θα είναι 
υπεύθυνος/η για: 
•Την ανανέωση και διατήρηση των site  
της εταιρίας 
•Τη δημιουργία μακετών για αφίσες, έντυπες 
καταχωρήσεις 
•Τη δημιουργία banner, newsletter, landing 
pages  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/IEK με κατεύθυνση Γραφιστική 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστες γνώσεις των προγραμμάτων 
illustrator, photoshop, indesign,  

dreamweaver, acrobat pro 
•Πολύ καλή γνώση html 5 & css3 
•Εξοικείωση με CMS πλατφόρμες  
(όπως drupal, magento) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δημιουργικότητα, εστίαση στο αποτέλεσμα και 
ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρού χρονο-
διαγράμματος 
Ο όμιλος προσφέρει: εργασία σε ένα σύγχρονο 
και δυναμικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση 
και δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στο e-mail: personnel@
quest.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης. Η 
θέση εργασίας αφορά στην περιοχή των Αθηνών.

Φαρμακείο

Ελληνική Εταιρία Μόδας
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Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
LOOKING for Assistant General Manager with 
3-5 years experience, 3 languages minimum for 
4 going to 5* beachfront hotel. cvs: manager@
mykonospalace.com.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ζητείται από διαφημιστικό όμιλο 
εταιριών με διοικητικές ικανότητες, για δημιουργία 
και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας υγείας. Περιοχή 
Συγγρού Φιξ. Tηλ: 211 9966355.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά και Οικονομικά Στελέχη 
για διοικητική και οικονομική υποστήριξη κοι-
νωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται απόφοιτες 
ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: gynaikes.fragistas@
gmail.com, τηλ: 6986 648515.

Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής IEK ή 
TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες σε social 
media marketing και διοικητικά θέματα της επι-
χείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: info@pla.net.
gr, τηλ: 210 6090592.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Δι-
ευθυντή Κρατήσεων / Πωλήσεων με IDS/GDA, 
contracting, pricing, χρήση channel manager. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ίδια θέση και 
άπταιστη γνώση αγγλικών, γερμανικών. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο πόλης Operation 
Manager για 8μηνη απασχόληση με απαραί-
τητη προϋπηρεσία και πτυχίο ανάλογης ειδι-
κότητας. Βιογραφικά στο e-mail: gmargaris@
palatinohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Λειτουργίας Ομίλου 
Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης - Κατάρτισης στην 
Πάτρα. Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος, άρι-
στη γνώση Η/Υ και ξένης γλώσσας, δίπλωμα 
οδήγησης, ανάλογη επαγγελματική εμπειρία. 
Ε-mail: vikilaz@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου μάθησης με απαραί-
τηση προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Voucher ανέργων) και 
αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

H AD SQUARE διαφημιστική αναζητεί Εμπορικό 
Διευθυντή για ανάπτυξη πελατολογίου σε λογα-
ριασμούς A.T.L. και B.T.L. Απαραίτητη ατζέντα 
δυνητικού πελατολογίου, μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@adsquareltd.com, 
κωδ: cv TMSKY2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Συμβουλευτικής Εταιρίας με 
εμπειρία δύο ετών σε πωλήσεις χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση 
Η/Υ και αγγλικών, επικοινωνιακή ικανότητα. 
E-mail: info@pkcgroup.gr, κα Παπαδοπούλου.

ΓΡΑΦΕΙΟ διοργάνωσης συνεδρίων στη Νέα 
Σμύρνη επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο για 
το τμήμα συνεδρίων. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία στο συνεδριακό τουρισμό και 
καλός χειρισμός Η/Υ. Ε-mail: ets@events.gr, 
ets@otenet.gr, τηλ: 210 9880032.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ζητείται από όμιλο εταιριών με 
γνώσεις αντικειμένου και διοικητικές ικανότητες, 
για δημιουργία και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας 
υγείας. Περιοχή Συγγρού Φιξ. Βιογραφικά στο 
e-mail: medicalleader@hotmail.com, τηλ: 211 
9901301.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ εισαγωγών εξαγωγικής εταιρίας 
στη Θεσσαλονίκη ζητεί άτομο για τη θέση Βοηθού 
Διεύθυνσης σε ανάλογη θέση. Απαιτούνται: άριστη 
γνώση αγγλικών, Η/Υ και 5ετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: ep_al@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο για θέση Διευθυντού 
- Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εμπειρία σε 
δικόγραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρε-
σία σε δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών Β2Β ζητεί Διευθυντή 
Πωλήσεων, κάτοχο δελτίου παροχής υπηρεσιών, 
με δυναμικό χαρακτήρα, πολύ καλές επικοινω-
νιακές και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών, bonus παραγωγικότητας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: m.koufoudaki1@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή και 
τμήματος προμηθειών, με πτυχίο οικονομικών ή 
λογιστικής και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@spectratech.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager οδοντιατρείου στο Λονδί-
νο, για πλήρη απασχόληση (40 ώρες) με άμεση 
έναρξη. Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: vivigrigoriou@
hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος με ξενοδοχείο στο 
Πήλιο 4* στην Κέρκυρα 200 κλινών και στην 
Κρήτη 3* ζητά για τη σεζόν 2016 Διευθυντή με 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραμματειακής Υπο-
στήριξης σε βιομηχανία (start-up). Γνώσεις 
λογιστικής, άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών, καλή παρουσία, 
διάθεση για εργασία, συνέπεια-οργάνωση. Κάτοι-
κος Θεσσαλονίκης. E-mail: v.alafouzos@epe.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις λογιστικής 
εκτιμητέες ζητείται από εταιρία. Τηλ: 210 2020156.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε ταξιδιωτικό γραφείο 
για Γραμματειακή Υποστήριξη. Περιοχή Νέα 
Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2584104.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
για χρήση Η/Υ, με γνώση excel, word. Βιογραφικά 
στο e-mail: dolci@otenet.gr, τηλ: 210 9962700.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία γάλακτος ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου για την περιοχή του Κορωπίου, απόφοιτη 
Οικονομικού Πανεπιστημίου. Απαραίτητες γνώσεις 
Η/Υ, προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.theodoraki@kolios.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για απογευματινή εργασία 
από γραφείο παροχής υπηρεσιών. Περιοχή Χα-
λάνδρι. Ωράριο: 17:00-21:00. Τηλ: 210 6712271.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη κομμωτηρίων ζητά νέα για ρε-
σεψιόν για στελέχωση καταστήματος στη Νέα 
Σμύρνη, Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9313338, 210 
9601762.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ νέα ζητείται σε γυμναστήριο με-
γάλης αλυσίδας, για πλήρη απογευματινή απα-
σχόληση. Περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2750015.

ΑΤΟΜΑ με επικοινωνιακή ικανότητα και προηγού-
μενη εμπειρία σε εξυπηρέτηση ενημέρωσης και 
καταχώρισης μικρών αγγελιών ζητούνται. Γνώση 
Η/Υ, αγγλικών, ορθογραφία, επαγγελματισμός. 
4ωρη ή 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 8696575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με άπταιστα 
Ιταλικά, απολυτήριο στρατού, δίπλωμα Β΄ κα-
τηγορίας. Πτυχίο ανώτατης σχολής ή ανώτερης 
εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: newmarketing@outlook.com.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Γραμμή ΕΠΕ με έδρα τη Βέροια αναζητά 
Υπάλληλο Γραμματείας, Πωλητή /τρια για 4ωρη 
ή 8ωρη απασχόληση με στόχο τη στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων-γραμματείας της για άμεση 
πρόσληψη. Ε-mail: hr@gramiltd.net.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ νέου υποκαταστήματος προσλαμ-
βάνει άμεσα 5 Υπάλληλους Γραφείου για Ρεσε-
ψιόν, Γραμματεία, Αρχειοθέτηση, Τηλεοπτικό, 
Διοικητικές Θέσεις. Ευέλικτα ωράρια: 8ωρα, 
4ωρα, πρωινά, απογευματινά. Δεκτοί φοιτητές. 
Τηλ: 211 9966354.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με δυνατότητα ταξιδίων 
για εσωτερικές εργασίες. Μισθός και ασφάλεια. 
Τηλ: 6975 105656.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Χαλάνδρι ζη-
τείται Υπάλληλος Γραμματείας - Ταμείου. (Θα 
ληφθούν υπόψη μόνο αιτήσεις με εμπειρία στο 
χώρο της υγείας). Βιογραφικά στο e-mail: hr@
magnitiki.gr, κωδ: ΤΑΧ15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Γραμματειακή Υποστήριξη 
από τεχνική εταιρία, με δίπλωμα οδήγησης, άριστα 
αγγλικά, χρήση Η/Υ, internet. Συνεχές ωράριο. 
Tηλ: 6948 303412, 216 7002485.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ νέα ζητείται με γνώσεις διανομής 
πετρελαίου θέρμανσης, Η/Υ. Τηλ: 6943 269003.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για κάλυψη γραμματειακής 
υποστήριξης κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού με έδρα το νομό Καρδίτσας. Κατά 
προτίμηση απόφοιτος ΑΕΙ, κάτοικος νομού Καρ-
δίτσας. Ε-mail: kepke.sofadon@gmail.com, τηλ: 
6986 648515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για ημιαπασχό-
ληση σε ασφαλιστικό γραφείο. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε ασφαλιστικό γραφείο ή ασφαλι-
στική εταιρία καθώς και ο καλός χειρισμός Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimitriouae@gmail.com.

Marketing-Δημόσιες  
Σχέσεις-Διαφήμιση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για internet marketing και 
δημόσιες σχέσεις αυστηρά από Ηλιούπολη και 
γύρω περιοχές. Τηλ: 6976 511673, κος Φώτης 
Μουξιός.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
- Marketing - Finance - Public Relations για στε-
λέχωση νέας μονάδας του. Ικανή προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Bιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μarketing and Social Media Specialist 
για διαχείριση εταιρικού προφίλ. Πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ (marketing, δημοσιογραφία), social media 
management, SEO, SEM. Βιογραφικά στο e-mail: 
elias@nissosgr.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ με ικανότητες οργάνωσης ζη-
τείται για ανάπτυξη δικτύου. Άμεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήματα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Marketing από την εταιρία φαρ-
μακευτικών (Pharmaceutical Primary Packaging, 
Excipients and Machinery). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mtcltd.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με γνώση Google Adwards 
Internet Marketing και γνώσεις αγγλικών για 
στελέχωση τμήματος Marketing-υποστήριξης πε-
λατών εταιρίας παροχής υπηρεσιών στο κέντρο 
Αθήνας. Ε-mail: hr@wastenwater.com, κωδ: IMR.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ανωτάτης σχολής ζητείται ως 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων από Κέντρο Οι-
κουμενικός Ελληνισμός επίκεντρο στις Ελληνικές 
κοινότητες ομογένειας. Βιογραφικά στο e-mail: 
panousopoulos@gnl.gr, θέμα: ΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο των καταναλω-
τικών προϊόντων ζητάει άτομο για τη θέση του 
Bοηθού Marketing με έδρα την Αττική. Bιογραφικά 
στο e-mail: lrsuccessacademy@gmail.com.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πολυεθνική στο χώρο της υγεί-
ας και ομορφιάς 30 χρόνια, αναζητά Συνεργάτες 
Marketing και Ανάπτυξης Δικτύου. Τηλ: 6906 
866550, κος Γεωργίου.

Η FBO επιθυμεί να συνεργαστεί με άτομα για την 
υποστήριξη σε Marketing projects-διαχείριση σχέ-
σεων με πελάτες. Μερική ή ολική απασχόληση, με 
ικανοποιητικές αποδοχές, bonus, προοπτικές εξέλιξης. 
E-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τμήμα 
marketing από εταιρία στα Νότια Προάστια με 
άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και internet και με 
προϋπηρεσία σε τομέα marketing ή σε διαφημιστική 
εταιρία. Ε-mail: cv_collect@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εταιρία για την προώθηση διαδικτυ-
ακών πωλήσεων. Δίνεται χρηματική αμοιβή εκ 
του αποτελέσματος. Τηλ: 6987 018199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από δικηγορικό γραφείο στην 
Αθήνα, για δημόσιες σχέσεις με άριστη εμφάνιση. 
Τηλ: 6932 221268, 210 8945424.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία στις πωλήσεις 
από πολύ δυναμική ομάδα marketing. Προμήθεια 
από 80-90% δωρεάν εκπαίδευση, σε Αθήνα, Ήπειρο, 
Πειραιά, Νησιά Ιονίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
elefteriapantazi@yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στο χώρο της εναλλακτι-
κής επιχειρηματικότητας affiliate και internet 
marketing, e-commerce, mobile apps κλπ. Ει-
σόδημα με προμήθειες που ανέρχονται στο 80-90% 
και άμεσα πληρωτέες. Ε-mail: nabaste1@yahoo.
gr, τηλ: 6948 053304.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτομο για 
τη θέση Υπευθύνου Marketing με έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@babisdaniilidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης για δημιουργία 
και ανάπτυξη νέων τμημάτων πωλήσεων στη δια-
φήμιση / marketing με προμήθειες 80-90% άμεσα 
πληρωτέες. Βιογραφικά στο e-mail: nabaste1@
yahoo.gr, τηλ: 6948 053304.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός (σχολείο Ελληνι-
κών) ζητά Υπεύθυνο Marketing με σχετικές Πα-
νεπιστημιακές σπουδές, άριστη γνώση αγγλικής, 
Η/Υ, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μικρή έστω 
εμπειρία. Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα. E-mail: 
registry@bhc.gr, τηλ: 210 8217710.

Η OXFORD COMPANY αναζητά Marketing 
Trainee στην Αθήνα, με πτυχίο διοίκησης επι-
χειρήσεων, διαφήμισης ή marketing, καλή γνώση 
αγγλικών, Microsoft office. E-mail: marketing@
oxfordcompany.gr, με τίτλο MRK Trainee.

H AD SQUARE διαφημιστική αναζητεί Yπεύθυνο 
Διαφήμισης για πώληση διαφημιστικών υπηρεσιών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση πωλή-
σεων, μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@adsquareltd.com, κωδ: cv SRSKY2015.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα δραστήρια 
με όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: ellanuiton@gmail.com, 
τηλ: 6945 829476.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα με οργανωτικές - διοικη-
τικές ικανότητες και γνώσεις ή ικανότητα στις 
πωλήσεις - δημόσιες σχέσεις. Συνεργασία κατόπιν 
αξιολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για PR για club στο κέντρο 
της Αθήνας. Μισθός συν ποσοστά. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: alexis_behemoth21@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τη στελέχωση του τμή-
ματος Marketing. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος 
σχολών marketing, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση δημιουργίας και υλοποίησης social 
media. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ipelitari@agioli.gr.

Λογιστές-Υπάλληλοι Λογιστηρίου 
-Μηχανογράφηση
ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά για 
άμεση συνεργασία απόφοιτο - σπουδαστή ΙΕΚ λο-
γιστικής - διοίκησης και οικονομίας για πρακτική 
άσκηση στο τμήμα λογιστηρίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: human.resources.ath@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων επιχειρήσεων στο Μαρούσι 
ζητά να προσλάβει απόφοιτο ανωτέρας ή ανωτάτης 
σχολής με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ένα 
έτος εμπειρία για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: pliakosc@gmail.com.

ΖΗΤEIΤΑΙ Λογιστής για εταιρία πετρελαιοειδών 
στο Καλαμπάκι Δράμας. Προσόντα: πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ, 
προϋπηρεσία 3 έτη, γνώση εμπορικών πακέτων, 
office. Αμοιβές άνω του μέσου όρου και year end 
bonus. Τηλ: 6942 212600.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις λογιστικής 
εκτιμητέες ζητείται από εταιρία. Τηλ: 210 2020156.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ νέος ζητείται από ανώνυμη τεχνική εται-
ρία, για διεκπεραίωση μισθοδοσίας και εργατικής 
νομοθεσίας, λογιστικές εργασίες. Μόνιμη απασχό-
ληση, επιθυμητό μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά 
στο e-mail: log@erghlate.gr, fax: 210 6847741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστηρίου για τεχνική εταιρία 
με έδρα τα Λαγήνα Θεσσαλονίκης. Απαραίτητες 
γνώσεις: άριστη χρήση λογιστικών προγραμμάτων 
της Altec, αρίστη χρήση βασικών προγραμμάτων 
MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: job@kmdkat.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με απαραίτητα προσόντα: 
γνώση ΕΓΛΣ-ΚΒΣ-ΚΦΑΣ προϋπηρεσία σε βιβλία 
Β΄ Γ΄ κατηγορίας, μισθοδοσία, γνώση χειρισμού 
Η/Υ, ξένες γλώσσες, επικοινωνιακή, ευχέρεια, 
υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: natasahm@hotmail.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητείται Βοηθός Λογιστή 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για μόνιμη θέση στην 
εμπορική επιχείρηση λευκών ειδών Pennie. Περιοχή 
Αθήνα και επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: career@pennie.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου. Απαραίτητα: προϋπη-
ρεσία, γνώση Atlantis και καλή γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για μόνιμη θέση σε 
λογιστικό γραφείο για εσωτερικές και εξωτερι-
κές εργασίες. Περιοχή πλατεία Αμερικής Πατήσια. 
Απαραίτητο δίπλωμα ΜΟΤΟ, επιθυμητή προϋπηρεσία 
σε λογιστικό γραφείο. E-mail: raptis_v@otenet.
gr, τηλ: 210 8676567.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια με σχετική εμπειρία από 
τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: eleni@
elatogreece.com, τηλ: 6948 485576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Λογίστρια, Βοηθός Λογιστή 
η οποία να γνωρίζει πολύ καλά βιβλία Β΄ κατηγο-
ρίας και εξαγωγή μισθοδοσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: xrgiatas@yahoo.gr, τηλ: 6972 097207, 
6977 468111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για κατασκευαστική εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε ανάλογες εταιρίες. Απαραίτητη η γνώση του 
Κεφάλαιο και Atlantis. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@elkat.gr, τηλ: 2310 477701, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-16:00.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια Α' ή Β΄ τάξης με εμπειρία 5-6 
χρόνια σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση λογιστικής, 
φορολογικής, εργατικής νομοθεσίας, ζητείται από 
λογιστική εταιρία με έδρα στο Κουκάκι. Ε-mail: 
hr@sigalas.eu.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Logistic-i με δραστηριότητα 
παροχής oικονομικών και λογιστικών υπηρε-
σιών ζητείται Βοηθός Λογιστή. Η προϋπηρεσία 
είναι απαραίτητη καθώς ο υποψήφιος πρέπει να 
γνωρίζει τη χρήση λογιστικών εφαρμογών. E-mail: 
ipolitis@i-politis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α απόφοιτος 
τελειόφοιτος Oικονομικής σχολής, για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας προϋπηρεσίας σε λογιστικά 
βιβλία, μηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο έχοντας εμπει-
ρία σε καταχωρήσεις παραστατικών και έκδοση 
τιμολογίων. Βιογραφικά στο e-mail: g.intzidis@
interservice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τιμολόγηση από φαρμακαποθήκη, 
με άριστη γνώση του εμπορικού προγράμματος 
Atlantis και αγγλικών εμπορικής χρήσης. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: hr@pethealth.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Βοηθός Λογιστή από ΤΕΙ για πέρα-
σμα τιμολογιών σε εμπορική εταιρία, υποστήριξη 
μισθοδοσίας και βοήθεια στο λογιστήριο για part 
time. Βιογραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με εμπειρία καταχωρίσεων 
λογιστηρίου, άριστη γνώση αγγλικών ζητείται από 

επιχείρηση super market στην Κηφισιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: finance@antoniasprive.gr, fax: 
210 8018924.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως εμπειρίας για 
στελέχωση τμήματος Γραμματείας, Αρχείου, Μηχα-
νογράφησης, Τηλεφωνικού Κέντρου, Λογιστήριο. 
Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
211 9966302.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ /τριες για Γραμματειακή Υποστήριξη 
σε τμήμα μηχανογράφησης ζητούνται από εταιρία 
κατασκευής μονωτικών υλικών. Μισθός, bonus. 
Τηλ: 211 9966353.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής και Βοηθός Λογιστή από εταιρία 
στο Νέο Ψυχικό με εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία 
και προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: ipapandreou@atcpap.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλο, τελειόφοιτο 
ΙΕΚ, ΤΕΙ, για πρακτική εξάσκηση. Τηλ: 210 4256366, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος Σπουδαστής ΤΕΙ για πρα-
κτική άσκηση (με ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ) σε λογιστήριο 
στον Ταύρο. Τηλ: 210 3410576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γραμματειακή υποστήριξη, 
τηλεφωνικό κέντρο, τμήμα μηχανογράφησης, κατα-
χώριση αρχείου από εταιρία καλλυντικών. Μισθός, 
extra bonus. Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 4802085.

ΑΠΟ Α.Ε ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία 
και γνώση καταχωρήσεων λογιστικής, μηνιαίες 
δηλώσεις, τιμολόγηση, μισθοδοσία, παρακολού-
θηση τραπεζών, χρήση ERP. Μισθός συζητήσιμος. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@zak.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Οικονομικό Διαχειριστή Έργων 
(Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης) 
για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. Απαραίτητες 
γνώσεις: Οικονομικά, Λογιστική, Excel, Windows. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr, τηλ: 
210 6754310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από την εταιρία Θεόνη στην 
Καρδίτσα που να διαθέτει: 5ετή προϋπηρεσία, 
πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
γνώση ERP συστημάτων (κατά προτίμηση Softone), 
Εxcel, αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
theoniwater.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ τουριστική με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο Λογιστηρίου, 
με γνώσεις σε ξενοδοχειακά και προγράμματος 
x-line. Bιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα ζητά Λο-
γιστή ή Βοηθό Λογιστή. Fax: 210 8224473, τηλ: 
210 8220630, κα Γκανά.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην περιοχή Αγχιάλου 
ζητείται Λογίστρια με πολύ καλή γνώση Η/Υ, προ-
γράμματος Xline, Atlantis και αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: megi@protopsaltis.gr, fax: 
2311 282773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με εμπειρία από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας ζητάει 
Λογιστή με άδεια Α’ τάξης, εμπειρία, άριστη γνώ-
ση excel, word και γνώση Ιταλικών ή Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με 2ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ' κατηγορίας, ζητείται από λογιστική 
εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση 
γερμανικών και αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@sigalas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Λογίστρια - Βοηθός με 
πείρα σε Γ΄ κατηγορίας βιβλία, σε μηχανογραφημένα 
λογιστήρια. Τηλ: 6934 599043.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για ΑΕ για λογιστήριο με 
διπλογραφικά βιβλία με εμπειρία σε καταχωρήσεις 
παραστατικών για το λογιστήριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: cargobus@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο ΑΕ για κα-
ταχώριση και έκδοση παραστατικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cargobus@cargobus.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άλιμο ζητά Βοηθό Λογιστή και 
τμήματος προμηθειών, με πτυχίο οικονομικών ή 
λογιστικής και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: t.vrioni@spectratech.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήματος, με γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά 
Βοηθό για accounting & Tax Manager της διεύ-
θυνσης λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, 4 του-
λάχιστον έτη. Μεταπτυχιακό επιθυμητό. E-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
γνώσεις λογιστικής και Η/Υ. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: realstorerhodes@
gmail.com.

Μικρές αγγελίες εργασίας



H εταιρεία πληροφορικής Alfanet A.E. δραστηριοποιείται στην εμπορία & χονδρική πώληση πληρο-
φοριακών συστημάτων και επιθυμεί να προσλάβει άμεσα νέους ή νέες για την παρακάτω θέση, στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις της στην Θεσσαλονίκη:

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες τεχνικές γνώσεις σε hardware όπως Pc, laptop, server, monitors, printers κλπ 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία επισκευής βλαβών των ανωτέρω 
•Τουλάχιστον 3η προϋπηρεσία σε εταιρεία ως τεχνικός Η/Υ και δικτύων  
H Alfanet A.E προσφέρει: 
•Δελεαστικό πακέτο αποδοχών (σταθερό μισθό, bonus κ.λ.π.) 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ουσιαστικές δυνατότητες εξέλιξης 
•Μόνιμη απασχόληση 

Η θέση αφορά απασχόληση στο βιομηχανικό πάρκο Καλοχωρίου στην Θεσσαλονίκη. Λόγω της άμεσης 
ανάγκης κάλυψης των ανωτέρω θέσης, θα προτιμηθούν υποψήφιοι εντός του Νομού Θεσσαλονίκης. 
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@alfanet.gr ή στο τηλ. 2310 586180.

DB Schenker is a global employer. Being the transport and logistics division of deutsche bahn we’re 
constantly looking for enthusiastic, motivated employees for over 2.000 locations in 130 countries, to 
move goods and projects across borders. Whatever your background, we offer the ideal environment 
for new starters, career changers and anyone looking for development opportunities. In other words - a 
job at db schenker is a job like no other. For our IT department in Avlonas, Attiki, we are looking for a 
wms Specialist, starting in December 2015.

WMS Specialist
Your tasks: 
•Wms/it responsible in our distribution center, in Attica 
•Mantis logistics vision supervision /programming /administration  
Your profile: 
•Minimum 2 years working experience in 3PL administration 
•Mantis logistics vision super user 
•Advanced english 
•Team player - good communication skills 
•SQL programming  
Our offer: 
•Continuous training and career opportunities 
•Transfer to the premises 
•Fexible part-time work schedule

Interested in working with us on xxx in the logistics environment? We look forward to receiving your 
application. Please send your cv, cover letter and references mentioning WMS Specialist in the subject 
to: Mrs Athanassouli, e-mail: kyriaki.athanassouli@dbschenker.comand Mr Prassoulas. Application 
deadline: November 30/2015.

Η MG Premium S.A., official distributor of Wolford in Greece is seeking a:

Sales Consultant 
(retail & wholesale)

To offer excellent customer service to both retail and wholesale customers.

Candidate profile: Mg premium S.A. is seeking an experienced sales consultant, willing to offer excellent 
customer service both to retail and wholesale customers. Based in one of the boutiques, the candidate 
will have prior experience within sales of retail brands and will be highly customer orientated and 
communicative, exhibiting self-confidence and an exquisite appearance. She will be a good listener 
and work together in a team to establish and maintain a loyal customer base.

Tasks: Her primary task will be to consult wolford customers in a skillful and convincing way to maximize 
boutique sales. within a luxury surrounding, she will inspire the customer for wolford products and 
provide them with elegant mix and match combinations. Having exhibited excellent sales performance 
within the boutique environment she will develop to act as a wholesale sales consultant across the greek 
territory. As a wholesale sales consultant she will travel to create a sound and profitable wholesale 
network, by monitoring the fashion boutique market, targeting and opening new potential accounts, 
taking wholesale orders, processing payments, responding to incoming wholesale customer calls and 
queries, in a kind and elegant manner.

Requirements: 
•Female with an exquisite appearance, up to 35 years old 
•Minimum of 2 years experience in Retail Sales or Wholesale sector 
•Ideally a Diploma in marketing 
•Proficiency in greek and english language 
•Computer literate in ms office, social media 
•Exhibits self motivation, with a flexible, target driven and doer approach 
•Flexibility in working hours

Interested candidates should email us a recent photograph and their cv with reference devsa to e-mail: 
hr_mgtrade@yahoo.gr

Corfos Hotel in Ornos Mykonos, ask professionals with appropriate qualifications and  experience to 
staff the potential of the hotel and offer high quality services to our guests.

Reservation Executive
Responsible to create-implement and monitor on a daily basis the sales plan, the hotel’s reservations 
and creating the pricing strategy of the property.

Qualifications: 
•Degree in Hospitality/ Tourism 
•2 - 3 years minimum experience in a similar position 
•Excellent command of both english and greek language is essential 
•Very good knowledge of a second foreign language will be considered as an asset 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets and numbers oriented 
•Full (good) knowledge of fidelio 
•Excellent knowledge of any other pms,ms office-computer skills 
•Managing e-booking engines (channel management) 
•Pricing & yield control 
•Answering guest’s e-mails 
•After-sales follow up with Guest 
•Performing market research 
•Marketing research 
•Electronic & digital filling 
•Negotiation and excellent communication skills 
•Well groomed with strong interpersonal skills  
What we offer: 
•Excellent working & friendly environment, direct integration and adaptation 
•Working from April to October 
•Accommodation and meals 
•Remuneration according to qualifications 
•Capability development

An attractive package of benefits is offered according to qualifications. Should you wish to be a member 
of Corfos Hotel team, please send us your cv with recent photo to e-mail: info@corfoshotel.com. All 
applications will be treated in the strictest confidence. Cv’s with no reference code and not fulfilling 
the above  prerequisites won’t be taken under consideration.

Το Ιεκ Δελτα Θεσσαλονίκης, ένας από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να προ-
σλάβει για πλήρη απασχόληση:

Εκπαιδευτικούς Συμβούλους
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Εργασιακή Εμπειρία  
Επιθυμητά προσόντα: 

•Υψηλό αίσθημα ευθύνης/ 
συνέπεια/υπευθυνότητα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας 
•Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

•Πρότερες γνώση σε τεχνικούς 
τομείς

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
dimitrakopoulou@delta.edu.gr

Πωλητής
Περιγραφή θέσης: 
•Παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης  
στους πελάτες 
•Προετοιμασία προσφορών 
•Κατανόηση και κάλυψη αναγκών σύμφωνα  
με τα προϊόντα/υπηρεσίες 
•Ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας  
σε χρήστες smartphones και tablets 
•Συνεχής εκπαίδευση με συγκεκριμένη  
θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 
του εργασιακού ρόλου 
Προσόντα:  

•Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών  
και πληροφοριακών συστημάτων 
•Προσαρμοστικότητα και ικανότητα εργασίας  
υπό πίεση 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας και ικανότητα  
ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση. 
(θα συνεκτιμηθεί προϋπηρεσία στον κλάδο) 
•Γνώση αγγλικών

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

H label.m Professional Haircare-label.m Greece ως επίσημο προϊόν στην εβδομάδα μόδας του Λον-
δίνου (London fashion week) και δημιουργία της toni&guy, (παγκοσμίως διάσημης μάρκας κομμωτικής) 
επιθυμεί να προσλάβει νέους και νέες, ως εξωτερικούς πωλητές για τις εξής περιοχές:

•Αθήνα -νομός Αττικής 
•Πελοπόννησος 
•Δυτική Ελλάδα 
•Θράκη, Αναλυτική & Δυτική Μακεδονία,  
Θεσσαλονίκη 
•Κρήτη 
•Κυκλάδες 
•Δωδεκάνησα 
•Επτάνησα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (πωλήσεις 
στον χώρο των κομμωτηρίων) θα θεωρηθεί plus  
Job description: 
•Επισκέψεις σε hair salons 
•Ανάπτυξη σημείων πώλησης

•Λανσάρισμα νέων κορυφαίων προϊόντων 
•Συνεχής αναζήτηση μεθόδων  

ικανοποίησης αναγκών του πελατολογίου  
Candidate profile & skills 
•Ζωντάνια, ενθουσιασμός και πάθος  
για τα προϊόντα και τον τελικό αποδέκτη 
•Γνώση των μοντέρνων τεχνικών προώθησης 
και πωλήσεων 
•Έξυπνη χρήση πολυμέσων και social tools 
•Επιτυχή προϋπηρεσία στα προαναφερόμενα  
Παροχές και προοπτικές: Υψηλέs αποδοχές 
(σταθερέs πλέον bonus), βάσει της συμφωνίας 
και των αποτελεσμάτων.   
Πληροφορίες: www.labelm.com,  
Facebook: labelm Greece

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@labelm.gr, Leaderltd: 27410 73490
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Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 δυναμικοί, πτυχιούχοι οικονομικής 
κατεύθυνσης με προϋπηρεσία από διεθνή όμιλο, 
για άμεση στελέχωση νευραλγικών θέσεων οι-
κονομικής κατεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων επιχειρήσεων στο Μαρούσι 
ζητά να προσλάβει δύο απόφοιτους ανωτέρας 
ή ανωτάτης οικονομικής σχολής με λογιστική 
εμπειρία για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: uninetgr@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ κέντρο σπουδών στην Αθήνα 
αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομολόγους 
με μεταπτυχικό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διοικητικά και Οικονομικά Στελέχη 
για διοικητική και οικονομική υποστήριξη κοι-
νωφελούς οργανισμού. Προτιμούνται απόφοιτες 
ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: gynaikes.fragistas@
gmail.com, τηλ: 6986 648515.

Η ALPHA PLAN στο πλαίσιο ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της αναζητεί Στελέχη για το 
τμήμα Εξαγωγών και Επενδύσεων με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, άριστη γνώ-
ση αγγλικών και Ευρωπαϊκής αγοράς. E-mail: 
margariti@aplan.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Οικονομικό Διαχειριστή 
Έργων (Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκ-
παίδευσης) για εργασία σε Αθήνα και Κέρκυρα. 
Απαραίτητες γνώσεις: Οικονομικά, Λογιστική, 
Excel, Windows. Bιογραφικά στο e-mail: info@
ergopraxis.gr, τηλ: 210 6754310.

H CAPITAL Dynamic επιθυμεί να προσλάβει 
Relationship Manager για το τμήμα των αμοιβαίων 
κεφαλαίων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση καθώς και η κατοχή χαρτοφυλακίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@capitaldynamic.gr.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για σύνταξη τεχνοοικονομικών με-
λετών. Απαραίτητη γνώση SPSS/Stata/EViews. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
Η ΕΘΝΙΚΗ ασφαλιστική εταιρία του ομίλου της 
Εθνικής τράπεζας ζητά να προσλάβει 6 Aσφα-
λιστικούς Σύμβουλους για τη στελέχωση του 
γραφείου (πωλήσεων). Υψηλές αποδοχές και 
σημαντικές προοπτικές καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.ateam.advisors@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
- Marketing - Finance - Public Relations για 
στελέχωση νέας μονάδας του. Ικανή προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Bιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι 
με διάθεση για δουλειά, φιλοδοξίες και αυτοπε-
ποίθηση. Παρέχονται: εκπαίδευση και ελκυστικές 
αμοιβές. Τηλ: 6931 183157, κα Λαούδη Χρύσα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Τραπεζικοί ή Οικονομολόγοι για 
καριέρα στο Financial Planning σε: επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: τρα-
πεζικός ή απόφοιτος Πανεπιστημίου(ΑΕΙ-ΤΕΙ). 
Ποιοτική εκπαίδευση-εξέλιξη. Bιογραφικά στο 
e-mail: zoesnikos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα Στελέχη για μόνιμη απασχόληση 
στον τομέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού ομίλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@yahoo.gr, 
θα υπάρξει πρόσκληση συνέντευξης για όλους.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο ζητάει έμπειρους Συνεργά-
τες για τις περιοχές των Δυτικών Προαστίων. 
Υψηλές μηνιαίες αποδοχές, ωράριο ευέλικτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thesisrealestate.
gr, τηλ: 215 5053639.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής Οικονομικών υπηρεσιών 
ζητεί 10 άτομα για την κάλυψη θέσεων εργασίας 
στις ειδικότητες: Χρηματοοικονομικά, Marketing, 
Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστικής. 
Bιογραφικά στο e-mail: gtsakiris@ovb.gr, ώρες 
επικοινωνίας απογευματινές: 17:00-21:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Κηφισιάς σε 
άριστο εργασιακό περιβάλλον ζητεί Συνεργάτες. 
Βασικές προϋποθέσεις: απαραίτητη 3ετή εμπει-
ρία σε μεσιτικό γραφείο, κάτοχοι μεταφορικού 
μέσου. Βιογραφικά στο e-mail: info@makben.
gr, τηλ: 210 8015270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος για 3-5 μήνες για την 
περαίωση οικονομοτεχνικών μελετών για 
επενδυτικά προγράμματα, με σύμβαση έργου. 
Ωράριο ευέλικτο - part time. Βιογραφικά στο 
e-mail: thpapathanasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Οικονομικών σχολών 
για καριέρα στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό 
(Financial Planning) σε: διαχείριση κινδύνου, 
επενδύσεις. Προσόντα: πτυχιούχοι Οικονομικών 
σχολών, απόφοιτοι Πανεπιστημίου ΑΕΙ-ΤΕΙ με 
εργασιακή εμπειρία. Εκπαίδευση, εξέλιξη-προο-
πτικές. E-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος με 
εμπειρία σε επιχειρησιακό σχεδιασμό, χρηματο-

οικονομική ανάλυση, αξιολόγηση επενδύσεων, 
αποτίμηση επιχειρήσεων, αναδιαρθρώσεις. Πτυχίο 
ΑΕΙ οικονομικών/χρηματοοικονομικών ή συνα-
φούς αντικειμένου, άριστη γνώση Η/Υ-αγγλικών. 
E-mail: info@pkcgroup.gr, κα Παπαδοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές για περιοχές: 
Γουδί, Δάφνη, Ιλίσια. Οργανωτικοί, φιλόδοξοι, 
επαγγελματίες. Προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή, 
όχι απαραίτητη. Προσφέρονται: υψηλές προμή-
θειες, διαρκής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, 
μοναδικό περιβάλλον εργασίας. E-mail: zografou@
aspis-realestate.gr, fax: 210 7777944.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ Σύμβουλοι από μεσιτικό γραφείο 
ζητούνται για στελέχωση γραφείου με έδρα τα 
Άνω Πατήσια. Παρέχονται: υποστήριξη, bonus 
επίτευξης στόχων και δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 
210 2012553, υπεύθυνη κα Χαλκιά.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο Βορείων Προαστίων ζητεί 
Συνεργάτη για την περιοχή του Γέρακα. Προνο-
μιούχα ποσοστά. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για στελέ-
χωση γραφείου πωλήσεων της Interamerican. 
Παρέχονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική 
ασφάλιση υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, 
προετοιμασία απόκτησης επαγγελματικής άδειας, 
τεχνικές πωλήσεων-συνεχή επιμόρφωση-προ-
οπτικές ανέλιξης. E-mail: kostikas@agency.
interamerican.gr,τηλ: 2310 026782.

Η REMAX ΕLITE ζητά Σύμβουλους Ακίνητης 
Περιουσίας, για τα Νότια Προάστια και κέντρο. 
Παρέχονται: σοβαρή εκπαίδευση και υψηλά 
ποσοστά επί των προμηθειών. E-mail: cvinfo@
remax-elite.gr RE/MAX ELITE. Τηλ: 210 9355250.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ-  
Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρονικοί και Ηλεκτρολόγοι για 
εργασία ως Τεχνικοί σε βλάβες και επεκτάσεις 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη και πρόθεση για εργασία σε όλη την 
Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: job@kmdkat.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Άλιμο ζητά Τεχνικό με 
εμπειρία σε εταιρικό δίκτυο Microsoft Server 
2012 και στην υποστήριξη του προγράμματος 
singular, enterprise. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounting@ariexpo.gr, fax: 210 9886258.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ σαλονιών ζητά Ταπετσέρη έμπειρο. 
Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 2440020, 6947 
525487.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συστημάτων ασφαλείας 
ζητεί Τεχνικό για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 
εμπειρία σε υποστήριξη CCTV - συναγερμό, 
access, πυρανίχνευση, άριστη γνώση αγγλικών, 
software, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. E-mail: info@rakson.
gr, fax: 210 9409327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για 8ωρη εργασία κάτοι-
κος Πετραλώνων και γύρω περιοχών, γνώστης 
επισκευής και laptop (αλλαγή οθονών.) Τηλ: 6977 
235128, κος Χριστόφορος.

Προγραμματιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Consultants για 
εφαρμογή, υποστήριξη λογισμικού διαχείρισης 
επενδύσεων σε τράπεζες - ΑΕΠΕΥ. Απαραίτη-
τες γνώσεις χρηματοοικονομικών - Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnel@effect.gr.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ επιχείρηση που λειτουργεί με online 
κρατήσεις με έδρα το Βόλο ζητά Συνέταιρο Προ-
γραμματιστή με εμπειρία σε PHP, γνώσεις SEO 
και με μικρό κεφάλαιο για συνεργασία. Ε-mail: 
jimkavouris4@gmail.com, τηλ: 6976 159511.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για σχεδιασμό, ανάπτυ-
ξη, κατασκευή, συντήρηση εφαρμοφών-σελίδων, 
επαγγελματική προϋπηρεσία σε HTML, CSS, Net, 
Joomla, Wordpress, τεχνολογίες jquery-javascript, 
developing (android, ios, windows, php, css, sms. 
Bιογραφικά στο e-mail: manager@cloudprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ειδικός σε Η/Υ και web συστήματα με 
επιθυμητές γνώσεις linux, παραμετροποίηση 
wordpress, drupal, ρυθμίσεις για seo κ.α. Αρχικά 
αφορά part time εργασία ή συνεργασία. Περιοχή 
Αθήνα. Τηλ: 210 3824164.

Η SYNERGIC αναζητά Mobile & Web Junior 
Developers για πλήρη απασχόληση με 12μηνη 
προϋπηρεσία και καλή γνώση: Javascript, HTML5/
CSS3, Java, SQL, NoSQL. Επιθυμητή γνώση CMS, 
MySQL, Oracle. E-mail: hr@synergic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής στη Θεσσαλονίκη 
από επιχείρηση web, έμπειρος με άριστη γνώση 
joomla, drupal, php, html, jquery, javascript, css, 
mysql, ajax. Επιθυμητές γνώσεις linux webserver. 
Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer Software Engineer με 
3ετή προϋπηρεσία προγραμματισμού για συγκρό-
τηση πυρήνα ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών 
web. Απαραίτητα άριστη γνώση PHP-MySql-
javascript-jQuery-Front-End-Development-
HTML5-CSS και CMS, Αγγλικά, διάθεση για 
εργασία. Ε-mail-portfolio: jobslinks1@gmail.
com, θέση: Wsk.

Η CICICOM LTD ζητά Program Development με 
τα παρακάτω προσόντα: ASP.NET, C#, Javascript/
JQuery, Java, Objective-C, βάση δεδομένων MS 
SQL Server. Βιογραφικά στο e-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις-εμπειρία σε wordpress, photoShop-
HTML/HTML5, CSS/CSS3, Cpanel WHM, εξαι-
ρετική γνώση Αγγλικών-Office. Αρμοδιότητες: 
ανανέωση περιεχομένου, διαχείριση server: e- 
mail management etc. E-mail: selectivebrand@
gmail.com.

H VIDAVO αναζητά PHP Web Developer (php, 
java) με άριστη γνώση php, mysql, oracle, ccs3, 
jquery, html5, καλή γνώση Responsive Design, 
PHP frameworks, διασύνδεση με ΑPI. Ε-mail: 
it@vidavo.eu.

H VIDAVO αναζητά SW Engineer Mhealth εφαρ-
μογών (native / cross platform), με άριστη γνώση 
σε java, android sdk και εμπειρία σε χρήση βάσεων 
δεδομένων (MySQL, NoSQL, Database). E-mail: 
it@vidavo.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer με γνώσεις στην ανά-
πτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με Visual Studio, 
SQL Server, C# ή και VB.Net. Παρέχονται: άριστες 
συνθήκες εργασίας, εξαιρετικές προοπτικές εξέλι-
ξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
E-mail: hr@geobanking.gr.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται έμπει-
ρος νέος/α για Τεχνική Υποστήριξη σε hardware 
κυρίως σε software. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει 
να έχει γνώσεις CMS, να μπορεί να δουλέψει 
σε wordpress-joomla. E-mail: grammateia@
nkmediagroup.gr, κωδ: IT.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Softways αναζητά Web Developer full-
time με γνώσεις PHP, JavaScript, HTML5, CSS3 και 
MySQL. Απαραίτητη η εμπειρία σε wordpress και 
opencart. Βιογραφικά στο e-mail: cv@softways.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρους Social Media Experts, 
SEO, Αdwords Εxperts. Δίνεται bonus, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Απαραίτητα βιογραφικά με προ-
ϋπηρεσία στο e-mail: fashiongroupthessaloniki@
yahoo.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ γεωπληροφορικής GET αναζητά Full 
Stack Developer με γνώσεις Python, Java και 
διαχείρισης Linux. Επιθυμητή η γνώση ανάπτυ-
ξης σε Android και τεχνολογιών Virtualization. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@getmap.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο του φαρμάκου 
στην Αθήνα αναζητά SAP Expert, απόφοιτο ΤΕΙ/ΑΕΙ, 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δυο 
χρόνια, εμπειρία στη δημιουργία SAP Μaster Data. 
Βιογραφικά στο e-mail: recruitmentsolutions@
icap.gr.

LOOKING for Web Developer IT Support with 
an academic background, two years experience 
working with PHP, JAVA, CSS, HTML5 in website 
development using wordpress and joomla 
platforms. Europass CV: g.theodoropoulos@
hyphen.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός στη Θεσσαλονί-
κη ζητά Ακαδημαϊκό Συνεργάτη IT Essentials για 
να αναλάβει την εκπόνηση σεμιναρίων Cisco IT 
Essentials. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ανα-
ζητά Προγραμματιστή. Καθήκοντα: δημιουργία 
και συντήρηση συστημάτων IVR, ανάπτυξη web 
interfaces για παρακολούθησή τους. Απαραίτητα: 
εμπειρία σε Asterisk PBX, PHP, Python, MySQL, 
HTML/CSS. E-mail: akondogianni@opencomm.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της κατασκευής κατοικιών 
ζητεί Web Developer - Σχεδιαστή. Προφίλ: ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Πληροφορικής Πολυτεχνικής σχολής, εμπειρία σε: 
html5, web design, wordpress, photoshop, CAD 
προαιρετικά. Βιογραφικά στο e-mail: tassosm@
zob.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Junior & Senior IOS Developer. 
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο εξωτερικού σε 
Computer Sciencew-Software Engineering, γνώση 
iOS SDK (native xcode development), άριστη γνώ-
ση Xcode, ικανότητα χειρισμού json/xml. E-mail: 
career@focus-on.gr.

Γραφίστες-Διακόσμηση-  
Τέχνες-Δημιουργικό
ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ μουσικό ζητά χορευτές. Τηλ: 
6944 782108.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ πτυχιούχος ζητείται στη Boutique 
εταιριών. Ωράριο 8ωρο καταστημάτων, πόστο που 
απαιτεί, άριστη γνώση γραφιστικής, ικανότητα 
στις πωλήσεις, ευγενή διαχείριση ποιοτικού 
πελατολογίου και ωριμότητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: elenatgc@gmail.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
αναζητεί Σχεδιαστή - Γραφίστα με αντικείμενο 
σχεδιασμό προϊόντων licensing. Απαιτούνται: πτυχίο 
γραφιστικής, καλή γνώση αγγλικών, άριστη γνώση 
Illustrator, Photoshop και επιθυμητή γνώση In 
Design σε περιβάλλον Macintosh. E-mail: ep_al@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μουσικός, πλήκτρα ή κιθάρα που να 
τραγουδάει, κατά προτίμηση νέα με ρεπερτόριο 

έντεχνο - λαϊκό - τουριστικό, για μόνιμη πλήρη 
εργασία στη Σαντορίνη. Τηλ: 6939 695337, 213 
0311750, κος Μιχάλης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Cream Team αναζητά γραφίστα /τρια 
με: γνώσεις illustrator, photoshop, corel draw, 
εξοικείωση με social media, 1-3 χρόνια προϋπη-
ρεσία, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: creative@dustandcream.gr.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ - Πατρονίστ για part time εργασία ζη-
τείται. Bιογραφικά στο e-mail: kaitiriz@gmail.com.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ μπουζούκι - κιθάρα με μικροφωνική 
ζητούνται από τσιπουράδικο στη Νέα Ιωνία για 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μεσημέρι. Τηλ: 
210 2139345, 6977 339160.

ART DIRECTOR ζητείται από διαφημιστική εταιρία. 
Απαραίτητα: Mac, CS5, αγγλικά, 2-3 έτη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@adrenalin.gr, κωδ: ART02.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ με γνώσεις Autocad και 3D Studio 
MAX, για εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων 
για εκθεσιακά περίπτερα. Απαραίτητη εμπειρία 
στον τομέα κατασκευής και γνώση αγγλικών. 
Δυνατότητα ταξιδίων για επίβλεψη κατασκευής. 
E-mail: catb@lineupdesign.de.

ΕΤΑΙΡΙΑ που πραγματοποιεί ανακαινίσεις ακινήτων 
στην Ελλάδα και Εξωτερικό αναζητά Αρχιτέκτονα/
Διακοσμητή Εσωτερικού Χώρου με εμπειρία 2-5 
έτη. Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικού προγράμ-
ματας (3DS max ή ισοδύναμου). Βιογραφικά στο 
e-mail: mitsoskouras@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χορευτής /τρια που να μπορεί να κόψει 
δικές του αποδείξεις, για συνεργασία με καλλιτε-
χνικό εργαστήρι στην Τούμπα. Τηλ: 6947 680797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας /τρια για δημιουργία και 
εκτύπωση αρχείων του τμήματος ψηφιακών εκτυ-
πώσεων των Galonis Print Shops. Βιογραφικά 
στο e-mail: galonis-delfon@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ designer-exhibitions με γνώσεις Autocad 
και 3D Studio MAX, για εκπόνηση σχεδίων σε 
εκθεσιακά περιπτερά. Απαραίτητη εμπειρία στον 
τομέα κατασκευής και γνώση Αγγλικών, δυνατό-
τητα ταξιδιών για επίβλεψη κατασκευής. E-mail: 
info@lineup.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-Designer με γνώσεις autocad και 
3d studio max ζητείται για εκπόνηση κατασκευα-
στικών σχεδιών / λεπτομερειών για εκθεσιακά 
περίπτερα. Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα κα-
τασκευής, γνώση Αγγλικών, ταξίδια για επίβλεψη 
κατασκευών. E-mail: info@lineup.gr.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ή ράπτης για ράψιμο μαξιλαριών 
ζητούνται από βιοτεχνία επίπλων με εμπειρία 
και αισθητική άποψη. Περιοχή Πικέρμι. Τηλ: 
210 6036110, ώρες επικοινωνίας: 10:00-17:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ή γαζώτρια ζητείται με εμπειρία σε 
νυφικό, βραδινό από ατελιέ νυφικών. Περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5717260, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηθοποιός νέα για απασχόληση στο 
Parabox Escape Room / δωμάτιο απόδρασης 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@parabox.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με γνώση μοντάζ από εται-
ρία παραγωγής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ksphotography.gr.

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παραδοσιακών χορών με 
εμπειρία 5 έτη και προϋπηρεσία σε 3 συλλόγους, 
ζητά Χοροδιδάσκαλο Παραδοσιακών Χορών. Τηλ: 
6972 569228.

ΑΠΟ ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ζητείται γραφίστας - χειριστής 
για sublimation paper. Τηλ: 6945 387404.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ χορού ζητείται για άμεση συνεργασία 
από χορευτικό τμήμα νέου πολιτιστικού συλλόγου. 
Τηλ: 6973 375981.

JUNIOR ART ζητείται από διαφημιστική εταιρία. 
Απαραίτητα: CS5, Mac, αγγλικά, 2-3 έτη προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.gr.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται ως υπάλληλος πλήρους 
απασχόλησης για ψηφιακή επεξεργασία φωτο-
γραφίας, εξυπηρέτηση πελατών, φωτογράφιση 
studio, στήσιμο ψηφιακών albums. Προηγούμενη 
εργασιακή εμπειρία πέντε ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: photostudiocv@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΥΠΩΤΗΡΙΟ υφασμάτων ζητείται γραφίστας 
- Χειριστής για Sublimation Paper. Τηλ: 6945 
387404, κος Στέλιος.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - bar στη Σαντορίνη ζητά μουσικό 
σχήμα. Τηλ: 6944 782108, 22860 21277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη BMP Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε 
Σχεδιαστής για οργάνωση και λειτουργία σχεδι-
αστικού τμήματος, έρευνας και ανάπτυξης R&D. 
Βιογραφικά στο e-mail: bmp@bmp.com.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων στη Νέα 
Ιωνία ζητείται μοντελίστ - πατρονίστ με γνώσεις 
προγράμματος Lectra. Βιογραφικά στο e-mail: 
jbratimos@hotmail.com, fax: 210 2757348, τηλ: 
210 2771888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χορωδοί για σύσταση χορωδίας (με 
αμοιβή). Τηλ: 6946 464125.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια πλήρους απασχόλησης ζητεί-
ται από εταιρία εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη με 
εμπειρία σε web-design, κατασκευή καταλόγου, 
επεξεργασία φωτογραφιών και ξεφοντάρισμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

LOOKING for Junior Designer. Qualifications: 
graphic design degree, good knowledge of 
Adobe InDesign, experience in Macs, passion for 
typography, good grasp of the English language. 
Europass CVs: g.theodoropoulos@hyphen.gr, by 
16Nov15.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με άριστη γνώση photoshop, light 
room και εμπειρία στην εκτύπωση ζητείται από 
φωτογραφικό εργαστήριο για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@photovekris.gr, 
τηλ: 210 9767647.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ραδιοφωνικοί παραγωγοί για στελέ-
χωση ραδιοφωνικών εκπομπών. Θα προτιμηθούν 
άτομα με προϋπηρεσία και μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: armich81@yahoo.com.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Suncontrol με εδρα τη Σταυ-
ρούπολη ζητείται έμπειρο άτομο που να γνωρίζει 
από μακέτες και μηχάνημα ψηφιακής εκτύπωσης 
roland για μόνιμη εργασία. Τηλ: 6948 281516.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια με εμπειρία 
για εργασία κατ’οίκον, έκδοση τόμων και περιοδι-
κών. Τηλ: 210 8810109, κα Θεοδοσιάδη Ηλιάνα.

HARD ROCK σχήμα (2 κιθάρες, drums) από Αθήνα 
αναζητά άτομα για πλήκτρα και φωνή για την ολο-
κλήρωσή του. Βιογραφικά στα e-mail: johndot_92@
yahoo.com, johndot092@gmail.com, τηλ: 6979 
809089, κος Γιάννης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες από την Αθήνα 
για φωτογραφήσεις και βίντεο. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: nick200990@
yahoo.com.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τηλεφωνητές /τριες για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
μισθός και bonus. Bιογραφικά στο e-mail: ntovas3@
yahoo.gr, τηλ: 215 5505033.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο κέντρο Βασιλίσσης 
Σοφίας ζητείται Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου 
(ραντεβού). Απαραίτητη η ανάλογη εμπειρία στο 
χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
magnitiki.gr, κωδ: ΡΒΣ15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτομα για Call Center για άμεση 
απασχόληση, επικοινωνιακοί για τηλεπωλήσεις. 
Παρέχονται: ΙΚΑ, bonus, έξτρα. Απόφοιτοι ΙΕΚ, 
ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΕCDL. Ωράριο: 17:00-21:00. Πλησίον 
μετρό Αγίας Παρασκευής. E-mail: thermoil.
sales@gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ από μεγάλο κέντρο αδυνατίσμα-
τος ζητούνται στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5733600.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στα Πατήσια πλησίον ηλετρι-
κού σταθμού, ζητά Υπάλληλους με εμπειρία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία για μερική απασχόληση. 
Τηλ: 211 4114858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ομάδα φοιτητών /τριων για 4ωρη εργασία 
σε Call Center. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα ευπαρουσίαστα με τουλάχι-
στον βασικές γνώσεις και ενδιαφέρον στην υγι-
εινή διατροφή, για δημιουργία νέας ομάδας, για 
εξυπηρέτηση πελατών. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
ικανοποιητικές αρχικές αποδοχές, δυνατότητες 
εξέλιξης. Tηλ: 6949 251834, ώρες επικοινωνίας: 
16:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες για προώθη-
ση κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχο-
νται: μισθός και bonus. Bιογραφικά στο e-mail: 
voulcom@voulcom.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες /τες για προώ-
θηση προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: madsales2015@gmail.
com, τηλ: 6942 081259, 6930 873137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Τηλεφωνήτριες για κάρτα 
υγείας με προϋπηρεσία σε τηλεφωνικά κέντρα 
υγείας ή ασφαλίσεων υγείας. Άμεση πρόσληψη, 
ασφάλιση, υψηλός μισθός, bonus παραγωγής, 
5θήμερο. Τηλ: 6983 222222, κος Πασχαλίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διαχείριση εισερχό-
μενων-εξερχόμενων κλήσεων-εξυπηρέτηση 
πελατών, γνώση του Microsoft Office, καλή 
γνώση Aγγλικών-πολύ καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ-ευχέρεια στην επικοινωνία. Εμπειρία εξυ-
πηρέτησης πελατών-πρωινή απασχόληση (4ωρο, 
5ωρο, 6ωρο) απογευματινή απασχόληση (4ωρο). 
E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για κάλυψη θέσεων τηλε-
φωνικών υπηρεσιών. Ευχέρεια λόγου, καλός 
χειρισμός Η/Υ, πρωινό, απογευματινό ωράριο 
εργασίας, 4ωρη, 8ωρη απασχόληση. Κέντρο 
Αθήνας, πλατεία Αττικής. Τηλ: 211 1096150.

Η BOKAS GROUP επιθυμεί να προσλάβει έμπειρα 
άτομα ως: Εκρόσωπους Τηλεφωνικής Ενημέρωσης 
προώθησης επαγγελματικών προγραμμάτων κινη-
τής και σταθερής τηλεφωνίας. 4ωρη απασχόληση 
και μισθός. Ε-mail: ntovas3@yahoo.gr, τηλ: 6937 
223595, 215 5505033.



Kipriotis Group of hotels and Kos international convention centre, located οn Kos island, are 
seeking to employ:

Online Marketing and Social Media Executive
Job description: 
•The responsibilities of the position include, but are not limited to: 
•Working with internal marketing team and external suppliers to drive successful execution  
of the plan 
•Social networks-monitoring of activity, question answering, content creation, trend analysing, 
issue resolving 
•Budgets: practical management of budgets, fees and commissions (both spend and revenue) 
•Web traffic and source analytics monitoring and reporting against key performance indicators 
•Website maintenance and search engine optimisation - updating and improving content, helping 
to ensure the site structure is search engine efficient, maintenance of target keywords and phrases 
(with a supporting content plan to drive better rankings), ensuring all seo activity is aligned to the 
particular products/services etc of the organization 
•Database marketing - maintenance of lists, segmentation, compliance with data law, goal setting 
and tracking (e.g. conversion) 
Affiliations - contract administration, financial control of payments/receipts, promotion of special 
deals 
•Paid search - control of budgets, success tracking and testing of different key words/phrases, 
return on investments reporting 
•Data input - this will be determined by the needs of the organization 
•Working with external PR and others in the pursuit of high quality and relevant inbound links  
and recommendations etc 
•Contribute a passion and ongoing knowledge of internet and digital marketing as a key member  
of the marketing team  
Position benefits: 
•Accommodation and meals if residing on Kos (posibility of working from Athens) 
•Personal development opportunities
Please, forward your cv, photograph included, to e-mail: cv@kipriotis.gr

Agapi Beach Resort ****, in Ammoudara, Heraklion, Crete, offers an exciting career opportunity for:

Maitre d’ Hotel
Job description: 
•Managing and to supervising the hotel main restaurant 
•Oversees the operation and the work flow within all the hotel restaurants 
•Responsible to maintain and to improve the restaurant service quality 
•Monitoring and managing the proper implementation of the quality & environmental standards  
& policies 
•Setting up working scheduled for the restaurant staff 
•Handling the quests inquiries and complaints 
•Liase between service and kitchen staff  
Qualifications and experience required: 
•Experience in a similar position for a minimum of 3 years 
•Tourism/Hospitality studies 
•Ability to work under pressure 
•Customer service orientation  
•Communication abilities 
•Excellent command of english and german 
•Knowledge of any additional languages will be considered an asset  
Please apply your cv here: http://sbokos-hotel-group-1.workable.com/j/DFC68BF4B8

Η Eurofast Global Ltd, είναι ένας διεθνής οργανισμός παροχής φορολογικών και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, με περισσότερους από 200 υπαλλήλους, με γραφεία σε 21 πόλεις στην ευρύτερη επικράτεια 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ανατολικής Μεσογείου. Η Eurofast αναζητά να εντάξει στο δυναμικό 
της, ένα πεπειραμένο άτομο στην διαχείριση οφειλών, για το γραφείο της στην Λευκωσία στην Κύπρο.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Οφειλών
Αναζητούμε άτομο εργατικό, με ηγετική προσω-
πικότητα, ικανό να εργαστεί κάτω από συνθήκες 
πίεσης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο υπεύθυνος 
θα συνεργάζεται στενά με το διοικητικό συμβούλιο 
της εταιρίας με σκοπό την εκπόνηση στρατηγικού 
σχεδίου και την επίτευξη των στόχων.

Αρμοδιότητες: 
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
•Οργανώνει και διοικεί το τμήμα διαχείρισης 
οφειλών 
•Ετοιμάζει και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλών για όλα  
τα γραφεία της Eurofast 
•Ετοιμάζει και παρουσιάζει την μηνιαία αναφορά 
δραστηριοτήτων της εταιρείας 
•Ετοιμάζει σχέδιο δράσης για τους τρόπους  
διείσδυσης στην αγορά, να ανταποκρίνεται  
στις επιθυμίες των πελατών-και  
την εξυπηρέτηση αυτών 
•Δημιουργεί και διατηρεί πελατολόγιο 
•Συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη  
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της εταιρείας 
•Διασφαλίζει τη συμμόρφωση βάσει  

των κανόνων και των νόμων της εκάστοτε  
χώρας και να συμβουλεύει την διοίκηση  
για τις απαιτούμενες ενέργειες  
Προσόντα 
•Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Διοίκησης επιχειρήσεων, 
Νομικής ή άλλων συναφών αντικειμένων 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3-5 χρόνων  
σε αντίστοιχη θέση 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώση  
του αντικειμένου 
•Δυναμικότητα και αποτελεσματικότητα 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας  
και οργανωτικότητας 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 
γλώσσας 
•Δυνατότητα οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων για το προσωπικό υπό τις απαιτούμενες 
οδηγίες διαχείρισης οφειλών 
•Άριστη γνώση υπολογιστών

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας μέχρι 27 Νο-
εμβρίου 2015 στο e-mail: christina.galanopoulou@
eurofast.eu ή στο φαξ 00357.22.699 222. Όλα τα 
βιογραφικά είναι άκρως εμπιστευτικά.

Υπάλληλος Γραφείου 
κωδ. θέσης IO1115

Η εταιρεία Schindler Hellas S.A. θυγατρική του ομίλου Schindler, με ηγετική θέση στο χώρο των 
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων αναζητεί για το τμήμα συντηρήσεων/επισκευών στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης:

Τεχνικό Συντηρήσεων - Επισκευών ανελκυστήρων 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία 
•Πτυχίο ανωτέρας σχολής 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ: microsoft office,  
επιθυμητή γνώση erp (microsoft navision) 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: D.Brachos@rainbowgroup.gr

Περιγραφή θέσης: 
•Συντήρηση ανελκυστήρων διάφορων τύπων 
•Επίλυση βλαβών σε ανελκυστήρες διάφορων 
τύπων 
•Πραγματοποίηση επισκευών σε ανελκυστήρες 
διάφορων τύπων  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Άδεια ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 έτη σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
στην εγκατάσταση ανελκυστήρων διάφορων 
τύπων θα εκτιμηθεί 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσυκλέτας  
και αυτοκινήτου 

•Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικά και γραπτά) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Καλή γνώση Η/Υ θα εκτιμηθεί  
Παροχές: 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας με συνεχή εκπαίδευση σε τεχνολογίες 
αιχμής  
στο αντικείμενο των ανελκυστήρων 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε πολυεθνικό  
περιβάλλον 
•Ιδιωτική ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
epaminondas.tsolis@gr.schindler.com

Η Alternative Research Solutions επιχειρώντας απογραφή εμπορικών καταστημάτων στο νομό 
Αττικής, αναζητά: 

Εξωτερικούς Υπαλλήλους για δίμηνη συνεργασία
Επιθυμητά προσόντα:  
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Μεταφορικό μέσο  
Παρέχονται:  
•Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης (8ωρου) 

•Ασφάλεια ΙΚΑ 
•Εκπαίδευση 
•Έξοδα μετακίνησης  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6781900,  
e-mail: hr@alternative-rs.gr,  
υπόψιν κ. Κωνσταντίνου. 

Java Developers
Reference number:  
GR_PD2015

As an integral part of our 
european expansion strategy, 
we are seeking to recruit 
high calibre, ambitious and 
energetic professionals to join 
the team as Java Developers 
in our XM representative office 
in Athens, Greece!

The key responsibilities of 
the role include: 
•Developing software 
programs and utilities used 
in the company and ensuring 
that the latest software 
applications for trading 
related systems run properly 
•Recommending software 
upgrades for existing systems 
•Reviewing current systems 
and presenting ideas for 
system improvements, 
including cost proposals 

•Producing detailed 
specifications and 
implementing the program 
codes 
•Testing the product in 
controlled situations and 
rectifying any problems before 
going live 
•Using versioning control 
systems 
•Assisting in the preparation 
of training manuals for users 
•Responsible for the 
maintenance of the systems 
once they are up and running  
Main requirements: 
•BSc/MSc in Computer 
Science, Engineering or any 
other relevant degree 
•Very good working 
knowledge of java. Knowledge 
of C/C++, C# is a plus. Event 
driven programming skills, 
databases, versioning control 

systems and software testing 
techniques at virtually all 
levels: unit, integration, 
system and acceptance 
•2-3 years experience in a 
similar position and in design 
patterns 
•Proactive, sharp and efficient 
•Ability to work autonomously 
•Problem solving and critical 
thinking skills  
Remuneration: An attractive 
remuneration package will 
be offered to the successful 
candidates.  
Type of employment:  
Full time.  
Location: Athens, Greece

Please forward us your cv 
to the following e-mail: 
careers@xm.com. All 
applications will be treated 
with strict confidentiality!
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση διαχείρισης μελών 
του Κέντρου Οικουμενικός Ελληνισμός. Ευχέρεια 
λόγου και ευγένεια, 5ήμερο, 8ώρο ΙΚΑ και bonus. 
Δεκτές και 4ωρο με αντίστοιχες αμοιβές. Τηλ: 
210 8846320, κος Μιχάλης.

ΑΕΕ ΖΗΤΑ για συνεργασία 3 άτομα και συνταξι-
ούχους κάτοχους ΙΧ για μόνιμη 3ωρη πρωινή ή 
απογευματινή απασχόληση. Αποδοχές υψηλότερες 
του 8ωρου. Παρέχονται έξοδα αυτοκινήτου. Τηλ: 
210 2524124, 210 2533613.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ σε κυκλοφορία ούζο το ούζο 
Πλωμαρίου Γιαννουλέλη ζητά να προσλάβει Εκ-
πρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων. Βιογραφικά 
υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις στο 
e-mail: apostagmata.plomari@ouzoplomariou.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
μισθός, bonus και ένσημα. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: 8ctapusinfo@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Πύργο Αθηνών ζητά άτομα 
με άνεση στην επικοινωνία για στελέχωση τμή-
ματος ενημέρωσης και ανάπτυξης πελατολογίου 
της. Άμεση πρόσληψη, πρωινό ωράριο. Τηλ: 211 
7053642.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για κέντρο κοσμετικής 
ιατρικής και αισθητικής στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
213 0058700, ώρες επικοινωνίας: 10:30-18:30.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ιατρικής αισθητικής περιοχής Πα-
τησίων ζητούνται έμπειρες Τηλεφωνήτριες με 
ευχέρεια λόγου και προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 
χώρο. Προσφέρονται: ΙΚΑ, μισθός, bonus παρα-
γωγικότητας. Τηλ: 6972 106362, 210 9709464.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ /τρια ζητείται από ψητοπωλείο 
στο Παγκράτι για βραδινή ημιαπασχόληση. Τηλ: 
210 7011506.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικό Αθηναϊκό ζητά νέα από όλα τα 
παραϊατρικά επαγγέλματα (ΙΕΚ, ΤΕΙ), για το τμήμα 
ενημέρωσης πελατών, σε θέματα προληπτικής 
αγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τηλ: 
210 9237662.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων ιατρικής αισθητικής ζητά Τηλε-
φωνήτριες με εμπειρία στο χώρο της τηλεφωνικής 
πώλησης. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, bonus, 
6ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 6829200.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνήτριες /τες με προϋπηρεσία 
και σταθερό μισθό. Τηλ: 210 9011256.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
μισθός, bonus και ένσημα. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sparen.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές /τριες για διαφήμιση για 
4ωρη πρωινή εργασία στο Μαρούσι. Σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8020550.

Προωθητές-Merchandisers- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για ημιαπασχόληση σε επιχεί-
ρηση με προϊόντα διατροφής και συμπληρώματα. 
Περιοχή Φιξ. Τηλ: 6906 730164.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για πώληση και προώθηση 
καρτοκινητών. Παρέχονται: εκπαίδευση, βασικός 
μισθός, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: vfshop20@
vodafone.net.gr, τηλ: 210 6839443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με ΙΧ για πρωινή τετράωρη 
προγραμματισμένη εργασία στην περιοχή της 
Γλυφάδας. Ικανοποιητικές αποδοχές βενζίνη. 
Τηλ: 210 6401954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργάτης - πωλητής για προώθη-
ση προϊόντων σε καταστήματα αρτοποιίας, ζα-
χαροπλαστεία, καφέ, mini market. Ποσοστά επί 
των πωλήσεων αρχικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ εταιρία με αντικείμενο την οικονομία 
στην κατανάλωση πετρελαίου και βενζίνης ζητά 
Αντιπρόσωπους ή Συνεργάτες στην Ελλάδα. Τηλ: 
6948 261242, 00357 99099060.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γυναικείων ενδυμάτων ζητά 
Visual Merchandiser για τα καταστήματά της. Απα-
ραίτητα: προϋπηρεσία ως Διακοσμητής, δυνατό-
τητα ταξιδιών, ικανότητα εμπορικών προτάσεων 
που προβλέπουν τη μόδα. E-mail: f.ko-staridis@
billcost.gr, fax: 210 9927632.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες άμεσα από διαφη-
μιστική εταιρία για την προώθηση τσιγάρων και 
καλλυντικών. Ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: c.f@analyzethat.gr, 
τηλ: 215 5518668.

ΕΤΑΙΡΙΑ επώνυμη καλλυντικών ζητά άτομα για 
προώθηση των προϊόντων της. Τηλ: 6909 009424.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά εμφανίσιμες νέες για 
προώθηση καλλυντικών και ποτών. Παρέχο-
νται: ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
215 5518668.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια για προ-
ώθηση γυναικείων χειροποίητων τσαντών, με 
εμπειρία στο χώρο και ανάλογο πελατολόγιο. 
Πληρωμή με ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@artgreka.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Συνεργάτες-Πωλητές-Ντίλερς 

για όλη την Ελλάδα για πώληση ρολογιών και 
gadgets. Απαραίτητα κεφάλαιο 50-100 ευρώ για 
αγορά δειγμάτων (όχι Υπάλληλος), ποσοστά 30%-
50%. Ωράριο: 10:00-15:00. Τηλ: 6947 891320, 
κος Μιχαλόπουλος.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Ανιπρόσωπους - Συ-
νεργάτες για οργάνωση και ανάπτυξη ομάδας για 
την προώθηση συσκευής καθαρισμού και υγιεινής 
προσώπου. Αποδοχές προμήθειες ατομικής και 
ομαδικής παραγωγής. E-mail: healthbeautyds@
gmail.com, τηλ: 6974 038000, κα Παράσογλου.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα με προϋπηρεσία 
- εμπειρία στην πώληση για προώθηση επαγ-
γελματικών βιβλίων σε αντίστοιχο πελατολόγιο. 
5θήμερη 4ωρη εργασία. Παρέχονται: μισθός, bonus, 
ασφάλεια. Τηλ: 210 3637762, κα Αλεξίου.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσίας φρέσκων λαχανικών 
- φρούτων σε χώρους μαζικής εστίασης ζητά 
Εξωτερικό Πωλητή έμπειρο. Τηλ: 210 5760495, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από εταιρία μικροσυσκευών 
και οικιακών ειδών, με προϋπηρεσία Εξωτερι-
κού Πωλητή και δυνατότητα ταξιδίων. Τηλ: 210 
4613503, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις 
ζητά Εξωτερικό Πωλητή. Παρέχονται: πολύ κα-
λές αμοιβές και άριστο περιβάλλον εργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: m_miniadis@hotmail.
com, τηλ: 2310 491500.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά άτομα για δι-
ανομή δειγμάτων στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
210 8848354.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές /τριες με δικό τους ΙΧ αυ-
τοκίνητο άμεσα από επιχείρηση στην Καλλιθέα, 
για εξωτερικές πωλήσεις σε περίπτερα και mini 
market. Τηλ: 210 9483004.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά Εξωτε-
ρικούς Πωλητές, γνώστες του αντικειμένου για 
σιδερικά εργαλεία, είδη χρωμάτων, κηπουρικά 
είδη. Τηλ: 6955 202769, 210 6219016.

Η HEGREN φωτισμού LED ζητεί Συνεργάτες 
Πανελλαδικά (εκτός Ατιικής) να ενταχθούν στο 
δίκτυό της. Ραγδαίως αναπτυσσόμενος κλάδος, 
υψηλό κέρδος, σύντομος χρόνος απόσβεσης. Συ-
νεχής εκπαίδευση, υποστήριξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hegren.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πωλήσεις εκδηλώσεων από 
καινούριο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Βι-
ογραφικά και πρόσφατη φωτογραφία απαραίτητα 
στο e-mail: jobs@k8point.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ για ειδικές πωλήσεις σε ψητοπωλεία, 
με υψηλή προμήθεια και απαραίτητο μεταφορικό 
μέσο ζητείται. Τηλ: 6943 216399, 210 4927310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές για Intrenetika προϊόντα 
από εταιρία εξωτερικού. Ποσοστά κέρδους από 
80 έως 90% και πληρωμή αυθημερόν. Τηλ: 6980 
119181.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι/ες από Ελληνική προωθητική 
εταιρία τροφίμων. Παρέχονται: σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ για πρωινή απασχόληση. Συνεντεύξεις πραγ-
ματοποιούνται στην Εδέσσης 2 (Λαδάδικα). Τηλ: 
2310 234733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές /τριες για προώθηση προ-
ϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε mini market, 
φούρνους, ζαχαροπλαστεία κλπ. Μισθός και 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: anapel@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 συνεργάτες από εκπαιδευτικό φορέα 
για εργασία από το σπίτι, για προώθηση συμβου-
λευτικών υπηρεσιών φορολογικής και εργατικής 
νομοθεσίας. Βιογραφικά στο e-mail: internatinal1@
forum-training.gr, τηλ: 213 0716370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αντιπρόσωπος από εταιρία παραγωγό 
ροφημάτων υγιεινού καφέ και super foods πι-
στοποιημένα και βιολογικά, με δυναμική προσω-
πικότητα, επιχειρηματικό μυαλό-κοινωνικότητα. 
Ανεξάρτητη συνεργασία, εμπορικό κέρδος 40%, 
υψηλά bonus αναλόγως τζίρου. E-mail: sakthess@
yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεσες πωλήσεις βιολο-
γικού καφέ χονδρική, λιανική. Άμεσο εμπορικό 
κέρδος 40% και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία με πολυετή 
εμπειρία - επαφή σε φούρνους, εργαστήρια της 
Θεσσαλονίκης και γύρω Επαρχίας. Προϋπόθεση: 
μεταφορικό μέσο για λίγο χρονικό διάστημα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: persarigiannis@gmail.com.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής με εμπειρία στην πώληση 
κατεψυγμένων σφολιατοειδών για μόνιμη απα-
σχόληση. Μόνο από Νότια Προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: fellachidis.laqualite@gmail.com, fax: 
210 9966966.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις Η/Υ, Πληροφορικής, 
κάτοχος ECDL για ηλεκτρονικό - ιντερνετικό 
κατάστημα. Τηλ: 210 5720940.

ΠΩΛΗΤΗΣ έμπειρος ζητείται από κρεοπωλείο 
στη Βαρβάκειο αγορά. Τηλ: 210 3211325.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ζαχαροπλαστείου ζητά 
Πωλητές /τριες για πλήρη ή μερική μόνιμη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: biographies@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ευχάριστη και με εμπειρία στη λιανική 
πώληση, για κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων που 
ανοίγει στο κέντρο της Πάτρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dashndot77@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για part time απασχόληση ζητεί-
ται σε κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, 
περιοχή Άγιος Δημήτριος. Αρμοδιότητες: εξυπη-
ρέτηση πελατών και φόρτωση εμπορευμάτων 
από την αποθήκη. E-mail: info@bagnocasa.gr, 
τηλ: 210 9934544.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρία εστίασης στα 
Βόρεια Προάστια με σχετική εμπειρία στο αντι-
κείμενο, επικοινωνιακές, με όρεξη για δουλειά, 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
venetis.tatoiou@venetis.com.gr, fax: 210 8071162.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για κεντρικό 
ζαχαροπλαστείο στην Καλλιθέα. Τηλ: 6972 826118.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις ζητείται από κατάστημα υποδημάτων στην 
Αθήνα. Ωράριο καταστημάτων. Τηλ: 210 3317356.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη με προϋπηρεσία στην 
εξυπηρέτηση πελατών και γνώση Αγγλικών, από 
κατάστημα εποχικών ειδών στη Γλυφάδα. Τηλ: 
210 8980391.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λιανικής με είδη οικιακής χρήσης 
στο κέντρο της Αθήνας ζητά Υπάλληλο. Βιογρα-
φικά στο fax: 210 6254393, τηλ: 210 6254394.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κομμώτρια για θέση Πωλήτριας σε 
κατάστημα ειδών κομμωτηρίου. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και χειρισμός Η/Υ. Ημιαπασχόληση ή 
και πλήρης απασχόληση, ωράριο συνεχές. Τηλ: 
2310 747170, fax: 2310 726269.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για 4ωρη πρωινή απα-
σχόληση σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων 
στην Κυψέλη. Κατά προτίμηση με μηχανάκι ή 
με δίπλωμα για μηχανή, να γνωρίζει την γύρω 
περιοχή. Μισθοδοσία ΙΚΑ. Ωράριο: 11:00-15:00. 
Tηλ: 6947 517597.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος τμήματος ανταλλακτικών 
για επίσημη αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην 
Καλαμάτα. Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος, 
άριστη γνώση Η/Υ και ξένης γλώσσας, δίπλω-
μα οδήγησης, ανάλογη επαγγελματική εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales-auto@xantzos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος λειτουργίας ηλεκτρονικού 
καταστήματος με κύριες αρμοδιότητες: επιμέλεια 
προϊόντων, γνώση αγοράς-ανταγωνισμού, επι-
κοινωνία με πελάτες για επάνδρωση τμήματος. 
Απαιτούνται: εμπειρία 2 τουλάχιστον χρόνων σε 
ανάλογη θέση, γνώση Η/Υ (Joomla-word-excel 
κτλ). Ε-mail: zdinamiko@zazopoulossa.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /η καταστήματος ζητείται από αλυσίδα 
ψητοπωλείων. Βιογραφικά στο e-mail: office@
tbbw.gr, τηλ: 6946 794626.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες με τριετή προϋπηρεσία σε 
καφέ - αρτοζαχαροπλαστείο για πλήρη απασχό-
ληση. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: lequartierboulangerie@
outlook.com.gr.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ κρεάτων ζητά κρεοπώλες 
έμπειρους. Περιοχή Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 
2844416.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9628382.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα εσωρούχων 
στο Νέο Ψυχικό. Ωράριο διακεκομμένο, μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 210 6748551, 210 6754988.

ΠΩΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ απαραίτητα με προϋπηρεσία για 
κατάστημα κουρτινών - χαλιών σε Πετρούπολη, 
Περιστέρι, Αιγάλεω. Τηλ: 210 2635800, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00, fax: 210 2620880.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται από συνοικιακό κρεοπωλείο 
στον Πειραιά. Τηλ: 6945 875305.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά νέα για ταμείο. 
Τηλ: 22860 21277, 6944 782108.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ υπάλληλος να γνωρίζει το αντι-
κείμενο ζητείται. Περιοχή Σαλαμίνα. Τηλ: 210 
4640545, 6944 735107.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ζαχαροπλαστείο στη Γλυφάδα 
ζητά Πωλήτρια. Τηλ: 210 9652308.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων Τηνιακός Α.Ε ζητεί Πωλητές 
/τριες με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο χώρο 
των επίπλων, άνεση επικοινωνίας, δυναμισμό - 
πρωτοβουλία, πνεύμα συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: epipla@tiniakos.gr, fax: 210 2801903.

ΤΑ IMAGINARIUM αναζητούν προσωπικό πώλησης 
για εποχική συνεργασία στην Αθήνα. Απαραίτητη η 
ικανότητα συσκευασίας δώρων. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmaragakis@imaginarium.es.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πωλήτριες για πώληση καρτών 
SIM Vodafone - Wind στη Λέσβο. Δωρέαν στέγη, 
ασφάλιση, σταθερές αμοιβές, bonus πωλήσεων. 
Τηλ: 6977 224254.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το κατάστημα εσω-
ρούχων Harmony Homewear στη Νέα Σμύρνη. 

Ευχάριστη, συνεργάσιμη, επικοινωνιακή, γνώσεις 
Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
harmonyhw@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια στη γυναικεία 
ένδυση για μερική απασχόληση. Τηλ: 210 8986143, 
ώρες επικοινωνίας: 14:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η Πωλητής/τρια κινητής-στα-
θερής τηλεφωνίας και προϊόντων τεχνολογίας, 
για πλήρη απασχόληση στο κατάστημα Γερμανός 
Χολαργού. Παρέχονται: μισθός και bonus επίτευξης 
στόχων. Σχετική προϋπηρεσία απαραίτητη. E-mail 
με φωτογραφία: germanos.xolargou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος Ηλεκτρονικού Καταστήματος 
με εμπειρία σε διαχείριση λειτουργιών. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση κλάδου 
ηλεκτρονικού τσιγάρου. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@e-smokers.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Πωλητής /τρια για μπουτίκ 
στη Μύκονο για σεζόν 2016. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά (άψογη γνώση), επιπλέον γλώσσες θα εκτι-
μηθούν, προϋπηρεσία στη μόδα. Παρέχεται διαμονή 
εφόσον χρειάζεται. E-mail: recruitmentmykonos@
outlook.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για κρεοπωλείο πεπειραμένος 
νεαρής ηλικίας ζητείται. Τηλ: 210 3214511.

ΤΑΜΙΕΣ - πωλήτριες Φαγητού ζητούνται για ψητο-
πωλείο στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 8004631.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για μερική ή πλήρη απασχόληση με 
γνώσεις στα εσώρουχα και στη μόδα, επικοινω-
νιακές ικανότητες και στις πωλήσεις ζητείται. 
Βιογραφικά στο e-mail: geliatheo77@gmail.com, 
τηλ: 210 7210651.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο να γνωρίζει 
από μπουφέ για 5ωρη εργασία. Περιοχή Καλλιθέα 
- Τζιτζιφιές. Τηλ: 6947 400197.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητούνται από γνωστή αλυσίδα 
ζαχαροπλαστείων. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6843160.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ χωρίς υποχρεώσεις ζητείται για 
κατάστημα γυναικείων ρούχων. Προϋπηρεσία 
υποχρεωτική σε ανάλογο κατάστημα, ικανοποι-
ητικές αποδοχές, ασφάλιση. Πλήρες ωράριο. Τηλ: 
210 3627018, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία για καφέ πολυκα-
ταστήματος, περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 3237169.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με προϋπηρεσία ζητείται για μερική 
απασχόληση σε φούρνο στην Παλλήνη. Τηλ: 210 
6668202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η πωλητής /τρια Τηλεπικοινω-
νιών για το κατάστημα Vodafone (Αγίου Δημητρίου 
73). Bιογραφικά στο e-mail: vfshop230@vodafone.
net.gr, τηλ: 6988 088088, κος Πασχάλης Τζωάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια Patisserie χωρίς σπου-
δαστικές υποχρεώσεις, για εργασία πλήρης με 
βάρδιες. Παρέχονται: εκπαίδευση, άμεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για κατάστημα κινητής τηλε-
φωνίας. Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: ampelokipi63@gmail.com, τηλ: 6934 
994433.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ καυσίμων στο Μαρούσι ζητά Υπάλληλο 
με γνώση Η/Υ και εμπειρία σε πρατήριο καυσίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: petrotherm@otenet.gr, 
fax: 210 6893700.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τον τομέα επιχειρήσεων 
και καταναλωτών. Τηλ: 6976 511673.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πτυχιούχος ζητείται στη Boutique 
εταιριών. Ωράριο 8ωρο καταστημάτων, πόστο 
που απαιτεί, άριστη γνώση γραφιστικής, ικανό-
τητα στις πωλήσεις, ευγενή διαχείριση ποιοτικού 
πελατολογίου και ωριμότητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: elenatgc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας για το τμήμα πωλήσεων 
μεγάλης εταιρίας επίπλων στο Μαρούσι - Αθήνα 
για άμεση εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: hr2.
detect@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο παραγωγής τροφίμου στην 
Αττική ζητά υπεύθυνο πωλήσεων με εμπειρία 
και ενεργό πελατολόγιο σε καταστήματα B2B, 
λογαριασμούς και εστιατόρια. Βιογραφικά στο 
e-mail: anthili@otenet.gr, τηλ: 6980 401925.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνη πωλήσεων ευπαρουσίαστη 
με πείρα και προϋπηρεσία στην ανάπτυξη και ορ-
γάνωση εκδηλώσεων σε πολυτελές εστιατόριο. 
Τηλ: 6975 680618, κα Τσικώνη Αγγελική.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ανερχόμενη με έδρα την Ανατολική 
Θεσσαλονίκη ζητεί πωλητές /τριες με 5 έτη του-
λάχιστον προϋπηρεσία στα είδη πληροφορικής. 
Άριστη ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων, 
ετοιμολογία. Άριστη γνώση Αγγλικής. E-mail 
με προαιρετική φωτογραφία: info@pcrama.gr.

LOOKING for sales people in international B2B 
enviroment. Chinese and English are a must. CVs: 
info@pgm-group.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Πωλητές /τριες με εμπειρία 
στην πώληση εφοδίων τροφίμων σε καταστήματα 
εστίασης, ξενοδοεχία, καφετέρειες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@esperialand.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναπτυσσόμενη στο χώρο εμπορίας 
εξοπλισμού μαζικής εστίασης και ξενοδοχείων 
ζητάει Υπεύθυνο Πωλήσεων. Προϋπηρεσία στο 
χώρο μαζικής εστίασης απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@careq.net, fax: 211 0124750.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Διαφήμισης - Πωλή-
σεων από μουσικό free press και site. Υψηλά 
ποσοστά, εξωτερική συνεργασία. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: 
c.r.e.a.m.themagazine@gmail.com.

Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Γεωργιάδη Αφοί ΑΒΕΕ ζητά Στέλε-
χος Πωλήσεων ευπαρουσίαστη με γνώσεις γύρω 
από το κρασί για επισκέψεις σε χώρους εστίασης. 
1-2 διανυκτερεύσεις/εβδομάδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvofficedimitra@gmail.com.

Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Γεωργιάδη Αφοί ΑΒΕΕ ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων, για το Νομό Αττικής για την αγορά 
εστίασης. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dynamiki-sa.gr.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ πωλήσεων ζητούνται από μεγάλο 
κέντρο αδυνατίσματος στο Περιστέρι. Τηλ: 210 
5733600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής /τρια Χονδρικής Ένδυσης για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η εμπειρία στο 
αντικείμενο τουλάχιστον 5 ετών, γνώση Η/Υ και 
Αγγλικά. Άμεσα διαθέσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
sevasti@mambretti.gr, τηλ: 210 7253965.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ γραμμή ΕΠΕ με έδρα τη Βέροια αναζητά 
Υπάλληλο Γραμματείας, Πωλητή /τρια για 4ωρη 
ή 8ωρη απασχόληση με στόχο τη στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων - γραμματείας της για άμεση 
πρόσληψη. Ε-mail: hr@gramiltd.net.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στο κέντρο Θεσσαλονίκης 
αναζητά Βοηθό Διεύθυνσης Eισαγωγών έμπειρο 
σε ανάλογη θέση. Απαιτούνται: άριστη γνώση Αγ-
γλικών, Η/Υ και 5ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: ep_al@otenet.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
ζητεί Πωλητή Εξωτερικού. Απαιτούμενα: πτυχίο 
Marketing ή συναφούς ειδικότητας, 5ετή προϋπη-
ρεσία, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Η/Υ. Άριστες 
ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων, 
οργάνωσης-προσανατολισμoύ στο αποτέλεσμα. 
E-mail: ep_al@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Επίπλων Κουζίνας με 
σημαντική εμπειρία στις πωλήσεις και την εσω-
τερική διακόσμηση. Γνώσεις Η/Υ, προγραμμάτων 
σχεδιασμού και Αγγλικών. Μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Bιογραφικά στο e-mail: cmf@otenet.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα για τα τμήματα 
της αισθητικής για τη στελέχωσή της. Βιογραφικά 
στο e-mail: ferderikomyk2013@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για 4ωρη 5ήμερη απα-
σχόληση κυρίως απογευματινά, από γνωστή εταιρία 
που ασχολείται με τον τομέα της βρεφανάπτυξης στο 
Mediterranean Cosmos. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cosmos@trikiklo.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Υπεύθυνο Ανάπτυξης 
Αγοράς για την περιοχή της Πελοποννήσου. Από-
φοιτοι ΤΕΙ και άνω, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση τουλάχιστον δυο χρόνια. Βιογραφικά στο 
e-mail: recruitmentsolutions@icap.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για το corner 
βιοτεχνίας ενδυμάτων σε μεγάλο εμπορικό κέντρο 
στα Βόρεια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
matis-fashion@hotmail.com, τηλ: 6944 223813.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και μεταποίησης Corian 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά άτομο με αρχιτε-
κτονικές γνώσεις, Η/Υ, Αγγλικά και προϋπηρεσία 
σε εξωτερικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
axxionsurface@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του αυ-
τοκινήτου ζητεί Τεχνικό Πωλήσεων μόνιμο κάτοικο 
Χανίων, για μερική απασχόληση στο Νομό Χανίων. 
Προσφέρονται: υποστήριξη-εκπαίδευση-κινητό, 
ποσοστό επί των πωλήσεων. Tηλ: 210 9719180, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00, κα Μεγαδούκα.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ στον τομέα ένδυσης αναζήτα νέο /α 
με εμπειρία στις εισαγωγές, σχετική εμπειρία στην 
ένδυση, άριστη χρήση Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ, 
ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνιακότητας, 
διαθεσιμότητα για ταξίδια. E-mail: bbln@otenet.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα για τη στελέ-
χωση της στον κλάδο της αισθητικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: ferderikomyk@gmail.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητά Πωλητή /τρια με 
γνώσεις σχεδίου. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Περιοχή Περι-
στέρι. Τηλ: 210 2440020.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία τροφίμων ζητά Υπεύθυνο 
Διαχείρισης Πελατών Γερμανόφωνο, με άπται-
στα γερμανικά και εμπειρία στις Β2Β Πωλήσεις 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
irenepap_303@hotmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων ζητά Υπεύθυνο Πωλή-
σεων με γνώσεις αγορών σε Ευρώπη και Μέση 
Ανατολή. Τηλ: 22990 49162.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ικανοί στις πωλήσεις, 
επικοινωνιακοί, φιλόδοξοι για δυκτιακό marketing 
και ανάπτυξη προσωπικής ομάδας. Δωρεάν ενημέ-
ρωση - εκπαίδευση. Χρήματα, δώρα, ταξίδια. Τηλ: 
6984 168131, ώρες επικοινωνίας: 10:00-19:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εκδόσεων/εκτυπώσεων ζητά Υπεύθυνο 
/η Πωλήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: από-
φοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστα Αγγλικά, άριστη γνώση Η/Υ, 
προϋπηρεσία σε θέσεις marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bookstars.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτομο για 
τη θέση Υπευθύνου Πωλήσεων με έδρα την Αττι-
κή. Βιογραφικά στο e-mail: lrsuccessacademy@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής Corian με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά για το τμήμα marketing Πωλητή 
ευπαρουσίαστο με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών 
με προϋπηρεσία σε εξωτερικές πωλήσεις. Βιο-
γραφικά στο e-mail: axxionsurface@gmail.com, 
τηλ: 2310 672104.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής εξειδικευμένη στη 
μηχανοργάνωση φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο 
/η Πωλήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστα Αγγλικά, δίπλωμα 
οδήγησης, προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδίως 
φαρμακεία, δυνατότητα μετακινήσεων. Αμοιβή 
αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@smartware.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για τα τμήματα 
εξυπηρέτησης πελατολογίου και εποπτείας πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: live4cv@gmail.
com, τηλ: 6949 930598.

Ιατρικοί Επισκέπτες- 
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι ΑΕΙ (Βιολογίας-Χημεί-
ας) και ΤΕΙ Ιατρικοί Επισκέπτες-Επιστημονικοί 
Συνεργάτες βιοϊατρικής τεχνολογίας για τμήμα 
προώθησης εφαρμογών διαγνωστικών αντιδρα-
στηρίων μοριακής ανάλυσης-κυτταρομετρίας ροής. 
Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών-προϋπηρεσία-
μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν. E-mail: 
pzafiropoulossa@gmail.com, κωδ: S/R&D:146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας (Φαρμακευτικοί, 
Ιατρικοί) με εμπειρία στο χώρο, για ανεξάρτητη 
συνεργασία μερικής η πλήρους απασχόλησης. 
Παρέχονται: αμοιβή με υψηλά ποσοστά και 
bonus επί στόχων. Bιογραφικά στο e-mail: info@
thespotcommunication.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία με ταχεία ανάπτυξη στο 
χώρο του φαρμάκου ζητά άμεσα Φαρμακευτικούς 
Επισκέπτες για την περιοχή του Πειραιά με 5ετή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: irini@
collazen.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πλήρη απασχόληση Εξωτερική 
Πωλήτρια Ιατρικών Βοηθημάτων δυναμική, με 
ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις για πωλήσεις 
ιατρικών ειδών. Καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου. E-mail με φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/10.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας με ανεξάρτητη σχέ-
ση εργασίας (ποσοστά και bonus) με ελεύθερο 
ωράριο, υπεύθυνο για εμπορική δραστηριότητα 
στο χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επιστημονικούς 
Συνεργάτες/Ιατρικούς Επισκέπτες με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη. Απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικών και MS Office. Προσφέρονται: ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση 
και ανάπτυξη. Ε-mail: johmahmax@gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επιστημονικούς 
Συνεργάτες/Ιατρικούς Επισκέπτες με έδρα την 
Αθήνα. Απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικών και MS Office. Προσφέρονται: ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκπαίδευση 
και ανάπτυξη. Ε-mail: johmahmax@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Χαλάνδρι ζητείται 
Εξωτερικός Αιμολήπτης, με απαραίτητη σχετική 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.
gr, τηλ: 210 6796141, κωδ: ΕΑΧ15.

ΤΟ PROFESSIONAL Clinic στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του αναζητά έμπειρο Iατρικό Eπισκέπτη για την 
προώθηση ιατρικού προγράμματος στην Αθήνα. 
Bιογραφικά στο e-mail: pr@profclinic.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία με ταχεία ανάπτυξη στο 
χώρο του φαρμακείου, ζητά άμεσα δύο Φαρμα-
κευτικούς Επισκέπτες με 5ετή προϋπηρεσία για 
όλη την Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: irini@
collazen.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο δραστήριο για ημιαπασχόληση με 
ανεξάρτητη σχέση εργασίας (ποσοστά και bonus 
- όχι μισθός) με ελεύθερο ωράριο, υπεύθυνο για 
εμπορική δραστηριότητα στο χώρο της υγείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: sakthess@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια καλοί στις δημόσιες 
σχέσεις για να ασχοληθούν με τις άμεσες πωλήσεις 
ως Εξωτερικοί Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Υγείας. 
Ποσοστά και bonus (όχι μισθός). Βιογραφικά στο 
e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη 
για την περιοχή της Κορίνθου απόφοιτο ΑΕΙ, με 

προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα χρόνο σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: recruitmentsolutions@icap.gr.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για ιατρική ενημέρωση με πολυετή 
εμπειρία στον κλάδο, για Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, 
Θεσσαλία, Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alfamedica.gr, τηλ: 210 6728358, 210 6728318-19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων με προϋπηρεσία 
(επιθυμητό μπλοκ παροχής υπηρεσιών - υψηλές 
προμήθειες), για προώθηση δερματοκαλλυντικών 
σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vyte.eu, τηλ: 210 8310993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμα-
κείο ή στον κλάδο εκτύπωσης, διαφημιστικών, 
συσκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, αυτοκίνητο, έξοδα. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: THE-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα Αθή-
να, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: ATT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα την Πά-
τρα, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: PAT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα το Ηρά-
κλειο, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: IRA-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα την Κα-
βάλα, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: KAV-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα τη Λάρισα, 
με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον κλάδο 
εκτύπωσης, διαφημιστικών, συσκευασίας, επι-
γραφών. Παρέχονται: βασικός μισθός πεντάωρου, 
προμήθεια, αυτοκίνητο. E-mail: john@epsilonk.
gr, κωδ: LAR-15.

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ζητείται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. Απαραί-
τητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, 
fax: 210 8212611.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ζητείται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. Απαραί-
τητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, 
fax: 210 8212611.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ ζητούνται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται από SOS Γιατρούς. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών και 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

Η ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία Medusa ζητά Iατρούς για 
παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις: γνώση ξένων γλωσσών 
και ευχέρεια επικοινωνίας. Υψηλές αποδοχές. 
Bιογραφικά στο e-mail: medusaservice@gmail.
com, τηλ: 6978 990352.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται για οίκο ευγηρίας στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 7013034, 6945 589732.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός Φαρμακοποιού 
με τριετή εμπειρία τουλάχιστον και γνώσεις σε 
φάρμακα, παραφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, 
όρεξη για δουλειά, από φαρμακείο με συνεχές 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: farmakeio51@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές για μόνιμη εργασία από 
το σύγχρονο γηροκομείο Φροντίζω. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@frontizw.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Φαρμακοποιού στην Καβάλα ζητείται. 
Προσόντα: πτυχίο Ι.Ε.Κ. Τεχνικού φαρμάκων 
και καλλυντικών ή ΕΠΑΣ Βοηθός Φαρμακοποι-
ού, γνώση Η/Υ. Πρακτική άσκηση γίνεται δεκτή. 
Τηλ: 6946 794115.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στην Αργυρούπο-
λη ζητείται Αιμολήπτης για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία, κατάρτιση 
στο χώρο ιατρικών εργαστηρίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@magnitiki.gr, κωδ: ΑΑΡ15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για αποκατάσταση 
χρόνιου εγκεφαλικού μη κατάκοιτος για εξωτερική 
εργασία. Περιοχή Ζωγράφου. Τηλ: 6977 277757.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια με άδεια οδήγησης 
δικύκλου για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών 
κατ 'οίκον. Τηλ: 2310 323515.

ΙΑΤΡΟΣ Ακτινολόγος ζητείται από διαγνωστικό 
κέντρο στα Βόρεια Προάστια για μόνιμη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: pntounas@otenet.
gr, fax: 210 2830026.

ΓΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από γνωστό όμιλο. Τηλ: 210 
2719540.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία (Αισθητικοί, 
Manicure - Pedicure, Μασέρ, Φυσικοθεραπευτές, 
Διαιτολόγοι) σε personal studio στη Γλυφάδα. 
Κατά προτίμηση κάτοικοι Νοτίων Προαστίων. 
Τηλ: 211 4033004, 6983 913308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος TRX από κέντρο κινησι-
οθεραπείας και εκγύμνασης. Περιοχή Πέραμα 
Αττικής. Τηλ: 210 4411820, ώρες γραμματείας 
17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές NHS για μόνιμη απα-
σχόληση στην Αγγλία. Συνεντεύξεις στην Αθήνα 
16 και 17 Δεκεμβρίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@melinasjobs.gr.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Άλιμο ζητά Ουρολόγο για 
συστέγαση. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Άλιμο ζητά Νευρολόγο για 
συστέγαση. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Άλιμο ζητά Ενδοκρινολόγο 
για συστέγαση. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού νέος/α με 
προϋπηρεσία 2 ετών, γνώσεις φαρμάκων, πα-
ραφαρμάκων, όρεξη για δουλειά, επικοινωνιακός, 
σε φαρμακείο στον Κορυδαλλό, μόνιμη απασχό-
ληση. Απαραίτητη καλή γνώση Microsoft Office 
και δίκυκλου. E-mail: a.kassotakis@casso.co.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για απασχόληση σε 
εταιρία συμβούλων που δραστηριοποιείται στον 
τομέα της ασφάλειας και υγείας για εργασία στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@process.com.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα και Άλιμο ζητά 
Τεχνολόγο, Βοηθό Ακτινολόγου. Βιογραφικά 
στο e-mail: fpatoutoglou@gmail.com, τηλ: 210 
8981024, 6944 242404.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ κατά προτίμηση απόφοιτος 
ΤΕΙ ζητείται για οδοντιατρικό κέντρο στη Δάφνη. 
Θα προτιμηθεί εξειδικευμένος στην κινητή. Τηλ: 
210 9739944, 6932 253297.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα ζητά Νοσηλεύ-
τρια για κατ' κοίκον αιμοληψίες. Βιογραφικά 
στο e-mail: fparoutoglou@gmail.com, τηλ: 210 
8981634, 6944 242404.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται έμπειροι στο χειρισμό 
λέιζερ αποτρίχωσης, από πολυδύναμο κέντρο ια-
τρικής αισθητικής, περιοχή Γλυφάδα. Full time, 
ασφάλιση, απολαβές καλές. Τηλ: 210 8943360, 
6974 721580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια για ημιαπασχόληση 
στη Δράμα. Βιογραφικά στο e-mail: gramateia1@
gmail.com, τηλ: 2521 034546.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί, Νοσηλευτές και παρεμφερή 
παραϊατρικά επαγγέλματα για στελέχωση ομοι-
οπαθητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου του 
στρες. Βιογραφικά με έγχρωμη φωτογραφία στο 
e-mail: therap2012@gmail.com, τηλ: 2810 243103.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στην Κηφισιά ζητά Ιατρούς Συ-
νεργάτες Ενδοκρινολόγους για να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους εντός του κέντρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: ent@ent.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Φαρμακείου με εμπει-
ρία στη φαρμακευτική. Βιογραφικά στο e-mail: 
trastelispharmacy@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες Γηροκομείου για επι-
δοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση για Γερμανία. 
Δεν απαιτείται γνώση Γερμανικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dialogos.net.gr, τηλ: 231 3053435, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Γυναικολόγου από την εταιρία Εlimed 
AG στο Baden της Ελβετίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elimed.ch, τηλ: +4156 2009494.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρμακοποιός για φαρμα-
κείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pharmaxis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες /τες από νεοσύ-
στατη εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Θα προτιμηθούν 
άτομα με γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές θε-
ραπείες και τεχνικές μάλαξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: animusmassage@gmail.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες πολύγλωσσους με εμπει-
ρία στις πρώτες βοήθειες και την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη ζητά ιατρική εταιρία. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: κατοχή άδειας οδήγησης και 

ευχέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα Registred General Nurse 
να εργαστεί σε ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: psr.borisov12@gmail.com, 
τηλ: 003069 80455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Junior Νοσοκόμα να εργαστεί σε ιατρικά 
κέντρα στην Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: psr.
borisov12@gmail.com, τηλ: 003069 80455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Care Assistant να εργαστεί σε ιατρικά 
κέντρα στην Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: psr.
borisov12@gmail.com, τηλ: 003069 80455585.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 40 Νοσηλευτές για εργασία στην 
Αγγλία, για άμεση πρόσληψη. Συνέντευξη με τον 
εργοδότη στις 20 Νοέμβρη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Γιατροί όλων των ειδικοτήτων 
για εργασία στην Αγγλία. Αγγλική γλώσσα απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ - Γηροκόμος έμπειρη ζητείται από 
γηροκομείο στην Αθήνα. Τηλ: 210 6459236, 210 
6465724.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται από φαρμακείο στο 
Γέρακα. Τηλ: 6973 319728.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες /τες από 
νεοσύστατη εταιρία. Θα προτιμηθούν άτομα με 
γνώσεις σε διάφορες εναλλακτικές θεραπείες 
και τεχνικές μάλαξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
animusmassage@gmail.com, τηλ: 6909 151069.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη θέση Βοηθού Υγείας 
στην Αγγλία. Δεν απαιτείται ιατρική εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: psr.borisov12@gmail.
com, τηλ: 6980 455585.

ΝΟΣΟΚΟΜΑ Registred General Nurse ζητείται να 
εργαστεί σε ιατρικά κέντρα στην Αγγλία. Aγγλικά 
επίπεδο Α2 και μισθός με την ώρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: psr.borisov12@gmail.com, τηλ: 6980 
455585.

SPA καινούριο στα Νότια Προάστια ζητά νέα με 
γνώσεις massage, με πτυχίο Αισθητικού ή Βοηθού 
Φυσικοθεραπευτή. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Tηλ: 
213 0375758, ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00 
εκτός Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νεφρολόγος από σπίτι φροντίδας 
ηλικιωμένων στο Βύρωνα, για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elishome.eu, τηλ: 
213 0297737, 6940 048701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από τη Βέροια Ημαθίας κατά 
προτίμηση Νηπιαγωγός, Δασκάλα ή απόφοιτη 
ιατρικών εργαστηρίων για πρόσληψη ως Βοηθός 
Παιδοδοντιάτρου μέσω προγράμματος voucher. 
Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Τηλ: 2331 505031.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ με προϋπηρεσία, με βασικό 
του αντικείμενο μεταλλικούς σκελετούς ακίνητης 
προσθετικής και κεριά ζητείται. Τηλ: 210 6018745.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, Βοηθός Φαρμακοποιού, 
Ασθητικός ζητούνται για πλήρη απασχόληση, 
σε φαρμακείο στα Μεσόγεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: theoracius@gmail.com, τηλ: 6932 460139.

ΜΑΙΑ ζητείται για κέντρο εξωσωματικής γονι-
μοποίησης στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: gstylianides@eugonia.com.gr, fax: 
210 7213623.

ΓΙΑΤΡΟΙ για εφημερίες ζητούνται από γενική 
κλινική στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5739455.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρός ζητείται για το πολυιατρείο 
Ωρωπού, πρωινό ωράριο, με γνώση στα τρίπλεξ 
αγγείων, αξονικό και μαστογραφία. Τηλ: 6977 
320965, κος Μιχάλης, 6945 333790, κα Νατάσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος ενηλίκων έμπειρη, συμ-
βουλευτική γονέων, γάμου, ατομικά για κέντρο 
ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπειών, παραλία 
Κορωπίου. Απαραίτητη άδεια εξασκήσεως και 
μπλοκ παροχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oikogenia.gr, τηλ: 6944 753313.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται από κλινική στο κέντρο 
της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: aristoteleio_
clinic@otenet.gr, με ένδειξη φαρμακοποιός.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περι-
οχής Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύματα 18:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Ιατρικής νέοι Γιατροί, που 
να θέλουν τις ελεύθερες ώρες να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους στη συγγραφή και δημοσίευση 
ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά, από ιατρικό 
σύλλογο. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά Συνεργάτη Δικηγόρο 
ειδικό για θέματα συνταξιοδότησης Υπαλλήλων 
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Βιογραφικά με 
την ένδειξη ΣΙΔΤ στο e-mail: international1@
forum-training.gr, τηλ: 213 0716370.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ μέλος του δικηγορικού συλλόγου 

Σπάρτης ζητούνται με πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα, για ανάληψη αστικών-ποινικών 
υποθέσεων μη κυβερνητικού-μη κερδοσκοπικού 
κοινωφελούς οργανισμού. Έδρα Σπάρτη. E-mail: 
sfs.lakonias@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Συμβολαιογράφος από νομό Αρ-
γολίδας ζητούνται με πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα, για ανάληψη αστικών-ποινικών 
υποθέσεων μη κυβερνητικού-μη κερδοσκοπικού 
κοινωφελούς οργανισμού. Έδρα Επίδαυρος. 
E-mail: epidaurustheatrefriends@gmail.com, 
τηλ: 6986 648515.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Συμβολαιογράφος από νομό Αρ-
γολίδας ζητούνται με πνευματικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα, για ανάληψη αστικών-ποινικών 
υποθέσεων μη κυβερνητικού-μη κερδοσκοπι-
κού κοινωφελούς οργανισμού. Έδρα Ναύπλιο. 
E-mail: roumeliote-sargolidas@gmail.com, τηλ: 
6986 648515.

TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο N. Σίνος και Συνεργά-
τες ζητά ασκούμενο /η Δικηγόρο για ουσιαστική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: nsinos@
ath.forthnet.gr, fax: 210 6459014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος παρ εφέταις μάχιμος - δυνα-
μικός με 5+έτη πραγματική εμπειρία δικαστηρια-
κών παραστάσεων και σύνταξης δικογράφων σε 
αστικά, εμπορικά, ποινικά. Αμοιβή με συμφωνητικό 
μέρος από τα γραμμάτια προείσπραξης. Ε-mail: 
jobslinks1@gmail.com, θέση: AEΠs.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητά Δι-
κηγόρο με τριετή εμπειρία, μεταπτυχιακά στο 
ναυτικό δίκαιο και άριστη γνώση της Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: gtrantalideslaw@yahoo.
gr, gtrantalideslaw@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ένταντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο για θέση Διευθυντού - 
Συνέταιρου. Απαραίτητα: 20 έτη εμπειρία σε δικό-
γραφα και ακροατήρια, ανάλογη προϋπηρεσία σε 
δικηγορικά γραφεία. Τηλ: 6945 411215.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήμερo, 
8ωρo, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com, 
αναγράφοντας «Υπάλληλος Νομικής Διαχείρι-
σης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΑΠΟ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ζητούνται Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι 
Τροφίμων, για υποκαταστήματα στις πόλεις της Ξάν-
θης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. 
Βιογραφικά στο e-mail: thraki2015@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /τρια Αγγλικών (Native Speaker μόνο) 
με εμπειρία ζητείται για μακροχρόνια συνεργασία 
με κέντρο ξένων γλωσσών στους Αμπελόκηπους 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 689862 (πρωί), 2310 
731942 (απόγευμα).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός ή Συναφής 
Επιστήμονας ως Εισηγητής Σεμιναρίων Buiding 
Maintenance. Βιογραφικά στο e-mail: mgeorgakis@
sinodos.com, κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Αγγλικών ζητούνται από μεγάλο 
εκπαιδευτικό όμιλο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: p.faliro@grapsa.edu.gr.

INTERNATIONAL NGO in Greece seeking for 
Arabic English - Greek Interpreter for short term 
assignment on Islands. Previous work experience 
with NGOs desirable. CVs: greecemission2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαθηματικοί, Φυσικοί και Χημικοί 
για φροντιστήριο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές Eπιστήμονες, Eπαγ-
γελματίες, διαθέσιμοι, αποδοτικοί Γερμανικών, 
Αγγλικών, Ισπανικών, Ιταλικών, Ρουμανικών, 
Τουρκικών, Βουλγαρικών, Τσεχικών, Πορτο-
γαλλικών, Ρωσικών, Ουκρανικών, Κινέζικων. 
Απαραίτητα δελτίο παροχής υπηρεσιών. Φοιτητές 
δίχως γνώση απορρίπτονται. Τηλ: 6943 800161.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γερμανικών ζητείται από φροντι-
στήριο ξένων γλωσσών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 
Τηλ: 6947 023524.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ κέντρο σπουδών στην Αθήνα 
αναζητά για άμεση συνεργασία Φιλολόγους με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από το διαδικτυακό 
φροντιστήριο Degree On Time, κάτοχοι Μετα-
πτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου, με δυνατότητα 
εργασίας από το χώρο τους. Βιογραφικά στο e-mail: 
synergates@degreeontime.edu.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται ως Εκ-
παιδευτής Σεμιναρίων acess, control systems. 
Bιογραφικά στο e-mail: mgeorgakis@sinodos.
com, τηλ: 6937 402125, κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Τροφίμων ή Χημικός ζητείται 
από μεγάλη εμπορική εισαγωγική εταιρία για την 
προώθηση χημικών προϊόντων. Προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvreception1000@gmail.com.
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ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητείται άτομο με μητρική 
γλώσσα τα Αγγλικά, για διορθώσεις κειμένων και 
εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
icapubli@otenet.gr.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ζητείται για εργασία σε γη-
ροκομείο. Βιογραφικά στο e-mail: info.kliniki@
yahoo.gr, fax: 210 6810949.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ /της τελειόφοιτοι Αγγλικής φι-
λολογίας ζητούνται για συνεργασία με κέντρο 
Αγγλικής γλώσσας. Περιοχή Κορωπί. Τηλ: 6973 
401869, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Βουλγαρικής Γλώσσας 
για άμεση συνεργασία σε κεντρικό φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Επιμελητής Διδακτορι-
κής Διατριβής με μητρική γλώσσα τη Βρετανική, 
για την επιμέλεια Αγγλικού διδακτορικού. Τηλ: 
210 6209715.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια /της για part time 
απασχόληση σε κέντρο στην Ανατολική Θεσσαλο-
νίκη. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: logo-therapy@hotmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών - Native Speaker με άδεια 
διδασκαλίας και προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 
για μεγάλα επίπεδα, ζητείται από φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: englishschools.cv@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται για νηπιακά 
τμήματα με άδεια διδασκαλίας από φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: englishschools.cv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος/η Οργάνωσης Εκπαιδευ-
τικών Προγραμμάτων, απόφοιτος/η ΑΕΙ για την 
ανάπτυξη του τμήματος εκπαίδευσης της Ergonomia 
με σχετική εμπειρία άνω της 2ετίας. Άμεση πρό-
σληψη, άριστη γνώση Αγγλικών, πελατοκεντρικό 
προσανατολισμό-οργανωτικές ικανότητες. E-mail: 
ergonomia@ergonomia.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός στη Θεσσαλονίκη 
ζητά Εκπαιδευτή Τεχνικών Η/Υ για να αναλάβει 
την εκπόνηση σεμιναρίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
university@datalabs.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Οικονομολόγοι για συνερ-
γασία σε ιδιαίτερα μαθήματα σε δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πολυτεχνικών Σχολών 
για συνεργασία σε ιδιαίτερα μαθήματα τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
private-lesson.gr, τηλ: 210 9920730.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ Υπεύθυνος ζητείται από Πανεπι-
στημιακό εκπαιδευτικό κέντρο για τη διεύθυνση 
υποστήριξης σπουδών ΕΑΠ, με διδακτορικό ή 
μεταπτυχιακό και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Τηλ: 210 3838013.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ Χορού ζητείται για άμεση συνεργασία 
από χορευτικό τμήμα νέου πολιτιστικού συλλόγου. 
Τηλ: 6973 375981.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καθηγήτρια Γερμανικών για ιδιαί-
τερα μαθήματα σε ενήλικα, αρχάριου επιπέδου. 
Περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 6944 116946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις proficiency, άδεια 
διδασκαλίας και Χ2 στα Γαλλικά, ως Βοηθός 
Καθηγήτριας. Τηλ: 210 5729767, 210 5156986.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ απόφοιτοι ΕΑΠ όλων των ειδικοτή-
των ζητούνται από Πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό 
κέντρο για την υποστήριξη φοιτητών του Ελληνι-
κού Ανοιχτού Πανεπιστημίου σε προπτυχιακό ή 
μεταπτυχιακό επίπεδο. Τηλ: 210 3838013.

ΔΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα μαθήματα 
πατρόν ραπτικής (μαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

LOOKING for English Native Speaker for 
administrative and support position for a company 
involved in the field of education. CVs: eleni.ker@
hotmail.com.

LTES IS LOOKING for Teachers of Dutch with 
experience in teaching adults. CVs: zoeh@ltes-
global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δημοσιογράφος για μόνιμη συνεργασία 
με την εταιρία Αγρότυπος ΑΕ στο Μαρούσι, με 
εμπειρία στο αγροτικό ρεπορτάζ και σε θέματα 
αγροτικής οικονομίας. Βιογραφικά με δείγμα 
δουλειάς στο e-mail: georgia@agrotypos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιβαλλοντολόγος από ανώνυμη εταιρία 
στον Ασπρόπυργο. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
επιθυμητή η γνώση Γερμανικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: bkefalas1968@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ φροντιστηριακό οργανισμό ζη-
τούνται άμεσα Καθηγητές για να αναλάβουν την 
καθοδήγηση φοιτητών σε μαθήματα και εργασίες 
σε ειδικότητες: ΔΕΟ - ΣΜΥ - Πληροφορικής - ΕΚΠ 
- ΕΛΠ. Ε-mail: sighrono@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές ναυτικών μαθημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Βουλγαρικής Γλώσσας 
για κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της 
Νέας Κηφισιάς. Βιογραφικά στο e-mail: cfl1cfl2@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές στην καθημε-
ρινή μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου 
(απαραίτητη προϋπηρεσία) από κέντρο μελέτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κοινωνικοί Λειτουργοί και παρεμφερή 
παραϊατρικά επαγγέλματα για στελέχωση ομοι-
οπαθητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου του 
στρες. Βιογραφικά με έγχρωμη φωτογραφία στο 
e-mail: therap2012@gmail.com, τηλ: 2810 243103.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά Eξωτερικούς Συνερ-
γάτες με άριστη γνώση (διαζευκτικά) SPSS, EVIEWS, 
STATA, MINITAB, MATLAB για τηλεϋποστήριξη 
τελειόφοιτων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Περιοχές: Εξωτερικό, Κύ-
προς, Θεσσαλία, Ήπειρος. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@diplomatikes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός από εισαγωγική εταιρία ειδών 
καθαρισμού στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mopatex1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός Μηχανικός με γνώσεις στις 
επιμεταλλώσεις για βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Καθηγήτριας με άδεια διδα-
σκαλίας, Proficiency και C2 στα Γαλλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: tinamatarangas@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου μάθησης με απαραίτηση 
προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ (Voucher ανέργων) και αυτο-
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

LOOKING for Native English Language Teacher 
for a private primary school in Thessaloniki for 
the English clubs. CVs: afentouli_p@yahoo.gr, 
fax: 2310 300440.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Copywriters για full time συνεργα-
σία ή κατά αποκοπή συγγραφή κειμένων ποικίλης 
θεματολογίας με εξειδίκευση στα ιατρικά κείμενα. 
Bιογραφικά στο e-mail: elpida85@gmail.com.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Καθηγητής με εμπειρία ζητείται 
από κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερινή απα-
σχόληση για παιδιά Γυμνασίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: maths.meleti@gmail.com.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ με εμπειρία ζητείται από κέντρο 
μελέτης για τρίωρη καθημερινή απασχόληση για 
παιδιά Δημοτικού. Βιογραφικά στο e-mail: daskala.
meleti@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μαθηματικοί με διετή τουλάχιστον 
φροντιστηριακή εμπειρία και σημειώσεις τους, 
ζητούνται από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός με ανάλογη εμπειρία σε τυρο-
κομική μονάδα για τυροκομείο στην περιοχή της 
Αρκαδίας. Τηλ: 210 8020199.

ΔΑΣΚΑΛΑ Γερμανικών ζητείται για ιδιαίτερο 
στις Αχαρνές σε παιδί ΣΤ΄ Δημοτικού, 2ο έτος 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: abraham.
dervis@gmail.com, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 
και Παρασκευή: 14:30-15:30.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός στη Θεσσαλονίκη 
ζητά Ακαδημαϊκό Συνεργάτη IT Essentials για 
να αναλάβει την εκπόνηση σεμιναρίων Cisco IT 
Essentials. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ραδιοφωνικοί Παραγωγοί για στελέ-
χωση ραδιοφωνικών εκπομπών. Θα προτιμηθούν 
άτομα με προϋπηρεσία και μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: armich81@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Ιταλικών για βοήθεια ατόμου 
έτσι ώστε το Μάϊο να πάρει το κρατικό πιστοποι-
ητικό, με βασική γνώση Ιταλικών. Ένα δίωρο την 
εβδομάδα. Τηλ: 6978 520956.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μαθηματικός, Φιλόλογος και Βιολόγος 
για φροντιστήριο στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
23920 45123, ώρεςεπικοινωνίας: 19:00-21:00.

ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ζητείται Νηπιαγωγός ή άτομο με 
εμπειρία στην απασχόληση μικρών παιδιών, για 
εργασία τουλάχιστον 3 μήνες. Εξασφαλίζονται: 
διαμονή και διατροφή. Bιογραφικά στο e-mail: 
asamioti@hotmail.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΕΔΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ - Μονταδόροι με άπταιστα 
Ελληνικά, άριστες γνώσεις μηχανολογικού 
σχεδίου, πείρα στις μεταλλικές κατασκευές ζη-
τούνται. Προτιμούνται εργαζόμενοι με εμπειρία 
στις γερανογέφυρες. Περιοχή Μάνδρα. Fax: 210 
5552298, 210 5555419.

ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ Εξωτερικές ζητούνται για βραδινό 
νυφικό από ατελιέ στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6011588.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Βobcat με επαγγελματικό δίπλωμα 
μηχανής ζητείται από τεχνική εταιρία. Τηλ: 6946 
466743.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ πεπειραμένος ζητείται από συνεργείο 
αυτοκινήτων στον Πειραιά γα πλήρη απασχόληση. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6934 091676, 
210 4117767.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Βιομηχανικών Ηλεκτρο-
λογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
από τη βιομηχανία καλωδίων Βιοκάλ Α.Ε στον 
Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@biokal.gr, τηλ: 2310 
787202, ώρες επικοινωνίας: 9:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός ή Συναφής 
Επιστήμονας ως Εισηγητής Σεμιναρίων Buiding 
Maintenance. Βιογραφικά στο e-mail: mgeorgakis@
sinodos.com κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Ιατρικών Μηχανημάτων ή 
Ηλεκτρονικός για το τμήμα service, εφαρμογών 
και πωλήσεων αναλυτικών οργάνων και αντιδρα-
στηρίων με έδρα εργασίας το Κορωπί. Βιογραφικά 
στο e-mail: pzafiropoulossa@gmail.com, κωδ: 
ΤΑ161115.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ έμπειρος ζητείται σε εργοστάσιο επίπλων 
(κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες) στο Καματερό. Τηλ: 
210 2310888.

ΒΟΗΘΟΙ Ηλεκτρολόγοι ζητούνται από εταιρία. 
Τηλ: 210 3624788.

ΟΔΗΓΟΣ - Συντηρητής με δίπλωμα Γ' κατηγορίας 
ζητείται από εταιρία χημικών τουαλετών. Εμπειρία 2 
ετών με έδρα την Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9646392, 
ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Vertical ζητά άτομο με εμπειρία στη 
λειτουργία μηχανήματος CNC αλουμινίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@vertical.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρονικοί και Ηλεκτρολόγοι για 
εργασία ως Τεχνικοί σε βλάβες και επεκτάσεις 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων με έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη και πρόθεση για εργασία σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@kmdkat.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εφαρμογών για απεντο-
μώσεις - μυοκτονίες για μερική ή πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης ΙΧ και 
μοτοσυκλέτας, εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@entomotexniki.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ με γνώσεις Autocad και 3D Studio 
MAX, για εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων για 
εκθεσιακά περίπτερα ζητείται. Απαραίτητη εμπει-
ρία στον τομέα κατασκευής και γνώση Αγγλικών. 
Δυνατότητα ταξιδίων για επίβλεψη κατασκευής. 
E-mail: catb@lineupdesign.de.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και μεταποίησης Corian 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητά άτομο με αρχιτε-
κτονικές γνώσεις, Η/Υ, Αγγλικά και προϋπηρεσία 
σε εξωτερικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
axxionsurface@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που πραγματοποιεί ανακαινίσεις ακινήτων 
στην Ελλάδα και Εξωτερικό αναζητά Αρχιτέκτονα/
Διακοσμητή Εσωτερικού Χώρου με εμπειρία 2-5 
έτη. Απαραίτητη γνώση σχεδιαστικού προγράμματας 
(3DS max ή ισοδύναμου). Βιογραφικά στο e-mail: 
mitsoskouras@yahoo.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται ως Εκ-
παιδευτής Σεμιναρίων acess, control systems. 
Bιογραφικά στο e-mail: mgeorgakis@sinodos.
com, τηλ: 6937 402125, κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Αλουμινίου και Βοηθοί ζητούνται από 
βιομηχανία αλουμινίου στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 
Τηλ: 22620 56098.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με εμπειρία 
σε μελέτες και εγκαταστάσεις θέρμανσης ύδρευσης 
δυνατότητες σχεδιασμού, ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
από παραγωγική μονάδα για τη στελέχωση του 
τμήματος έρευνας-ανάπτυξης. Γνώσεις Αγγλικών. 
E-mail: iso@brass-form.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώση της Γερμανικής γλώσ-
σας για εργασία ως Ηλεκτρολόγος στη Γερμανία. 
(Προϋπηρεσία προεραιτική). Μισθός, ασφάλεια, δια-
μονή, διατροφή. Τηλ: 6932 500874, κος Δημητρης.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής 
ζητείται απόφοιτος /η - τελειόφοιτος /η Μηχανολό-
γος Μηχανικός Τ.Ε. ενεργειακής κατεύθυνσης για 
πρακτική άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: career.
civil15@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ελεγκτής ΚΤΕΟ από ΚΤΕΟ 
Autocontrol. Βιογραφικά στο e-mail: info@
autocontrol-ikteo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής Autocad για συνεργασία 
με εταιρία στατικών μελετών. Άριστη γνώση και 
εμπειρία τουλάχιστον πενταετίας σε απαιτητικά 
τεχνικά έργα (σχέδια οπλισμών, λεπτομέρειες 
όπλισης, πίνακες οπλισμών). Ικανοποιητική 
αμοιβή με ΔΠΥ. E-mail: employment.structural.
design@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κρήτη 3* 150 κλίνων ζητά 
για τη σεζόν 2016 Συντηρητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κέρκυρα 4* 200 κλίνων ζητά 
για τη σεζόν 2016 Συντηρητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Πήλιο 4* 200 κλίνων ζητά για 
τη σεζόν 2016 Συντηρητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
planetholidays@outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψυκτικός νεαρός από τεχνική εταιρία 
με ολιγοετή εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@enafsitc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανήματος με προϋπηρεσία 
για απασχόληση σε μηχάνημα κοπής-διαμόρφωσης 
μετάλλου (κοπή laser, στράτζα, ψαλίδι), γνώση 
Η/Υ, απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Θα ληφθεί 
σοβαρά γνώση Autocad, Solidworks, Inventror. 
Απασχόληση πλήρης. Ε-mail: athe@otenet.gr.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ - Σοβατζής με δική του μηχανή 
ζητείται για έργο μεγάλης κλίμακας. Επιθυμητή 
εμπειρία και σε θερμοπρόσοψη. Τηλ: 210 6721126.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Υδραυλικός ζητείται. Τηλ: 6977 715005, 
210 6469096.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ζητείται για συντήρηση, τοποθέτηση, 
βλάβες κλιματιστικών. Τηλ: 210 8233505.

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ έμπειρος ζητείται για επιδιορθώ-
σεις, 8ωρη απασχόληση. Περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 
210 6300440.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ για κοπή δερμάτων ζητείται από εργο-
στάσιο υποδημάτων στο Ρέντη. Τηλ: 210 4256384.

ΡΑΠΤΗΣ ζητείται για γαζωτική, δίγαζη και Κο-
πτοράπτης, από βιοτεχνία εργατικού ρούχου στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2847281.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ για καναπέδες ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Απαραίτητη πολυετή εμπει-
ρία σε γάζωμα καναπέδων. Τηλ: 6974 011230.

ΓΑΖΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ πεπειραμένος /η ζητείται από 
βιοτεχνία με αθλητικά είδη στο Παγκράτι. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΒΟΗΘΟΣ Γαζώτριας ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Τηλ: 6974 011230.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ - Κοπτοραπτού ζητείται για βιοτεχνία 
στη Δάφνη. Τηλ: 211 4020194, 6906 864882.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ζητείται για επισκευές σε ηλεκτρικές 
συσκευές, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο. Τηλ: 210 
8233505.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων ζητείται για συνερ-
γείο στον Άγιο Στέφανο. Τηλ: 210 8141055, 
6948 588890.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ Φανοποιοί Αυτοκινήτων ζητούνται. 
Τηλ: 6974 997603.

ΦΑΣΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ για γυναικεία ενδύματα 
σταθερά και ελαστικά ζητείται. Περιοχή Μετα-
μόρφωση. Τηλ: 210 2844031, 210 2819049.

ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Κλάρκ Λαζαράκη - Αναλαμπιδάκης 
Ο.Ε στον Ασπρόπυργο ζητά Βοηθό Μηχανικού. 
Τηλ: 210 5576128, κα Mεταξά.

Στελέχη Παραγωγής-Μεταποίηση 
-Ποιοτικός Έλεγχος
ΜΟΔΙΣΤΡΕΣ Εξωτερικές ζητούνται για βραδινό 
νυφικό από ατελιέ στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6011588.

ΑΠΟ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ζητούνται Πτυχιούχοι Τεχνο-
λόγοι Γεωπόνοι Ποιοτικού Ελέγχου, για υποκα-
ταστήματα στις πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: thraki2015@gmail.com.

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ (Υπεύθυνος Παραγωγής) σε εργο-
στάσιο επίπλων ζητείται για μόνιμη απασχόληση. 
Περιοχή Καματερό. Τηλ: 210 2310888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Συσκευάστρια σε βιοτε-
χνία παιδικών ενδυμάτων. Τηλ: 2310 532324, 
2310 524461.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ - Πατρονίστ για part time εργασία ζη-
τείται. Bιογραφικά στο e-mail: kaitiriz@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Υφασμάτων ζητείται από εξαγωγική 
βιοτεχνία μακό για προγραμματισμό παραγωγής 
πλεκτηρίου βαφείου βιοτεχνίας. Γνώση Αγγλικών, 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης θα ληφθεί σο-
βαρά υπόψη. E-mail: info@selected.gr, τηλ: 2310 
638085, fax: 2310 621159.

ΡΑΠΤΗΣ ζητείται για γαζωτική, δίγαζη και Κο-
πτοράπτης, από βιοτεχνία εργατικού ρούχου στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2847281.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ για καναπέδες ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Απαραίτητη πολυετή εμπει-
ρία σε γάζωμα καναπέδων. Τηλ: 6974 011230.

ΓΑΖΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ πεπειραμένος /η ζητείται από 
βιοτεχνία με αθλητικά είδη στο Παγκράτι. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΒΟΗΘΟΣ Γαζώτριας ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Τηλ: 6974 011230.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ - Κοπτοραπτού ζητείται για βιοτεχνία 
στη Δάφνη. Τηλ: 211 4020194, 6906 864882.

ΦΑΣΟΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ για γυναικεία ενδύματα στα-
θερά και ελαστικά ζητείται. Περιοχή Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 2844031, 210 2819049.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ για την περιοχή της Νέας Μάκρης ζητεί-
ται, με γνώσεις ραφής κουρτινών και μεταποιήσεις 
ενδυμάτων. Τηλ: 22940 26541, 6938 747596.

ΡΑΠΤΗΣ ζητείται για ανδρικό σακάκι και παραγ-
γελίες. Περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2753250.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 
210 5138970.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ κατά προτίμηση Ηλεκτρολόγος 
ζητείται προκειμένου να εκπαιδευτεί σε θέση Υπεύ-

θυνου Εργαστηρίου Ποιότητος και διαχείρισης 
ποιότητος σε βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών 
στο Θριάσιο. Αναγκαία η άριστη Αγγλικών και 
Η/Υ. E-mail: info@mavelec.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ ζητείται για ιδιαίτερα μαθήματα 
πατρόν ραπτικής (μαγιό και εσωρούχων). Τηλ: 
6982 796748.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά Eργάτη για πενθήμερη απασχόλη-
ση στην περιοχή Αχαρναί Αττικής, πλησίον Λεωφ. 
Δημοκρατίας. Ωράριο: 09:00-17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: menecyp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς από ψητοπωλείο στην περιοχή 
Κάτω Τούμπα. Τηλ: 6971 586974, ώρες επικο-
νωνίας: 11:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη BMP Πλαστικά Ελλάδος Α.Ε 
Υπεύθυνος Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, 
για έλεγχο ποιότητας πρώτων υλών και έτοιμου 
προϊόντος. Βιογραφικά στο e-mail: bmp@bmp.
com.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων στη Νέα 
Ιωνία ζητείται Μοντελίστ - Πατρονίστ με γνώσεις 
προγράμματος Lectra. Βιογραφικά στο e-mail: 
jbratimos@hotmail.com, fax: 210 2757348, τηλ: 
210 2771888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Quantity Surveyor με μεγάλη εμπει-
ρία σε κτιριακά έργα για κατ’ αποκοπή εργασία. 
Βιογραφικά στα e-mail: n.ntentes@axum-group.
com, j.sideras@axum-group.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Γαζώτριες πεπειραμένες. 
Περιοχή Κάτω Πετράλωνα. Τηλ: 210 3459414.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργασία σε 
ατελιέ. Τηλ: 210 8982137, 6944 474734.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις και ρά-
ψιμο ρούχων εξ΄αρχής. Περιοχή Γέρακας, Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6390373.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για πενθήμερη ερ-
γασία. Τηλ: 210 6208460.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ /της ζητείται από φασόν για 4ωρη 
εργασία για ολοκλήρωση αμπιγιέ φορέματος και 
σακάκια σταθερό. Περιοχή πλατεία Κολιάτσου, 
σχολεία Γκράβα. Τηλ: 210 2113188, 6974 993641.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται από εργαστήριο κουρτινών 
και καλλυμάτων, για εργασία 3 φορές την εβδο-
μάδα στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 6936 543808, 
210 6543808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες /τριες για νέο βιομηχανικό 
πλυντήριο ρούχων στη Νεωχορούδα. Τηλ: 6948 
718882, ώρες επικοινωνίας: 10:00 και 12:00 το 
μεσημέρι, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος με γνώσεις συσκευσίας 
και ραφής από εξαγωγική επιχείρηση ρούχων 
στα Bitola Σκοπίων. Τηλ: 2310 683392.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΤΟ ΤΜΗΜΑ εισαγωγών εξαγωγικής εταιρίας στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης ζητεί για τη θέση Shipping 
Department έμπειρο άτομο. Απαιτούνται: άριστη 
γνώση Αγγλικών, ορολογία και εξειδίκευση στο 
αντικείμενο. Bιογραφικά στο e-mail: ep_al@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει από εργοστάσιο 
υποδημάτων στο Μοσχάτο, για αυτόματη μηχανή 
κοπής με computer, κατά προτίμηση με προϋπη-
ρεσία. Τηλ: 210 3218258.

LOOKING for Maritime for company. Profile: 
Bachelor’s degree, excellent knowledge of the 
Greek-English language, of MS Office and internet, 
strong problem solving skills, very organized, 
fast paced, multitasking. CVs: careers@atlantis-
shipping.gr.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εργάτη με εμπειριά 
στις φορτοεκφορτώσεις. Fax: 2190 3466031.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός (επαγγελματικό δίπλωμα) για 
διανομείς στην Αττική. Hμιαπασχόληση, επιθυ-
μητή προϋπηρεσία σε εφοδιασμό καταστημάτων 
εστίασης, ξενοδοχεία, καφετέριες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@esperialand.gr.

ΟΔΗΓΟΣ γνώστης Αττικής ζητείται με επαγγελμα-
τικό δίπλωμα, από εταιρία με έδρα το βιομηχανικό 
πάρκο Άνω Λιοσίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
rigasnut@otenet.gr, fax: 210 5742667.

ΟΔΗΓΟΣ Ταξί ζητείται για ολόκληρο ταξί, περι-
οχή Αθήνα. Service και ασφάλεια αυτοκινήτου 
πληρωμένα από ιδιοκτήτη. Τηλ: 210 5155205.

ΟΔΗΓΟΣ - Συντηρητής με δίπλωμα Γ' κατηγο-
ρίας ζητείται από εταιρία χημικών τουαλετών. 
Εμπειρία 2 ετών με έδρα την Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9646392, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επίπλων στην Παλλήνη ζητάει νέο 
Εργάτη για εργασία Αποθηκάριου και Οδηγού Β' 
κατηγορίας διπλώματος για 8ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@karekla.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για 4ωρη καθημερινή απα-
σχόληση στην περιοχή της Βάρης. Μόνο κοντινοί 

συνέχεια στη σελ. 34





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

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 201534

κάτοικοι (Κορωπί, Βάρη, Γλυφάδα, Βούλα κτλ). 
Βιογραφικά στο e-mail: chriadiam@hotmail.co.uk.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία εμπορίου ξυλείας με έδρα το 
Μαρκόπουλο Αττικής ζητά Οδηγό-Xειριστή Ανυ-
ψωτικού Μηχανήματος με Γ' κατηγορίας, δίπλω-
μα-γνώση χειρισμού ανυψωτικού μηχανήματος. 
Ικανοποιητικές αποδοχές-ασφάλιση. Πενθήμερη 
εργασία. Ωράριο: 8:00-16:00. Ε-mail: chkolivas@
gmail.com, τηλ: 2299 024168.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος Καταστήματος για αποθήκη 
εντός καταστήματος για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για part time απασχόληση ζητείται 
σε κατάστημα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, περι-
οχή Άγιος Δημήτριος. Αρμοδιότητες: εξυπηρέτηση 
πελατών και φόρτωση εμπορευμάτων από την 
αποθήκη. E-mail: info@bagnocasa.gr, τηλ: 210 
9934544.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων στο Κορωπί ζητά 
Αποθηκάριο - Υπεύθυνο Αποθήκης με απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο, γνώση προγραμμάτων 
αποθήκης, κάτοικος κοντινών περιοχών. Καθή-
κοντα: έλεγχος ποιότητας αποστολών-επιστρο-
φών απογραφή-ετοιμασία παραγγελιών. E-mail: 
e.lachanidou@kayak.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ από βιομηχανική και εισαγωγι-
κή εταιριά υδραυλικών ειδών στον Ασπρόπυργο 
ζητείται. Προϋπηρεσία στον κλάδο επιθυμητή. Bι-
ογραφικά στο e-mail: info@hydrospiral.gr, fax: 
210 5593804.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ από μεταφο-
ρική εταιρία στην περιοχή του Βοτανικού. Τηλ: 
213 0082722.

ΟΔΗΓΟΣ Κουβαλητής για ανακύκλωση τηγανέλαιου 
με ερασιτεχνικό για συλλογή και φορτεκφόρτωση 
βαρελιών με καλές αποδοχές ζητείται για σεζόν. 
Απαραίτητη προηγούμενη προυπηρεσία στο αντι-
κείμενο. Βιογραφικά στο e-mail: oil@mego.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για διανομή παγωτού. Περιοχή 
Καλλιθέα. Τηλ: 210 9530079.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη με έδρα το Παλαιό Φάληρο ζητά 
Οδηγούς με δικό τους επαγγελματικό μηχανάκι Van 
για την εμπορία και διανομή. Δίνονται ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Τηλ: 210 9852910.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών μεταφορών ζητείται Υπάλ-
ληλος για το τμήμα φορτώσεων. Βιογραφικά με 
προϋπηρεσία στον κλάδο των διεθνών μεταφορών 
στο e-mail: commercial.logistics@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier με δικό του μηχανάκι για 
παράδοση εγγράφων και διαφόρων προϊόντων 
telemarketing όπου έχει η εταιρία τους πελάτες 
της. Τηλ: 211 4802024.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανομής αλεύρων ζητά Φορτοεκφορτωτή 
για νυχτερινή απασχόληση, με δίπλωμα οδήγησης 
και καλή γνώση των δρόμων του Νομού Αττικής. 
Συστάσεις και προϋπηρεσία απαραίτητα. Τηλ: 210 
9415514, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική φυτών στο Κορωπί ζητά Οδη-
γό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι των γύρω περιοχών. Τηλ: 210 6627440.

ΟΔΗΓΟΣ επαγγελματίας ζητείται για άμεση πρόσλη-
ψη, για ταξί ιδιώτη, όχι μάντρα. Τηλ: 210 8213722.

ΟΔΗΓΟΣ Ταξί ζητείται για ολόκληρο taxi Opel 
Vectra με έδρα τον Πειραιά. Τηλ: 210 4810254, 
6909 158155, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Πα-
ρασκευή 08:00-17:00.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας ζητείται από 
βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία κατασκευής πρατηρίων υγρών 
καυσίμων ζητά Οδηγό με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, 
γνώσεις χειρισμού γερανού. Απαραίτητα: προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
xristina_tsirigwti@hotmail.com, τηλ: 210 4944324, 
κα Τσιριγιώτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ημιαπασχόληση σε parking 
αεροδρομίου στο Κορωπί με δίπλωμα οδήγησης. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών. Τηλ: 
6973 990660, κος Σωκράτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας σε 
μεταφορική στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Βιογραφικά 
στο e-mail: ellinikes.metafores@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Υαλικαστάθης στην Κατερίνη 
ζητείται άτομο για εργασία στη θέση Αποθηκάρι-
ος-Πωλητής για 5ωρη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ. Βιογραφικά με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία στο e-mail: yalikastathis@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εθνικών μεταφορών στο Καλοχώρι 
Θεσσαλονίκης ζητεί επαγγελματίες Οδηγούς με 
έγκυρο δίπλωμα Ε' κατηγορίας και πιστοποίηση 
Π.Ε.Ι για ημιαπασχόληση. Εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος και μέσω βιογραφικού σημειώματος. Τηλ: 
2310 789100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης - Αποθηκάριος για καθημερινή 
4ωρη ημιαπασχόληση στην περιοχή Αθήνα Αττι-
κής. Ωράριο: 9:00-17:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
chrisdiam@hotmail.co.uk.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης στα 

Ιωάννινα ζητά Αποθηκάριο. Απαραίτητα: κάτοχος 
διπλώματος Γ΄ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.prouskas@alfapastry.com, fax: 2651 057967.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί νέες για ταμείο και αποθήκη για την Ερμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί νέες για ταμείο και αποθήκη για την Ερμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, 
τηλ: 210 3210722.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο Αποθήκης, με απαραίτητη γνώση 
χειρισμού κλαρκ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΦΥΛΑΚΕΣ - Οδηγοί από εταιρία security στη Σα-
ρωνίδα ζητούνται. Απαραίτητα: άδεια, προϋπηρεσία 
θα προσμετρηθεί στο μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dgs.gr, τηλ: 22910 55288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Εργάτης σε Κυριακάτικο 
παζάρι κάθε Κυριακή, να πωλεί θήκες, μπαταρίες 
κινητών, gadget και να έχει εμπειρία στις πωλή-
σεις αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων. Πρόθυμος. 
Βιογραφικά στο e-mail: sofoklis2013@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Logistic Manager από την εταιρία Θε-
όνη στην Καρδίτσα που να διαθέτει:προϋπηρεσία 
(άνω των 5 ετών), πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, εξειδίκευση 
σε logistics γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@theoniwater.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη θέση Οδηγού με κατη-
γορία C και Ε / Truck Driver να εργαστούν στην 
Αγγλία. Ωράριο: 9 ανά ώρα (8-15 ώρες την ημέρα), 
απαραίτητα Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: psr.
borisov12@gmail.com, τηλ: 6980 455585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για βιομηχανικά πλυντήρια. 
Τηλ: 6980 186183.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου με 2 έτη προϋ-
πηρεσία για υποστηρικτικές εργασίες εντός της 
αποθήκης. Εργασία σε βάρδιες, σύμβαση ορισμένου 
χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mellon.com.
gr, fax: 210 3362343.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φόρτωμα - ξεφόρτωμα 
container και για συσκευασία, ανασυσκευασία. 
Περιοχές: Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυρ-
γος. Βιογραφικά στο e-mail: startup.specgroup@
gmail.com, τηλ/fax: 210 5571579, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-14:00, κα Γεωργοπούλου Έλενα.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέα ζητείται από εταιρία πολυ-
καταστήματος, με γνώσεις αποθήκης, απογραφών 
και λογιστικής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Τηλ: 210 
3231826, 210 3237169.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Αποθήκης από την εισαγωγική 
εταιρία VICKO AE για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Επιθυμητά προσόντα: απόφοιτοι Λυκείου, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, γνώσεις 
χειρισμού Η/Υ, οργανωτικοί. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Οδηγός τουριστικού λεω-
φορείου για μεταφορές εντός και εκτός Αθηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: bus@bbt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - αποθή-
κη - Οδηγός, με δίπλωμα ΙΧ και μοτοποδηλάτου, 
απόφοιτος Λυκείου. Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών θα 
εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: cv2015mail@
yahoo.gr.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Εσωτερική για ανεγειρόμενη 
ξενοδοχειακή μονάδα. Περιοχή Σούνιο. Τηλ: 210 
9233688, 6932 243864.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Nότια Προάστια ζητεί Υπάλληλο 
Υποδοχής με προϋπηρεσία, γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος Ermis, 10 νυχτερινά το μήνα, υπόλοιπα 
πρωινές - απογευματινές βάρδιες. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrsouthathens@gmail.com.

IKAROS Beach Luxury Resort & Spa looking for 
Life-Style Manager for summer 2016 able to 
speak 2 from the following languages: English, 
German, French and Russian. CVs: manager@
ikarosvillage.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται σε ταξιδιωτικό γραφείο για 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Περιοχή Νέα Φιλαδέλ-
φεια. Τηλ: 210 2584104.

IKAROS Beach Luxury Resort & Spa looking for 
Hotel Trainees for the above 5* property in Crete, 
for summer 2016. Front office, service, animation, 
kitchen and housekeeping. CVs: manager@
ikarosvillage.gr.

LOOKING for Guest Services Agents to man the 
front office and guest relations areas. Able to 
speak 2 from the following languages: English, 
German, French and Russian. CVs: manager@
ikarosvillage.gr.

LOOKING for Assistant General Manager with 
3-5 years experience, 3 languages minimum for 
4 going to 5* beachfront hotel. CVs: manager@
mykonospalace.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στις Κυκλάδες ζητά άτομα για 
Receptionist από Μάρτιο - Οκτώβριο. Απαραίτητα 
Αγγλικά και προϋπηρεσία. Προοπτικές άμεσης εξέ-

λιξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@katrintravel.gr.

LOOKING for General Manager for 4* going 
to 5* star beach hotel in renovation status. 
Multinlingual, 5 years experience, top references. 
CVs: mykonospalace@aol.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH μονάδα ζητά Εργάτες για αγρο-
τικές εργασίες. Τηλ: 27330 93342, 6975 733776.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH μονάδα ζητά Καθαρίστριες. Τηλ: 
27330 93342, 6975 733776.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH μονάδα ζητά Ρεσεψιονίστ και 
Καμαριέρες. Τηλ: 27330 93342, 6975 733776.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας ζήτα άμεσα να 
προσλάβει νέο για κάλυψη θέσης Reception, με 
απαραίτητη σχετική πρoϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hotelofathens@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας ζήτα άμεσα να 
προσλάβει νέο για κάλυψη θέσης Reception, με 
απαραίτητη σχετική πρoϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hotelofathens@gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ακτή Ουρανούπολη Χαλκιδικής 
ζητά Yπάλληλο για τη διαχείριση ηλεκτρονικών 
κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση και η καλή γνώση της Web Hotelier. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Τουριστικού Γραφείου στο κέντρο 
των Φηρών Σαντορίνης ζητείται για εποχική απα-
σχόληση. Περίοδος 15/06/2016 έως 15/09/2016, 
ωράριο 20:00-01:00. Απαραίτητα Αγγλικά. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: reservations@
sunset-oia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
4* στην Ομόνοια. Απαραίτητη προϋπηρεσία, συ-
στάσεις, άριστη γνώση Αγγλικών, χειρισμός 
extranet συστημάτων κρατήσεων και ξενοδο-
χειακού προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@arthotelathens.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια με σχετική εμπειρία από 
τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: eleni@
elatogreece.com, τηλ: 6948 485576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εταιρία τουριστικών εκμετα-
λεύσεων για ενασχόληση με κρατήσεις τουριστικών 
καταλυμάτων, βιλών κλπ, με ανάλογη εμπειρία 
απαραιτήτως. Μισθός υψηλός, δυνατότητα ταξι-
δίων σε Μύκονο και Σύρο. Τηλ: 6948 303412, 
216 7002484.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή μονάδα 5* 1000 κλί-
νων στο Μακρύ Γιαλό Σητείας άτομο με εμπειρία 
σε ανάλογη θέση Προϊστάμενου Κρατήσεων και 
Υποδοχής. Γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών, Η/Υ. 
E-mail: crete@mikripoli.gr, τηλ: 2843 052130, fax: 
2843 052133.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χίο ζητά Υπάλληλο Υπο-
δοχής - Reception με απαραίτητη προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση Protel και άριστη γνώση Αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: marketing@erytha.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Υπάλληλο 
Υποδοχής με προϋπηρεσία, γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος ERMIS, για 10 νυχτερινά το μήνα 
και τα υπόλοιπα απογευματινές πρωινές βάρδιες. 
Bιογραφικά στο e-mail: hrsοuthathens@gmail.cοm.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για κεντρικό ξενοδοχείο 
με απαραίτητη προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλι-
κών, άριστη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinacv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hotel Operation Manager απόφοιτος/η 
διοίκησης ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχει-
ρήσεων, προϋπηρεσία τριών (3)ετών σε αντίστοιχη 
θέση, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, άριστη 
γνώση Η/Υ, βασικών ξενοδοχειακών προγραμμά-
των, γνώση PMS-GDS-IDSs. E-mail: manager@
hippiechicmykonos.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Καψής στην Αγία Πελα-
γία Ηρακλείου ζητείται Guest Relation Manager 
για ala carte εστιατόριο. Βιογραφικά στα e-mail: 
anastasakis@capsis.gr, fo-crete@capsis.gr, 
mgerogiannakis@capsis.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Νυχτερι-
νό Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία, γνώση 
ξενοδοχειακού προγράμματος ΕRMIS. Bιογραφικά 
στο e-mail: hrsοuthathens@gmail.cοm.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στο Καμάρι Σα-
ντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 2016 
Ρεσεψιονίστ με προϋπηρεσία. Aπαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών και ΕΡΜΗ. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: antineamanager@sunresorts.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στο Kαμάρι Σα-
ντορίνης ζητείται για την καλοκαιρινή σεζόν 2016 
Υπεύθυνη Spa. Aπαραίτητη γνώση massage, 
manicure, pedicure καθώς και Aγγλικών. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής με άπταιστη γνώση Αγγλικών και 
Γερμανικών ή Ρώσικων με πολύ καλή γνώση Η/Υ 
και PMS. Βιογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Front 
Office Μanager. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε ίδια θέση, άπταιστη γνώση Αγγλικών και Γερμα-
νικών ή Ρώσικων και χειρισμό PMS, Η/Υ. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Διευθυντή 
Κρατήσεων / Πωλήσεων με IDS/GDA, contracting, 
pricing, χρήση channel manager. Προϋπηρεσία του-
λάχιστον 3 ετών σε ίδια θέση και άπταιστη γνώση 
Αγγλικών, Γερμανικών. E-mail: ionannidouefi@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα από ξενοδοχείο στη Δροσιά 
Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, κυλιόμενο ωράριο, σύμβαση 
αορίστου χρόνου και bonus παραγωγικότητας. 
E-mail: info@anastaziahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Housekeeper για 8μηνη απασχόληση 
σε ξενοδοχείο πόλης, με απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Προοπτική για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο πόλης Operation Manager 
για 8μηνη απασχόληση με απαραίτητη προϋπηρεσία 
και πτυχίο ανάλογης ειδικότητας. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmargaris@palatinohotel.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
Housekeeper με ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 ετών με αποδοχές αναλόγως προσόντων. Σίτιση 
και στέγαση παρέχονται. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mitsis-rodosvillage.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
Receptionist με ανάλογη προϋπηρεσία τριετή και 
επιθυμητή γνώση Γαλλικών, Γερμανικών. Απο-
δοχές αναλόγως προσόντων. Σίτιση και στέγαση 
παρέχονται. Βιογραφικά στο e-mail: info@mitsis-
rodosvillage.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
Bραδινό Receptionist με ανάλογη προϋπηρεσία 
τριετή και επιθυμητή γνώση Γαλλικών. Αποδο-
χές αναλόγως προσόντων. Σίτιση και στέγαση 
παρέχονται. Βιογραφικά στο e-mail: info@mitsis-
rodosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπεύθυνος Κρατήσεων για το ξενοδοχείο 
Villa Del Sol στη Μύκονο, με τουλάχιστον 3ετή προ-
ϋπηρεσία σε ξενοδοχείο, πτυχίο Αγγλικής γλώσσας 
(προαιρετικά δεύτερη ξένη γλώσσα). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@villadelsolmykonos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Κτήμα Βασιλάκη στη 
Νεάπολη Λασιθίου, άτομο με εμπειρία στον τουρι-
σμό. Προσόντα: άριστη γνώση Αγγλικών και γνώση 
Γαλλικών ή Γερμανικών, επικοινωνιακές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vassilakisestate.gr, 
τηλ: 2841 033653, υπεύθυνη κα Βασιλάκη Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservations Manager με προϋπηρεσία 
σε 5* ξενοδοχείο σε μικρή ξενοδοχειακή μονάδα 
στη Μύκονο. Βιογραφικά στο e-mail: gdemetri55@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνοδοί Πόλης απόφοιτοι Φιλολογίας 
με καλές γνώσεις Ιστορίας, γνώσεις ξένων γλωσσών 
και ευχάριστη, ευγενική προσωπικότητα. Ελεύθερη 
συνεργασία, αμοιβή ημερησίως. Συνεντεύξεις κάθε 
Παρασκευή κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6941 534228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Kρατήσεων για ξενοδοχείο 
πολυτελείας στις Κυκλάδες. Απαραίτητη άριστη 
γνώση και προϋπηρεσία στις κρατήσεις (αλληλο-
γραφία, online κρατήσεις-booking.com, expedia 
κλπ). E-mail με φωτογραφία: astir@otenet.gr, 
τηλ: 22840 51976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων για ξενοδοχείο 
4* στην Παραλιακή. Προϋπηρεσία απαραίτητη και 
μισθός ανάλογος προσόντων. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: idhotelmanager@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Reception-Bar για ξενοδοχείο 
στη Θεσσαλονίκη, πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχιούχος ανωτάτης/ανωτέρας σχολής, 
2 ξένες γλώσσες, άριστη χρήση Η/Υ, Microsoft 
Office και online εφαρμογών. Βιογραφικά έως 
28/11/15 στο e-mail: a.angelakopoulos@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στο Καμάρι Σαντορίνης ζητά 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής, με απαραίτητη 
γνώση Αγγγλικής γλώσσας και ΕΡΜΗ. Βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
kamaribeach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στο Καμάρι Σαντορίνης ζητά 
Receptionist, με Αγγλικά και γνώση ΕΡΜΗ απα-
ραίτητα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@rosebay.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* στη Ζάκυνθο αναζητεί 
για πρακτική άσκηση άτομα στα τμήματα Υποδοχής-
Δωματίων-Service. Απαραίτητα: έτος φοίτησης που 
επιτρέπει πρακτική IEK-TEI, καλή γνώση Αγγλι-
κής, γνώση Η/Υ. Προφέρονται: διαμονή-διατροφή, 
επίδομα πρακτικής, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
manager4blue@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Ζάκυνθο 400 κλι-
νών ζητεί για σεζόν 2016 (Απρίλιο - Οκτώβριο) 
έμπειρη Προϊσταμένη Δωματίων. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών στη θέση αυτή σε ξενοδο-
χεία 3-4*. Παρέχονται: διαμονή-διατροφή. E-mail: 
manager4blue@gmail.com.

INCOMING travel agency is looking for dynamic 
Client orientated Employees, with excellent 
knowledge of English and computer. CVs and 
photo: kivotosofaegean@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος /η Ρεσεψιονίστ για ξενο-
δοχείο στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: hotel@
artapalace.gr, τηλ: 210 8079426.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία online ξενοδοχειακών 

κρατήσεων ζητείται Στέλεχος Διαχείρισης Ξενοδο-
χειακών Κρατήσεων, με άριστη γνώση Αγγλικών και 
εμπειρία στις κρατήσεις ξενοδοχείων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@peopletravel.gr.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία online κρατήσεων ξε-
νοδοχείων ζητείται Στέλεχος Πωλήσεων, με άρι-
στη γνώση Αγγλικών, εμπειρία στις πωλήσεις και 
κρατήσεις ξενοδοχείων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@peopletravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales and Reservation Manager με 
ανάλογη προϋπηρεσία για 5* ξενοδοχείο στη Μύ-
κονο. Βιογραφικά στο e-mail: cvhotelsmykonos@
gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Voras Resort στην Πανα-
γίτσα Νομού Πέλλας ζητείται Βοηθός Υποδοχής 
για τη χειμερινή περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
vorasresort@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6980 857584.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ τουριστική με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητά για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο Λογιστηρίου, 
με γνώσεις σε ξενοδοχειακά και προγράμματος 
x-line. Bιογραφικά στο e-mail: hr@across.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Κρατήσεων με τουλάχιστον 
3 έτη προϋπηρεσία σε 4* ή 5* ξενοδοχείο, με πτυχίο 
Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα προ-
αιρετικά). Βιογραφικά στο e-mail: manager@
princessofmykonos.gr.

ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ 4*/400 κλίνων στη Ζάκυνθο ζητείται 
έμπειρος/η Front Office Reservations Manager 
για τη σεζόν 2016 (Μάρτιος-τέλη Οκτωβρίου). 
Απαραίτητα: εμπειρία 3 ετών, γνώση συστήμα-
τος Hotelworks - Bluebytes. Διαμονή, διατροφή. 
E-mail: manager4blue@gmail.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Akti Ouranoypoli Χαλκιδικής 
ζητά Yπάλληλο για τη διαχείριση ηλεκτρονικών 
κρατήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση και η καλή γνώση της Web Hotelier. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@alia-palace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ως Front Office Manager 
με εμπειρία για ένα bed & breakfast στο κέντρο. 
Aπαιτούνται: άριστη γνώση Αγγλικών και ακόμη 
μίας γλώσσας, επιθυμητή η γνώση παραπάνω 
γλωσσών. E-mail: karapatoglou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για κεντρικό ξενοδοχείο με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinacv@gmail.com, fax: 210 3312942.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Βαθύ Σάμου με λειτουργία 
όλο το χρόνο ζητά για άμεση πρόσληψη Μάγειρα 
Β΄ και Γ΄ Σερβιτόρους /ες, Barman, Καμαριέρες. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.gr, 
τηλ: 6945 050051.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σάμο με λειτουργία όλο το 
χρόνο ζητά για άμεση πρόσληψη Receptionist, 
Night Auditor, με την ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: manager@samosbay.gr, 
τηλ: 6945 050051.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 Βοηθό Συντηρητή με εμπειρία 
σε 4* και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotel-akti.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη 4* 200 κλίνων 
ζητά για to 2016 Ρεσεψιονίστ με εμπειρία σε 4* 
και 5* ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής με εμπειρία σε λειτουργία 
4* και 5* ξενοδοχεία, με γενικές γνώσεις Ηλε-
κτρολόγου - Ψυκτικού. Βιογραφικά και συστατικές 
επιστολές στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για συνεργασία με ξενοδοχεία, γραφεία 
ταξιδίων και συλλόγους καταλυμάτων Υπεύθυνοι 
με προϋπηρεσία για διαχείριση, διοίκηση, πωλήσεις 
- κρατήσεις, ξενοδοχειακά προγράμματα, συστή-
ματα κρατήσεων. Επικοινωνιακές, οργανωτικές 
ικανότητες, Γερμανικά, Αγγλικά. Τηλ: 6943 209300.

Η OK HOTELS S.A αναζητά Βοηθό Συντηρητή. Προ-
ϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kokonas@ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά άτομο για Υποδοχή, 
Groom και Captain. Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις 
Αγγλικών, Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
kokonas@ok-rethymno.gr.

Η OK HOTELS S.A αναζητά Operation Manager. 
Προϋπηρεσία σε 4*, 5*, γνώσεις Αγγλικών, Γερ-
μανικών. Bιογραφικά στο e-mail: kokonas@ok-
rethymno.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* 1500 κλίνων προσλαμβάνει έμπει-
ρη σε μεγάλες μονάδες Προϊσταμένη Ορόφων για 
μόνιμη απασχόληση. (Απασχόληση εκτός χειμερι-
νού 4μηνου). Βιογραφικά στο e-mail: manager@
goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* 1500 κλίνων προσλαμβάνει 
για περίοδο Απρίλιο - Οκτώβριο 2016 έμπειρους 
Υπάλληλους Υποδοχής. Απαραίτητα: Γαλλικά και 
γνώσεις protel. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 22941 
13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Front Office Manager για μονάδα υψηλών 
προδιαγραφών στη Σέριφο. Απαραίτητη πρoϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager για μονάδα υψηλών προδι-
αγραφών στη Σέριφο. Απαραίτητη πρoϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Athens Was στην Αθήνα ζητεί 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
humanresources@anemihotels.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Ξενοδοχειακού Τομέα, με απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@
etoile.edu.gr, κωδ: ΥΞ_10_2015.

BOUTIQUE hotel The Vasilicos seeking for 
Reservations Officer / Receptionist for 2016. 
Similar experience necessary. Excellent English 
oral and written, teamwork, office organisation, 
trustworthy. Salary depending on experience. CVs: 
makisdanalis@hotmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται με προϋπηρεσία σε διαχείριση, 
διοίκηση, πωλήσεις - κρατήσεις, γνώση ξενοδο-
χειακών προγραμμάτων, συστήματα κρατήσεων, 
ικανότητα αντιμετώπισης λειτουργικών θεμάτων. 
Επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανότητες, άριστη 
γνώση Γερμανικών, πολύ καλά Αγγλικά. Τηλ: 26511 
11061, 6977 033188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης που να γνωρίζει γύψινες κατα-
σκευές, για ανακαίνιση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 
6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητά Καμαριέρα και 
Καθαρίστρια, με αρμοδιότητα δωμάτια, κοινόχρη-
στους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΑΤΟΜΑ με εμπειρία για τη θέση του Barista ζητεί η 
εταιρία Παραδοσιακό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kouskoura@paradosiako.
net, κωδ: parabar.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ μουσικό ζητά Σερβιτόρους. Τηλ: 
6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός για πενθήμερη πρωινή εργασία, 
μόνο από Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
fellachidis.laqualite@gmail.com, fax: 210 9966966.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ /α ζητούνται με εμπειρία από Ιταλικό 
εστιατόριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8946730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις παρασκευής ζύμης 
για μόνιμη εργασία. Μόνο από Νότια Αττική. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fella-chidis.laqualite@gmail.
com, fax: 210 9966966.

ΒΟΗΘΟΣ Κουζίνας με εμπειρία ζητείται από Ιτα-
λικό εστιατόριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8946730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη για κουζίνα, ψητοπωλείου. 
Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 8942343, 210 8983500.

ΞΕΚΟΚΑΛΙΣΤΗΣ έμπειρος ζητείται από κρεοπωλείο 
στη Βαρβάκειο αγορά. Τηλ: 210 3211325.

ΖΗΤEIΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα σε ψαροταβέρνα. 
Περιοχή Βούλγαρη. Τηλ: 6936 641711.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Chef και άτομα για το service από το 
εστιατόριο Νύμφη στα Χανιά για εποχική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gregan13@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ αλυσίδα της Νότιας Ρόδου ζητεί 
Chef. Απαιτούνται: προϋπηρεσία σε All Inclusive 
ξενοδοχείο 4* ή 5*, απόφοιτος σχολής μαγειρικής, 
άριστες διοικητικές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: miraluna_hr@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εστιατόρια στη Γερμανία 
για bar - service, κουζίνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cavos-elgreco@web.de, τηλ: 0049 1727409708.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service - bar σε cafe στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 074396, κος Χρήστος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Σερβιτόρους /ες για τμή-
ματα bar, restaurant με εμπειρία σε ξενοδοχεία 
4*-5* με γνώση Αγγλικών, Γαλλικών - Ρωσικών 
στην Ακτή Ουρανούπολης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας /ισσα με γνώσεις παραδοσι-
ακής κουζίνας από τουριστική επιχείρηση κοντά 
στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 26910 
98140, 211 7054226.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για νυχτερινή εργασία σε μπαράκι 
στο Μαρούσι. Τηλ: 6992 141738, ώρες επικοινω-
νίας: κατά τις απογευματινές ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος - Μάγειρας από Ιταλικό 
εστιατόριο στο Χαλάνδρι για τμήμα προετοιμασί-
ας. Βιογραφικά στο e-mail: xalandri@al-pino.gr.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ πολυτελείας στην Κηφισιά ζητά 
Σερβιτόρο /α για πρωινή ή βραδινή βάρδια. Προ-
ϋπηρεσία σε a la carte εστιατόρια και γνώσεις 
Αγγλικών απαραίτητα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@ffoods.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για εστιατόριο ala carte με 
μεσογειακή κουζίνα στη Bέροια για μόνιμη απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: dipapogloukaterina@
gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο ζητεί νέα για service και 

προετοιμασία πρωινών με προϋπηρεσία 2 ετών 
και γνώσεις καλών Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@attaloshotel.com, τηλ: 210 3212801, 
κος Ζήσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ με προϋπηρεσία για 
καφέ - αναψυκτήριο στο Κερατσίνι. Τηλ: 210 
9599994, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρα-
σκευή 09:00-14:00.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ /ος με εμπειρία ζητούνται από ψητο-
πωλείο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8942343.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλίχτρια ζητούνται από ψητοπωλείο. 
Περιοχή Ελληνορώσων. Τηλ: 210 6911141.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες για εργασία σε bar. Ημε-
ρομίσθιο συν ποσοστά, περιοχή Χαλάνδρι, άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 210 6894790, 6932 
852229.

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από αρτοποιείο 
στο Γέρακα. Τηλ: 210 6046221.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί Ψήστη - Τυλιχτή 
με γνώσεις μαγειρικής και Αγγλικών. Τηλ: 22860 
21277, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρή για κουζίνα σε πιτσαρία στον 
Κολωνό. Τηλ: 210 5142025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από ψητοπωλείο στο Κερατσίνι, 
για προετοιμασία κουζίνας. Τηλ: 210 4008605.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με άριστη γνώση στον καφέ για 
μπουφέ σε: Κορωπί, Παιανία, Γέρακα, Παλλήνη, 
Καλλιθέα για πρωινή εργασία. Τηλ: 210 6618803, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ σε cafe στα Καμίνια. 
Τηλ: 210 4825402.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ με προϋπηρεσία ζητείται για προετοι-
μασία σε ψητοπωλείο. Τηλ: 210 2616742, 210 
2616774, ώρες επικοινωνίας: 12:00-20:00, κος 
Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέοι με εμπειρία στο ψήσιμο και 
τύλιγμα, για πρωινό και βραδινό ωράριο από 
ψητοπωλείο στο Κερατσίνι. Τηλ: 210 4008605.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ /ισσα ζητούνται από κλινική στα Βόρεια 
Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: info@sinouri.
gr, fax: 210 8070939.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας για μερική απασχό-
ληση, 5ετή προϋπηρεσία στη Νέα Ιωνία και γύρω 
περιοχές. Τηλ: 210 2714439.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH μονάδα ζητά Σερβιτόρους /ες 
και Μάγειρες. Τηλ: 27330 93342, 6975 733776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α΄ από εστιατόριο πολυτε-
λείας στο κέντρο Θεσσαλονίκης, με εμπειρία σε 
Γαλλική κουζίνα για πλήρη απασχόληση. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: interfashion@
the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Τυλιχτή για τετράωρη εργασία 
σε ψητοπωλείο. Ωράριο: 20:00-24:00. Τηλ: 210 
3451908, ώρες επικοινωνίας: 10:00-24:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής ζητά 
για τη σεζόν 2016 Μάγειρα Β΄ και Γ΄ Σερβιτόρους 
/ες, με εμπειρία σε ξενοδοχεία 4* και 5*. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για παραγγελιοληψία από Ιταλικό 
εστιατόριο στο Μαρούσι με εμπειρία για βραδινή 
απασχόληση, κάτοχος μεταφορικού μέσου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@al-pino.gr.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΑΠΟ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ζητούνται Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι 
Γεωπόνοι Ποιοτικού Ελέγχου, για υποκαταστήματα 
στις πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρού-
πολης και Ορεστιάδας. Βιογραφικά στο e-mail: 
thraki2015@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH μονάδα ζητά Εργάτες για αγρο-
τικές εργασίες. Τηλ: 27330 93342, 6975 733776.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για επιδοτούμενη επαγγελματική 
κατάρτιση στη Γερμανία Κτηνοτρόφοι, Γεωργοί 
και Kηπουροί. Δεν απαιτείται γνώση Γερμανικών. 
Βιογραφικά με πληροφορίες στο e-mail: info@
dialogos.net.gr, τηλ: 231 3053435, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-14:00.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπι-
κό με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος υψηλών 
δέντρων με καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου 
σε δημόσια έργα. Περιοχή Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 211 
7804055.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα ως Εργάτες Γης για συγκομιδή 
ελιάς. Περίοδος απασχόλησης 2 μήνες περίπου και 
περιοχή εργασίας Νεοχώρι Μονοφατσίου - Ηράκλειο 
Κρήτης. Παρέχεται εργόσημο. Τηλ: 6977 772594.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γεωπόνος χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις για να αναλάβει τη συντήρηση - επέκταση 
των κήπων τουριστικής μονάδας. Βιογραφικά και 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: cyprustourisτ@
yahoo.com.

ΖΗΤOYNTAI γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος ή 
Ιχθυολόγος, με μεταπτυχιακό σε οικονομική ή 
περιβαλλοντική κατεύθυνση, άριστη εξοικείωση 
με Η/Υ και εφαρμογές γραφείου. Επιθυμητή εμπειρία 

στην εκπόνηση περιβαλλοντικών οικονομοτεχνικών 
μελετών. E-mail: gm@gmatthaiou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με μικρό κεφάλαιο για φυ-
τώριο. Διατίθεται χώρος 28 τ.μ. και κήπος 650 
τ.μ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6946 592302.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά- 
Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος TRX από κέντρο κινησιοθε-
ραπείας στο Πέραμα Αττικής. Τηλ: 210 4411820, 
ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος /α Pilates με γνώσεις 
Equipment της μεθόδου από κέντρο κινησιοθε-
ραπείας στο Πέραμα Αττικής. Τηλ: 210 4411820, 
ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 νέες για φωτογραφήσεις - δειγματι-
σμούς από πολυεθνική εταιρία, συμμετοχή σε διαφη-
μιστικά spot, δειγματισμό ενδυμάτων-εσωρούχων. 
Προηγούμενη εμπειρία θα συνεκτιμηθεί, πληρωμή 
αυθημερόν, bonus συνεργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: officialsloggi.greece@gmail.com.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Φάληρο ζητά νέα ως 
Βοηθό. Τηλ: 210 4824432.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά για τη στελέχω-
ση καταστημάτων Κούπερ, νέες για χτένισμα, 
Τεχνίτες Βαφείου, Βοηθούς, Μανικιουρίστ με 
εμπειρία. Απαραίτητη προϋπηρεσία, συνεχής 
εκπαίδευση, μισθός-ποσοστά-διαρκή εξέλιξη. 
Τηλ: 210 6215266.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ έμπειροι ζητούνται καθώς και 
Μανικιουρίστ. Περιοχή Γαλάτσι. Τηλ: 210 2929077.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη κομμωτηρίων ζητά Κομμωτή /
τρια με εμπειρία, Τεχνίτρια Manicure - Pedicure, 
Αισθητικό για στελέχωση καταστήματος στη Νέα 
Σμύρνη, Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9313338, 210 
9601762.

ΒΟΗΘΟΙ και Κομμωτές ζητούνται από κομμωτήριο 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 4296840.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στα Μελίσσια ζητά Αισθητικό. Τηλ: 
210 6134912, 6946 512525.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με πολύ καλή γνώση manicure - 
pedicure ζητείται από Spa στο κέντρο της Αθήνας. 
Τηλ: 6980 889375.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με γνώσεις μασάζ από Spa στα 
Βόρεια Προάστια. Άριστες συνθήκες εργασίες. Τηλ: 
6975 763436, ώρες επικοινωνίας: 12:00-20:00.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ Pilates σε όργανα (reformer, candilak, 
chair, barel) απόφοιτος ΤΕΦΑΑ από studio pilates 
στη Νέα Ερυθραία ζητείται. Τηλ: 210 6256670, 
6936 548940.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ Νυχιών έμπειρη με προϋπηρεσία, 
πολύ καλές γνώσεις ονυχοπλαστικής για πλήρη 
απασχόληση από studio νυχιών στον Άγιο Δημήτριο. 
Τηλ: 210 9706617.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για manicure - pedicure, 
ονυχοπλαστική. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 8843295.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ να γνωρίζει καλό πιστολάκι και κού-
ρεμα ζητείται για εργασία Δεκέμβριο - Ιανουάριο. 
Τηλ: 6942 011076.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια με εμπειρία σε βαφές, τεχνικές 
εργασίες, χτενίσματα περιοχή Νέο Ηράκλειο ζητείται. 
5θήμερο, full time, μισθός, ΙΚΑ, bonus. (Δευτέρα 
κλειστά). Τηλ: 210 2755611, 6977 471653.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια ζητείται για full time εργασία 
σε κεντρικό κομμωτήριο στην Καλλιθέα. Τηλ: 6977 
817224, 210 9521720.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ ζητείται από κομμωτήριο στο Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5053322, 6944 782913.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες και Βοηθοί από 
κομμωτήριο στη Σαντορίνη. Τηλ: 22860 27071.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ - Πατρονίστ για part time εργασία 
ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: kaitiriz@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής (προτιμάται 
ειδικότητα ρυθμικής - ενόργανης) για εργασία με 
παιδιά και γυναίκες σε Γυμναστικό Σύλλογο Δυτικών 
Προαστίων. Τηλ: 6977 586442.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται από γυμναστήριο στο Ψυχι-
κό, για 6ωρη απασχόληση πρωί ή απόγευμα. Τηλ: 
210 6913201.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ζητείται για manicure - pedicure, 
τεχνητά νύχια. Περιοχή Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
210 2530301.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται για κομμωτήριο 
στου Ζωγράφου. Τηλ: 215 5010020.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έμπειρη στο ανδρικό κούρεμα ζητείται 
από κομμωτήριο στο Αιγάλεω. Τηλ: 210 5985138.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται για να αναλάβει 
Υπεύθυνη σε κεντρικό κομμωτήριο. Μισθός και 
ποσοστά. Τηλ: 6944 312808.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ για κομμωτήριο στο Νέο Ψυχικό 
ζητείται. Πλησίον μετρό Χολαργού. Τηλ: 210 
6713852, 6973 533258.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Περιστέρι ζητά Συνεργάτη κατά 
προτίμηση νέα. Τηλ: 210 5781210.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Κάτω Πατήσια ζητά πεπειραμένη 

Βοηθό, για άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 8542885, 
6948 072885.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Βόρεια Προάστια ζητά Βοηθούς, 
Τεχνίτες για πιστολάκια και βαφείο, καθώς και 
νέες για manicure - pedicure. Τηλ: 210 2448961.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία (Αισθητικοί, 
Manicure - Pedicure, Μασέρ, Φυσικοθεραπευτές, 
Διαιτολόγοι) σε personal studio στη Γλυφάδα. Κατά 
προτίμηση κάτοικοι Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 211 
4033004, 6983 913308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για θέση Πωλήτριας σε κα-
τάστημα ειδών κομμωτηρίου. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και χειρισμός Η/Υ. Ημιαπασχόληση ή και 
πλήρης απασχόληση, ωράριο συνεχές. Τηλ: 2310 
747170, fax: 2310 726269.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής η τελειόφοιτος φυσιοθε-
ραπείας με άριστη γνώση Αγγλικών για βοήθεια 
σε φοιτήτρια κολλεγίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ntinameg@hotmail.com, τηλ: 6977 786415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια με εξειδίκευση στην αερόβια 
και στο πιλάτες για άμεση πρόσληψη. Θα εκτιμηθεί 
η προϋπηρεσία. Περιοχή: Εύοσμος Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: flexskg@gmail.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ νέα ζητείται απόφοιτη των ΤΕΙ και νέα 
να γνωρίζει καλά manicure - pedicure και τεχνητά 
νύχια. Τηλ: 6932 429024.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται έμπειροι στο χειρισμό λέιζερ 
αποτρίχωσης, από πολυδύναμο κέντρο ιατρικής 
αισθητικής, περιοχή Γλυφάδα. Full time, ασφάλιση, 
απολαβές καλές. Τηλ: 210 8943360, 6974 721580.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά άτομο για καλό πιστολάκι και 
κούρεμα καθώς και Βοηθό με προϋπηρεσία για 
πλήρη ή μερική απασχόληση. Περιοχές: Πειραιάς 
και Κολωνάκι. Τηλ: 210 4207344, 6980 461500.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πρατήριο υγρών καυσίμων. 
Τηλ: 210 2020156.

ΑΠΟ ΑΕ εστίασης ζητούνται Επόπτες Δημόσιας 
Υγείας, Υγιεινολόγοι για υποκαταστήματα στις 
πόλεις της Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρού-
πολης και Ορεστιάδας. Βιογραφικά στο e-mail: 
thraki2015@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο με δίκυκλο για 
εποπτεία σε εμπορικά καταστήματα. Άμεση πρό-
σληψη, ικανοποιητική αμοιβή. Τηλ: 210 8848352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλυντήριο - αυτοβενζινάδικο. 
Τηλ: 6993 470651.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική να βοηθάει κοπέλα 
με κινητικές δυσκολίες (όχι κατάκοιτη). Μισθός, 
1 ρεπό εβδομαδιαίως, απαραίτητες συστάσεις. 
Περιοχή Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9310140.

ΕΤΑΙΡΙΑ φύλαξης κτιρίων ζητά άτομα για φύλαξη 
με κατοχή αδείας υπηρεσιών ασφαλείας για όλη 
την Αττική. Τηλ: 210 6195754, 210 24070066, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο νέα με πείρα στην καθαριότητα 
σπιτιού. Περιοχή Γέρακας. Τηλ: 6996 630689.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για καθαρισμό και 
διάφορες οικιακές εργασίες διαμερίσματος στο 
Κολωνάκι και εξοχικού το καλοκαίρι. Τηλ: 6977 
587384.

ΚΥΡΙΟΣ με πρόβλημα στην όραση ζητά Εσωτερική 
Οικιακή Βοηθό, κατά προτίμηση να οδηγεί. Τηλ: 
6944 501349.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις 
ως Εσωτερική - Εξωτερική για οικιακές εργασίες 
και μαγείρεμα για ένα άτομο. Τηλ: 6977 587384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξωτερικές εργασίες με δικό 
του μεταφορικό μέσο και δυνατότητα ταξιδίων. 
Μισθός και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@polispages.gr, τηλ: 6975 105656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα για μερική απασχό-
ληση, 5ετή προϋπηρεσία στη Νέα Ιωνία και γύρω 
περιοχές. Τηλ: 210 2714439.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH μονάδα ζητά Καθαρίστριες. 
Τηλ: 27330 93342, 6975 733776.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία καφέ αναζητά τοπικούς 
Συνεργάτες - Διανομείς - Αντιπρόσωπους για 
την ανάπτυξη της στην Επαρχία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cafes1222@gmail.com, τηλ: 6944 848148.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέες - φοιτήτριες όλων των ηλι-
κιών για 4ωρη ή 6ωρη εξωτερική εργασία. Τηλ: 
6978 062517.

ΣΥΝΟΔΟΣ σχολικού λεωφορείου ζητείται για παι-
διά με ειδικές ανάγκες. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
περιοχή Γαλάτσι. Εργασία ως ημιαπασχόληση. 
Τηλ: 22980 24074, 6948 662280.

ΝΕΑΡΟΣ ζητείται για εσωτερικές - εξωτερικές 
εργασίες με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, μη-
χανής. Βιογραφικά στο e-mail: racks@otenet.
gr, τηλ: 210 5230800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη παιδαγωγικών σχολών 
προσχολικής εκπαίδευσης για part time απασχό-
ληση παιδιού 2.5 ετών. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: roula.laina@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ από περιοχές Βορείων Προαστίων ζητούνται 
για διανομή φυλλαδίων. 5ωρο και 5θήμερο. Τηλ: 
210 8142748, 6972 677352.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για 3 φορές την εβδομάδα 
μη καπνίστρια, για 4μελή οικογένεια με μεγάλα 
παιδιά. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 6946 500605.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για γραφεία, απογευμα-
τινή απασχόληση. Μισθός βασικός συν ΙΚΑ, κατά 
προτίμηση με δικό της μεταφορικό μέσο. Περιοχές: 
πλησίον Αγίων Αναργύρων. Τηλ: 6953 005488.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας - Delivery για μερική απα-
σχόληση από το Simply Burgers στον Κορυδαλλό. 
Τηλ: 210 4960645.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ρούχων ζητά Σιδερωτή /τρια για 
πλήρη απασχόληση, μόνιμη εργασία. Περιοχή Γέ-
ρακας. Τηλ: 210 6610502.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για καθαρισμό οικίας στα 
Βριλήσσια κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8222040.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γενικών Καθηκόντων ζητείται από 
εταιρία στο Κορωπί, κάτοχος διπλώματος ΙΧ και 
γνώστης Αγγλικών. Τηλ: 210 6020650.

ΝΕΟΙ /ΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από πλυντήριο αυτοκινήτων 
με γνώσεις οδήγησης. Περιοχή Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6080461.

ΝΕΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ με μηχανάκι για εξωτερικές - 
εσωτερικές εργασίες από εταιρία τροφοδοσίας, 
περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 5760495.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από κρεπερί στο Mall στο 
Μαρούσι με δικό του μηχανάκι. Τηλ: 210 9330445.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση, ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλιση. 
Πενθήμερη απασχόληση. Τηλ: 210 8848363.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ - λάντζα σε ταβέρνα 
- μεζεδοπωλείο, γνώστρια αντικειμένου. Περιοχή 
Παλαιό Φάληρο. Θα προτιμηθεί κάτοικος περιοχής και 
γύρω. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 210 9425422.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για πλήρη ή μερική απα-
σχόληση για διανομή εντύπων, από διαφημιστική 
εταιρία. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή. 
Τηλ: 210 8848356.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για διανομή φυλλαδίων 
ή καταλόγων. Πρωινό ή απογευματινό ωράριο, 
πολύ καλή αμοιβή, ασφάλιση. Τηλ: 210 8848369.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομα για διανομές φυλλα-
δίων σε όλο το λεκανοπέδιο. Ικανοποιητική αμοιβή, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8848351.

ΝΕΟΙ /ΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία για 
διανομή εντύπων σε εξωτερικούς χώρους. Ικανο-
ποιητική αμοιβή συν ασφάλιση. Τηλ: 210 8848362.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική στο κέντρο της Αθήνας 
ζητά Επιθεωρητές με ΙΧ για έλεγχο εντυποδια-
νομών. Ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλιση. Τηλ: 
210 8848365.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητά Υπάλληλο με δίκυ-
κλο ή αυτοκίνητο για έλεγχο καταστημάτων στο 
κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 8848353.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται για έλεγχο διανομής εντύπων 
με δικό τους μεταφορικό μέσο. Ικανοποιητική 
αμοιβή, ασφάλιση. Τηλ: 210 8848363.

ΕΠΟΠΤΕΣ έμπειροι ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία για επίβλεψη εντυποδιανομών. Επιθυ-
μητό μεταφορικό μέσο, πολύ καλή αμοιβή και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8848361.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ με αυτοκίνητο ζητούνται για 
εποπτεία εντυποδιανομών εντός Αττικής. Ικα-
νοποιητική αμοιβή, ασφάλιση. Τηλ: 210 8848368.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ζητούνται από εταιρία για έλεγχο 
εντυποδιανομών σε Βόρεια και Νότια Προάστια. 
5ήμερο, βασικός μισθός. Τηλ: 210 8848359.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Διανομείς για διανομή καταλόγων. Άμεση πρό-
σληψη, ικανοποιητική αμοιβή. Τηλ: 210 8848356.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Εντύπων ζητούνται από εταιρία προ-
ώθησης προϊόντων. Μερική ή πλήρης απασχόληση, 
ασφάλιση, καλές αποδοχές. Τηλ: 210 8848350.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ έμπειροι ζητούνται από εταιρία για 
πρωινή ή απογευματινμή απασχόληση. Ημερο-
μίσθιο, ασφάλιση. Τηλ: 210 8848367.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ έμπειροι ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία για διανομή διαφημιστικών καταλόγων 
και εντύπων σε όλο το λεκανοπέδιο. Πρωινό ή 
απογευματινό ωράριο, ικανοποιητική αμοιβή και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8848365.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για διανομή εντύπων από διαφη-
μιστική εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Πρωινό 
ή απογευματινό ωράριο. Τηλ: 210 8848360.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με δίκυκλο ή αυτοκίνητο 
για εξωτερικούς ελέγχους από διαφημιστική 
εταιρία. Ικανοποιητική αμοιβή συν ασφάλιση. 
Τηλ: 210 8848351.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από διαφημιστική εταιρία για 
εποπτεία σε εντυποδιανομή και σε καταλόγους. 
Καλή αμοιβή, ασφάλιση. Τηλ: 210 8848367.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα κάτοχοι δικύκλου από μεγάλο 
διαφημιστικό όμιλο για εξωτερικές εργασίες 
στο κέντρο της Αθήνας. Μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 8848353.
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Υποτροφίες 2015-2016 από το Διεθνές  
Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με γνώμονα 
την ακαδημαϊκή αριστεία, έδωσε και φέτος την ευκαιρία σε δεκάδες νέους για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο μοναδικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας μας. Μέσω του προ-
γράμματος υποτροφιών αριστείας, οι αριστούχοι απόφοιτοι προπτυχιακών σπουδών είχαν την 
ευκαιρία να διεκδικήσουν πλήρεις υποτροφίες ή μειώσεις διδάκτρων, σε όλα τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος συμμετείχε για τρίτο 
συνεχές έτος στη δράση «Σπουδάζω με υποτροφία!» του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού 
Equal Society, προσφέροντας τέσσερις υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Οι 
συγκεκριμένες υποτροφίες απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
οικονομικά κοινωνικές ομάδες και ταυτόχρονα πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Στο πλαίσιο 
της συνεισφοράς στην πρόοδο και στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, το Διεθνές Πανεπι-
στήμιο θα συνεχίσει να στηρίζει τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση με τη χορήγηση υποτροφιών 
σε νέους οικονομικά ευάλωτων ομάδων. Ταυτόχρονα, εξελίσσει το πρόγραμμα υποτροφιών 
αριστείας, ώστε να διατηρήσει εντός Ελλάδος τους άριστους αποφοίτους των ελληνικών ιδρυ-
μάτων και να προσελκύσει άριστους απόφοιτους από ιδρύματα του εξωτερικού, δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο ένα διεθνή πυρήνα ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας. Το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει συνολικά δεκαεννέα μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής 
ζήτησης στην αγορά εργασίας στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων, της 
τεχνολογίας, της νομικής και των ανθρωπιστικών σπουδών. Πληροφορίες: Περισσότερα για 
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.ihu.edu.gr.

Προγράμματα υποτροφιών από το γαλλικό ίδρυμα 
Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων
To ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων προσφέρει τις ακόλουθες ευκαιρίες για 
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε αξιόλογους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές άριστων 
επιδόσεων και εξαιρετικού επιπέδου.
Πρόγραμμα για νέους ερευνητές: Το ίδρυμα επιλέγει νέες/νέους μαθηματικούς ή μηχανικούς 
υπολογιστών και τους προτείνει να πραγματοποιήσουν την έρευνά τους στα εργαστήριά του για 
μερικούς μήνες. Το πρόγραμμα για νέους ερευνητές μπορεί να διαρκέσει 4, 6 ή 12 συνεχόμενους 
μήνες. Το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει συνολικά ένα πρόγραμμα διάρκειας έως 12 μηνών ανά 
ακαδημαϊκό έτος. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί θα λαμβάνουν καθαρή μηνιαία υποτρο-
φία ύψους 3 000 €, και ένα επιπλέον επίδομα στέγασης. Θα έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους 
λειτουργικό προϋπολογισμό 10 000 €, για τη διάρκεια του συμβολαίου τους. Οι υπότροφοι 
θα πραγματοποιήσουν την έρευνά τους σ’ένα από τα εργαστήρια που συνεργάζονται με το 
ίδρυμα. Θα παραδώσουν επίσης, 20 ώρες μαθημάτων διδακτορικού επιπέδου.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1η Οκτωβρίου 2015 έως 10 Δεκεμβρίου 2015
Επικοινωνία: chairejunior@fsmp.fr(link sends e-mail)
Πρόγραμμα για μεταδιδακτορικούς φοιτητές: Αυτή τη χρονιά, το ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών 
των Παρισίων χρηματοδοτεί 18 μεταδιδακτορικά έτη στα μαθηματικά ή στη βασική επιστήμη 
της πληροφορικής. Οι θέσεις αυτές, διάρκειας ενός ή δύο ετών, μπορούν να πληρωθούν από 
τον Οκτώβριο 2016 στα ερευνητικά εργαστήρια που συνεργάζονται με το Ίδρυμα.
Κριτήρια επιλεξιμότητας: Οι μεταδιδακτορικές θέσεις απευθύνονται σε κατόχους ενός διδα-
κτορικού τίτλου στα μαθηματικά ή στην πληροφορική, που αποκτήθηκε στο εξωτερικό ή στη 
Γαλλία ή που θα έχει υποστηριχτεί πριν την 1η Οκτωβρίου 2016 και μετά τις 15 Ιανουαρίου 
2013 (15 Ιανουαρίου του 2012 στην περίπτωση άδειας μητρότητας). Η πρόσκληση αφορά 
όλους τους κλάδους των επιστημών της πληροφορικής και των μαθηματικών. Η επιλογή θα 
γίνει βάσει του κριτηρίου της επιστημονικής αριστείας και της ποιότητας του επιστημονικού 
σχεδίου. Οι μεταδιδακτορικοί φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί θα έχουν το καθεστώς συμβασι-
ούχου και θα λαμβάνουν καθαρά μηνιαία τροφεία ύψους 2.500 €, ενώ θα τους παρέχεται και 
ασφαλιστική κάλυψη. Θα συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες του εργαστηρίου 
υποδοχής, κυρίως σε σεμινάρια και ομάδες εργασίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2015
Επικοινωνία: postdoc@fsmp.fr (link sends e-mail)
Υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Paris Graduate School of Mathematical 
Sciences (PGSM): Οι φοιτητές που επιλέγονται κάθε χρόνο βάσει φακέλου λαμβάνουν από 
το ίδρυμα Μαθηματικών Επιστημών των Παρισίων υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές 
και υποστήριξη ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε φοιτητή. Οι υποψήφιοι που θα 
γίνουν δεκτοί στο PGSM International λαμβάνουν υποτροφία ύψους 1.100€/μήνα. Το ίδρυμα 
αναλαμβάνει επίσης το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης των φοιτητών καθώς και το κόστος 
εγγραφής τους στο πανεπιστήμιο. Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί σε ένα Μ2 λαμβάνουν 
υποτροφία 10 μηνών +2 μηνών αν συνεχίσουν τη διδακτορική τους διατριβή στη Γαλλία.
Διαμονή και μεταφορά: Οι φοιτητές του PGSM International στεγάζονται σε φοιτητικές εστίες. 
Η τιμή του ταξιδιού τους μετ’επιστροφή από την χώρα προέλευσής τους στο Παρίσι, καλύπτεται 
εξίσου (ένα εισιτήριο μετ’επιστροφή στην οικονομική θέση τον χρόνο).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 1η Οκτωβρίου 2015 έως 26 Ιανουαρίου 2016
*Διαδικασία εγγραφής στα προγράμματα, στην ιστοσελίδα: www.sciencesmaths-paris.fr
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://www.sciencesmaths-paris.fr , http://career.duth.gr/portal/?q=node/15028#.VkrzJy5gTK9

2nd Career Orientation Program
Το ΚΕΑΚ (κέντρο επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης και καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό 
στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης, διοργανώνει το δεύτερο συνέδριο 
Carrier Orientation (επαγγελματικός προσανατολισμός). Το συνέδριο περιλαμβάνει μέσω 
καινοτομικών διαδικασιών εκπαίδευσης, το ποιοί είναι οι στόχοι μιας επιχείρησης, ποιά τα 
κριτήρια ανάπτυξης της και ποιό το όφελος της ορθής στρατηγικής.
Οι στόχοι του συνεδρίου είναι:
I. Να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές να καταλάβουν την στρατηγική των επι-
χειρήσεων, μέσα από πραγματικό παράδειγμα. Τον Τρωικό πόλεμο (strategy case study).
II. Να εξοικειωθούν οι επαγγελματίες, με τη συγκέντρωση στοιχείων και να αναλάβουν την 
ευθύνη ανάπτυξής του, να δουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, σε σχέση με τους στόχους 
που τους έχει θέσει η επιχείρηση που εργάζονται ή θα εργαστούν στο μέλλον.
III. Για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί και γονείς μια νέα δομή επαγγελματικού προσα-
νατολισμού σε πραγματικό περιβάλλον επιχείρησης και με πραγματικό μάθημα (Ιλιάδα) σαν 
case study- με εφαρμογή στις επιχειρήσεις.
Η δομή της ομιλίας / forum, είναι σχεδιασμένη και απευθύνεται τόσο στον επαγγελματία, 
όσο και στο μαθητή γυμνασίου - λυκείου - φοιτητή. Bασίζεται και αναλύει την στρατηγική 
των επιχειρήσεων και το πώς επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.
Θεματολογία εισήγησης:
I. Εισαγωγή στη στρατηγική των επιχειρήσεων
II. Ανάλυση εξωτερικού & εσωτερικού περιβάλλοντος
III. Είδη στρατηγικής
IV. Στρατηγικές ανάπτυξης & ανταγωνισμός
V. Στρατηγικές επίτευξης συγκριτικού πλεονεκτήματος
VI. Casestudy- Ο Τρωικός πόλεμος
Εισηγητής: Γεράσιμος Τζαμαρέλος
Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Στρατηγικό Μάρ-
κετινγκ Μάνατζμεντ και πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην ψυχολογία του καταναλωτή. 
Είναι έμπειρος και εγκεκριμένος καθηγητής επιχειρηματικών σεμιναρίων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Marketing και Επιχειρημα-
τικότητας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή. Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 
2015, στις 18.00-20.30 - Ώρα προσέλευσης: 17.45

Yποτροφίες 2016 από το πανεπιστήμιο  
του Μάντσεστερ και το Newcastle University
Το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει υποτροφίες 2016 επι-
πέδου PhD.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 26 Νοεμβρίου 2015.
Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:
MRC Doctoral Training Partnership PhD Studentships
BBSRC Doctoral Training Partnership PhD Studentships
Το Newcastle University ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει 6 υποτροφίες 2016 επιπέδου PhD.
Υποβολή αιτήσεων: Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου 2015. Πληροφορίες: Περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://academicpositions.eu

Ινστιτούτο Goethe: Υποτροφίες 2015  
γλωσσομάθειας για νέους ευρωπαίους
Σε συνεργασία με το ίδρυμα Metzler Stiftung στη Φρανκφούρτη και το ίδρυμα HSBC Trinkaus 
Jugend und Bildung e.V. τα Goethe-Institute Φρανκφούρτης και Ντίσελντορφ προκηρύσ-
σουν και φέτος 32 υποτροφίες γλωσσομάθειας της γερμανικής για μηχανικούς διαφόρων 
ειδικοτήτων καθώς και επιστήμονες και ειδικούς επαγγελμάτων υγείας, που είναι άνεργοι 
στην πατρίδα τους ή βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας.
Ομάδες στόχος για την υποτροφία του D.EU.TSCH στη Φρανκφούρτη
Κυρίως Μηχανικοί στις ειδικότητες Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας, Ειδικοί της Πληροφορικής 
(hardware και software), Μαθηματικοί, επιστήμονες φυσικών επιστημών (κατά προτίμηση όχι 
Βιολόγοι), Χημικοί μηχανικοί, Χημικοί μόνο με διδακτορικό, Ιατροί, ειδικευμένο νοσηλευτικό 
προσωπικό καθώς και επαγγελματίες από όλους τους κλάδους της ηλεκτροβιομηχανίας και 
μεταλλοβιομηχανίας.
Ομάδες στόχος για τις υποτροφίες του D.EU.TSCH στο Ντίσελντορφ
Κυρίως Μηχανικοί στις ειδικότητες Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας (κατά προτίμηση όχι 
οικοδομικών έργων), Ειδικοί της Πληροφορικής (hardware και software), Οικονομολόγοι, 
Μαθηματικοί, Επιστήμονες θετικών επιστημών (κατά προτίμηση όχι Βιολόγοι), Χημικοί μη-
χανικοί, Χημικοί μόνο με διδακτορικό καθώς και Ιατροί.
Διαδικασία και διάρκεια 
Η επιλογή των εκάστοτε 16 υποψηφίων θα γίνει στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία 
και την Ελλάδα για τα εντατικά τμήματα συνολικά 400 Διδακτικών Ωρών (ΔΩ) {1 ΔΩ = 45 
λεπτά}, τα οποία θα διεξαχθούν στο Goethe-Institut Φρανκφούρτης και στο Goethe-Institut 
Ντίσελντορφ. Διάρκεια των μαθημάτων γλωσσομάθειας στη Φρανκφούρτη και στο Ντίσελ-
ντορφ: 4 μήνες. Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων επιπέδου Γ' 1 με εξετάσεις πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως και 30 Οκτωβρίου 2015. 
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων μέχρι το αργότερο 30 Νοεμβρίου 2015. Ακολουθούν 4 
εβδομάδες παραμονής με στόχο την εμβάθυνση των διαδικασιών προετοιμασίας αιτήσεων 
εργασίας και βιογραφικών/συνεντεύξεων, καθώς και αναζήτηση κατοικίας. Τα έξοδα μετάβασης 
στη Φρανκφούρτη ή στο Ντίσελντορφ καλύπτονται από τους υποτρόφους.
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στη Φρανκφούρτη
Μετάβαση στη Φρανκφούρτη: 3-7 Ιανουαρίου 2016. Τα διαμερίσματα είναι διαθέσιμα από 
3 Ιανουαρίου 2016. Έναρξη μαθημάτων στη Φρανκφούρτη, στις 11 Ιανουαρίου 2016. Ολο-
κλήρωση μαθημάτων: 29 Απριλίου 2016. Τέλος διαμονής στον ξενώνα στη Φρανκφούρτη 
31 Μαΐου 2016. Διακοπή μαθημάτων στη Φρανκφούρτη: Μεγάλη Παρασκευή, 25 Μαρτίου 
2016 και Δευτέρα του Πάσχα, 28 Μαρτίου 2016. Ελεύθερες ημέρες (κινητές αργίες) θα ανα-
κοινώνονται επιτόπου. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.goethe.de.

Υποτροφίες 2015 του κληροδοτήματος  
«Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη»
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, σύμφωνα με τις 
6η/18-06-2015 και 8η/24-09-2015 αποφάσεις της κοσμητείας της σχολής Θετικών και Τεχνο-
λογικών Επιστημών του πανεπιστημίου Κρήτης, δεκαέξι υποτροφίες σε βάρος των εσόδων 
του κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη». Επισυνάπτεται προκήρυξη των 
υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» ακαδημαϊκού έτους 
2014-15, αίτηση των υποψηφίων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο από 
το νόμο κείμενο. Υποβολή αιτήσεων: έως 30 Νοεμβρίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου Κρήτης.
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ΑΘΗΝΑ

24 Νοεμβρίου
Συναυλία με την Αρετή Κετιμέ και μία παρέα εξαιρετικών μου-
σικών. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια που πατούν στους μου-
σικούς τρόπους και τα ηχοχρώματα της ανατολικής Μεσογείου 
από την πρόσφατη δισκογραφία της ερμηνεύτριας, το ”Δύση 
κι Ανατολή” από την συνεργασία με τον Shantel και το single 
”Αηδονάκι μου”, καθώς και παραδοσιακά και σμυρνέικα τρα-
γούδια που την έκαναν ευρέως γνωστή στο κοινό.
Τοποθεσία: Αίθουσα συναυλιών Φίλιππος Νάκας, Ιπποκρά-
τους4, Αθήνα. Ώρα: 20:30

25 Νοεμβρίου
Το Βρυσάκι γιορτάζει 5 χρόνια δράσης και καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας και φιλοξενεί 4 εικαστικούς καλλιτέχνες που έχουν 
παρουσιάσει το έργο τους στο χώρο από την έναρξη της λει-
τουργίας του έως σήμερα, σε μια επετειακή έκθεση! Ο χώρος 
«ντύνεται» με εικαστικά έργα όλων των μορφών και ταξιδεύει το 
κοινό στον κόσμο της δημιουργίας. Συμμετέχουν στην έκθεση 
οι: Βασιλική Σπύρου, HildegArt Dimouli & Σκούνα και Αερικά. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3210179.
Τοποθεσία: Βρυσακίου 17, Πλάκα. Ώρα: 12:00-20:00

26 Νοεμβρίου
Το Beton7 σε συνεργασία με τη Πρεσβεία της Νορβηγίας της 
Αθήνας, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Νορβηγικό 
Ινστιτούτο Κινηματογράφου (Norwegian Film Institute), διορ-
γανώνουν τρεις βραδιές προβολών ταινιών μικρού μήκους. Θα 
προβληθούν ταινίες μικρού μήκους του 2012 και 2013, που 
σκιαγραφούν τη συνεχώς ανοδική πορεία της κινηματογραφι-
κής βιομηχανίας της Νορβηγίας σε επίπεδο τόσο καλλιτεχνικό 
όσο και πολιτιστικό. Επίσης, θα προβληθούν δύο ντοκιμαντέρ 
για την αποστολή Maud (1922-1925) του Roald Amundsen, η 
οποία διήρκεσε οκτώ χρόνια.
Τοποθεσία: Beton 7, Πύδνας 7, Βοτανικός. Ώρα: 19:00

27 Νοεμβρίου
Στη γκαλερί ΑΔ θα βρίσκεται η έκθεση με τίτλο "Όταν η Αντι-
κουλτούρα Συναντά την Κοινωνία (Από τον Τσαρούχη στον 
Καφούρο)". Η έκθεση αυτή συνεχίζει τη συζήτηση που θελή-

σαμε ν’ ανοίξουμε με την έκθεση "Η Τέχνη στην Εποχή της 
Κατάρρευσης" που οργανώθηκε το 2010. Διαπιστώναμε τότε ότι 
"φαινόμενα καταλυτικής αποδόμησης και άρνησης σαν εκείνα 
του κινήματος των Dada (1916-1925) που έθεσε σε καθολική 
αμφισβήτηση όλες τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές συμβά-
σεις ή αναλογίες με την ιδεολογική στράτευση που οδήγησε 
τους καλλιτέχνες της γερμανικής "Νέας Αντικειμενικότητας" 
(1918-1930) σε μια κυνική και αφτιασίδωτη αποτύπωση της 
κοινωνίας, δεν απαντώνται στην σύγχρονη ελληνική τέχνη παρ’ 
όλη την ένταση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης". Το 
αποτέλεσμα της συνάντησης του έργου με την κοινωνία στην 
οποία απευθύνεται αποδεικνυόταν σχεδόν ανώδυνο. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 210 322 8785.
Τοποθεσία: Γκαλερί ΑΔ, Ψυρρή, Παλλάδος 3. Ώρα: 12:00-21:00

28 Νοεμβρίου
Η Chili Art Gallery και η Art Way παρουσιά-
ζουν την ομαδική έκθεση με θέμα "Διυλίζο-
ντας το μυστήριο της ζωής" Η έκθεση αυτή 
αποτελεί μια πρόσκληση για την αναζήτηση 
του βαθύτερου νοήματος του μυστηρίου της 
ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης. Απ' τη μία 
ένας ψευδεπίγραφος κόσμος, κατασκευασμένος απ' τις ηθικές 
επιταγές, δεσμώτης της ορατής πραγματικότητας και απ΄την άλλη 

ένας ανώτερος κόσμος που αναμένει στο φως για να εκπληρώσει 
την αποστολή του. Οι καλλιτέχνες μέσα από δρόμους ακανθώ-
δεις, γεμάτους αγωνίες και μάχες καθημερινές, που εμπεριέχουν 
τη σχεδόν ακατόρθωτη τελείωση του ανθρώπου, συναντούν 
ένα δρόμο αληθινό, μέσα από τον οποίο θα μπορέσει κανείς 
να αντικρίσει τις ακτίνες του αληθινού φωτός. Ευσύνοπτα και 
αιχμηρά με κύριο γλωσσικό τους μέσο τον καμβά και το χρώμα 
χτίζουν ο καθένας την προσωπική του ιστορία, η οποία εν τέλει 
αφορά τον καθένα μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7292564.
Τοποθεσία: Chili Art Gallery, Θησείο - Μοναστηράκι, Δημο-
φώντος 13-15. Ώρα: 12:00 -16:00

29 Νοεμβρίου
Εάν βλέπετε hula hoop και το πρώτο πράγμα που σας έρχεται 
στο μυαλό είναι το κούνημα της μέσης, ήρθε η στιγμή να το 
ξανασκεφτείτε! Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου θα ξεχάσουμε όσα 
ξέραμε για το hula hoop, γιατί στο νέο 
σεμινάριο του Hoop it! “Hands on the 
hoop” θα χρησιμοποιήσουμε το πλαστικό 
στεφάνι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. 
Ετοιμαστείτε για μια ώρα hoop dance με 
τα χέρια αφοσιωμένα στο hula hoop και 
το σώμα να ακολουθεί το ρυθμό. Η Hoop 
Love Coach, Sunny Diz μοιράζεται μαζί σας μερικές από τις 
αγαπημένες τις κινήσεις και τα χειροποίητα hoops του Hoop it!
Τοποθεσία: Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, κέντρο Αθήνας. Ώρα: 
13:00-14:00

30 Νοεμβρίου 
Ο εορτασμός των 70 χρόνων δημιουργίας ελληνικών κινουμένων 
σχεδίων από την Ένωση Ελλήνων Δημιουργών Κινουμένων 
Σχεδίων ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ και τη διαδικτυακή πύλη Greekanimation 
μεταφέρεται τον Νοέμβριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Αθήνας, όπου θα περιλαμβάνει εργαστήρια, προβολές ται-
νιών και πλήθος δραστηριοτήτων. Πάνω από 70 δημιουργοί 
κινούμενων σχεδίων συμμετέχουν με ταινίες τους στις προβο-
λές που θα γίνουν στο αμφιθέατρο “Ντε Κίρικο” στην ΑΣΚΤ. 
Έχουν επίσης προγραμματιστεί στρογγυλά τραπέζια με ομιλίες 
δημιουργών, για να μοιραστούν τις βιωματικές εμπειρίες τους 
από την παραγωγή κινουμένων σχεδίων με το ευρύ κοινό. Στις 
30/11 θα γίνει προβολή της ταινίας “Οι πρωτοπόροι”.
Τοποθεσία: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, Πει-
ραιώς 256. Ώρα: 18:00-21:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24 Νοεμβρίου
Διάσημοι ζωγράφοι υδατογραφίας εκθέτουν 
στη Θεσσαλονίκη. “Thessaloniki Watercolor 
Salon”. Έκθεση ζωγραφικής (υδατογραφιών) 
με τη συμμετοχή παγκοσμίου φήμης υδατο-
γράφων θα πραγματο-
ποιηθεί το Νοέμβριο 
στο συνεδριακό κέντρο 
της τράπεζας Πειραιώς. 
Συμμετέχουν 48 ακου-
αρελίστες, οι οποίοι 
επιλέχθηκαν με βάση 
την ποιότητα και την πρωτοτυπία της δουλειάς 
τους, αλλά και τις διακρίσεις τους στο χώρο 
της υδατογραφίας. Όλοι είναι βραβευμένοι 
σε διεθνείς εκθέσεις, μέλη των μεγαλύτερων 
ενώσεων υδατογραφίας, περιζήτητοι εκπαι-
δευτές σε workshops, με πολλές δημοσιεύσεις 
σε βιβλία και περιοδικά τέχνης.
Τοποθεσία: Συνεδριακό κέντρο τράπεζας 
Πειραιώς, Κατούνη 12. Ώρα: 11:00-14:00 & 
18:00-20:30

25 Νοεμβρίου
To ΚΘΒΕ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων και το Συμβουλευτικό 
Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης διοργανώνει 
εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναι-
κών. Ηθοποιοί του ΚΘΒΕ διαβάζουν κείμενα 
που αφορούν στην κακοποίηση γυναικών 
και ακολουθεί η προβολή της ταινίας “Τhe 

noir project” του Γρ. Βαρδαρινού. Στόχος 
η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
βίας στις σχέσεις και στην οικογένεια. Στην 
εκδήλωση θα παραστούν ψυχολόγοι και εκ-
πρόσωποι της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
των Φύλων.
Τοποθεσία: Βασιλικό Θέατρο, Λεωφ. Νίκης 121
Ώρα: 21:00

26 Νοεμβρίου
Στα πλαίσια του εορταστικού προγράμματος 
του Goethe-Institut Thessaloniki για τα 60 
χρόνια από την ίδρυσή του, θα γίνει προ-
βολή της ταινίας “My German Friend”. Θα 
προηγηθεί συναυλία με τον Φλώρο Φλωρίδη 
και με το πέρας της προβολής θα ακολουθή-
σει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα της ταινίας, 
Jeanine Meerapfel, Πρόεδρο της Ακαδημίας 
των Τεχνών του Βερολίνου.
Τοποθεσία: Βασιλίσσης Όλγας 66. Ώρα: 20:00

27 Νοεμβρίου
Για μία ακόμα χρονιά η Inkorrekt, η εκδο-
τική comics "Ένατη Διάσταση", το εργα-
στήριο Ελευθέρων 
Σπουδών Comink, 
η "Φοιτητική Εβδο-
μάδα" του Α.Π.Θ., 
το Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ, το 
Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης και ο 
E.Σ.Φ.Ι.Π.Σ, ανανεώνουν το ετήσιο ραντεβού 
τους στην γκαλερί Αλατίνι-Ντασώ του Γαλλικού 
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, όπου κόμικς 45 

νέων -και όχι μόνο- Ελλήνων δημιουργών 
συναντώνται με τα παιχνίδια στρατηγικής και 
φαντασίας. Το φετινό πρόγραμμα πλούσιο σε 
ομιλίες, εργαστήρια, παρουσιάσεις, Η φετινή 
διοργάνωση θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει 
διακεκριμένους Έλληνες και ξένους δημιουρ-
γούς οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο 
τους σε ειδικές εκδηλώσεις.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Στρατού 2Α, Θεσσα-
λονίκη. Ώρα: 20:00
 

28 Νοεμβρίου
Η Myrό Gallery ανακοινώνει παράταση της 
έκθεσης “Σε μάρμαρο και χρώμα” που φιλο-
ξενεί λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας 
των τελευταίων ημερών της έκθεσης. Η έκθεση 
παρατείνεται σε όλη την διάρκεια του μήνα 
Νοεμβρίου και θα καταλήξει το Σάββατο 28 
Νοεμβρίου.
Τοποθεσία: Νικηφόρου Φωκά 8, περιοχή 
Λευκού Πύργου. Ώρα: 11:00-15:00

29 Νοεμβρίου
Πλούσιο θα είναι και το φετινό πρόγραμμα 
της 14ης εκθέσεως του comic-n-play με τίτλο 
«Παράξενες μέρες». Φέτος, θα παρουσιαστούν 
τα πρωτότυπα έργα περισσοτέρων από 45 
Ελλήνων δημιουργών κόμικς- ερασιτεχνών, 
πρωτοεμφανιζόμενων αλλά και επαγγελμα-
τιών- τα οποία θα περιλαμβάνονται και στον 
ομότιτλο κατάλογο της έκθεσης, την επιμέλεια 
και διάθεση του οποίου έχει αναλάβει για μία 
ακόμη χρονιά η μη κερδοσκοπική εκδοτική 
εταιρία Ένατη Διάσταση. Tα έσοδα από τις 

πωλήσεις του καταλόγου θα διατεθούν εξ' 
ολοκλήρου για την ενίσχυση της φετινής 
διοργάνωσης.
Τοποθεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, 
Λεωφόρος Στρατού 2Α. Ώρα: 10:00-22:00

30 Νοεμβρίου 
Η Artforum/Tsatsis Gallery, εγκαινιάζει την 
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου την ατομική έκθεση 
του Κωστή Σπανόπουλου, με μία εγκατάσταση 
και έργα της τελευταίας του δουλειάς. Ο Κω-
στής Σπανόπουλος γεννήθηκε το 1981 στην 
Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της σχολής 
Καλών Τεχνών, 
από το εργαστή-
ριο Χαρακτικής 
και είχε το Ξενή 
Σαχίνη δάσκαλο. 
Ό καλλιτέχνης 
δηλώνει για την έμπνευση του και με αφορ-
μή την έκθεση του: «Σε μια εποχή δυστυχί-
ας, όπου χρηματιστηριακές αξίες αποκτούν 
ανεξέλεγκτες υπεραξίες και η συσσώρευση 
του πλούτου αποστραγγίζει τις ανθρωπιστι-
κές δυνάμεις του παγκόσμιου πληθυσμού, 
οι εικόνες των πολύτιμων κατεργασμένων 
υλικών και της ίδιας της ζωής εμπλέκονται 
σε μια αντιθετική απεικόνιση. Στο εικαστικό 
επίπεδο οι εννοιολογικές αντιθετικές εικόνες 
συνεργάζονται για μία τελική σύνθεση, η οποία 
προτάσσει την κριτική θέση και το κριτικό 
ενεργητικό βλέμμα στο σήμερα».
Τοποθεσία: Γκαλερί Tsatsis Projects Artforum, 
Τσιμισκή 111-113. Ώρα: 11:00-15:00 & 18:00-
20:30
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ανταλλαγεσ προϊοντων & υπηρεσιων

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Διονύσου
Έδρα: Παλαιό Δημαρχείο/ ΠΠΚ Αγίου 
Στεφάνου, Δ/νση: Οδός Πεντζερίδη 3,  
Αγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 8004830  
(εσωτ. 114 ή 121), fax: 210 6218202,  
e-mail: txdionysos@gmail.com,  
site: trapeza-xronou.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αιγάλεω-
Χαϊδάρι - Τηλ.: 210 5320551

➤ Τράπεζα Χρόνου Αθήνας
E-mail: athenstimebank@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Αγίου Δημητρίου - Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7, Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ.: 215 5509980 - Ε-mail:  
timebank.dad@gmail.com - Site: timeswap.gr

➤ Κοινότητα Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης 
Ανατολικής Αττικής "ΜΠΡΕΞΙΖΑ"
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ποσειδώνος 32,  
Νέα Μάκρη. Τηλ.: 22940 96268

➤ Τράπεζα Χρόνου Παλαιού  
Φαλήρου - Δάφνης Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος  
στη Δάφνη. Τηλ: 215 5508681.  
Ε-mail επικοινωνίας: p49dpftx@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου &  
Αλληλεγγύης Μοσχάτου
Διεύθυνση: Μεσοποταμίας,  
Πλάτωνος 13, Μοσχάτο

➤ Τράπεζα Εθελοντικού Χρόνου  
(Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης)
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15, Αθήνα.  
Τηλ.: 210 6411449, 210 7786886

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Παλλήνης
Τηλ.: 210 6604600. 
E-mail: info@diktiopallinis.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμων  
Μαραθώνος-Ωρωπού-Διονύσου
Τηλ.: 210 8004830

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1, Γλυφάδα.  
E-mail: trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com, 
τηλ: 210 9608973

➤ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης-
Δημοτικό ανταλλακτήριο ρούχων  
& άλλων ειδών. Διεύθυνση: Λεωφ.  
Κύπρου 68. Τηλ.: 213 2018800

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17. Περιστέρι.  
Τηλ: 210 5771137

➤ «Ερμής» Τράπεζα χρόνου Δήμου Κηφισιάς 

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 20, 
Κηφισιά. Τηλ: 210 8078353

➤ Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τηλ.: 213-2055405. E-mail.: trapezaxronou 
@galatsi.gr - www.galatsitimebank.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Ανατολικής 
Αττικής (Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας)
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7  
(πλησίον Δημαρχείου), Μαρκόπουλο 
Μεσογαίας. Ώρες λειτουργίας: 09:00-17:00. 
Τηλ.: 22990 20175

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης «Ανάσα»-Κηφισιά 
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20, Κηφισιά.  
Τηλ.: 210 8078353.  
E-mail: diktyoanasa2012@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15, Αθήνα,  
E-mail: synxronw@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού 
εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 213 2031920 - 21

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας  
Κορυδαλλού
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  
Τηλ.: 6975 812 963

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Αριστομένους 8  
(Δημαρχείο Αγ. Βαρβάρας, 2ος όροφος).  
Tηλ.: 213 2019351, e-mail: trapezaxronou.
agvk@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου  
Κερατσινιού-Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου και  
Μο-ναστηριού, Κερατσίνι Δραπετσώνα.  
Τηλ.: 210 4967757, fax: 210 4944564,  
e-mail: keratsini_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
στο Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Κάθε Τετάρτη 
10:00-14:00 - Tηλ.: 213.2039921

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως Κωνσταντόπουλου 45, 
Ηλιούπολη. Τηλ.: 216 7002719,  
e-mail: trapchronou@ilioupoli.gr

➤ Τράπεζα Αλληλέγγυου Χρόνου 
Χολαργού-Παπάγου
Διεύθυνση: Μεσογείων 256

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας 
Κορυδαλλού Βότσαλο
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23, 
Κορυδαλλός. Τηλ.: 6975812963, 
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com.  

Site: http://votsalo.org/

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 20, 
Κηφισιά. Τηλ.: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας  
και Δημητρίου Μόσχα, Μαρούσι 
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr
Site: http://www.maroussi.gr/

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 2845008, e-mail: trapezaxronou-
met@hotmail.com. Site: http://trapezaxro-
noumetamorfosis.epeksa.gr/

➤ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  
της Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους και Αρχιμήδους 2, 
Γαλάτσι. Τηλέφωνο: 213 2055416, e-mail: 
diamesolavisi@galatsi.gr, sissitio@galatsi.gr, 
koin.farmakeio@galatsi.gr. Site: http://www.
koinoniasos.gr/

➤ Γραφείο Διαμεσολάβησης Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στο 2ο όροφο. Τηλ.: 213-2055416
Email: diamesolavisi@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Γαλατσίου
Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους  
στον 1ο όροφο. Τηλ.: 213-2055321
E-mail: koin.pantopoleio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.:210-2222011, 210-2143376
E-mail: koin.farmakeio@galatsi.gr

➤ Κοινωνικό Συσσίτιο Γαλατσίου
Δ/νση: Γεωργίου Βάσσου 5
Τηλ.: 210-2222011, 210-2143376
E-mail.: syssitio@galatsi.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 210 2612673, e-mail: trapezaxronou.
ilion@gmail.com. Site: http://www.txilion.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό  
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60, Φυλή
Τηλ.: 210 2406732, e-mail: timebankacha-
rnes@gmail.com. Site: http://www.nostos.
org.gr/tbacharnes/Register.aspx

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και  
Σαλαμίνος, Ασπρόπυργος
Τηλ.: 213 2006504, e-mail: info@depeka.gr 

➤ Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών  
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας
Η «μονάδα» αυτή βρίσκεται στην Αρτέμιδα,  
στο χώρο της Παιδικής Χαράς, στην αρχή  
της Λεωφ. Αρτέμιδος και λειτουργεί κάθε 
Τετάρτη (18:30-21:30) και κάθε Σάββατο  
& Κυριακή (10:30-13:00).

➤ Δήμος Αγίας Παρασκευής -  
Κοινωνικό ανταλλακτήριο ρούχων
Στεγάζεται στο κτίριο των Δημοτικών 
Ιατρείων, επί της οδού Χειμάρας 22. Ημέρες 
και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και 
Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 
π.μ. Πληροφορίες: Τηλ. 213 2004 578.

➤ Τράπεζα Χρόνου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 και Μαβίλη, 
Κορδελιό Εύοσμος. Τηλ., fax: 2310 558505,  
e-mail: trapezaxronouke@gmail.com

➤ Κοινωνικό Ανταλλακτήριο  
από το Δήμο Μήλου
Το ανταλλακτήριο λειτουργεί κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη κατά τις ώρες 17:00-19:00  
στο χώρο του Γηροκομείου.

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών  
& Αλληλεγγύης Πιερίας
Επικοινωνία: Κωνσταντία Σαμαρά,  
τηλ:6932 651183, email: dinasamara66@
hotmail.gr, Αναστασία Τσορμπατζίδου,  
e-mail: atsormpatzi@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλοπούλου 13Α, Σέρρες.  
Τηλ.: 23210 63559

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Ηρώων  
Πολυ-τεχνείου, Τρίκαλα.
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com

➤ Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Ν. Πέλλας
Τηλ.: 23813 51310

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ανοίξεως, Βέροια 
E-mail: solidarityver@yahoo.gr

➤ Ενεργοί Πολίτες Λάρισας ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης,  
Λάρισα. E-mail: info@energw.gr

➤ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης 
Νέων Άρσις-Λάρισα
Διεύθυνση: Σκουφά 27, Λάρισα. Τηλ./Fax:  
210 8259880. E-mail: arsisathina@gmail.com

➤ Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι 

Σε καιρούς κρίσης -οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής- σε καιρούς επίθεσης σε 
δικαιώματα και κατακτήσεις, στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη είναι προϋπόθεση 
επιβίωσης. Η εφημερίδα Rejoin κατανοώντας τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει στην 

κοινωνία, θεωρεί ότι είναι πιο επιτακτικό όσο ποτέ να μην είναι κανείς μόνος του στην κρίση. 
Τράπεζες χρόνου, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φροντιστήρια, κοινωνικά φαρμακεία είναι 
μόνο μερικές από τις καινούριες δομές κοινωνικής υποστήριξης που έχουν δημιουργηθεί 
τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα. Η λογική της λειτουργίας τους είναι απλή. Η 
δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων βασισμένες στη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την 
υποστήριξη. Αυτές οι 3 έννοιες είναι ο βασικός πυρήνας της δημιουργίας των δομών 
αλληλεγγύης, της ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων. Μόνο έτσι, με αυτούς τους όρους, 
θα ανοίξει μια ρωγμή στο σημερινό αδιέξοδο για να διαμορφωθούν οι ζωές μας με όρους 
ισοτιμίας, ισονομίας και ισότητας. Καλλιέργεια της αλληλεγγύης, της δημιουργικότητας 
και της υποστήριξης υλικής και ηθικής μεταξύ των μελών της κοινωνίας μας. 

Σε πολλούς δήμους της χώρας λειτουργούν κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντο-
πωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, δομές στήριξης και αλληλεγγύης και προσφέρουν μια 
ελάχιστη ανακούφιση σε συμπολίτες μας που βιώνουν πιο έντονα τα αποτελέσματα 
της οικονομικής κρίσης. Η πολιτεία από την πλευρά της οφείλει να αγκαλιάσει αυτά τα 
δίκτυα αλληλεγγύης και να τα στηρίξει μέσα από τις δομές του κράτους προσφέροντας 
όπου χρειάζεται εκπαίδευση και υποδομές που θα διευκολύνουν την όλη προσπάθεια. 
Οι δομές αλληλεγγύης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικά μιας καλύτερης, πιο ανθρώπινης 
ζωής σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτές οι δομές να στηρίξουν έμπρακτα όποιον έχει 
πραγματική ανάγκη, να βοηθήσουν όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
να σταθούν στα πόδια τους. Από τη μεριά μας επιχειρούμε να διαμορφώσουμε έναν 
κατάλογο με τις πιο ενεργές δομές αλληλεγγύης που έχουν ως κίνητρο την εξυπηρέτηση 
των αναγκών της κοινωνίας. 
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Τηλ.: 6947 124178, 6974 353581.  
E-mail: omada_allileggyis_aliveriou@ 
windowslive.com ανοιχτά κάθε Σάββατο 
10:00 π.μ.-13:00 μ.μ.

➤ Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας «Όλοι Μαζί»
Τηλ.: 6973 361817 και 6973 605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com

➤ Δίκτυο Αντίστασης και Αλληλεγγύης 
Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαϊνά 9, Χαλκίδα 

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης και αχρήματης 
ανταλλακτικής οικονομίας Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας 
Περιοχή: Λαμία. E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

➤ Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας 
Οικονομίας ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ-Πάτρα
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19, Πάτρα. 
Ε-mail: info@stakraeli.gr.  
Τηλ. επικοινωνίας: 6945 031965

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας  
«Κανένας Μόνο»
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 2-14, Πάτρα 
E-mail: kanenasmonospatras@gmail.com

➤ Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου 
Περιοχή: Σινά, Κόρινθος 
E-mail: contact@txkorinthou.gr

➤ Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140,  
(νεοκλασσικό Τσιριγώτη), Σπάρτη 
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945 389714,  
6938 030566

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας - Tοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα, 
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας "Μπουτσούνι"
Περιοχή: Κέρκυρα. Τηλ: 6948 570549, e-mail: 
info@mpoutsouni.gr, register@mpoutsouni.gr 

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κω 
"ΚΥΚΛΟΣ" - Εναλλακτικό Νόμισμα «Μαϊδί». 
Περιοχή: 25ης Μαρτίου, Κως. E-mail:  
antalaktikiko@gmail.com, info@kyklos-kos.gr 

➤ Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών 
και προϊόντων - Συριανό Aνταλλακτικό 
Νόμισμα (Σ.Α.Νο) 
E-mail: sanosyros@yahoo.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι  
Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα Μήλου 
E-mail: milos@peliti.gr. Τηλ.: 6972 881172, 
22870 28144

➤ Κουρσέβα - Δίκτυο Αλληλεγγύης 
και Ανταλλακτικής Οικονομίας Πάρου 
Αντιπάρου - Παριανό Ανταλλακτικό 
Νόμισμα Κουρσέβα 
E-mail: info@kourseva.gr.  
Τηλ: Νίκος 6936 842488 (πρωί),  
Κώστας 6997 116894 (απόγευμα)

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης 
Άμπελος-Μυτιλήνη
Περιοχή: Λέσβος. Τηλ. 22520 91067.  
E-mail: ampeliko@yahoo.gr

➤ Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης  
του Ιερού Ναού Π. Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι. Τηλ.: 22510 61418  
και 6938 090958

➤ Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών Λασιθίου 
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38, Άγιος 
Νικόλαος. E-mail: kaereti.info@gmail.com
Τηλ.: 28420 80036.

➤ Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82,  
Μακρύ Στενό/Παλιά Πόλη, Ρέθυμνο 
E-mail: politistikes.rethymnou@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Χανίων,  
Τοπικό Εναλακτικό Νόμισμα -  
Χανιώτικη Εναλλακτική Μονάδα 
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Χανιά 

E-mail: diktyoxanion@gmail.com,  
τηλ 6980 615985

➤ Εναλλακτικό Δίκτυο Συναλλαγών  
και Αλληλεγγύης Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ -  
Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα 
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16, Ιωάννινα

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Ηπείρου, 
Ομάδα Ιωαννίνων 
E-mail: ioannina@peliti.gr, τηλ: 26510 07490

➤ Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης 
Δήμου Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 
(εντός ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ), Ιωάννινα.  
Τηλ.: 26510 23227, fax: 26510 23227,  
e-mail: polikatastima@okpapa.gr.  
Ώρες Λειτουργίας: 10:00-13:00

➤ Μπαχτσές-Ιωάννινα
Διεύθυνση: Ναπολέων Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα. 
E-mail: baxtsesgiannena@gmail.com

➤ Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας
Τηλ: 2681 363512, 2681 363515,  
2681 363500, 2681363501

➤ Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α.
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3, Δράμα 
και Ερ. Σταυρού 11 Δράμα. Τηλ: 25210 
21014, e-mail: contact@ydika.gr

➤ Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83, Ξάνθη. Τηλ:  
6980 776588, e-mail: xanthiall@hotmail.com 

➤ Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40, Καστοριά 

➤ Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84, Καστοριά 
Τηλ. 6942 555452, 6945 410714,  
e-mail: kanenasmonos@yahoo.gr

➤ Ινστιτούτο Περιφεριακής Ανάπτυξης 
Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9, Κοζάνη 
Τηλ: 24610 26622, fax: 24610 26625,  
e-mail: info@ipadm.gr

➤ Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Δυτικής 
Μακεδονίας, Ομάδα Κοζάνης 
Συντονισμός: Νίκος Λόφτσαλης και Γρηγόρης 
Τσουφουλίδης. E-mail: kozani@peliti.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης - 
Εναλλακτικό Νόμισμα Θερμαϊκού «ΘΕΡΜΟ»
E-mail: anexartitiprotovoulia@gmail.com 
Τηλ.: 6948 482008 και 6973 556231

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών και 
Προϊόντων Θεσσαλονίκης - Τοπικό 
Εναλλακτικό Νόμισμα Καλαμαριάς ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45, Καλαμαριά 
E-mail: info@koino.com.gr. Τηλ.: 23140 21362

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και 
Αλληλεγγύης Καρδίτσας
Τηλ.: 24410 21000

➤ Τράπεζα Χρόνου Κατοίκων  
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη, 
Νικόπολη. Τηλ: 2310 020188.  
E-mail: trapezaxronoupm@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90, Βόλος. E-mail:  
info@tem-magnisia.gr, τηλ: 24210 38317

➤ Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4, Κομοτηνή.  
Τηλ.: 25310 21727, e-mail: info@emro.gr 

➤ Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου - Δίκτυο 
Ανταλλαγής Υπηρεσιών (Δήμος Λαμίας)
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3. Τηλ: 22310 38284

➤ Δίκτυο τοπικών ανταλλαγών  
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22, Ηράκλειο.  
Τηλ.: 2810 247502

➤ Τράπεζα Χρόνου στο Δήμο Ηρακλείου 
Κρήτης
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Ηράκλειο Κρήτης. 
Τηλ.: 2810 344094

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Λαρισαίων
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19, Λάρισα.  
Τηλ.: 2410 232978

➤ Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό  
Παζάρι "Ηλιοχώρος"- Γαλαξίδι
Γαλαξίδι. E-mail: iliohoros@iliohoros.gr 

➤ Εναλλακτική κοινότητα "Πελίτι"- Δράμα
Διεύθυνση: Μεσοχώρι, Δράμα (Παρανέστι).  
Τηλ.: 25240 22059

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Καβάλας (Στηρίζω) 
Διεύθυνση: Ομονοίας 117 (Β' όροφος), 
Καβάλα. Τηλ.: 2510 831388,  
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Νεάπολης 
Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1, Συκιές, 
Θεσσαλονίκη. E-mail: trapezaxronou@ 
ergani.gr. Τηλ.: 2310 621166

➤ Τράπεζα χρόνου Δήμου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μ. Φριζή 10, Εργατικό Κέντρο 
Χαλκίδας. Τηλ: 22210 62965, e-mail: trapeza.
xronou@0932.syzefxis.gov.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα, e-mail: info@diktioelia.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών & Υπηρεσιών 
Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά 
Διεύθυνση: Σάντας 7, Καλαμαριά

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης 
Λέσβου «ήλεκτρο»
Μυτιλήνη, e-mail: ilektromitilini@gmail.com

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών και  
Αλληλεγγύης Ευβοίας
Περιοχή: Χαλκίδα. E-mail: rumel@hol.gr

➤ Δίκτυο Έμπρακτης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ανταλλακτικής 
Οικονομίας Νάξου
Θα μας βρείτε στο χώρο που στεγάζει  
την ΚΛΙΜΑΚΑ (οδός Δανακού, δίπλα  
στο ζαχαροπλαστείο του Μεσολογγίτη,  
Χώρα Νάξου) τον οποίο, μάλιστα, μας 
παραχωρεί, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
έργου που προσφέρει. Εκεί, έχουμε  
τη δυνατότητα να συναντηθούμε,  
να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες 
αλλά και πράγματα ή υπηρεσίες.  
Ανοιχτά κάθε Παρασκευή 18:00-21:00. 
Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 
στα τηλ. 6932762809 και 6944838832, 
στέλνοντας e-mail στο  
partoalliosnaxos@gmail.com

➤ Τράπεζα Χρόνου Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Μέγαρο Λόγου & Τέχνης,  
Πλατεία Γεωργίου, Πάτρα.  
Τηλ.: 2610 224548

➤ Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου
E-mail: eleflourianou@yahoo.gr

➤ Δίκτυο Ανταλλαγών Προϊόντων  
και Υπηρεσιών Ρεθύμνου
E-mail: info@rodia-reth.gr

➤ Τράπεζα Χρόνου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26410 29227

➤ Δίκτυο Ανταλλαγής προϊόντων  
και υπηρεσιών Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Για όλο τον νομό Αργολίδας.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27520 93030 
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Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
σε βρουν.



skywalker.education
Τα πάντα για την εκπαίδευση  

✔ Εκπαιδευτικά προγράμματα

✔ Σεμινάρια

✔ Υποτροφίες

✔ E-learning

✔ Σπουδές στο εξωτερικό

✔  Άρθρα και συνεντεύξεις  

εκπαιδευτικού περιεχομένου

✔  Νέα και events από το χώρο  

της εκπαίδευσης

Στο skywalker.education θα βρεις:


