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

25.000 Αντίτυπα

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

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, 
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη,  
Γραφίστες

σελ. 6

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion- Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι 

σελ. 8

Στελέχη Πωλήσεων
σελ. 10

Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Ιατροί, Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Μηχανικοί, Οδηγοί, 
Αποθηκάριοι

σελ. 12-13

Διανομείς, Εστίαση, 
Τουρισμός

σελ. 14

Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.130



ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 3
Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20142

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

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

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

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

της Αλληλεγγύης

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού - Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

➤  Υπουργείο Υγείας: Πρόγραμμα 
δωρεάν εξέτασης μαστού. Πρόγραμμα 
δωρεάν εξέτασης μαστού ξεκινά  
το Νοέμβριο το Υπουργείο Υγείας  
σε δομές υγείας της 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής με στόχο  
την πρόληψη και την προαγωγή  
της υγείας των γυναικών κατά  
του καρκίνου του μαστού,  
την ενημέρωση των γυναικών  
για τη σημασία του επανελέγχου  
και την εκπαίδευσή τους  
στην αυτοεξέταση. Το πρόγραμμα  
θα διαρκέσει από 3/11/2014 έως 
20/12/2014 και σε αυτό συμμετέχουν 
τα Νοσοκομεία Έλενα Βενιζέλου, 
Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 
Κωνσταντοπούλειο και η μονάδα 
υγείας (ΠΕΔΥ) Αμαρουσίου. Οι ημέρες 
και ώρες ελεύθερης προσέλευσης 
καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 
για το κοινό είναι τα εξής: Μονάδα 
Υγείας (ΠΕΔΥ Αμαρουσίου), οδός 
Χατζηαντωνίου 15, Μαρούσι. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό: 
210 8053744. Κάθε Δευτέρα, ώρες 
08:30 έως 14:00. Γενικό Νοσοκομείο 
Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο, 
οδός Αγίας Όλγας 3-5, τ.κ. 14233,  
Νέα Ιωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
για το κοινό 213 2057207. Κάθε 
Δευτέρα, στο Τακτικό Εξωτερικό 
Γυναικολογικό Ιατρείο και ώρες 
09:00-13:00. Γενικό Νοσοκομείο 
Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»  
στην Πλατεία Ελ. Βενιζέλου 2, Αθήνα. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας για το κοινό 
210 640225. Κάθε Τετάρτη, ώρες 
09:00-13:00

➤  Δήμος Θεσσαλονίκης: Εργαστήριο 
Δημιουργικής Γραφής  
στην περιφερειακή βιβλιοθήκη  
Άνω Πόλης. Εργαστήριο δημιουργικής 
γραφής για ενηλίκους με αντικείμενο 
την ενασχόληση με τη λογοτεχνία και 
τον πεζό λόγο, διοργανώνει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή 
Βιβλιοθήκη Άνω Πόλης (Κρίσπου 7, 
τηλ. 2310 200537). Το εργαστήριο 
απευθύνεται σε ενηλίκους άνω των 18 
ετών, που ασχολούνται ή επιθυμούν  
να ασχοληθούν με τη λογοτεχνία. 
Εισηγήτρια είναι η φιλόλογος Νικολέτα 
Αλεξανδρή, η οποία συμμετέχει  
στο πρόγραμμα εθελοντικά.  
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν  
σε τέσσερις συναντήσεις κάθε Τρίτη 
25/11, 2/12 και 9/12/2014 ώρα 11:00 
-12:30. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει 
οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο 
απαιτείται προεγγραφή. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

➤  Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός 
Δήμου Ηλιούπολης: Σας ενημερώνουμε 
ότι από την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 
και κάθε δεύτερη Παρασκευή  
6:00-7:30 μ.μ. θα λειτουργεί  
στο χώρο του Media Lab, το μουσικό 
εφηβικό τμήμα, που αφορά σε ηλικίες 
14-17 ετών. Τα τμήματα αυτά  
θα έχουν τη μορφή σεμιναρίων  
που θα ολοκληρωθούν σε 12 
συναντήσεις, ενώ τα τμήματα  
θα είναι ολιγομελή (2-4 άτομα). 
Επίσης, την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 
και κάθε δεύτερη Παρασκευή 5:00 - 
6:30 μ.μ., θα ξεκινήσει και ένα δεύτερο 
τμήμα, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία 
να συμμετέχουν στα σεμινάρια 
περισσότερα παιδιά. Για δηλώσεις 
συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη (υπάλληλος 
κ. Μαρία Καραγκούνη), ενώ  
για πληροφορίες που αφορούν  
στα σεμινάρια, στη μαέστρο  
των Χορωδιακών συνόλων του Δήμου 
μας κ. Βαρβάρα Κουτίβα (τηλ. 
6936341241). Η συμμετοχή στο μουσικό 
εφηβικό τμήμα είναι δωρεάν.

Αν κάτι χαρακτηρίζει τη φάση που δι-
ανύει η ελληνική κοινωνία και οικονομία 
είναι το δυστύχημα πως, αντί η κρίση να 
οδηγεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
του συνόλου του ενεργού δυναμικού της 
χώρας, τα στερεότυπα έρχονται πιο έντονα 
στο προσκήνιο και παράγουν «ηχηρούς» 
αποκλεισμούς. 

Οι υπάρχουσες κοινωνικές προκαταλή-
ψεις επηρεάζουν αρνητικά, με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιούνται εμφανείς διακρίσεις 
σε βάρος των γυναικών στο κομμάτι της 
εργασίας. Πρόκειται για εισοδηματικές ανι-
σότητες, ανισότητες επαγγελματικής εξέλιξης 
και έλλειψη σεβασμού επί των ζητημάτων 
που αφορούν στο κομμάτι της μητρότητας. 

Τα στατιστικά επ’ αυτού είναι κατηγορημα-
τικά. Σήμερα, σε ποσόστωση επί του άνεργου 
πληθυσμού της χώρας, από τις 835.282 των 
ανέργων οι 510.764 είναι γυναίκες, (61,15%). 
Οι αναφορές που εξέτασε ο Συνήγορος του 
Πολίτη με την ειδική αρμοδιότητά του για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φύλου στην απασχόληση εμφάνισαν αύξηση 
κατά 25%. Παρά το γεγονός πως το ποσοστό 
των γυναικών μεταξύ των νέων πτυχιούχων 
πανεπιστημίων ανέρχεται σε 60%, λίγες κα-
τορθώνουν να ανέλθουν σε ηγετικές θέσεις 
σε επιχειρήσεις. Οι γυναίκες στις ημέρες μας 
αποτελούν πάνω από το μισό παγκόσμιο 
πληθυσμό, αλλά μόνο το ένα πέμπτο των 
ηγετών των κέντρων λήψης αποφάσεων 
του κόσμου. Όλα τα παραπάνω συντελούν 
σε ένα και μόνο εξαγόμενο συμπέρασμα. 
Η ανισότητα και η αδικία που υφίσταται η 

γυναίκα στο εργασιακό περιβάλλον είναι 
αποτέλεσμα διαφορετικής, υποδεέστερης 
κοινωνικής αντιμετώπισής της, λόγω φύλου.

Σχετική μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
για τη Βελτίωση της Ζωής και της Εργασίας 
έδειξε ότι ανάμεσα στις 31 Ευρωπαϊκές χώρες 
υπό μελέτη, συμπεριλαμβανομένων των 
27 Κρατών Μελών της Ε.Ε., οι εργαζόμενες 

γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον 
εκφοβισμό (bullying) και στη σεξουαλική 
παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

Η επαγγελματική θέση της γυναίκας χα-
ρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα από αντι-
φάσεις και αδιέξοδα καθώς η νομοθετική 
ισότητα και οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν 
προεξοφλούν στην καθημερινή πρακτική 
την ισότιμη πρόσβαση και εξέλιξη των δύο 
φύλων στην αγορά εργασίας. .Για να γεφυ-
ρωθεί το χάσμα είναι καιρός εν έτη 2014, 
οι μισθολογικές διαφορές, η καταπάτηση 
προβλεπόμενων από τον νόμο δικαιωμά-
των, η «απαγόρευση» εγκυμοσύνης και η 
περιορισμένη δυνατότητα ανέλιξης λόγω 
φύλου να πάψουν να υφίστανται.

Η κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο 
της κοινωνικής συνοχής, της παροχής ίσων 
ευκαιριών στο σύνολο του πληθυσμού ιδιαί-
τερα στις ευπαθέστερες των πληθυσμιακών 
ομάδων και στην προσπάθεια άρσης των 
κοινωνικών αποκλεισμών που γεννιούνται 
είτε λόγω των σύγχρονων κοινωνικοοικονο-
μικών συνθηκών (φτώχεια) είτε λόγω πολι-
τικών, πολιτισμικών, φυσικών - σωματικών 
ή κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. 

Οι γυναίκες έχουν να συμβάλουν κα-
θοριστικά στην επίτευξη της βιώσιμης κοι-
νωνίας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα 
συμμετέχουν πλήρως και θα απολαμβάνουν 
ίσα δικαιώματα σε όλους τους τομείς του 
επαγγελματικού γίγνεσθαι.

Του Φώτη Σπυρόπουλου, 
 Δημοσιογράφου

Από οποιαδήποτε πλευρά και 
αν προσεγγίσουμε την ανθρώπινη 
κοινωνία, είμαστε υποχρεωμένοι 
σε κάθε περίπτωση να εξετάζουμε 
το ανθρώπινο ον μέσα στο πλέγμα 
των διαπροσωπικών του σχέσεων. 
Από τη μελέτη των πρωτόγονων 
πολιτισμών και των σύγχρονων 
κοινωνιών προκύπτουν στοι-
χεία τα οποία μας πείθουν ότι 
οι άνθρωποι ζούσαν πάντα σε 
ομάδες, που χαρακτηρίζονταν 
από έντονες και μόνιμες σχέσεις 
μεταξύ των μελών τους, και πως 
η ανάγκη του «ανήκειν» αποτελεί 
ένα πανίσχυρο, θεμελιώδες και 
καθολικό κίνητρο.

Υπό αυτήν την έννοια δεν 
είμαστε απλώς κοινωνικά ζώα που 
απολαμβάνουμε τη συντροφιά 
των συνανθρώπων μας, αλλά 
έχουμε και την έμφυτη τάση να 
αναζητούμε την προσοχή των 
άλλων μελών του είδους μας και 
ιδίως την ευνοϊκή τους μεταχείρι-
ση. Δε θα μπορούσε να επινοήσει 
κανείς πιο μοχθηρή τιμωρία, αν 
κάτι τέτοιο ήταν πρακτικά δυνατό, 
από το να αφήσει έναν άνθρωπο 
ελεύθερο μέσα στην κοινωνία, 
και αυτός να παραμένει απολύ-
τως απαρατήρητος από όλα της 
τα μέλη. 

Αν λάβουμε υπόψη μας τα 
παραπάνω, μπορούμε εύκολα 
να καταλάβουμε για ποιο λόγο 
οι ομάδες αποτελούν αναπόσπα-
στο κομμάτι της προσωπικής, 
κοινωνικής και επαγγελματικής 
ζωής των ανθρώπων, οι οποίες 
δημιουργούνται με στόχο να εξυ-
πηρετήσουν πολλούς και διαφο-

ρετικούς κάθε φορά σκοπούς. Τι 
ακριβώς σημαίνει, όμως, ομάδα 
και πώς ορίζεται; 

Ομάδα ορίζεται ως μια συνά-
θροιση ατόμων στην οποία κάθε 
άτομο έχει συνείδηση της παρου-
σίας των άλλων, αλληλεπιδρά, 
δέχεται ότι έχει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις ως μέλος αυτής, 
μοιράζεται μια κοινή ταυτότητα, 
ενώ παράλληλα βιώνει κάποια 
μορφή εξάρτησης από τους 
άλλους για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Ομάδα μπο-
ρεί να είναι μια οικογένεια, μια 
σχολική τάξη, οι εργαζόμενοι σε 
μια επιχείρηση κτλ. Είναι σημα-
ντικό, όμως, να τονιστεί ότι, για 
να υπάρξει ομάδα, θα πρέπει 
να υπάρχει αλληλεπίδραση των 
μελών της ομάδας ως προς την 
επίτευξη συγκεκριμένων διαδικα-
σιών και στόχων. Με άλλα λόγια, 
εάν η εργασία της ομάδας είναι 
τέτοια που απαιτεί την εξάρτηση 
του ενός μέλους από το άλλο 
για την ολοκλήρωσή της, τότε 
δημιουργείται μια πολύ ισχυρή 
δυναμική. 

Με βάση όλα τα παραπάνω 
κατανοούμε ότι δε μπορεί να ζήσει 
κανείς μόνος του, ανήκοντας στον 
εαυτό του και πουθενά αλλού. 
Η αντίληψη του ατόμου για την 
ταυτότητά του χαρακτηρίζεται από 
δύο στοιχεία: την αίσθηση του 
ανήκειν και την αίσθηση του δια-
φέρειν, που θεμελιώνονται μέσα 
στην οικογένεια. Αναζητώντας την 
ασφάλεια, το αναπτυσσόμενο 
παιδί τείνει να καλλιεργήσει και 
να τονίσει εκείνες τις πλευρές 
και τα γνωρίσματα του εαυτού 
του που γίνονται αποδεκτά, και 
να καταστείλει ή να απαρνηθεί 
εκείνα που αποδοκιμάζονται. Με 
αυτόν τον τρόπο, όμως, βιώνει 
μια εσωτερική σύγκρουση προ-
σπαθώντας να μείνει όσο πιο 
κοντά γίνεται στον εαυτό του, 
αλλά παράλληλα να ενταχθεί 
και στην ομάδα της οικογένειας 
θυσιάζοντας τα χαρακτηριστικά 
ή τα γνωρίσματα του εαυτού του 
που δε γίνονται αποδεκτά. 

Την ίδια σύγκρουση βιώνει 
μπαίνοντας και στην ομάδα των 
συνομηλίκων του είτε τη σχολική 
είτε τη φιλική, ενώ ως ενήλικας 
τα ίδια ακριβώς αμφιθυμικά συ-
ναισθήματα βιώνει όντας μέλος 
της επαγγελματικής του ομάδας 
πια. Προσπαθεί όσο γίνεται να 
ενταχθεί στην ομάδα αφομοιώ-
νοντας τους κώδικες επικοινωνίας 
της, τις νόρμες και τα όρια της, 
ενώ παράλληλα προσπαθεί να 
διατηρήσει την ατομικότητα του 
για να μην «καταστραφεί» τελικά 
εκείνη από την ομάδα και, εν 
τέλει, αφανιστεί. 

Επομένως, γίνεται εύκολα κα-
τανοητό ότι η αυτό-εικόνα και η 
αυτοεκτίμηση επηρεάζονται άμεσα 
από την ομάδα. Μέσα από την 
«κοινωνική σύγκριση» με τους 
ομολόγους μας στην ομάδα, 
παίρνουμε ζωτικές πληροφο-
ρίες για τον εαυτό μας ως προς 
το τι είμαστε και τι αξίζουμε. Η 
αίσθηση της αυτοαξίας ενθαρ-
ρύνει το ανήκειν σε μια ομάδα, 
όπως και αντίστροφα ο αποκλει-
σμός μειώνει την αυτοεκτίμηση. 
Ικανοποιούμαστε, δηλαδή, όταν 
μια ομάδα μάς αναζητά και μας 
αποδέχεται και στεναχωριόμαστε 
όταν μας αγνοεί και μας αποκλείει. 
Όταν αντιληφθούμε ότι μια ομάδα 
αρχίζει να μας απορρίπτει, αλλά-
ζουμε τη συμπεριφορά μας για να 
ξαναγίνουμε αποδεκτοί. Παράλ-
ληλα, αξιολογούμε αρνητικά την 
ομάδα που μας εξοστρακίζει και 
μειώνουμε τη δική μας θέληση 
να ανήκουμε σε αυτήν.

Με κάποιο τρόπο, είτε πιο 
έντονο ή λιγότερο, όλοι μας σε 
κάποιο βαθμό έχουμε βιώσει τα 
συναισθήματα που περιγράφηκαν 
παραπάνω με την εισαγωγή μας σε 
κάποια ομάδα και, είτε τα συνει-
δητοποιούμε είτε όχι, καθορίζουν 
σε πολύ σημαντικό βαθμό και τον 
άτυπο ρόλο που τελικά επιλέγουμε 
ως μέλος της ομάδας, καθώς και 
την επιτυχία μας στο έργο αυτής. 

Της Εβελίνας Κοκκίνη 
Σύμβουλος Καριέρας και  

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
Επιστημονική Συνεργάτης  

της Career In Progress  
(www.careerinprogress.gr)

Σωτήριον έτος 2014 και οι γυναίκες ακόμη  
θύματα διακρίσεων στην αγορά εργασίας

Μέσα και έξω από τον κύκλο (μέρος α’) 
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Βιομηχανία ανακύκλωσης στην περιοχή  της δυτι-
κής Θεσ/νίκης ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου

•30-35 ετών με πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση 
αγγλικών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
για άνδρες  και δικό του μεταφορικό μέσο.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aksa_cv@yahoo.gr

H εταιρία Foodlink Α.Ε. του ομίλου FDL, η ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη εταιρία logistics και η μόνη εταιρία του 
κλάδου εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΝ.Α), 
αναζητεί ένα άτομο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, 
στο Κέντρο Διανομής ΒΙ.ΠΕ. Σινδου, Θεσσαλονίκη:

Υπάλληλος Γραφείου  
Κίνησης (κωδ: CSTH14)

Περιγραφή θέσης: 
•Καθημερινή παρακολούθηση ροής παραγγελιών 
των αποθετών 
•Επικοινωνία με πελάτες και εξωτερικούς  
συνεργάτες 
•Επεξεργασία & έκδοση παραστατικών  
για παραγγελίες, επιστροφές και παραλαβές 
•Διαχείριση αντικαταβολών 
•Pallet management 
•Reporting  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία (1) έτους και άνω σε συναφή θέση 
σε εταιρία 3PL ή τμήμα Logistics εμπορικής εταιρίας 
•Εμπειρία σε χρήση SAP ή ERP θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη χρήση MS Office, με ιδιαίτερη βάση  
στο MS Excel 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού 
εργασιών 
•Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές που συμπεριλαμβάνουν 
συμμετοχή στο εταιρικό σύστημα αξιολόγησης  
και απολαβής bonus 
•Ευκαιρίες εξέλιξης σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρία

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού 
σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
fdlgroup.gr, σημειώνοντας τον κωδικό: CSTH14. 
Μόνο τα βιογραφικά που ανταποκρίνονται σε όλες 
τις προϋποθέσεις θα αξιολογηθούν. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται εμπιστευτικές. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Γραμματειακή Υποστήριξη 

για Απασχόληση στη Μύκονο

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

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

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι 
μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους 
τομείς της αναζήτησης εργασίας, του επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της ανάπτυξης επιχειρηματικής 
ιδέας. Για λογαριασμό συνεργάτη της, εκπαιδευτικού 
φορέα, αναζητά:

Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης 
Κάτοχο Voucher

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ (Word, Excel, 
Internet) 
•Ευγενική προσωπικότητα, άριστες επικοινωνιακές 
και οργανωτικές δεξιότητες 
•Ηλικία έως 29 ετών 
•Επιτυχών στο πρόγραμμα Voucher

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: info@careerinprogress.gr σημειώνοντας 
τον κωδικό «Γραμμ_Voucher»

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron στη Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει: 

Γραμματέα Διοίκησης

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ διοίκησης επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ, αρχειοθέτησης και εμπορικής 
διαχείρισης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις  
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: τηλ.: 23740/20.820, φαξ 
23740/24.707, e-mail: manager-chal@aegeanstar.
com. Υπόψη διοίκησης του ξενοδοχείου.

Γραμματέας
•Θέση: Υποδοχή. 
•Τόπος: Ηράκλειο Κρήτης

Απαραίτητα προσόντα: 3ετης προϋπηρεσία,  
οργανωτικές ικανότητες, άριστη γνώση  
και χρήση Η/Υ & Office, άριστη γνώση αγγλικών, 
αποδοτικότητα σε εργασία υπό πίεση.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα:, Λογιστικές  
γνώσεις, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στη σχε-
δίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας.

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail:  
jobs@sychem.gr με κωδικό θέσης ΓΥΚ1.  
Πληροφορίες για την εταιρεία μας στο website: 
www.sychem.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
To ξενοδοχείο ‘’Πέτρα & Φως’’ στο Οίτυλο Λακωνίας 
ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λειτουργίας

Καθήκοντα θέσης: 
•Παρακολούθηση και συντονισμός της λειτουργίας 
όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου 
•Τήρηση διαδικασιών και αποστολή αναφορών 
προς τη διοίκηση  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυνατότητα μόνιμης κατοικίας στο τόπο  
δραστηριότητας 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με 
πρόσφατη φωτογραφία αναφέροντας την θέση στο 
e-mail: hotel@schellas.gr

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

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

Business Development  
Companion in Greece

We offer you: 
•A possibility to start your own local business based 
on our know-how, experience and infrastructure; 
•High degree of autonomy and flexible work hours; 
•Possibility to work from your home office; 

•Working with a team of professionals within  
the international network; 
•Excellent development opportunities.  
Requirements: 
•Well-developed communication skills; 
•Project management experience will be a benefit; 
•Experience in matchmaking and online 
communications is a great advantage (users 
attraction to the website); 
•Leading character; 
•Good english communication skills both oral  
and written will be a plus; 
•Advanced PC&internet user.  
What we offer: 
•Income: EUR 2000 - 2500 per month. Details  
to be discussed at the interview.

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

Randstad Hellas is seeking on behalf of its client 
(based in Patras) a dynamic:

 Product  
Development Engineer

Αρμοδιότητες/responsibilities

Job purpose: As member of the product development 
team, the right incumbent will lead the development of 
new products and expand existing range in accordance 
with safety and environmental legislations, to 
ensure customer satisfaction and to support the 
achievement of the company’s short and long term 
business objectives.

•Accountable for delivering engineering sound 
solutions for the development projects to meet 
cost, quality and “in-scope” objectives.  
•Design in Pro-E, test and validate the technical 
solutions within the framework of product 
development projects; ensure that the customer’s 
requirements are correctly perceived and properly 
reflected on the designs.  
•Follow up the design work, plan and follow 
closely the engineering prototype preparation  
in alignment with development brief requirements 
(DBR); ensure that the feedback from prototypes  
is appropriately analyzed and incorporated  
in the technical files.  
•Cooperate with other PD engineers and lab 
engineers as well as other stakeholders aiming  
a high quality product by analyzing the feedback, 
the observations and the results of all the test 
tasks.  
•Coordinate the activities for the full compliance 
of the product, as far as performance and safety 
is concerned, in collaboration with the electrical 
engineer.  
•Ensure that projects are processed according  
to the procedures and priorities; monitor  
and manage the budget execution, according  
to the projects’ needs.  
Προσόντα/requirements 
•Bachelor or MS in mechanical engineering  
•Strong CAD tool software knowledge  
(Pro-E software knowledge is desirable)  
•3+ years of relevant experience in an industrial 
environment (experience on multinational 
company will be considered positively)  
•Professional experience on manufacturing  
and/or design of industrial products  
(preferably household appliances)  
•Proficient user of the english language  
and IT literate  
•Executing with excellence  
•Project management skills  
•Team and integrated working  
•Creative, focused, reliable  
•Sound business and professional ethics

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

Send your CV to the following link: www.randstad.
gr/index.php?pageid=55&pubID=4216. Follow us on: 
Linkedin, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

 
Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο 
promotion marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους/ νέες για να εργασθούν ως:

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς 
με έδρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη,  
Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  

να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άδεια οδήγησης  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούνται μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα 
παραπάνω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους με συνοδευτική επιστολή μέχρι 27/11/2014 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tradesupport@msps.
net αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό της περι-
οχής που επιθυμούν να εργασθούν και συγκεκριμένα: 
Αττική (κωδ MAT), Θεσσαλονίκη (κωδ ΜΘ), Πάτρα 
(κωδ ΜΠ), Ηράκλειο (κωδ ΜΗΡ).

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει: 

Σύμβουλους Διαφήμισης 
με έδρα τη Λάρισα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων 
διαφημιστικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα/θέση 
εξωτερικών πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word, PowerPoint, Internet) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Πολύ καλή γνώση & ενεργή εμπλοκή με τα social 
media 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για τους άντρες υποψηφίους   
Συνεκτιμώμενα προσόντα:  
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση   
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γ. 
Αβέρωφ 26-28, 142 32, Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 
210 9204172. E-mail: hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών 
σημειωμάτων.

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

Υπεύθυνο Εξαγωγών  
Κωδικός Θέσης: (ΥΕ)

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος/α πρέπει  
να έχει απαραιτήτως τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, ή εμπορικής /
οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα, 
•Υποχρεωτική 10ετή εμπειρία στο χώρο  
των εξαγωγών και του εμπορίου με το εξωτερικό, 
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•Υποχρεωτική εμπειρία στο χώρο της ένδυσης, 
υπόδησης και αξεσουάρ, 
•Άριστη γνώση Ιταλικής, ισπανικής αγγλικής 
γλώσσας, 
•Άριστη Χρήση Η/Υ,  
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, 
ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση,ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας, 
•Ηλικία έως 45 ετών.

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

 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του digital marketing, η 
εταιρία Perideo Group αναζητά:

 Digital Marketing Assistant
Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και παρακολούθηση σε καθημερινή 
βάση sites και e-shop (παραγγελίες, επιστροφές, 
επικοινωνία με πελάτες)  
•Διαχείριση και ενημέρωση «δεδομένων»  
στην ιστοσελίδα μας.  
•Upload νέων προϊόντων,  
•Ιδέες και προτάσεις προωθητικές ενέργειες on line  
•Ανάπτυξη, υλοποίηση δημιουργικής στρατηγικής 
και έλεγχος ενεργειών που συμβάλουν  
στην επίτευξη των εμπορικών στόχων  
(π.χ. πωλήσεις, αναγνωσιμότητα, αύξηση  
επισκεψιμότητας). 
•Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικής on line 
marketing, 
•Αξιολόγηση και έρευνα ανταγωνισμού, συνθηκών 
αγοράς και νέων τεχνολογιών   
Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, μάρκετινγκ ή IT 
•Άριστα αγγλικά και ελληνικά 
•Βασικές ικανότητες copywriting 
•Γνώση του netvolution, ανάλυση keywords,  
γνώσεις on line marketing και social media,  
αξιολόγηση Google Analytics,  
•1-2 χρόνια εμπειρία σε σχετική θέση  
•Εξαιρετική γνώση και δεξιότητες  
στο χειρισμό e-commerce και θέματα  
που σχετίζονται με Internet και digital περιβάλλον   
Επιπλέον προσόντα: 
•Multi-tasking / ικανότητα χειρισμού ενός συνόλου 
καταστάσεων ταυτόχρονα. 
•Οργανωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα  
και ικανότητα επικοινωνίας  
•Δεξιότητες κριτικής σκέψης και προσαρμογή  
σε ένα εξαιρετικά γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων 
τεχνολογιών  
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
dmarketing@perideo.gr

Ο πελάτης μας ανώνυμη εμπορική εταιρία λόγω της 
συνεχούς ανάπτυξης της αναζητά για κατάστημα super 
market με έδρα τη Μύκονο:

Store Manager 
(SM/1114)

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή και επικερδή διαχείριση 
του καταστήματος με χώρους πώλησης 1500τμ και 
20 άτομα προσωπικό. Πέρα από την καθημερινή λει-
τουργική διαχείριση σύμφωνα με τα πρότυπα καλής 
λειτουργίας ο κάτοχος της θέσης πρέπει να έχει την 
εμπορική αντίληψη ώστε να εκπληρώνονται οι εμπορικοί 
στόχοι, την ικανότητα διαχείρισης προσωπικού αλλά 
κυρίως την πελατοκεντρική αντίληψη για την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Η ομαλή λειτουργία του χώρου και ο συντονισμός 
των επιμέρους τμημάτων του καταστήματος. 
•Η εμπορική παρακολούθηση, ο έλεγχος  
και λογιστικό κλείσιμο ταμείων, καθώς  
και η παραγωγή αντίστοιχων αναφορών 
•Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού  
(επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση, διαμόρφωση 
εβδομαδιαίου προγράμματος και αδειών) 
•Η παρακολούθηση του ανταγωνισμού και  
ο σχεδιασμός αντίστοιχων προωθητικών ενεργειών. 
•Η οργάνωση και η διαμόρφωση των χώρων 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια σχετικής  
προϋπηρεσίας σε διαχείριση καταστήματος  
τροφίμων (Super Market, ή Delicatessen). 
•Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή συναφούς  
κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση αγγλικών ή και δεύτερης γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εξοικείωση με πρόγραμμα 
εμπορικής/ ταμειακής διαχείρισης. 
•Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και προσήλωση  
σε δείκτες ποιότητας. 
•Εμπορική αντίληψη και ικανότητα ανάλυσης  
αριθμητικών δεδομένων. 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 
•Ομαδικό πνεύμα και συνέπεια.

Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε μία ισχυρή και 
εύρωστη οικονομικά εταιρία η οποία προσφέρει προ-
οπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης θα 
πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας 
σημείωμα μέσω του link: http://pfb.applymycv.gr/form.
asp, με κωδικό SM/1114, ώστε να συμμετάσχετε στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια 
στην επεξεργασία όλων των αιτήσεων. Follow us to 
Linkedin, Twitter, Facebook, so as to be immediately 
informed about our latest news and ads!

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός PRAXIS που δραστηρι-
οποιείται σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης ενηλίκων 
(ΙΕΚ, ΚΕΔΙΒΙΜ 2 κλπ), στα πλαίσια της διαρκούς επέ-
κτασης των δραστηριοτήτων του, αναζητά:

Στέλεχος Λογιστηρίου στη Χαλκίδα 
(Πλήρους Απασχόλησης)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λογιστικής  
Άριστες γνώσεις: 
•Καταχωρήσεων σε Βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
•Συμφωνίες προμηθευτών / πελατών / όψεως κλπ, 
•Χρήση του Taxis Net (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ,  
συγκεντρωτικές πελατών κλπ) 
•Θεμάτων φορολογίας επιχειρήσεων 
•Απαραίτητη η επαρκής προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχες θέσεις λογιστηρίου, κατά προτίμηση 
σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών ή σε λογιστικά - 
φοροτεχνικά γραφεία της ελεύθερης αγοράς. 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογραφημένης 
λογιστικής 
•Ικανότητες επικοινωνίας και επίλυσης εργασιακών 
προβλημάτων 
•Συνεργατική - ομαδική (και όχι ανταγωνιστική) 
λειτουργία μέσα στο εργασιακό περιβάλλον 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Συνεκτιμώνται και είναι επιθυμητά τα παρακάτω 
προσόντα: 
•Δικαίωμα υπογραφής ως λογιστής 
•Γνώση ασφαλιστικών και μισθοδοτικών θεμάτων 
•Γνώση σύνταξης και ανάλυσης ισολογισμών 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Προσφέρονται: 
•Μισθός ανάλογος με τα προσόντα 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα εξέλιξης, ανάλογα με τις επιδόσεις 
•Διαρκής επιμόρφωση και κατάρτιση

Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος 
στο e-mail: ptzovlas@kekpraxis.gr

 
Η εταιρεία υποδημάτων ανατομικά ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 
ΑΕ ζητά:

Βοηθό Λογιστή/Λογίστρια 
για Πλήρη Απασχόληση

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον ελληνικό 
χώρο πάνω από 40 χρόνια, αντιπροσωπεύει επώνυμες 
μάρκες ανατομικών υποδημάτων όπως η Birkenstock, 
η Gabor, η Mephisto, η Donna, η Serena κ.α, οι οποίες 
είναι καταξιωμένες παγκοσμίως.

Η θέση αφορά άνδρες ή/και γυναίκες ηλικίας 30 - 40 
ετών, με έδρα την περιοχή Αγ. Δημητρίου στην Αθήνα.  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Η πολύ καλή γνώση και εμπειρία: 
-Του ελέγχου και της λογιστικής παρακολούθησης 
καταστημάτων λιανικής 
-Του ελέγχου και της παρακολούθησης  
των πελατών χονδρικής 
-Της παρακολούθησης των αγορών  
και την κοστολόγηση των εισαγωγών 
•Τον έλεγχο και την διαχείριση των αποθηκών 
•Του ελέγχου της εφαρμογής της εμπορικής  
& πιστωτικής πολιτικής  
•Στον έλεγχο και την λογιστική παρακολούθηση 
εταιρειών Γ κατηγορίας 
•Εμπειρία σε ERP και γνώση του Atlantis  
θεωρείται προαπαιτούμενο προσό 

•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ 
•Γνώση αγγλικών κρίνεται σκόπιμη  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Μισθό ανάλογα με τα προσόντα

Αποστολή των βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@sakellaris.gr

 Data Entry Officer - Αθήνα
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία 
της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγικό σχεδι-
ασμό και στη δέσμευση της στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού PC και γνώση αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση 
•Έμφαση στην καταχώρηση δεδομένων  
σε λογισμικά συστήματα  
•Ευχέρεια στην χρήση ERP 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα  
•Συστάσεις απαραίτητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 8:30 έως 17:00 στη Νέα 
Κηφισιά
Αποστολή βιογραφικών: στο fax: 210 6201332 στο 
e-mail: nio@gcp.gr, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Αυγής 60, 145 64, Κηφισιά, website: www.gcp.gr

 
Η εταιρεία MART HELLAS ζητά να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή

Προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών  
σε εμπορική εταιρεία με διπλογραφικό σύστημα 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση του λογιστικού 
προγράμματος BUSINESS SUITE της ENTERSOFT 
•Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
supplies@marthellas.gr υπ΄όψιν Κας Τάνιας 
Τσουράκη.

 
Eurofast is looking to recruit an:

Accountant  
for their Οffice in Athens

Eurofast is a boutique international professional services 
organisation employing over 220 people in South East 
Europe and East Mediterranean and managed by a 
team of professionals capable of addressing all client 
needs in all the countries of operation in the Region 
in one single meeting, using one single language 
for all the countries involved. The fact that all local 
Eurofast companies are fully fledged subsidiaries of 
Eurofast enables us to implement and maintain a uniform 
region-wide management policy with the same client 
focused approach and partner led personal service.
Position: Accountant  
Job description 
He/she will: 
•Prepare, examine, and analyze accounting records, 
financial statements, and other financial reports  
to assess accuracy, completeness, and 
conformance to reporting and procedural standards 
•Compute taxes owed and prepare tax returns, 
ensuring compliance with payment, reporting  
and other tax requirements. 
•Analyze business operations, trends, costs, 
revenues, financial commitments, and obligations, 
to project future revenues and expenses  
or to provide advice. 
•Report to management regarding the finances  
of establishment 
•Develop, maintain, and analyze budgets, 
preparing periodic reports that compare budgeted 
costs to actual costs. 
•Prepare and process payroll for existing Eurofast 
clients.  
Qualifications 
The ideal candidate should possess: 
•Bachelor’s degree in accounting or in business 
related fields 
•MBA (will be considered as an asset) 
•Fluency in greek and english language 
•At least 5 years proven work experience 
•Well-developed interpersonal skills. 
•Decision-making abilities, accuracy  

and thoroughness, promptness and dependability. 
•Excellent technical writing & verbal 
communication skills. 
•Remuneration
Eurofast offers a competitive remuneration package 
and the opportunity to grow into a fast developing 
organization acquiring an international promising career.

Contact details: The interested candidates are requested 
to send their curriculum vitae to the following e-mail: 
antonis.gavrielides@eurofast.eu with reference code: 
ACC/ GR.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Senior Accountant  

for Bucharest - Romania

Who is Genpact? Genpact is a global leader in transforming 
and running business processes and operations.
Our service portfolio includes finance & accounting, 
banking & insurance, procurement & supply chain, 
collections & customer service, enterprise application, 
IT infrastructure management and smart decision 
services.
Currently over 64,000 employees manage 4,700+ 
processes in 30+ languages, from a global network of 
over 70+ operation centers, in 24 countries. We cover 
multiple industry verticals, such as automotive, banking 
and finance, insurance, manufacturing, pharmaceuticals, 
telecommunication, transportation & logistics.
Genpact Europe is present in 4 countries, through 
11 delivery centers and with a number of over 3,600 
employees. We are offering services in more than 
20 languages, for over 50 clients.
That’s why we are known to GENerate imPACT.  
What are we looking for? 
•Advanced Greek level 
•Economic background 
•Knowledge of end to end closing & reporting 
cycle 
•4 years and experience in general accounting  
is preferred 
•Computer skills related to Microsoft Office - 
Excel, Outlook, Word  
What will your job be about? 
•General accounting tasks (GL account 
maintenance, journal entries, closing activities, 
reporting), asset accounting (capitalization, 
depreciation, amortization) and cost accounting. 
The candidate will have to perform the closing  
and month end reporting under very tight 
deadlines. 
•Below are some of the tasks to be performed: 
-Develop accounting period-end timetables 
according to business guidelines 
-Ensure that trial balance is the times, especially 
bank transactions, fixed assets accounts, accounts 
receivable and payable transactions 
-Close & reconcile sub ledgers: AP, AR, inventory, 
fixed assets, bank accounts 
-Analyze and book recurring, reclassification  
and allocation of journal entries as per 
instructions from the business 
-Book accruals and provisions received from  
the client 
-Reconcile intercompany 
-Reconcile relevant B/S accounts 
-Complete relevant management reports  
for submission to corporate on a timely basis 
-Prepare and send consolidation report  
to corporate 
-Preparation of working papers for VAT return  
What do we offer? 
•The opportunity to build a long-term career 
within a stable multinational environment 
•Extensive training 
•Meal tickets 
•Medical insurance 
•Life insurance 
•Bonuses based on performance
Send your CV to the following e-mail: cristina.
apostol@genpact.com or daniela.plesea@genpact.com 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 
Γραφίστας-τρια 

στη Θεσσαλονίκη

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

Τα καθήκοντά σας: Ανήκετε στον τομέα διαφήμισης 
και εργάζεστε στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις, στη 
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συνέχεια στη σελ. 10

Σίνδο Θεσσαλονίκης. Είστε υπεύθυνος-η για τη δημι-
ουργία εντύπων, αφισών, γραφιστικών εφαρμογών και 
την επεξεργασία φωτογραφιών. Συμμετέχετε ενεργά 
στο σχεδιασμό και τη δημιουργία του διαφημιστικού 
υλικού της εταιρίας. Αποτελείτε μέρος μίας δημιουρ-
γικής ομάδας και συνεργάζεστε με άλλα τμήματα για 
την υλοποίηση νέων concept.

Το προφίλ σας: Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώ-
τατης εκπαίδευσης στη Γραφιστική, με διετή σχετική 
προϋπηρεσία και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση δημιουργικού υλικού. Διαθέτετε άριστες 
γνώσεις επεξεργασίας ψηφιακού υλικού σε περιβάλ-
λον Mac OS X (Indesign, Photoshop, Illustrator κ.ά.), 
καθώς και χειρισμού εφαρμογών MS-Office (Excel, 
Word, Powerpoint). Γνωρίζετε άριστα Αγγλικά ενώ 
θα εκτιμηθεί η γνώση Γερμανικών. Παράλληλα, σας 
διακρίνουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνέπεια και 
ομαδικό πνεύμα. Απαραίτητη η αποστολή portfolio 
μαζί με το βιογραφικό σας.

Τι προσφέρουμε: Απασχολείστε σε ένα ενδιαφέρον, 
εξελισσόμενο αντικείμενο, σε ένα σύγχρονο και οργα-
νωμένο περιβάλλον. Αμείβεστε με ελκυστικές απο-
δοχές, επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας 
είστε έτοιμος-η να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις 
της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της 
εταιρίας μας.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε 
το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο 
του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην Online 
φόρμα, μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/
SID-07684078-62404F9F/lidl_gr/hs.xsl/4193_39689.
htm Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή 
του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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

Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων   
(Μερική Απασχόληση -5ωρη)

Περιγραφή θέσης: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων  
και υπηρεσιών του ομίλου Forthnet - Nova  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Γνώση Η/Υ 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
& διαπραγματευτικές ικανότητες  
Προσφέρεται: 
•2 εβδομάδες αρχική εκπαίδευση με κανονικές 
αποδοχές 
•Σταθερός μισθός (370€) και ασφάλιση & μηνιαίο 
bonus βάσει επίτευξης στόχου 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (09.30 - 14.30  
ή και 16.00 - 21.00) 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια). 
•Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας  
& οικογενειακής κατάστασης  
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: nchatzi@telephonenet.gr 
•Fax: 211 1030 511

Φοιτητές / Φοιτήτριες

Η Ηellas solar Telecoms ιδρύθηκε το 2006 και είναι 
μέλος εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστι-
κών προϊόντων, φωτοβολταϊκών συστημάτων και της 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

H εταιρία Hellas Solar Telecoms, αναζητά  
για το τμήμα call center, φοιτητές/τριες.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  

υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόv  
Παροχές: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική  
κάλυψη 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη 
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα 
και ικανά στελέχη 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρο Πανόρμου)  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr 
ή στο τηλέφωνο: 210 6713111.

Η TFB είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανά-
πτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων. Η 
TFB επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της εργαζόμε-
νους, οι οποίοι:

Θα Απασχοληθούν σε Τηλεφωνικό Κέντρο  
Εξερχόμενων Κλήσεων ή θα  

Επισκέπτονται Πελατολόγιο της Εταιρείας  
Μέσω Προκαθορισμένων Ραντεβού

Πρόκειται για 5νθήμερη εργασία (ΔΕΥ-ΠΑΡ)  
ωράριο 9-3 (πρωινό).  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θεωρείται  
επιπρόσθετο προσόν  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική  
κάλυψη, και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
(όχι ποσοστά) 
•Σταθερά μηνιαία bonus επίτευξης στόχων 
•Πρόσθετα εβδομαδιαία bonus απόδοσης 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Βήμα - βήμα εκπαίδευση στην τηλεφωνική  
επικοινωνία 
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα από το μετρό  
(στάση Άγιος Ιωάννης)

Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 211 7151500. 
Στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: 
tfbbackoffice@gmail.com

Στελέχη για το Τμήμα  
Προώθησης Τηλεφωνίας της Wind

H εταιρία ΤΕΛΕΣΕΝΤΕΡ ΙΚΕ, ζητά υποψήφιους για 
5ωρη πρωινή απασχόληση για το τμήμα προώθησης 
τηλεφωνίας της Wind.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα στην επικοινωνία  
& τη διαπραγμάτευση 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Διάθεση για εργασία 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί  
Προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, ανεξαρτήτως πωλήσεων 
•Ευέλικτο ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα- 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από εμπειρία & ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο & ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον  
Εύκολη προσβασιμότητα (8’ απόσταση από το μετρό 
Σεπολίων).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ak.telestorm@gmail.com. Τηλ. επικοινωνίας  
213 0108402.

Άτομα για Τηλεφωνική 
Προώθηση Προγραμμάτων

Ο όμιλος BFS GROUP δραστηριοποιείται στο χώρο των 
τηλεπωλήσεων & της εξυπηρέτησης πελατών και ζητεί 
άμεσα άτομα με σκοπό την τηλεφωνική προώθηση των 
προγραμμάτων των ομίλων της Wind (σταθερής - κινητής 
τηλεφωνίας και internet), της Forthnet (τηλεφωνία, 
Internet), της Nova (συνδρομητική τηλεόραση), της 
Citibank (τραπεζικές υπηρεσίες) και της πανελλήνιας 
κάρτας υγείας (παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας 19-55 ετών 
•Τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου 

•Ευχέρεια & άνεση στην επικοινωνία 
•Υψηλοί στόχοι  
Προσφέρονται: 
•Ο υψηλότερος μισθός της αγοράς 
•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Επαγγελματική σταδιοδρομία 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο)          
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο) 
•Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς σε μετρό)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  hr@bankfs.gr  ή 
στο τηλέφωνο 211 1038555, website: www.bfsgroup.gr

Promotion- 
merchandisers

Η GREEN PROMOTIONS μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, ζητά:

Εμφανίσιμες Προωθητήρες 
(Με κωδ. ΕΠ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή εμφάνιση, με ύψος 1.70 και άνω. 
•18-30 ετών. 
•Επικοινωνιακή δεξιότητα, ευχέρεια λόγου. 
•Απαραίτητη γνώση 2 ξένων γλωσσών (περισσότερες 
γλώσσες θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν). 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον 
και να εκπαιδευτεί. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του promotion.  
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να αντα-
ποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακα-
λούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους καθώς και 
φωτογραφίες μέσω e-mail στο: hr@greenpromotions.gr, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης εργασίας.

Στελέχη  
Προώθησης Προϊόντων

Μεγάλος όμιλος εταιριών, ο οποίος δραστηριοποι-
είται τόσο σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όσο και 
στο ευρύτερο φάσμα παροχής υπηρεσιών, δημιουργεί 
νέες θέσεις εργασίας στις διευθύνσεις προώθησης 
προϊόντων των επιχειρησιακών του μονάδων.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών και 
•Οργανωτική ικανότητα και μεθοδικότητα

Το “πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας, ασφα-
λιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης εκπαίδευσης 
είναι δελεαστικό.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτριες

(Πλήρους και μερικής απασχόλησης για το corner 
μας στο Attica Mediterranean Cosmos στη Θεσ/νίκη).
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, σε εταιρία ένδυσης, 
τουλάχιστον 3 ετών. 
•Ευχάριστος και επικοινωνιακός χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Word - Excel - Powerpoint 
- internet) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:
Πωλητές / Πωλήτριες για Πλήρη Απασχόληση, 

για το Κατάστημα στo Ηράκλειο Κρήτης 
Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, 
e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2014055.

 
Υπεύθυνος Καταστήματος

Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και ειδών 
βρεφανάπτυξης για τα καταστήματα της στην Αττική.
Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών βρεφανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9887829  
αναγράφοντας τον κωδικό ATH- MNG.

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε 
αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες

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

 
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση) στoν Περισσό

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

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασί-
ες στο κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, 
τον ανεφοδιασμό των ραφιών, την τακτοποίηση της 
αποθήκης και την προετοιμασία των απογραφών. 
Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και 
ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση των εμπο-
ρευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και 
την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι 
σημαντικά για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα 
και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πε-
λάτες. Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
Σας αρέσει η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι. 
Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη ερ-
γασία με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές και 
ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και 
οργανωμένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας 
παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, 
ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας 
μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψε-
τε το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) 
στην Online φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας 
μέσω του link:  http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-
07684078-62404F9F/lidl_gr/hs.xsl/4193_39690.htm. 
Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του 
βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

 
Υπεύθυνος Καταστήματος

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά υπεύθυνο καταστήματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση με μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις 
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•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  
& προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα  
Προφίλ υποψηφίου/επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: jobs@paulgreece.com 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Open System Software, εταιρεία πληροφορικής με 
ειδίκευση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημά-
των και παροχή υπηρεσιών  σε επιχειρήσεις, αναζητά:

Πωλητή 
Για την προώθηση και πώληση λογισμικών  
προγραμμάτων.  
Οι υποψήφιοι για τη θέση χρειάζεται να διαθέτουν: 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση 
•Κατοχή τίτλου σπουδών σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.  
θα προσμετρηθεί θετικά 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ και Ίντερνετ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και δίπλωμα οδήγησης 
μηχανής

Για υποβολή βιογραφικού, e-mail: sales@opensystem.gr
 

Sales Support Engineer

Εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο συ-
στημάτων αποθήκευσης ενέργειας ζητά Sales Support 
Engineer. Αναφερόμενος στο διευθυντή πωλήσεων 
θα είναι υπεύθυνος για την επαφή με πελάτες, κυρίως 
στην Ευρώπη, την άμεση επικοινωνία με το εργοστάσιο 
στο εξωτερικό και την οργανωτική υποστήριξη της 
διοίκησης για την καλύτερη ανάπτυξη των αγορών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 27 - 35 ετών. 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή xημικού ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού. 
•Αγγλικά άπταιστα & επιθυμητή η γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας. 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ. 
•Εμπειρία 2-6 χρόνια σε ανάλογη θέση στον χώρο 
των βιομηχανικών πωλήσεων. 
•Υπάρχει σοβαρή προοπτική άμεσης εξέλιξης  
του στελέχους σε sales engineer.    
Παρέχεται καλό πακέτο αποδοχών και bonus βάσει 
στόχων.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα αναγράφοντας τον κωδικό S.S.E./AM στο 
e-mail: alamrop@gmail.com

 
 Ο όμιλος πολυτελών ξενοδοχείων Domotel επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό του: 

Στέλεχος Πωλήσεων   
(με έδρα τη Θεσσαλονίκη) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων ή ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχειακές 
πωλήσεις και γνώση της τουριστικής αγοράς. 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα.  
•Άριστη γνώση αγγλικών.  
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office). 
•Μεταφορικό μέσο και δυνατότητα ταξιδιών.   
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές. 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας. 
•Internet sales skills και γνώση Fidelio. 
•Εμπειρία σε αγορές εξωτερικού. 

Παροχές: Ανταγωνιστικό πακέτο σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον με διαρκή ανάπτυξη, με συνεχή 
εκπαίδευση και υποστήριξη, καθώς και προοπτικές 
εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με μία φωτογραφία, 
στη διεύθυνση: hr@domotel.gr. (Για όλα τα βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

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

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

Αρμοδιότητες: 
•Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών  
για το τμήμα πωλήσεων 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου 
•Social media  
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη  
θέση 
•Μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων 
•Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό 
πωλητών 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα, ομαδικό 
πνεύμα, καλή στην επικοινωνία, τη διαχείριση  
του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες επίλυσης  
προβλήματος 
•Άριστη γνώση του MS Office και Internet

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

 
Πωλητές Εξαγωγών

H Human Resources Expertise, HRM Consulting, 
Coaching, Training, αναζητεί 1 υποψήφιο για sales 
development και 1 υποψήφιο ως Account Manager 
για γνωστή δυναμική εταιρεία στον κλάδο των τρο-
φίμων. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πλαισιώσουν την 
ομάδα των εξαγωγών των προϊόντων της εταιρείας. 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι διαθέτουν: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση με εξειδίκευση  
στο διεθνές εμπόριο. 
•Εμπειρία πωλήσεων στον χώρο των τροφίμων 
2-8 χρόνια, έχουν δυνατότητα να ταξιδεύουν  
σε Ευρωπαϊκές χώρες 
•Άπταιστα αγγλικά και μια επιπλέον γλώσσα  
•Ευγένεια, πειθώ και επιρροή, αποτελεσματικές 
διαπροσωπικές σχέσεις.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•προοπτικές ανάπτυξης σύμφωνα με την επιθυμία, 
τις δυνατότητες  και την αποτελεσματικότητα  
του υποψηφίου,  
•υποστήριξη και εκπαίδευση.  
•Η αμοιβή περιλαμβάνει αποδοχές και bonus  
επί των αποτελεσμάτων.

Please write in your e-mail subject and in your cover 
letter: SDAM to the following e-mail: rec@hre.gr. 
Human Resources Expertise, HRM Consulting, 
Business and Executive Coaching, Training, 90, Kifisias 
Avenue, 151 25 Athens, Greece. Tel: +302108764831, 
+302108160255, website: www.hre.gr. All our Job 
offers are in LinkedIn and/or in Facebook Join our 
group The Rebounders. “We take care of the people 
who take care of your business”.

H Ergotrak, μέλος του ομίλου εταιριών Σφακιανά-
κη, αντιπρόσωπος και διανομέας βαρέων οχημάτων, 
μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού με έδρα 
την Αθήνα, αναζητά νέο και δυναμικό άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης στη Μάνδρα Αττικής:

Στέλεχος Πωλήσεων  
Ανταλλακτικών (κωδ. Θέσης 1018)

Αρμοδιότητες 
•Προώθηση και πώληση ανταλλακτικών  
που αντιπροσωπεύονται από την εταιρία 
•Εξυπηρέτηση πελατών, συνεργείου 
•Παρακολούθηση παραγγελιών και αποθήκης 

Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής κατά 
προτίμηση ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη σε αντίστοιχη θέση  
τμήματος πωλήσεων 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών Ms-office 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 
•Ηλικίας έως 35 ετών  
Παροχές εταιρίας 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Πρόσθετη οικονομική παροχή (bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: e.fifa@ergotrak.gr ή μέσω 
fax στον αριθμό 210 6293450, ή στη διεύθυνση: 
Ergotrak, Θέση Πάτημα, 19600 Μάνδρα Αττικής. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευ-
τικές. Website: www.ergotrak.gr

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

Εξωτερικούς Πωλητές  
(Ένδειξη: ΕΠ-14Θ)

Απαιτούμενα προσόντα: 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις 
door to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός, ένσημα και bonus) 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό  
περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται με την 
αντίστοιχη ένδειξη υπ’ οψιν Κας Βασιλειάδου, e-mail: 
fragon@sakkoulas.gr, fax: 2310 546812. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

H διαφημιστική εταιρία Grafima επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνους Πωλήσεων 

Για το τμήμα διαφήμισης (ένθετα Κυριακάτικων 
εφημερίδων και ειδικές εκδόσεις).  
Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου μέσω  
τηλεφωνικών επαφών και επίσκεψης  
σε δυνητικούς πελάτες 
•Ανίχνευση νέων επαγγελματικών ευκαιριών  
στην αγορά 
•Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με πελάτες καθώς 
και follow up  
Προφίλ υποψηφίου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Άριστη επικοινωνία και υψηλή διαπραγματευτική 
ικανότητα 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
Ms Office 
•Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή διαχείριση χρόνου 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Επικοινωνία 
•Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  
grafima@otenet.gr

 
Η εταιρεία ΡΟΔΟΠΗ Α.Ε ‘’Γαλακτοκομείο Ξάνθης’’, 
ζητά να προσλάβει άμεσα εργαζόμενο για τη:

Στελέχωση  
του Τμήματος Πωλήσεων

Προδιαγραφές υποψηφίου 
•Ηλικία απαραίτητα έως 30 ετών 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ από πολυτεχνική ή οικονομική 
κατεύθυνση 
•Επαρκείς γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
•Καλή αντίληψη και γνώση στον χειρισμό Η/Υ 

Η επιχείρηση προσφέρει 
•Συνεχή επιμόρφωση και σοβαρές προοπτικές 
εξέλιξης

Αποστείλατε βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: info@rodopi-sa.gr

 
Η εταιρεία Vodafone αναζητά νέους και νέες για την 
κάλυψη θέσεων:

Εξωτερικού Πωλητή

Οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν εκπρόσωποι 
προώθησης πακέτων καρτοκινητής Vodafone.  
•Το ωράριο πλήρους απασχόλησης θα είναι  
από τις 9:00 μέχρι και τις 17:00 κατά τις εργάσιμες 
μέρες ΔΕ-ΠΑ. 
•Υπάρχει δυνατότητα μερικής απασχόλησης  
(4 ώρες).  
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης 
προαιρετικά Σάββατο και Κυριακή και για τα δυο 
είδη απασχόλησης.  
Τα σημεία εργασίας είναι εύκολης πρόσβασης  
με τα ΜΜΕ.  
Απαιτούμενα προσόντα υποψήφιου: 
•Απόφοιτος λυκείου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων. 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα. 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία. 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα. 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μηνιαίο μισθό (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). 
•Bonus παραγωγικότητας στην επίτευξη  
των στόχων. 
•Ασφάλιση ΙΚΑ. 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση. 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Συνεχής καθοδήγηση - υποστήριξη από έμπειρα 
στελέχη της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•Εύρεση πελατών για την προώθηση της καρτοκι-
νητής Vodafone. 
•Εκπλήρωση των μηνιαίων στόχων.  
Αποστολή βιογραφικού των υποψήφιων  
στο e-mail: vf416hunter@gmail.com

Πωλητές ή Πωλήτριες  
για την Περιοχή της Θεσσαλονίκης  

(Βόρεια Ελλάδα) 
 Κωδικός: ΠΘΕΣ 

Αναλυτική περιγραφή: 
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Μεθοδικότητα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και πτυχίο στο marketing 
/ πωλήσεις

Η εταιρεία προσφέρει εταιρικό αυτοκίνητο ικανο-
ποιητικές αποδοχές (μισθό και bonus). Προοπτικές 
εξέλιξης.

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιογραφικά στο e-mail: 
dtsagris@papafili.gr και στο fax: 27410 49793. Μύλοι 
Παπαφίλη Α.Ε. Αλευροβιομηχανία Καλαμάκι Κορινθίας, 
φαξ 27410 49793, website: http://www.papafili.gr

 
Η MD Professionnel, εταιρία παραγωγής και εμπο-
ρίας προϊόντων μακιγιάζ με 28ετή δραστηριότητα στο 
χώρο ζητεί:

Υπεύθυνο /η Πωλήσεων  
Περιοχής για την Β. Ελλάδα

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
•Την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής  
και της στρατηγικής της εταιρίας με στόχο  
την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
πωλήσεων και εισπράξεων 
•Την ανάπτυξη καλών σχέσεων με όλους τους 
πελάτες της ευθύνης του καθώς και την δημιουργία 
αποτελεσματικού customer service 
•Ανάπτυξη της διανομής των προϊόντων  
και εύρεση νέων πελατών 
•Παραγγελιοληψία, merchandising και διευθέτηση 
υπολοίπων.  
Απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις: 
•Μόνιμος κάτοικος Θεσ/νίκης 
•Ηλικία έως 35 χρονών 
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Επιθυμητά προσόντα: 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο  
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@arnos.co.gr. 
Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρεται ο κω-
δικός θέσης.

Language Experts / Translators

ESTeam AB (www.esteam.se) a Swedish language 
technology company, seeks language experts/ 
translators to collaborate with its Athens, Greece office.

•Work includes translation reviewing and editing 
in all official EU languages as well as russian, 
chinese, japanese and korean. 
•Candidates should be based in Athens and have 
native language expertise in one of the above 
mentioned languages.  
•Very good knowledge of english is essential.  
Please send CVs to the following e-mail: 
zelika@esteam.se

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Sales Engineer

Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής 
σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων 
τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για καινοτομία και 
η σημαντική εξειδίκευσή της σε σύγχρονους τομείς της 
πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες 
εταιρίες στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας. Η SiEBEN 
διαθέτει μία ευέλικτη ομάδα ανθρώπων με σημαντικές 
γνώσεις και σπουδές όχι μόνο στο αντικείμενο της πλη-
ροφορικής τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων 
ανάπτυξης εφαρμογών, αλλά και στο αντικείμενο της 
οργάνωσης των επιχειρήσεων. Έτσι μπορεί να εντο-
πίσει τις ανάγκες των πελατών της και να μετατρέψει 
τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε 
επιχειρηματικά πλεονεκτήματα για αυτούς.

H SiEBEN επιθυμεί να προσλάβει Sales Engineer 
στη Δυτική Ελλάδα με τα κάτωθι προσόντα:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε τμήμα πωλήσεων 
εταιρίας πληροφορικής στο γεωγραφικό χώρο  
της Δυτικής Ελλάδας 
•Υπολογιστικές δεξιότητες διαχείρισης και χρήσης 
γενικών εφαρμογών και εφαρμογών συστήματος 
(άριστη χρήση Office, CRM) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεξιότητες: επικοινωνία, ομαδικότητα, προσήλωση 
στην επίτευξη στόχων, εξυπηρέτηση πελατών  
και επίλυση προβλημάτων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Εμπειρία σε πωλήσεις λύσεων πληροφορικής  
& software  
Αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση πελατολογίου για την ανάπτυξη  
πωλήσεων στη Δυτική Ελλάδα 
•Ανάλυση αναγκών πελατών, σύνταξη προσφορών, 
διενέργεια επαφών με υποψηφίους πελάτες 
•Επίτευξη των προσωπικών στόχων πωλήσεων 
•Εμπορικό project management έργων του τμήματος

Τα βιογραφικά παρακαλώ πολύ να έρχονται στο e-mail: 
jobs-salesengineerpatra@sieben.gr

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων   
Εξοικονόμησης Ενέργειας  

Energy sales Engineer (κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Συλλογή στοιχείων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
•Συγγραφή προτάσεων και προσφορών, 
•Διεκπεραίωση - διαχείριση έργων 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση κατεύθυνσης μηχανικού 
•Εμπειρία σε διαδικασίες χρηματοδότησης  
ενεργειακών έργων  
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση γερμανικών 

•Γνώση ΚΕΝΑΚ 
Προσφέρουμε: 
•Μισθό 
•Bonus βάσει στόχων 
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: HR@ZEB.GR

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

Μηχανικός Πωλήσεων  
Εξωτερικού (κωδ. 10814)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
Proficiency) 
•Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση σέρβικων  
ή βουλγάρικων ή αλβανικών ή τσέχικων 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Αρμοδιότητες: 
Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - follow up 
προσφορών 
Παρακολούθηση τζίρου πελατών 
Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων 
Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας - ταξιδιών)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 
μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο 
& playroom)
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
29/11/2014, υπόψη Ζ.Παναγιωτίδου αναγράφοντας 
τον κωδικό της αγγελίας.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι.  
(ΜΗΑΧΝ.ΠΑΡ.)

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι μηχανικός παραγωγής 
και θα αναφέρεται στον δ/ντη παραγωγής.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής και όχι τεχνολογικής. 
•Εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ. 
•Καλή γνώση Microsoft Office. 
•Καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων  
σε βιομηχανικό περιβάλλον. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία.  
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
kampouris@profil.gr

 
Εμπορική και βιομηχανική εταιρεία στο 68ον χιλ. 
Αθηνών - Λαμίας επιθυμεί να προσλάβει:

Συντηρητή  
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξια-
κή προσπάθεια της εταιρίας στελεχώνοντας το τμήμα 
συντήρησης.
Αρμοδιότητες: 
•Προληπτική συντήρηση και διόρθωση βλαβών  
του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού  
εξοπλισμού εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές  
και διαδικασίες των μηχανημάτων 
•Επιθεωρεί τις γραμμές παραγωγής  
και συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο ώστε  
να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς  
καθυστερήσεις λειτουργία των γραμμών 
•Αξιολογεί την κρισιμότητα εκδήλωσης βλαβών 
και μεριμνά για την ύπαρξη των βασικών  
ανταλλακτικών  
Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο ηλεκτρολόγου-μηχανικού ή μηχανολόγου 
(ΙΕΚ ή ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε συντήρηση  
βιομηχανοστασίου, εμπειρία σε ηλεκτροκολλήσεις, 
κυκλώματα αέρα, γνώση χειρισμού τόρνου. 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Κατοικία κοντά στο εργοστάσιο θα προτιμηθεί  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Tηλ. επικοινωνίας 210 2828603, fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr (Υπ΄όψιν κου Τσουρέ) ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης ΣΜΕ/3i.

 
Από βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών στο Κο-
ρωπί ζητείται:

Μηχανολόγος 
για Πλήρης Απασχόληση

•Πτυχίο μηχανολόγου - μηχανικού 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: stboziki@inal.gr
 

Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου αναζητά 
συνεργάτη για το τμήμα της:

Διοίκησης Παραγωγής

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Χημικός ή χημικός μηχανικός ΑΕΙ 
•5ετή εμπειρία στην διοίκηση παραγωγής 
•Γνώση αγγλικών. Η γνώση της γερμανικής  
είναι πρόσθετο προσόν  
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Ικανότητα διοίκησης & οργάνωσης τμημάτων 
παραγωγής 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και project 
managing 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια  
και δέσμευση για το αποτέλεσμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση,  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», 
ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα, Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη 
κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

Η ALECTRIS είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες εταιρείες διαχείρισης Φ/Β σταθμών 
στην Ελλάδα με διεθνή παρουσία στην Ιταλία, στις 
ΗΠΑ και Λατινική Αμερική.

Επιχειρηματική δραστηριότητα: 
H ALECTRIS δραστηριοποιείται στους ακόλουθους 
τρεις βασικούς τομείς: 
•Engineering services 
•Asset management 
•Υπηρεσίες λειτουργίας & συντήρησης (O&M) 
μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 
των εγκατεστημένων μονάδων (ACTIS).

Η εταιρεία επεκτεινόμενη σε νέες αγορές και σε άλλες 
τεχνολογίες ΑΠΕ ζητάει:

Μηχανικό για το Τεχνικό  
Τμήμα - Έδρα Θεσσαλονίκη

•Πτυχίο ΑΕΙ ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στον κλάδο των 
Φ/Β 
•Άριστη γνώση και δυνατότητα χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδικότητα 
και ευελιξία απαραίτητες για 
•Δυναμικό και ομαδικό πνεύμα λειτουργίας 
•Δυνατότητα ταξιδίων και παραμονής στο εξωτερικό 
για μακρύ διάστημα 
•Η γνώση Ισπανικών και/ή Ιταλικών είναι επιθυμητή 
•Εμπειρία σε διεθνές εργασιακό περιβάλλον  
θα εκτιμηθεί  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
ioulia.balika@alectris.com

 
Ζητείται από εταιρία με έδρα το Λουμβουβάση Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό:

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος

•Απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ 
•Υποστήριξη πωλήσεων στο τμήμα ηλεκτρικών ειδών 
•Καλή γνώση ηλεκτρικού σχεδίου Autocad 

Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 40 ετών, αγγλικά, 
γαλλικά, επικοινωνιακή ευχέρεια.  
Παροχές: Μισθός και ποσοστά αναλόγως προσόντων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kretatransport.com

Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι.

Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη 
•Πρόγραμμα συντήρησης μηχανημάτων 
•Πραγματοποιεί τυχόν επισκευές βλαβών  
και απαραίτητες διορθώσεις στα μηχανήματα 
•Συνεισφέρει στην εκπαίδευση του προσωπικού  
όσον αφορά τον σωστό χειρισμό /συντήρηση  
μηχανημάτων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση της αγγλικών 
•Προϋπηρεσία  2 χρόνων σε κλινική θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

ΟΔΗΓΟΙ
Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί 
να προσλάβει:

Οδηγό (έδρα Αθήνα)  
(Κωδ. Θέσης REV24)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελλη-
νική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει 
ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς με δίκτυο άνω των 
530 πρατηρίων. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής 
ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον 
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων 
•Μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων σε σημεία 
πώλησης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Έ κατηγορίας 
•Κάτοχος πιστοποιητικού ADR 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ικανότητα εργασίας και επικοινωνίας σε συνθήκες 
πίεσης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@revoil.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Μεγάλη εμπορική -εισαγωγική - παραγωγική εται-
ρεία στην Αττική ζητάει:

Υπεύθυνο Αποθήκης
Αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της αποθήκης. 
•Συντονίζει τους οδηγούς. 
•Παρακολουθεί και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες 
της αποθήκης και την διακίνηση των προϊόντων. 
•Υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγιεινή  
των εργαζομένων σύμφωνα με τους κανόνες  
της εταιρίας. 
•Συμπεριλαμβάνεται χειρωνακτική εργασία.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε παρόμοιο περιβάλλον 
μηχανογραφημένης αποθήκης. 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (θα εκτιμηθεί) 
•Άδεια χειριστή περονοφόρου οχήματος  
(θα εκτιμηθεί) 
•Βασικές γνώσεις αγγλικών. 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ & γνώσεις  
συστημάτων ERP 
•Γνώση picking με scanner. 
•Εκτύπωση bar code στα προϊόντα της αποθήκης. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Δυναμική προσωπικότητα. 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας. 
•Προσαρμοστικότητα και ευελιξία. 
•Οργανωτικότητα. 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 
•Επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
με όλα τα τμήματα της εταιρείας.
Παρέχονται: 
•Σύγχρονο & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Αποστολή βιογραφικών σας στο e-mail:  
info@denelavaspack.gr ή στο φαξ 210 2533070.

•Έως 2 με 3 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις  
καταναλωτικών προϊόντων. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
εμπειρία στο χώρο των καλλυντικών 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Γνώση MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 
•Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά) 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας, οργάνωσης  
και προγραμματισμού 
•Δυναμικός χαρακτήρας, ευχάριστη προσωπικότητα, 
άνεση στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευσης, 
συνέπεια και επαγγελματισμό  
Προσφέρεται: 
•Μισθός και bonus βάση στόχου ανάπτυξης 
•Αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: g.psomas@mdcosmetics.gr

 
Πωλητής 

Door to Door για Αττική

Εταιρία επεξεργασίας κρεάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
ζητάει πωλητή door to door για το τμήμα HO.RE.CA του 
υποκαταστήματος Αθηνών. Παρέχονται αυτοκίνητο, 
κινητό τηλέφωνο, βασικός μισθός και ποσοστά.
Απαραίτητα προσόντα: 
•προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο 
δυναμικό περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης 
•ηλικία 25 - 45 ετών 
•σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ευστροφία, 
εργατικότητα 
•ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
όπου απαιτείται 
•δυνατότητα θετικής επικοινωνίας με πελάτες  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•επαφή με μαγαζιά του κλάδου (HO.RE.CA),  
δειγματισμός, και πώληση των προϊόντων  
της εταιρίας 
•ανάπτυξη της περιοχής που θα ανατεθεί 
•έρευνα και πληροφόρηση για τάσεις της αγοράς  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrm@stohos-foods.gr

 
Πωλητές 

Για την περιοχή Αττικής, με στόχο την ανάπτυξη και 
εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικίας έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες - ομαδικό πνεύμα 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος  
Προσφέρονται 
•Μισθός - ασφάλιση 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εβδομάδων 
•Συνεχής εκπαίδευση μετά την ανάληψη καθηκόντων 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη καριέρας

Για αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων, e-mail: 
periklis@megasystems.gr ή fax 211 1099599.

 
Γραφείο πωλήσεων μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας 
ζητεί να προσλάβει:

Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων 
  (Δύο (2) Θέσεις Εργασίας)

Τα απαραίτητα προσόντα του ιδανικού υποψηφίου 
είναι: 
•Εμπειρία στον χρηματο-ασφαλιστικό χώρο,  
τουλάχιστον επτά (7) ετών και άνω, χωρίς  
να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έτοιμης ομάδας 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συντονιστικές και διοικητικές ικανότητες 
•Επιθυμητή ηλικία άνω των 26 ετών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Προμήθειες και πολλαπλά bonus 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
της Εθνικής Ασφαλιστικής με ξεκάθαρο κανονισμό 
πωλήσεων 
•Χρηματοδότηση νέων ασφαλιστικών συμβούλων 
(όχι χρεωστική) 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση και εξέλιξη γνώσεων 
•Ανταγωνιστικά πακέτα ασφαλιστικών προϊόντων 
•Καθημερινή υποστήριξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: pros.tmima@gmail.
com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια βιογραφικών 
και προσωπικών στοιχείων.

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της 
διέλασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:  

 Sales Manager  
(Κωδ: SALES)

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη των πωλήσεων 
•Σχεδιασμός και τήρηση εμπορικής πολιτικής 
•Επαφή με προμηθευτές για ένταξη νέων  
προϊόντων με στόχο την αύξηση των πωλήσεων  
και του πελατολογίου 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις 
και τις αλλαγές στην αγορά 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών και προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πέντε (5) τουλάχιστον έτη σχετική εμπειρία  
σε ανάλογη θέση στον κλάδο του αλουμινίου 
•Ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα στην λύση προβλημάτων  
και στην διαχείριση project 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα  
συνεργασίας, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα

H εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών - μεταφορικό μέσο - πρόσθετη ιατροφαρμα-
κευτική ασφάλιση - συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες 
για επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
kampouris@profil.gr, τηλ.: 22620 32202 ή στο κινητό 
τηλ.: 6945 957509, υπ΄όψιν δ/νσης προσωπικού.

Η Paper Graph Α.Ε. με σοβαρή και πετυχημένη παρουσία 
στο χώρο των εκτυπώσεων από το 1978, αναπτύσσεται. 
Αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα, δυναμικό: 

Στέλεχος Πωλήσεων 
να Καλύψει τη Θέση του Key Account Manager 

(Κωδικός Θέσης: ΚΑΜ06)

Αρμοδιότητες: Η θέση αναφέρεται στο δ/ντη εμπορι-
κής ανάπτυξης με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη 
πελατολογίου και νέων συνεργασιών στην περιοχή 
της Αττικής, στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της 
εταιρείας.

Προσόντα: 
•3-5 χρόνια εμπειρίας σε παραγωγική θέση  
πωλήσεων 
•Ικανότητα εξεύρεσης νέων πελατών 
•Αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία 
•Ευχέρεια στη χρήση υπολογιστών (internet, 
e-mail, word, excel) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων / marketing, 
γνώση λειτουργίας CRM, καθώς και προϋπηρεσία 
στο χώρο των εκτυπώσεων θα θεωρηθούν  
πρόσθετα προσόντα   
Δεξιότητες: 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Μεθοδικότητα και ικανότητα ατομικής οργάνωσης 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Απόδοση σε συνθήκες πίεσης  
Παροχές: 
•Η συνεργασία θα είναι πλήρους απασχόλησης.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών & bonus 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο

Εφόσον, αξιολογήσετε ότι ταιριάζετε στο προφίλ 
της θέσης και μπορείτε να μας φανείτε χρήσιμοι, 
περιμένουμε το βιογραφικό σας καθώς και μια σύ-
ντομη εισαγωγική επιστολή στο e-mail: career@
papergraph.gr

 
Large Account Manager

Digimark SA, a leading Greek IT System Integrator and 
a member of a group of companies with a continuous 
and successful presence in Greek market more than 
25 years, is looking for: A self-motivated and highly 
professional individual to fulfill the position of large 
account manager, reporting to the sales manager. 
The candidate will be responsible to manage and 
monitor the existing customers of large accounts 
as well as to attract new leads.

Required qualifications: 
•University diploma 
•More than 5 Years experience as large account 
managers in IT Company 
•Knowledge and experience in system integration 
•Very high computer literacy (Microsoft Office 
(Outlook, Word and Excel) for template creation 

•Excellent reading and writing skills in Greek  
and English 
•Excellent oral communication in English 
•Experience working with ERP and CRM  
Advantageous requirements: 
•Reading and writing skills in German 
•Knowledge and experience to promote managed 
print solution and telecommunications solution

The company offers: 
•Competitive remuneration package based  
on qualifications and experience 
•Excellent development potential 
•Participation in exhibitions and conferences 
•Bonus

Send your CV to the following e-mail: cv@digimark.gr 

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

Ιατρικούς Επισκέπτες

Mε ειδίκευση στα επιθέματα για τις περιοχές:  
Αττική, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους. 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 
•Αυτοκίνητο.

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

 
Ιατρικός Επισκέπτης - Πάτρα 

 Κωδικός θέσης: IE ΠΑ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευση της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

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

ΙΑΤΡΟΙ
Παθολόγοι

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Κλινική εμπειρία στα επείγοντα  
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό: 
•Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας 
•Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές  
δραστηριότητες  
Πώς εργάζεται ο ιατρός: 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών  
•Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο  
για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική 
απόδειξη 
•Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

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 δια-
χειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία 
μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Facebook και να μας 
ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn.

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

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους  
ή Πλαστικούς Χειρουργούς  

για Πλήρη ή Μερική Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον γλωσσών 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών  
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον  
με ευκαιρίες ανέλιξης.

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 Καθηγητές Πληροφορικής - Πειραιάς 

 (κωδικός θέσης PROF-P-COMP)

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, στο πλαίσιο ανάπτυξης 
και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί 
να προσλάβει καθηγητές τομέα πληροφορικής για 
το ΙΕΚ ΞΥΝΗ, Πειραιά.

Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:  
•Βάσεις δεδομένων - SQL, Access (εργαστήριο  
και θεωρία) 
•Λειτουργικά συστήματα Linux, Unix  
(εργαστήριο και θεωρία) 
•Διαχείριση δικτύων (εργαστήριο και θεωρία) 
•OPEN GL (εργαστήριο και θεωρία) 
•JAVA (Console και GUI - εργαστήριο και θεωρία) 
•Ανάπτυξη mobile εφαρμογών (Android ή iOS) 
•Game engines - εργαλεία κατασκευής παιχνιδιών 
(UnReal , Half Life, Doom) 
•Κατασκευή web εφαρμογών με PHP, HTML 5, 
MySQL 
•C# (console και GUI - εργαστήριο και θεωρία)  
Θέση: 
•Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων σύμφωνη 
με τη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία 
και έρευνα της κάθε ειδικότητας 
•Συμμετοχή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών  
επισκέψεων και εκδηλώσεων 
•Καθοδήγηση και συνεχή αξιολόγηση  
των σπουδαστών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας  
•Επαγγελματική προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις  
σχετικές με το χώρο του IT 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιου  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση  
και παράδοση διδακτέας ύλης 
•Συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετική  
με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας τ 
ης παρεχόμενης εκπαίδευσης 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού 
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
mkatsara@xinis.com

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά:

Συνεργάτες - Καθηγητές   
για Υποστήριξη Εργασιών Ε.Α.Π.

Ειδικότητα: 
•Φιλόλογοι - Δάσκαλοι (κωδ. Θέσης 4103)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στις ενότητες ΕΛΠ και ΕΠΟ 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα 



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions, με πολυετή 
παρουσία στο χώρο της διαφήμισης και εξειδικευμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ζητά για το 
νομό Αττικής άμεσα:

Courier (Κωδ. C1)

Περιγραφή θέσης: Ο courier είναι υπεύθυνος για τη 
διανομή υλικών βάσει των διαδικασιών της εταιρείας 
και την επίτευξη των ημερησίων στόχων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος μηχανής απαραίτητα με αποθηκευτικό 
χώρο (περίπου 35lt) 
•Επαγγελματισμός 
•Συνέπεια 
•Άπταιστα ελληνικά 
•20-50 ετών 
•Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Καθημερινή ή part-time απασχόληση 
•Δυνατότητα άμεσης απασχόλησης 
•Υψηλές αποδοχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: 
hr@greenpromotions.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS ανα-
ζητά για το εστιατόριο “The Bone”  στη Σαντορίνη, για 
άμεση πρόσληψη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Captain 
(Κωδ. θέσης: THE_B_S_C)

Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο, 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικού 
υπολογιστή 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης. 
•Ικανότητες διοργάνωσης & διοίκησης προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Διατροφή 
•Πρόσληψη άμεση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail:at@aquavistahotels.
com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

 
UPTOWN SQUARE LTD 
Employer: Uptown Square Ltd, Limassol, Cyprus

 Sommelier

Salary: To be negotiated 
“A great opportunity to join the team of Uptown 
Square in Limassol…”

Uptown Square is a group of restaurants, currently 
operating restaurants in Limassol, which offers a 
loyal, devoted customer base and we focused in 
everything we do on maintaining the best customer 
service in industry.

The group aims at creating a dynamic team that will 
achieve excellence in all levels of hospitality. We 
are seeking to recruit experienced individuals for a 
new wine bar restaurant, prepared to commit to their 
job, show professionalism, dedication and commit to 
a work place culture that values work life balance 
and community. Daily activities and responsibilities 
require the following:

Requirements: 
•Minimum two (2) years’ experience, preferably  
in wine retail market or sommelier position in wine 
bar restaurants. 
•Be responsible and ensure that our guests,  
get the best possible guidance during their dining 
experience. 
•To have a great personality, excellent 
communication skills, be a good team player  
and have a high level of wine knowledge. 

•WSET advanced (level 3) certification preferable 
but not essential. 
•To host attitudes as passion, quality, 
communication and hospitality and truly enjoy 
looking after people. 
•Demonstrate a natural passion for food and wine. 
•Able to work flexible hours. 
•Ability to communicate fluently in both Greek and 
English, additional knowledge of Russian language 
will be an asset.

Uptown Square offers a competitive salary, a friendly 
work environment and opportunities for career 
development within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following 
e-mail: recruitment@uptown-sq.com, or fax your 
resume to +357 25634066. For more vacancies visit 
our website: www.uptown-sq.com. Social media site: 
www.facebook.com/uptownsquare

 
Μάγειρας - Μαγείρισσα

Για εστιατόριο στη Σαντορίνη για όλο το χρόνο.  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
•Ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
chrisapostolou3@yahoo.gr  
ή anasantorini@hotmail.com 

 
Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος της 
αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the World”, ζητά:

Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Καλή γνώση αγγλικών

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

 
Food & Beverage Manager

Michelangelo Resort & Spa and Dimitra Beach Hotel 
are seeking a Food & Beverage Manager (common 
for both hotels) based in Kos Island for the summer 
season 2015.

Requirements: 
•Hotel/tourism degree 
•5 years work experience in 5* hotel as F&B 
manager 
•Excellent organization, communication  
& presentation skills 
•Excellent PC skills 
•Excellent knowledge of English and of another 
language  
We are looking for a person: 
•To be very well familiar with 4 * all inclusive 
concept and 5*HB & AI concept 
•To be capable to design and organize in detail 
hotels’ existing F&B outlets as well as new F&B 
outlets 
•To be capable to organize excellent service  
in all F&B departments 
•To be in position to control the cost of each 
department  
The company offers a competitive salary package 
and excellent working environment.  
Please sent your CV: info@michelangelo.gr

 
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis Boutique 
Hotel” στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, μέλος του 
ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να προσλάβει:

Chef (Κρύα & Ζεστή Κουζίνα)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 8ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν human resources department of exclusive 

hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φω-
τογραφία μέσω e-mail: g.voevodas@gmail.com. 
Όλα τα e-mail που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα αξιολογούνται από το τμήμα αν-
θρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
του κάθε ατόμου.

 
Υπεύθυνος Κουζίνας

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστίασης 
αναζητά υπεύθυνο κουζίνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
•Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες,  
κρουασάν,προϊόντα αρτοποιίας) θα εκτιμηθούν 
ιδιαίτερα 
•Γνώση σε βασική ζαχαροπλαστική επιθυμητή 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Γνώση και σεβασμός πρώτων υλών 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
της κουζίνας 
•Έμπρακτη πείρα στις παραγγελίες, παραλαβές, 
σωστές συνθήκες αποθήκευσης συντήρησης  
των τροφίμων 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  
& προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καθαριότητα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Προφίλ υποψηφίου/επιθυμητά προσόντα: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Γνώσεις Η/Υ (excel, word) 
•Γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)  
Η εταιρεία προσφέρει:   
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: jobs@paulgreece.com

 
Για τα LAKITIRA HOTELS στην Κω, ζητούνται υπάλληλοι 
επισιτιστικών τμημάτων με την παρακάτω ειδικότητα:

Maitre D’ Hotel

•Απαραίτητη προϋπόθεση η 3ετής τουλάχιστον προ-
ϋπηρεσία και η καλή γνώση Αγγλικής και μιας ακόμη 
δεύτερης γλώσσας, κατά προτίμηση: Γερμανικής ή 
Γαλλικής ή Ιταλικής ή Ρωσικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lakitira.gr. 
Fax: 210 6233321, τμήμα προσωπικού.

Ζητάμε για το ξενοδοχείο Doryssa Seaside Resort 
5* που βρίσκεται στο Πυθαγόρειο Σάμου:

Μάγειρα Ζεστής κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•Άριστη γνώση ελληνικά, αγγλικά 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: manager@doryssa.gr

 
Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas 
στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2014:

Maitre / Captain
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε buffet ή ala carte  
εστιατόρια 5 αστέρων 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας  
εστιατορίων 
•Επικοινωνία - ευελιξία - ομαδικότητα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά,  
γερμανικά)  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά 
επιθυμεί να προσλάβει:

Μάγειρα Α’ και Μάγειρα Β’ Ζεστής  
και Κρύας Κουζίνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών τουλάχιστον  
σε ξενοδοχείο ή αντίστοιχους κλάδους 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  
& υγιεινής τροφίμων  
Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Προϋπηρεσία στην αρτοποιεία και ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις σε ελληνική και διεθνή κουζίνα  
Προσφέρονται: 
•Όροι και πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων-
προϋπηρεσίας 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας

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

Executive Chef
Προσόντα: 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σαν executive chef πλέον των 5 ετών 
•Προϋπηρεσία σαν executive chef σε ξενοδοχεία 
4&5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 1200 κλινών. 
•Γνώση της ξενοδοχειακής λειτουργίας 
•Ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP ή πιστοποίηση 
HACCP 
•Γνώση τουλάχιστον 1 ξένης γλώσσας 
•Απαραίτητες συστάσεις προηγούμενων εργασιών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@hhotels.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Stefan Village Hotel 
Apartments στα Χανιά, ενδιαφέρεται να καλύψει τη 
θέση:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων: 
•Η καθημερινή διαχείριση και λειτουργία  
του ξενοδοχείου, με συνεχή εποπτεία της ποιοτικής 
προσφοράς των τμημάτων με έμφαση  
στα επισιτιστικά τμήματα 
•Η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με τους πελάτες, 
με έμφαση στην προσωπική εξυπηρέτηση 
•Η διαχείριση και παραγωγική αξιοποίηση  
του ανθρωπίνου δυναμικού 
•Ο έλεγχος και η διαχείριση των εσόδων  
και των εξόδων λειτουργίας 
•Η διαχείριση των ηλεκτρονικών κοινωνικών  
μέσων και δικτύων προβολής 
•Η λήψη πρωτοβουλιών στους τομείς  
παραγωγικής διαδικασίας, κοστολόγησης  
ασφάλειας υγιεινής, προμήθειας πρώτων υλών  
και συντήρησης εγκαταστάσεων 
•Η επίτευξη των ποιοτικών και οικονομικών  
στόχων  
Προαπαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης ξενοδοχειακών  
και τουριστικών επιχειρήσεων. 
•Άριστη γνώση διαχείρισης τμημάτων εστίασης  
(F & B management) 
•Ευπρεπές παρουσιαστικό, ευγενικό  
και συγκροτημένο χαρακτήρα 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
ή σε θέση F & B σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικής. 
•Άριστη γνώση Η/Υ, βασικών ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων και MS Office 
•Έμφαση και επιμονή για την επίτευξη  
των στόχων 
•Ηλικία έως 50 ετών  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας 
προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων & bonus
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
fandridakis@stefanvillage.com

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

and the latest technologies in the context of proven 
agile development frameworks.

The opportunity is now. If you are interested in being 
part of a dynamic team, serving clients and reaching 
your full potential - Ernst & Young Advisory Services 
is for you.

Technical skills requirements: 
•Academic background, including a degree in 
computer engineering, software engineering, 
information technology/ systems or other related 
field.  
Software development skills in some of the 
following: 
•JEE (Java, JSP/ servlets, JSF, JPA, Spring, 
JBoss/ WebSphere/ WebLogic), 
•Exposure in Microsoft .NET technologies and 
tools (e.g., MS Visual Studio, C# or VB.NET, ASP.
NET/ MVC, Linq, ADO.NET/ Entity Framework, WCF) 
•Oracle JDeveloper, Oracle ADF, Oracle 11g,  
PL/SQL, 
•HTML5, CSS, XML, XSD/ XSL, JavaScript, 
jQuery, Ajax, 
•Web services (SOAP, WSDL, WS-*, JAX-WS, 
JAXB) 
•Exposure in various engineering activities 
including planning, analysis, design, 
implementation, testing and maintenance. 
•Strong written and verbal communication and 
technical writing skills in both Greek and English. 
Knowledge of additional languages will  
be considered an asset. 
•Ability to manage client relationships with 
senior executive or management team, ensuring 
feedback is obtained and reacted to. 
•Ensure that risk management procedures  
and quality standards are observed throughout 
assignment delivery. 
•Remain current on new developments  
in advisory services capabilities and industry 
knowledge. 
•Willingness and ability to travel and work 
abroad for international projects. 
•Completed military obligations  
(where applicable).  
Any of the following will also be considered  
an asset: 
•MS SQL Server, IBM DB2, MySQL and NoSQL 
databases 
•ETL tools, SOA and ESB platforms. 
•IT related professional qualifications. 
•No previous working experience is required, 
although a relevant working experience of up to 5 
years will be considered an asset.

Send your CV to the following link: https://tas-ey.
taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang
=en&location=77840070193

 
 Project Manager (Agile, RUP, PRINCE 2) 

(ref: PM/11/14), Stockholm, Sweden 
With expertise in project management of computer 
software construction.
EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is 
a leading European software, information and 
communication technologies company, operating 
internationally (Athens, Brussels, Luxembourg, 
Copenhagen, Berlin, Rome, Stockholm, London, 
Nicosia, Helsinki, Valetta, etc). The company employs 
over 600 engineers and IT experts. We design and 
develop software applications using integrated, state-
of-the-art technology. Our current IT and telecoms 
projects have a value exceeding 250 million euro. 
EUROPEAN DYNAMICS is a renowned supplier of IT 
services to European Union Institutions, international 
organizations, European Agencies and national 
government Administrations all over Europe.
We currently have a vacancy for a Project Manager, to 
offer his/her services as an expert who will be based 
in Stockholm. The work will be carried out either 
in the company’s premises or on site at customer 
premises. In the context of the first assignment, 
the successful candidate will be integrated in the 
management team of the company that will closely 
cooperate with a major client’s IT team on site.
Your tasks: 
•Management of the development and 
implementation of information systems to meet 
identified business needs, acquiring and utilising 
the necessary resources and skills, within defined 
budget, timescales and quality; 
•Proposals for project strategies, planning, 
definition of tasks and deliverables, review of 
project deliverables, quality control, risk analysis 
and management, status reports, problem 
reporting and management systems and follow up; 
•Provision of guidance to the team in charge, 

regarding the project activities and review of 
deliverables; 
•Participation in functional working groups  
and progress meetings; 
•Estimation of timescales and resource 
requirements for the successful completion  
of each project; 
•Preparation and maintainance of project  
and quality plans as well as tracking of activities 
against the plan and reporting; 
•Monitor timescales and resources used, taking 
action in cases of deviation from the agreed plan; 
•Ensure the implementation of the delivered 
systems within specified criteria; 
•Management of change control procedure 
gaining agreement for revisions of the project 
from project sponsors; 
•Provision of effective leadership for the project 
team ensuring motivation and development  
of team members; 
•Collaboration with internal and external 
stakeholders for the impelementation of project 
tasks; 
•Follow up with tasks relevant to existing products.  
Your skills: 
•University degree with minimum 6 years  
of experience in IT OR non university degree  
with minimum 12 years of experience in IT; 
•Minimum 4 years of experience in project 
management of computer software construction, 
with experience in project management and 
business analysis methodologies; 
•Experience with Agile software development 
(e.g. Scrum) or other iterative development 
processes (e.g. RUP) and knowledge of UML; 
•Leadership capability, good communication 
skills, technical knowledge on the projects 
aspects and good reporting methods; 
•Very good command of English, both oral and 
written.
Our offer: If you are seeking a career in an exciting 
and dynamic company, where you will offer your 
services as part of a team of a major European 
Institution, operating in an international, multilingual 
and multicultural environment where you can expect 
real chances to make a difference, please send us your 
detailed CV in English, quoting reference: (PM/11/14), 
to the following e-mail address: careers@eurodyn.com

We offer a competitive remuneration (either on contract 
basis or remuneration with full benefits package), 
based on qualifications and experience. All applications 
will be treated as confidential. You may also consider 
all our other open vacancies by visiting the career 
section of our web site (www.eurodyn.com) and follow 
us on Twitter (@EURODYN_Careers) and LinkedIn.

 
Swiss Automotive Group (SAG) is the market 
leader for car and commercial vehicle spare parts 
in Switzerland, Austria, Belgium and the Netherlands. 
SAG Informatik AG, headquartered in Dietlikon, 
Switzerland, develops and implements tailored IT 
solutions for the Swiss Automotive Group and the 
individual subsidiaries, taking charge of operations at 
the companies own data processing centers. Due to 
its success, SAG Informatik AG wants to grow further 
and is looking for its branch in Thessaloniki for a:

Software Development Lead 
(m/f 100%)

In this position you lead the local team of 8 developers 
which, in collaboration with the Swiss development 
team, is responsible to deliver projects and changes 
in quality, time and budget. With your team, you will 
work on challenging strategic projects in the area 
of enterprise and web-based applications design, 
development and systems integration. In your position 
you will report to the head of development in Switzerland 
and coordinate the work with the local testing team.

The ideal candidate holds a higher degree in computer 
science or relevant subject. He/she has over three 
years of experience in team leadership and/or project 
management. He/she has proven his/her conceptual 
design skills in software architecture designs and 
database modeling projects. He/she is experienced in 
Java/JEE, PL/SQL, Oracle and web technologies and 
has a good understanding of software and systems 
engineering principles.

•Fluency in English is a must, German  
is an additional benefit.

If you enjoy working in a multinational group and 
have the required qualifications and experience, 
please apply by sending your resume, diploma, 
job references in English to: SAG Informatik 
AG Michael Neuweiler Industriestrasse 8 8305 
Dietlikon, e-mail: michael.neuweiler@sag-ag.ch. 
Find further information on: www.sag-ag.ch

H Randstad Hellas αναζητά:
Software Developer  

για Λογαριασμό Ελληνικής Εταιρείας
Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Εξαιρετική γνώση στις ακόλουθες γλώσσες  
προγραμματισμού: C#, VB.NET, ASP.NET, 
Microsoft Visual Basic 6.0, Java SE 6 
•Εξαιρετική γνώση στα σχεσιακά συστήματα  
διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) MS SQL 
Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 και Oracle 10g 
•Εξαιρετική γνώση MS ADO.NET Entity 
Framework, JPA Hibernate Framework, 
Play Framework, Google Web Toolkit, CMS 
Framework. 
•Win Forms, Windows Services, WPF, ASP, ASP 
.NET, MVC, Java Script, JQuery, HTML, XHTML, 
DHTML, XML, XSLT. 
•Συλλογή και καταγραφή απαιτήσεων. Ανάλυση, 
σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, και ολοκλήρωση 
με άλλα πληροφοριακά συστήματα. 
•Δυνατότητα ελέγχου, συντήρησης  
και αναβάθμισης υπαρχουσών εφαρμογών 
•Παραγωγή κώδικα για Ν-tier εφαρμογές  
χρησιμοποιώντας VB6, VB.Net, C# and MS SQL, 
Oracle, My SQL databases. 
•Λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και Utilities. 
•Εξαιρετική γνώση σε: 
-WINDOWS Server 2000/2003/2008 
-WINDOWS XP/Vista/7 
-Microsoft Visual Studio .NET (2005, 2008, 2010)
Ms Office. 
-CVS (NT), Visual Studio SourceSafe. 
-Macrovision Installshield, Visual Studio 
Installer.  
Επιθυμητή θα ήταν η γνώση στα παρακάτω: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών με τα εργαλεία Oracle 
Forms & Oracle Reports (Εκδόσεις 6i, 10g) 
•Aνάπτυξη εφαρμογών σε N-tier αρχιτεκτονική. 
•Λειτουργία και χρήση OAS (Oracle application 
Server) 
•Aνάπτυξη κώδικα σε γλώσσα Oracle SQL  
ΚΑΙ PL/SQL 
•Διαχείριση βάσεων δεδομένων (RDBMS)  
Oracle 10g 
•Συλλογή και καταγραφή λειτουργικών  
απαιτήσεων. 
•Ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση,  
και ολοκλήρωση με άλλα πληροφοριακά  
συστήματα.  
Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση στην πληροφορική 
•Πενταετή εμπειρία στα αντικείμενα
Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού 
παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά για 
πάνω από δεκατέσσερα έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας.  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=3560. 
Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr

The company GREEK YELLOW PAGES, the strategic 
partner of thousands of professionals throughout 
Greece, with 40 years of experience and expertise 
in the market seeks to hire: 

Senior  
Web Developer

Position: The successful candidate will have experience 
in the .NET framework and will help develop and 
maintain web applications and services, meeting the 
requirements of the product management. 

The main responsibilities will include: 
•Building, deploying and maintaining scalable, 
highly available web applications and services 
•Producing documentation and test frameworks  
Required qualifications: 
•BSc or MSc in computer science  
or related field 
•3+ years’ experience in web development 
•Experience with service oriented architectures 
•C#, ASP.NET MVC, SOAP & REST Services 
•JavaScript, jQuery, HTML / CSS, XSLT 
•SQL / SQL Server  
Bonus qualifications: 
•Experience with content management systems 
such as Orchard, Umbraco or Netvolution 
•Experience with the Google Analytics API 
•Test driven development 
•Attention to detail 
•Willingness and ability to adapt to new 
technologies 

The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Dynamic & creative working environment 
•Opportunities for career development

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

 
Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτε-
ρες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά 
στην Αθήνα:

Διαχειριστή  
Δικτύου Συνεργατών  
(κωδ.: ΝΕΤ.ADMIN14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 3 ετών  
σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο  
της πληροφορικής 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ οικονομικών σχολών  
ή πληροφορικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης στην παρακάτω διεύθυν-
ση:  cv@epsilonnet.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμε-
τωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δε θα αναφέρουν το 
σχετικό κωδικό θέσης δε θα λαμβάνονται υπόψη.

 
Η ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος της RICOH στην Ελλάδα, 
και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής 
συστημάτων οργάνωσης γραφείου, ζητά να προ-
σλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Software Engineer  
για την Υποστήριξη Enterprise Πελατών  

(κωδ. TS250)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα εξής προσόντα:  
•Ηλικία έως 33 ετών 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. σε electrical engineering / 
computer engineering 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση  
IT Technical Support 
•Γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows 
Server, Unix, MacOS 
•Γνώσεις troubleshooting, παραμετροποίησης  
και επισκευής ΙΤ hardware και software 
•Γνώσεις δικτύων και ηλεκτρονικής  
συνδεσμολογίας και καλωδίωσης 
•Γνώσεις ηλεκτρονικών και επισκευής  
μηχανολογικών διατάξεων 
•Ευχέρεια στη χρήση οργάνων ελέγχου 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό  
και προφορικό λόγο 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας  
και εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος υπ’ όψιν τμή-
ματος ανθρωπίνου δυναμικού στο e-mail: info@
doxiadis.gr σημειώνοντας τον κωδικό της θέσης.

Η DATAMED A.Ε, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη εταιρία 
στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορι-
κής στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Developers

a. Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια 
b. Πτυχίο ΑΕΙ  
Απαραίτητες γνώσεις: 
i. Java and/or .Net 
ii. Oracle PL-SQL 
iii. UML 
iv. Application Servers Apache, JBoss, IIS etc.  
v. RDBMS Oracle, SQL Server  
Επιθυμητές γνώσεις: 
i. Delphi 
ii. ASP .net 
iii. PHP

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο 
fax: 210 8056706 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abam@datamed.gr. Πληροφορίες: κα Α. Βαμβακά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Network  

Security Engineer

The Νetwork Security Engineer role requires 
project oriented experience and a good technical 
background in security, IT and networking. You will 
also participate in multiple areas of the consulting 
role such as pre-sales, requirements collection, scope 
design, implementation and creation of technical 
documents.

Requirements: 
•BS or MS in computer science, information 
security or other related degree and 2+ years 
related experience. 
•Strong knowledge of network infrastructure, 
including firewalls, routers, switches and 
associated network protocols and concepts. 
•In-depth knowledge of TCP/IP and routing, 
firewall technologies, information security 
principles and practices. 
•Hands on experience with Juniper, Checkpoint 
or other equivalent enterprise UTMs. 
•Good knowledge on Windows-Linux servers  
and Internet-centric applications and protocols 
such as: HTTP, SMTP, SSL, SSH, SNMP, DNS. 
•Organizational and scheduling skills, rigorous 
attention to detail. 
•Fluent in english. 
•Security and Network certifications are strongly 
desirable.  
Send your CV to the following e-mail:  
info@kestrel-is.gr

Software Engineer 
[Position Code: SE1114]

VoiceWeb is an international Speech Technologies, 
Mobile Marketing and Intelligent User Interface 
Provider. Leveraging the experience amassed in 
over ten years of designing, deploying and operating 
a variety of cutting-edge Speech, SMS, Web, Video and 
Smartphone applications, many corporations across a 
number of industries have trusted VoiceWeb to assist 
them in applying a customer-centric communication 
approach, meeting their objectives in creating new 
revenue opportunities and improving customer 
satisfaction. Utilizing and combining a multitude of 
emerging technologies such as Natural Language 
Understanding, Voice Biometrics and Speech Analytics 
in order to enable more natural, intuitive, human-like 
interactions, VoiceWeb is committed to providing next 
generation interactive value-added, mobile marketing 
and customer care services to its clients so that they 
can enhance their relationship with their customers.

VoiceWeb specializes in mobile marketing, loyalty 
and SMS campaigns, value-added services, natural 
language understanding technologies, customer care 
automation, voice biometrics and speech analytics. Its 
products and solutions are currently sold to over 20 
markets mainly in Europe, Africa and the Middle East. 

VoiceWeb’s list of clients includes leading telecom, 
banking and entertainment firms as well as public 
sector organizations such as OTE/Cosmote, Vodafone, 
WIND, Raiffeisen Bank, Akbank, Piraeus Bank, National 
Bank of Greece, First Data, HSBC, Emporiki Bank, 
Alpha Bank, Guatevision, British American Tobacco, 
Procter & Gamble, Vivartia, Makro Cash & Carry, 
Carrefour, Leo Burnett, Motorola, Village Roadshow, 
Movistar, América Mόvil, Tigo, Umniah, Asiacell, 
Globacom, Mobilink, Warid, Airtel, MTN, Digicell, 
Orange, Bezeq, Vodacom, ACS, Hellenic Festival, 
Tickethour, HOL, Tellas, Proton Bank, MAD TV, 
InternetQ, Mediatel, Upstream, Lexitel, Care Direct, 
Ministry of Economy & Finance (Greece), Ministry 
of Foreign Affairs (Greece), Ministry of the Interior, 
Public Administration and Decentralization (Greece), 
European Commission, Ministry of Mercantile Marine 
(Greece) and many others.

Job description: The software engineer is a customer 
facing, technical role which includes requirements 
gathering, designing and developing robust, redundant, 
scalable Speech solutions and products. The main focus 
will be on the expansion of our Dialog Management 
Platform to allow for the rapid development and 
tuning of high performance, multilingual, natural 
dialog systems.

Role responsibilities: 
•Development of our core framework using 
cutting edge technologies 
•Working closely with product managers, 
user interaction designers, and other software 
engineers to develop effective speech 
applications based on specific requirements  
and design guidelines. 
•Second level support of existing applications 

•Provide support to the presales team 
•Research of new frameworks, tool stacks  
and methodologies  
Required qualifications: 
•University degree in computer science, electrical 
engineering or a related subject 
•4 years minimum of working experience  
in a similar position, with a substantial practical 
contribution to software engineering production 
cycles 
•Expert in Java SE and/or the Spring framework 
•Excellent command of English language,  
both oral/written  
Other qualifications that will be considered  
a “plus”: 
•Experience in technical documentation, system 
test plans, and UAT plans 
•Experience with mobile application development 
•Familiarity with front-end web development 
frameworks (Backbone.js, Angular.js) 
•Familiarity with SVN, Maven and software 
development processes  
The ideal candidate should: 
•Possess excellent interpersonal and 
communication skills, team spirit; Strong sense 
of responsibility; Multi-tasking abilities 
•Be organized, have an eye for detail, and be able 
to put ideas into a tangible form 
•Have desire for continued growth 
•Have keen interest in applied research 
•Be able to demonstrate easy/fast adjustment  
to a rapid changing environment 
•Enjoy working closely with others in small 
teams as well as be able to work individually 
•Have advanced problem solving and debugging 
skills  
VoiceWeb offers: 
•A great environment in which to work, excel  
and progress. 
•A highly attractive remuneration package. 
•Private insurance & health plan. 
•Continuous learning and training in new 
technologies and products. 
•An excellent opportunity for career development 
within a dynamic, fast moving market sector 
offering demonstrable career challenges both  
in Greece and internationally.
If you want to make a difference and work with a 
top-rated team of talented individuals, please send 
your CV to the following e-mail: hr@voiceweb.eu, 
referencing the position code. All applications will 
be treated in strict confidentiality. Only suitable 
candidates will be contacted.

 
Integration & Testing Engineer

ISI Hellas S.A., the leading developer of military 
command & control, data link, and simulator/trainer 
systems is looking for new talent to join our technical 
department. You will be working in a creative work 
environment where your input and contribution will 
matter. 

Essential responsibilities include: 
•Analyze system requirements 
•Write and execute test specifications, including: 
-Writing test procedures documents 
-Creating and executing test cases/scenarios 
based on requirements 
-Analyze performance and functional test data 
-Record the results of the tests 
•Defects report, investigation and verification  
•Configuration and usage of dedicated test tools 
•Accurately report work progress and estimation 
to complete for assigned tasks 
•Participate in formal test readiness reviews 
and prepare supporting documentation for these 
reviews 
•Participate in factory acceptance testing and 
site acceptance testing activities and prepare 
supporting documentation for these activities 
•Installation, configuration, integration and 
validation of software systems and system 
networks in the operational environment 
•Troubleshoot customer issues and operational 
problem reports using raw log files and recorded 
data  
Candidate’s profile: 
To comply as a candidate for this position  
the applicant should meet the following 
minimum requirements: 
•Degree in computer science, software 
engineering, physics, or related field 
•Basic programming knowledge 
•Knowledge of software development 
methodologies 
•Experience with computer networks 

•Excellent verbal and written communication 
skills in the English language 
•Strong analytical and creativity skills related  
to software quality 
•Ability to work independently and be team 
oriented 
•Ability to learn new technologies and enhance 
his/her skills quickly

If this position is of interest to you and matches your 
background, please send us your CV in English to: 
ISI Human Resources Dept., Gravias 12 & Kritis 2, 
16451 Argyroupoli. Tel: 210-9647756 or Fax: 210 
9634892. E-mail: marilena.mavrodopoulou@isihellas.gr

 
Systems Engineer (SSE16)

H Interworks S.A. αναζητά για να εντάξει στην ομάδα 
της έναν συνεργάτη με τον τίτλο του Systems Engineer.

Περιγραφή: Συμμετοχή στo σχεδιασμό, την εγκατά-
σταση, παραμετροποίηση και διαχείριση server και 
δικτυακών συστημάτων για την φιλοξενία virtualized 
υποδομής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
βάσεων δεδομένων, web hosting και άλλων τεχνολο-
γιών Linux και Microsoft. Παροχή 2nd level τεχνικής 
υποστήριξης για τεχνικά ζητήματα.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επιστήμης υπολογιστών  
ή πληροφορικής 
•Καλές γνώσεις σε βάσεις δεδομένων, web 
servers, mail servers και firewalls, σε περιβάλλον 
Linux και Microsoft 
•Εμπειρία σε διαχείριση δικτύων, εγκατάσταση 
και παραμετροποίηση servers, routers, switches, 
ιδιαίτερα σε τεχνολογίες CISCO 
•Εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  
σε τελικούς χρήστες 
•Εξοικείωση με τεχνολογίες virtualization  
και storage 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(σε γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Διάθεση για εργασία σε συνθήκες πίεσης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητές γνώσεις: 
•Linux OS, Windows Server OS 
•MySQL, Postgres, MsSQL, Apache, SSL, PHP, 
Python, JSP, DNS, BIND, Qmail, Sendmail, 
Postfix, Mail enable, cPanel, Plesk, Webmin, IP 
Telephony, Asterisk, Elastix 
•Microsoft IIS, SQL, SharePoint, LYNC

Αν πιστεύεις ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τις 
συγκεκριμένες προδιαγραφές στείλε μας το βιο-
γραφικό σου αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
στο e-mail: jobs@interworks.biz. Όλες οι αιτήσεις 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικές. 

 
Senior SAP Consultant  

(SD & FI Modules)

ICAP Employment Solutions, on behalf of its client 
a multinational software company, seeks to recruit 
the position of Senior SAP Consultant. 

Role description: 
•Requirements analysis and documentation 
•System configuration and prototype scenarios 
preparation 
•Customization according to business 
requirements 
•Unit testing 
•Integration testing, integration test scenario 
preparation and support. 
•Training provided to key and end users. 
•Business process documentation 
•Data migration 
•Key user and end user support  
Qualifications: 
•Bachelor’s degree in information technology 
•Participation in at least 5 full lifecycle projects 
as (SD or FI) module leader 
•Participation in at least 1 full lifecycle project  
in version ECC 6.0 
•Experience in telecommunications / retail / 
industrial sector 
•Fluency in english language 
•Ability to meet deadlines in a dynamic working 
environment  
The company offers: 
•Attractive remuneration package 
•Multinational working environment

Those interested please forward your CV mentioning 
the title “Senior SAP Consultant_SSC5114” In the 
subject line of your email. All information received 
will be treated with strict confidentiality. Send your 
CV to the following e-mail: es@icap.gr

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

SOA Test Engineer  
Brussels (6 Months) and then Athens

The position: 
The work required therefore comprises of: 
•Definition of the test cases, test scripts and test 
ware, data validation by writing SQL database 
queries 
•Automation of tests cases using HP QTP, SOAP UI 
•Performance testing (HP Loadrunner) 
•Communicate with users and oversee testing 
where appropriatePerform any other testing as 
required and is deemed necessary by the project 
manager 
•Log issues in JIRA or quality center where 
appropriate, prepare test result reports 
•Ensure that documentation are available, 
complete and to a high standard 
•Review and refine existing test scripts. Analyze 
and report on the test results 
•Investigate reported failures and ensure failures 
are followed-up 
•The position involves at least 6months  
at Brussels  
The candidate: 
The ideal candidate will be expected  
to possess the following: 
•University degree in information technology 
•Extensive experience in testing area including 
system testing and automated testing 
•Proven track record with test tools like QTP, 
SOAP UI, Quality Center, JIRA 
•Proven track record in managing UAT, and 
Report writing, Test plan creation as well as 
definition of test cases, test scripts and test ware 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment

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

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

 
Advisory IT Professional

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: We are currently seeking highly skilled 
and motivated individuals to join our Advisory practice, 
which is among others, a leading service provider 
to Banking, Insurance and other large corporate 
clients in a variety of industries, both locally and 
internationally.

As an IT Professional you will contribute to a broad 
range of information technology related client 
engagements and internal projects, in Greece and 
abroad. As part of the development practices you will 
be using industry leading frameworks & platforms 
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Το ξενοδοχείο ATHENA PALLAS VILLAGE επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Guest Relations

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχάριστη & επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Γνώση του ξενοδοχειακού marketing 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5* ξενοδοχείου 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών και απαραίτητη γνώση 
δεύτερης γλώσσας 
•Εμφανίσιμη/ος  
Παρέχονται διαμονή, γεύματα, ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με απαραίτητα πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr 
ή στο φαξ: 23750 81419.

 
Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος 
της αλυσίδας”Small Luxury Hotels of the World”, ζητά:

Front Office Manager
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

 
Το ξενοδοχείο Kassandra Bay Resort & Spa στην 
Σκιάθο, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Front Office Agent

Aπαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
στο πρόγραμμα Protel 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφίαμέσω e-mail: kassandrabay@
gmail.com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία 
δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra Bay Resort, 
website: www.kassandrabay.com

 
Hotel Contracting Associates

Area: All over Greece
A new online hotel booking portal specializing only in 
the destination of Greece requires home-based Hotel 
Contracting Associates to negotiate with hoteliers 
in key Greek destinations.
The positions are available with very flexible hours. 
Applicants already in employment are also welcome 
to apply.
The home base of applicants can be any of the below 
mentioned tourism destination general areas: Athens, 
Thessaloniki, Heraklion, Chania, Agios Nikolaos, 
Sitia, Rodos, Kos, Santorini, Mykonos, Kalamata, 
Araxos/Patra, Zakynthos, Kefalonia, Kerkyra.

Remuneration is directly linked to productivity 
with regard to number of Hotels correctly contracted, 
entered and maintained in the system.
Additionaly, there is a bonus scheme for outstanding 
performances of number of hotels correctly contracted. 
All necessary procedures and paperwork for the hotel 
partners to join our system, are provided ready to use.
Responsibilities: 
•Using an analytical approach, identify 
appropriate and relevant hotels/resorts in the 
above mentioned Greek tourism destination areas. 
•Full responsibility for negotiating rates, room 
allotments, availability, terms and conditions,  
in your allocated area. 
•Develop and maintain a partnership approach 
with all Hotels joining the portal. 
•Develop and enhance effectiveness through  
our extranet access and management. 
•Provide a weekly progress & results summary.  
Desired skills & experience: 
•Strong negotiating skills. 
•Ambitious, motivated by results, and a strong will 
to succeed 
•Have a track record of success in rate 
negotiations 
•Excellent communication skills 

•Work to a high standard of detail across  
all aspects of performance 
•Capable of working alone whilst contributing  
to and being part of a team 
•Intermediate/advanced excel skills & extranet 
understanding. 
•Fluent in written Greek and English.
Applicants with strong online booking portals/ 
travel agent/ rooms division/ hotel contracting 
background will be given priority. All applications 
will be treated with utmost confidentiality. To apply, 
please send your C.V. with a recent photograph: 
sstavrakakis@xenodoxos.com

 
Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas 
στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2014:

Reservations Agent / Υπάλληλο Κρατήσεων

Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία  
5 αστέρων 
•Ομαδικότητα - προσαρμοστικότητα - επικοινωνία 
- οργανωτικότητα 
•Πολύ καλή γνώση συστήματος OPERA 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά,  
γερμανικά) 
•Τρίτη ξένη γλώσσα επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com. Βιογραφικά χωρίς 
πρόσφατη φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

 
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts ζητά:

Καμαριέρα  
για το Ξενοδοχείο Civitel Attik

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Υπευθυνότητα, ευγένεια, επαγγελματισμός 
•Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.
com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση προς συνέντευξη.

 
Ο όμιλος ACROTEL AE επιθυμεί να προσλάβει:

Reservations and Sales Manager

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει  
τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 4 ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5* ή 4* 
•Γνώση της Δυτικής αγοράς 
•Γνώση PROTEL, διαχείριση των ηλεκτρονικών 
μέσων και δικτύων προβολής  
•Άριστη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου 
•Άριστη γνώση γερμανικής και αγγλικής γλώσσας  
•Ευχάριστη & επικοινωνιακή προσωπικότητα  
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Προσφέρονται: 
•Πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή & διατροφή 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστείλατε το βιογραφικό σας απαραίτητα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: cv@athena-pallas.gr ή στο 
φαξ: 23750 81419.

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος  
Κρατήσεων / Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση  
γερμανικών και γαλλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. 
•Επιθυμητή η γνώση PROTEL 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, τηλεφωνική πώληση, 
διαπραγμάτευση,διαχείριση πελατών 
•Ευχέρεια μετακινήσεων 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@kinsternahotel.gr

Για 5* Βoutique ξενοδοχείο στα Δωδεκάνησα ζητείται:

Front Office Manager

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•7μηνη απασχόληση (Απρίλιος - Νοέμβριος) 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

 
Στη νότια Ρόδο βρίσκεται το ξενοδοχείο LINDIAN 
VILLAGE RESORT 5* Deluxe, το οποίο διαθέτει 
δωμάτια υψηλής αισθητικής, καθώς και 5 διαφορε-
τικά θεματικά εστιατόρια και 2 μπαρς. Για τη σεζόν 
2015 (Απρίλιο με Οκτώβριο) ζητούνται συνεργάτες 
με αντίστοιχη ξενοδοχειακή εμπειρία σε ξενοδοχεία 
πολυτελείας για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνη Guest Relation 
με Άριστη Γνώση της Αγγλικής και  

Γερμανικής Γλώσσας

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω 
e-mail, με πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω 
διεύθυνση: manager@lindianvillage.gr

 
Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα La Marquise 
Luxury Resort Complex***** στην περιοχή της Καλ-
λιθέας Ρόδου, επιθυμεί να προσλάβει:

Executive Housekeeper

Ελάχιστες απαιτήσεις και προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε ξενοδοχεία 4 - 5 αστέρων 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας /  
καθαριότητας ξενοδοχείων 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη για το καλύτερο  
αποτέλεσμα του έργου της  
Παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής  
σε ένα εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον 

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστέλλουν 
τα βιογραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα 
απαραίτητα από πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
lmgm@lamarquise.gr. Υπόψιν κ. Καραγιάννη Μιχάλη, 
γενικού διευθυντή. Όλες οι συνεντεύξεις θα πραγ-
ματοποιηθούν σε περιβάλλον πλήρους εχεμύθειας.

 
Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5* Kos 
ζητάει (λόγω επεκτάσεως):

Καμαριέρες

•Προϋπηρεσία απαραίτητη.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στην 
παρακάτω διεύθυνση: secretary@astirodysseuskos.gr

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

Υπεύθυνο Reception Spa

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απαραίτητη εμπειρία σε θέση υπεύθυνου 
reception σε κέντρο αισθητικής / spa 
•Απαραίτητη εμπειρία στην προώθηση υπηρεσιών 
& την πώληση προϊόντων καλλυντικών 
•Πτυχίο θεραπευτή/φυσικοθεραπευτή/αισθητικού 
θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Για τη θέση στο Kipriotis Panorama Hotels & 
Suites η πρόσθετη γνώση της Γερμανικής γλώσσας 
θα συνεκτιμηθεί 
•Για τη θέση στο Kipriotis Village Resort η πρόσθετη 
γνώση της Ρώσικης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 

•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και ευχέρεια 
λόγου 
•Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα  
με διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

 
Το ξενοδοχείο 5* Minoa Palace Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανίων, επιθυμεί να προσλάβει για τη σε-
ζόν 2015:

Assistant Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5*  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιο-
γραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
secretariat@minoapalace.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσω-
πικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής 
εταιρείας καλλυντικών:

Αισθητικό για Φαρμακείο 
Περιοχή Πειραιάς (ΗR 22588)

Προσόντα: 
•Απαραίτητες σπουδές αισθητικής. 
•Απαραίτητη αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χώρο 
φαρμακείου και σε προώθηση δερμοκαλλυντικών. 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία, άνεση επικοινωνίας 
και πωλησιακές ικανότητες. 
•Ικανότητα επαρκούς κι αποτελεσματικής  
υποστήριξης της γκάμας δερμοκαλλυντικών  
στο χώρο του φαρμακείου 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης  
(5νθήμερο, 8ωρο) 
•Ωράριο φαρμακείου (σπαστό).  
Παρέχονται:  
•Σταθερή απασχόληση. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR 22588), μέσω e-mail: 
cv@ingroup.gr ή fax: 210 8210230. Τηλ. επικοινω-
νίας 210 8210555.

 
Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέλος της 
αλυσίδας “Small Luxury Hotels of the World”, ζητά:

Spa Manager
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Απόφοιτος σχολής αισθητικής 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Η Aegeo Spas η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης Spa 
σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, ζητά άμεσα να προ-
σλάβει προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχείων 
που συνεργάζεται στις παρακάτω ειδικότητες.

Αισθητικοί, Μασέρ 
& Φυσικοθεραπευτές

Προσόντα: 
•Απόφοιτος -η ανάλογης σχολής 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας (η γνώση ρωσικών 
ή άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί σημαντικό  
πλεονέκτημα) 
•Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manager@aegeospas.gr, (τηλ. επικοινωνίας:  
2810 263700).

Randstad Hellas, is seeking to employ:

Turkish Speaking Agents  
for Technical Customer Service 

on Behalf of its Client, a Large Company

Responsibilities 
•Maintain excellent knowledge of our products 
and services in order to understand customer 
needs 
•To answer all inbound calls and emails 
•To assist all customers and respond to their 
needs in a professional and timely manner 
•Achieving service performance indicators 
•Ensure customer base management by 
working with winback  
Requirements 
•Native/excellent speaker of the Turkish 
language. 
•Degree in undergraduate studies ideally in IT 
sector 
•Meeting and exceeding customer expectation. 
•1 - 3 years of experience ideally in a customer 
service position. 
•Very good knowledge of english. 
•Strong communication and team working 
skills, with the ability to build rapport quickly 

and effectively 
•It orientation & good technical knowledge 
•good understanding of all Microsoft Office 
packages 
•ability to work at pace and prioritize  
a demanding workload 
•strong written and verbal communication skills  
The company offers 
•Attractive package 
•Productivity bonus 
•International and fun atmosphere

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

Send your CV to the following e-mail: 
ethessalonikefs@randstad.gr.  
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, 
website: www.randstad.gr

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων
Περιγραφή θέσης: 
•Επισκευές, εγκαταστάσεις ιατρικού και οδοντιατρικού εξοπλισμού 
•Έλεγχος και εντοπισμός βλαβών και δυσλειτουργιών ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και εξοπλισμού 
με τη χρήση των ανάλογων οργάνων 
•Συναρμολόγηση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων κ αυτοματισμών πεπιεσμένου αέρα και νερού βάση 
σχεδίου 
•Συντήρηση, έλεγχος λειτουργίας και αντικατάσταση ρουλεμάν σε μοτέρ 
•Επισκευές ιατρικών συσκευών laser. 
•Πενθήμερη εργασία 9-18 με έδρα τη Θεσσαλονίκη  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης ηλεκτρολογικού σχεδίου μηχανημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και τεχνικών όρων για την ανάγνωση και κατανόηση τεχνικών εγχειριδίων. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ανάλογες εργασίες επισκευών ηλεκτρικών συσκευών 
•Δυνατότητα εργασίας εκτός έδρας για 4-6 μέρες μηνιαίως βάση προγράμματος  
Παροχές: 
•Εταιρικό επαγγελματικής χρήσης αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Καλό περιβάλλον εργασίας σε εταιρεία 90 έτη στο κλάδο 
•Μικτός μηνιαίος μισθός 850-950

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: techsalonica@gmail.com για την εταιρεία μας μπορείτε να δείτε στο site:  http://www.sadent.com

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

Πωλητές - Σερβιτόρους - Barista 
για Kατάστημα στο Kέντρο της Θεσσαλονίκης

Προσόντα: 
•Απαραίτητη αντίστοιχη  
επαγγελματική εμπειρία 
•Διάθεση για προσφορά  
υψηλών προδιαγραφών  
υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική  
προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα 
σε απαιτητικές συνθήκες 

•Ευχέρεια λόγου και συμβολή 
στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και  
ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την εργασία σε καταστήματα 
υγειονομικού χαρακτήρα 

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη  
φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: hr@estiabakery.gr

Το πρότυπο ειδικό οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι»  φιλοξενεί άτομα με διανοητική υστέρηση 
και αναζητά:

Εργοθεραπευτές
Για τη δημιουργία προγραμμάτων εργασιοθεραπείας και βελτίωσης της ψυχοσωματικής κατάστασης και 
των πρακτικών ικανοτήτων των οικοτρόφων.

•Part time απασχόληση, δυνατότητα επιλογής 
βάρδιας. 
•Προϋπηρεσία στην ενασχόληση με ΑΜΕΑ  
επιθυμητή. 

•Διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 1, Κάντζα  
Παλλήνης, 15351 
•Τηλέφωνα: 210 6667180 - 210 6667189. 
•E-mail: infoag.anargyroi@gmail.com

Η εταιρεία, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά:

Στέλεχος Ανθρώπινου Δυναμικού 
  του Κέντρου Διανομής της Eταιρείας  

με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της εργατικής 
νομοθεσίας 
•Πολύ καλή γνώση  
προγραμμάτων μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση MS/Office (MS/
Access, Excel, Word) 

•Έως 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας 
•Μεταπτυχιακός τίτλος  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγω-
νιστικές αποδοχές, πρόγραμμα 
ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκ-

παίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα μέσω του link: http://
Mycareer.metro.com.gr. Κωδι-
κός θέσης: WMS11. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Υπεύθυνος Καταστήματος 
Συνεργείου Αυτοκίνητων

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Ε είναι εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων, επι-
σκευής και άλλων υπηρεσιών σχετικών με το αυτοκίνητο. Διαθέτει 3 καταστήματα (Δράμα, Σέρρες, Καβάλα) 
και αντιπροσωπεύει επίσημα 9 μεγάλες εταιρίες αυτοκινήτων στην περιοχή (www.ioannidis-bros.gr).

H ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Ε αναζητά, για πλήρη απασχόληση, υπεύθυνο καταστήματος συνεργείου αυτοκι-
νήτων στη Δράμα με αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου.

Οι βασικές αρμοδιότητες της θέσης είναι: 
•Οργάνωση και προγραμματισμός καθημερινής 
λειτουργίας του συνεργείου 
•Διοίκηση & διαχείριση προσωπικού  
(τεχνίτες συνεργείου, διοικητικό προσωπικό) 
•Καθημερινή διαχείριση πελατών καταστήματος 
(προκοστολόγηση, συμφωνία, παραλαβή- 
παράδοση αυτοκινήτου)  
Προσόντα / ικανότητες: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία. Έκφραση-  
χειρισμός λόγου. 
•Εργασιακή εμπειρία στο χώρο του αυτοκινήτου 

•Μηχανολογικές γνώσεις 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Word, Excel, 
Outlook, Internet) 
•Οργανωτικός χαρακτήρας 
•Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης ομάδας 
(παραγωγικότητα συνεργείου) 
•Γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα  
Εκπαίδευση / σπουδές: 
•Επιθυμητό πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
panosio@ioannidis-bros.gr

Η DATAMED A.Ε, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη εταιρία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληρο-
φορικής στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, επιθυμεί να προσλάβει:

System Engineer
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια 
•Πτυχίο ΑΕΙ  
Απαραίτητες γνώσεις: 
i. Εμπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση  
δικτύων 
ii. Εγκατάσταση και διαχείριση λειτουργικών 
συστημάτων Windows, Linux, Unix 

iii. Εγκατάσταση ΒΔ Oracle, SQL Server  
iv. Διαχείριση VM   
Επιθυμητές γνώσεις: 
i. Oracle DBA

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικών στο 
fax: 210 8056706 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
abam@datamed.gr. Πληροφορίες: κα Α. Βαμβακά.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Βιομηχανική εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει να προσλάβει:

Ανθυποπλοίαρχο  
Εμπορικού Ναυτικού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανθυποπλοίαρχου 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
•Απαραίτητη εμπειρία ως κυβερνήτης ρυμουλκού  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως  

να είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής  
της Χαλκίδας.  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικό με e-mail  
στο: biografika99@gmail.com



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
MARITIME security company, is seeking for 
Commercial Director. Αt least 2 years experience. 
Εxcellent interpersonal and communication skills 
in English. Applicants with experience as CSO-
DPA οr experienced in the special forces. CVs: 
pgoc.humanresources@yahoo.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από εμπορική εταιρία 
υφασμάτων με εμπειρία και γνώση στα υφά-
σματα, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: pedesign@otenet.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα management με πρακτική 
διδακτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη 
Α2, στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τα τμήματα εποπτείας, 
στελέχωσης, εκπαίδευσης, με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία. Υψηλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΑΤΟΜΟ με ευχέρεια λόγου και ευγένεια, ζητείται 
για την κάλυψη μιας θέσης του «Κέντρου Οικου-
μενικός Ελληνισμός» με σκοπό τη διαχείριση των 
μελών του. 700€, ΙΚΑ, 8ωρο. Τηλ: 210 8810272, 
κα Ελευθεριάδη Υπεύθυνη, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητά για συ-
νεργασία Υπεύθυνο Προσωπικού (ανθρώπινοι 
πόροι). Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. 
Παρέχονται μόνιμη απασχόληση-ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση νέας μονάδας διε-
θνούς ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΕΤΑΙΡΙΑ δικτυακού marketing ζητεί άτομα για 
την οργάνωση και ανάπτυξη δικτύου. Τηλ: 6943 
950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και δι-
οίκησης επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι 
απαραίτητη. Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@
orancon.gr.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά υποψήφιους 
Ηγέτες, άτομα υπεύθυνα, σοβαρά, με όνειρα για 
το μέλλον, που να έχουν όρεξη για δουλειά, να 
δεσμεύονται και να έχουν άνεση στην επικοινω-
νία. Προσφέρεται η ευκαιρία μηνιαίων εσόδων. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρώην (άνδρες και γυναίκες) 
ζητούνται για καινοτόμο εργασία με ή χωρίς κε-
φάλαιο, από όλη την Ελλάδα για συνεργασία. 
Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα με απαραίτητη εργασιακή 
εμπειρία ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση σε πολλαπλούς κλάδους. Ανεξάρτητη 
συνεργασία, άριστο εργασιακό περιβάλλον με 
την δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και bonus. 
Τηλ: 6943 950447.

Η WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο χώρο 
της Υγείας-Ευεξίας-Διατροφής και ζητά άμεσα 
Συνεργάτες για την στελέχωση των παρακάτω 
τμημάτων: Εμπορικό τμήμα, Τμήμα οργάνω-
σης και διοίκησης συνεργατών. E-mail: info@
wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 6986 219045.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Health and Safety Managers με 5ετή-
10ετή εμπειρία για έργα στο Εξωτερικό. Κατοχή 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σε θέματα ασφα-
λείας και υγείας (NEBOSH, IOSH κλπ) θεωρείται 
επιπλέον πρoσόν. E-mail: info@atzovaras.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ZHTEITAI Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις 
κεφαλαίου 5, Οffice, Αγγλικά. Αρμοδιότητες 
οργάνωση, παραγγελιοληψία, τιμολόγηση, παρα- 
κολούθηση αποθεμάτων, τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, ικανότητα διαχείρισης χρόνου. Πλήρης-
μερική απασχόληση. E-mail: cv@loukas-bagno.
gr, τηλ: 2310 775505, fax: 2310 775505, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-12:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα το Λάκκωμα Χαλκι-
δικής, αναζητά Υπάλληλο Γραφείου. Απαιτείται 
πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Η/Υ 
και προγραμμάτων MS Office. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvhrdptm@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Απόφοιτοι για Γραμματείς 
Διεύθυνσης - Marketing ανώτατης βαθμίδας 
όπως και ΙΕΚ για την Πρακτική τους άσκηση 

και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στον 
Πανελλήνιο σύλλογο δημοσίου. Τηλ: 210 3804404, 
6932 455999.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ζητά νέα ως Υπάλληλο Γραφεί-
ου για ανάπτυξη και διεύρυνση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ksphotography.
gr, τηλ: 210 2917890.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κάτοχος voucher, ζητείται. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζητείται 
Δικαιούχος Voucher 18-29 για την ενημέρωση 
των προϊόντων, συγγραφή άρθρων και social 
media. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, 
επωφελούμενη με το πρόγραμμα voucher. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.

H ALEXANDER Moore Certification επιθυμεί 
να προσλάβει άτομο, με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση 
της Αγγλικής, γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα 
συστημάτων διαχείρισης ISO, θα εκτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@alexandermoore.
com, κωδ: IS.Adm.2014/11.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για στελέχωση της 
κεντρικής διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα ανεργίας 
και πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Παρέχεται βασικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: headoffice.ofp@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ προγραμμάτων ψυχαγωγίας και απασχό-
λησης, επιθυμεί να προσλάβει νέα κάτοχο voucher 
για υποδοχή και επικοινωνία με το κοινό. Καλή 
γνώση H/Y και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
nemosmich@yahoo.com, τηλ: 6947 926530.

ZHTEITAI Γραμματέας P.A. επί της Κηφισίας 
σε μεγάλη τουριστική εταιρία. Καλές γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά, με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@corfuholidaypalace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ημιαπασχόληση με 
απαραίτητες γνώσεις Γερμανικής γλώσσας και 
γνώσεις χειρισμού H/Y - internet. Δεν απαιτεί-
ται προϋπηρεσία. Σταθερές αποδοχές, bonus και 
ευκαιρία εξέλιξης. (Γερμανική μεγάλη εταιρία). 
Βιογραφικά στο e-mail: hamburgelbe@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα τη Λ. Βουλιαγμένης, 
ζητεί 10 άτομα για τη θέση Υπαλλήλου γραφείου 
στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου, με προοπτικές 
εξέλιξης. Γνώσεις, χειρισμός H/Y. Fax: 210 
8929701.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγ. Στέφανο, ζητά Υπάλ-
ληλο για τη θέση υποστήριξης πωλήσεων και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία σε εμπορική εταιρία και άριστα Αγγλικά, 
excel. Βιογραφικά στο e-mail: mariachronaki@
amatalon.gr, κωδ: ΥΥΠ-11/14.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ειδών χαρτοπω-
λείου στον Αγ. Στέφανο, ζητά Υπάλληλο για θέση 
ρεσεψιόν - τηλεφωνικό κέντρο - εξυπηρέτηση 
πελατών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.malaisiada@amatalon.gr, κωδ: ΤΚ-11/2014.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ στο γραφείο ζητούνται, με καλή 
γνώση Η/Υ (windows, word, excel, power point, 
internet) για πλήρη ή μερική απασχόληση. Θέληση 
και όρεξη για δουλειά. Τηλ: 00358 923163111.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία από το σπίτι με 
δυνατότητα εργασίας και μέσω internet με ευέ-
λικτο ωράριο και ικανοποιητικές αποδοχές. Όχι 
για πλασιέ ή ντίλερ. Τηλ: 6972 481595.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου, ζητείται από εταιρία 
στο Μαρούσι, άριστη γνώση Microsoft Office 
και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης, γνώση 
λογιστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: monitori@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήρι-
ξη με Voucher εργασίας και γνώσεις Αγγλικών 
από εταιρία στη Μεταμόρφωση. Βιογραφικά στο 
e-mail: pgelegenis@yahoo.com.

ΝΕΑ ζητείται για γραμματεία, με άνεση στην επι-
κοινωνία από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: info@qtv.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου με εξαιρετική γνώση 
Ιταλικών και εμπειρία ή γνώση οικονομικών/
λογιστικών ζητείται από εκδοτικό οίκο στο Πε-
ριστέρι με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.it.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου ζητείται σε ιδιωτικό 
parking κοντά στο αεροδρόμιο. Βραδυνή βάρ-
δια 23:00 - 07:00. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ. 
Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: spkatsikis@etesien.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από υποκα-
τάστημα ΑΕ στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, για 
τιμολόγηση και λήψη παραγγελιών. Απαραί-
τητα γνώση office, Αγγλικά και επαγγελματική 
εμπειρία 2 έτη. Επιθυμητή η γνώση Atlantis ΕRP. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@viotyr.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος, ζητάει 
Υπάλληλο γραφείου με πολύ καλή γνώση του 
Microsoft Office, άριστη γνώση Ιταλικών και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιθυμεί να προσλάβει νέα για υπο-
δοχή γραμματείας που να είναι διαθέσιμη και 
για εξωτερικές εργασίες. Απαραίτητα προσόντα, 
άριστη γνώση H/Y, εφαρμογών γραφείου (word, 
excel, powerpoint). Βιογραφικά στο e-mail: info@
abadvocates.com.

ATOMO να γνωρίζει από έπιπλα κουζίνας και 
σχέδιο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη, ζη-
τείται από κατασκευαστική εταιρία στην Καλλιθέα. 
Σοβαρή συνεργασία. Τηλ: 210 9575321.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη ζητείται από εταιρία στο κέντρο της 
Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: promotion@
haroumenapaidia.gr.

ΑΠΟ ΕΤAIΡΙΑ μαρμάρων ζητείται Γραμματέας, 
απόφοιτος Σχολής Γραμματέων, με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών και excel. Βιογραφικά στο e-mail: 
geokot2010@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία βιομηχανικών ειδών 
ζητείται άτομο για γραμματειακή υποστήριξη, με 
πολύ καλή γνώση H/Y, Microsoft Office-Microsoft 
Outlook, internet και με πολύ καλά Αγγλικών. 
Προαιρετικά γνώση Γερμανικών-Ιταλικών. E-mail: 
megi@protopsaltis.gr, fax: 2311 282773.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προϋπη-
ρεσία 5 ετών, ικανότητες επικοινωνίας, ανάπτυ-
ξης πελατολογίου, για διαχείριση τηλεφωνικού 
κέντρου και προσωπικού. Δεξιότητες πωλήσεων. 
4ωρη απασχόληση. E-mail με φωτογραφία: hr@
alfalift.gr, τηλ: 210 7751371.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική ζητεί για άμεση πρόσληψη 
2 άτομα για θέση υποδοχής και γραμματείας, όχι 
telemarketing. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898844.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος συμβολαιογραφείου με 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη άριστη γνώση χειρισμού 
Η/Υ, προγραμμάτων b- logica, αντικειμενικών 
αξιών, τυφλό σύστημα. Επιθυμητή η γνώση 
Αγγλικών. Περιοχή Καλύβια. Βιογραφικά στο 
e-mail: charalambakis@otenet.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης ζητείται άτομο για γραμματειακή 
υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής, H/Y, Αγγλι-
κων. Βιογραφικά στο e-mail: info@kalliotis.gr.

ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, ζητείται 
για ρεσεψιόν από κεντρικό γυμναστήριο στο Γέ-
ρακα. Τηλ: 210 6046277.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ψευδοκοσμημάτων αναζητά να 
προσλάβει άτομο για την κατασκευή κοσμημάτων. 
Επιθυμητό προσόν προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
email: vageo00@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για εμπορικό τμήμα 
εταιρίας με γνώσεις χειρισμού Office, social 
media και απαραίτητη γνώση Αγγλικών. E-mail: 
contact@aic-business.gr, τηλ: 210 7209580, 
fax: 210 7209619.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία διεθνών μεταφορών, 
ζητείται Υπάλληλος γραφείου. Απαραίτητη άρι-
στη γνώση Ρουμάνικης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ. 
Επιθυμητή και η γνώση της Ρώσικης γλώσσας. 
Bιογραφικά στο e-mail: cvtranssubmit@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη με απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ. Τηλ: 2661 036540, fax: 2661 045933, 
κος Γιαννούλης Σπύρος.

 

marketing - Δημόσιες Σχέσεις  
- Διαφήμιση
ΝΕΑ και φιλόδοξα άτομα με επικοινωνιακές ικα-
νότητες ζητούνται ως Αντιπροσώποι-Συνεργάτες, 
για συνεργασία με παραγωγική εταιρία, στο τομέα 
μάρκετινγκ, δυνατότητα απεριορίστου εξέλιξης. 
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. 
Τηλ: 6943 950447.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα την Πλ.Καλογήρων ζητεί 
νέους Συνεργάτες για τη στελέχωση της στους 
τομείς: διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυ-
πηρέτησης πελατών, διαφήμισης - marketing, 
οργάνωσης δικτύου πωλήσεων. Ευέλικτο πρό-
γραμμα συνεργασίας. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία και σπουδές στο 
κομμάτι του marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
christos.soulis@datarecall.gr, τηλ: 6972 169656.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζητείται 
Δικαιούχος Voucher 18-29 για την ενημέρωση 
των προϊόντων, συγγραφή άρθρων και social 
media. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: career@
ladopano.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για συνεργασία με πο-
λυεθνική εταιρία marketing. Θα προτιμηθούν: 
φιλόδοξοι-εργατικοί- επικοινωνιακοί, με γνώσεις 

Η/Υ. Παρέχονται: εκπαίδευση-ευέλικτο ωράριο-
δυνατότητα εργασίας από το χώρο σας, προμήθεια 
80%. E-mail: elena-scarlet@hotmail.com, τηλ: 
6980 056676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος -η για τη στελέχωση του δι-
αφημιστικού τμήματος περιοδικών εκδόσεων. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: dyros.magazines@
otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Promotline, τουρισμού, διεθνούς εμπο-
ρίου, events/congresses, ζητεί έμπειρο Στέλεχος 
Τμήματος Marketing, πλήρους απασχόλησης. 
Άριστες γνώσεις marketing, επικοινωνίας, Η/Υ, 
Αγγλικών, δημιουργίας παρουσιάσεων, social 
media. Bιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
marketing@promotline.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ διαφόρων ειδικοτήτων ζητούνται, για 
νομικό, διαχείριση, διαφημιστικό, για εταιρία ια-
τρικών πόρων με άμεση πρόσληψη. Ευέλικτο 
ωράριο και σταθερό μισθό. Τηλ: 211 9964006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων, με απαραίτητη πολυετή εμπειρία, 
γνώσεις brand management, και επιθυμητή 
εξειδίκευση στο χώρο της άμεσης πώλησης. 
Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
margeneral@fmgroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες. Αν θέλετε ο χρόνος 
σας να έχει αξία και είστε διατεθειμένοι να πά-
ρετε από τη ζωή ότι σας αξίζει. Βιογραφικά στο 
e-mail: 10artlife@gmail.com, τηλ: 6944 432128.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά πτυχιούχο ΑΕΙ Υπεύθυνο 
εμπορίας και marketing, επικοινωνιακό, απο-
τελεσματικό, για την προώθηση πωλήσεων. 
Δημιουργία προσφορών, αλληλογραφία, επα-
φές, news letters και επάρκεια σε Αγγλικά, Η/Υ, 
γραφιστικά Photoshop. Email: serpa@otenet.
gr, κωδ: ΜΡ12.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο χώρο του δικτυακού 
marketing με ή χωρίς προϋπηρεσία, για μερική 
ή πλήρη απασχόληση, υψηλές αποδοχές και δυ-
νατότητα καριέρας. Τηλ: 6972 481595.

ZHTEITAI άτομο δραστήριο, δημιουργικό, από 
εταιρία marketing να ξεκινήσει τη δική του 
επιχείρηση από το χώρο του μέσω internet. 
Ευέλικτο ωράριο εργασίας, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Τηλ: 6945 903012.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ομάδα marketing που επεκτείνεται 
ζητούνται 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με καλές γνώσεις Η/Υ και internet. Προμήθεια 
μέχρι και 90%. Τηλ: 23410 70332.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 3 άτομα για τμημα 
marketing και 1 για τμήμα δημοσίων σχέσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@greek-advertising.
com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στη Μάνδρα, ζητά Στέ-
λεχος για το τμήμα Marketing. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Γνώση Αγγλικών και υπολογιστών 
απαιτείται. Επιθυμητή γνώση και 2ης ξένης 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: export@
brass-form.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για το τμήμα marketing και 
οργάνωσης. Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδο-
χές, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυνατοί Δικτυωτές για marketing 
νέας Ελληνικής εταιρίας που θα σας ενθουσιάσει. 
Βιογραφικά στο e-mail: evaveroulia@gmail.com, 
τηλ: 6978 097104.

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

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο κάτοχο ΙΧ με 
γνώσεις Η/Υ, internet για να εργαστεί στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
της με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Μισθός, ασφά-
λιση, μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία τουριστικών ακινήτων ζητά 
Συνεργάτη Junior Marketing και Sales Associate 
για projects, marketing και πωλήσεις. Νέος με 
εμπειρία στο τουριστικό marketing και 2 γλώσ-
σες. Μικρός μισθός και ποσοστό πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο info@greekvillas4rent.com.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα των Κυ-
κλάδων ζητεί άτομο, υπεύθυνη διαφήμισης με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και δυνατότητα μόνιμης 
εγκατάστασης στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: Σαντορίνη ΥΔ.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, marketing, 
διαφήμιση, επιθυμητή γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 
910604.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων με δραστηριότητα Ελλάδα 
και εξωτερικό ζητεί να προσλάβει νέους με γνώ-
σεις marketing και οικονομικών, τουλάχιστον 
μιας ξένης γλώσσας και δυνατότητα ταξιδιών 
εκτός Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.
interv@gmail.com.

EXPANDING multinational company seeks 5 
ambitious individuals in Sales & Marketing/
Management, with outstanding personality 
and comunication skills. Highly compensative 
remunaration package, excellent working 
environment and career opportunities. CVs: 
careernow@in.gr, code: BD08.Insurance included.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα, Διαφημιστής ή Διαφημίστρια 
για περιοδικές εκδόσεις. Εμπειρία απαραίτητη 
στην παραγωγή διαφήμισης. Βιογραφικά στο 
e-mail: dyros.magazines@otenet.gr.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΜΟΣ τμήματος ανταλλακτικών 
ζητείται από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 
επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε VAG 
GROUP τουλάχιστον 5 έτη. Mε διοικητικές-ορ-
γανωτικές ικανότητες, επαγγελματική συνέπεια 
και υπευθυνότητα. Γνώσεις marketing-logistics. 
E-mail: fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Marketing/Business Development 
Director, ζητείται που να συντονίζει τους Αντιπροσώ-
πους/Account Executives. Απαιτείται Μεταπτυχιακό, 
Proficiency-Η/Υ, εμπειρία. Εξαιρετική αμοιβή, bonus 
βάσει συμφωνίας. Μη υπαλληλική σχέση. Φιλικό 
και ευγενικό περιβάλλον. Τηλ: 6932 050080.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά νέους για ημιαπασχόλη-
ση 4-6 ωρών για τη στελέχωση τμήματος Β2Β 
marketing. Μισθός 500€, ασφάλεια και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.gr, τηλ: 
210 9618313.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί άτομο με πτυχίο οικονο-
μικής σχολής, γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής 
γλώσσας και χρήσης Η/Υ. Προτιμητέα η ειδίκευση 
στην προώθηση πωλήσεων και marketing. Βιο-
γραφικά στο e-mail: milk.factory1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία marketing 3 άτομα για 
μερική απασχόληση από το χώρο τους. Βασικές 
γνώσεις internet. Ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 
23410 70332.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται να συνεξελιχθεί μαζί μας 
με αμοιβαίο όφελος. Με προϋπηρεσία, καλές 
οργανωτικές-διοικητικές ικανότητες-δημιουργι-
κός-καινοτόμος-εμπνευστικός με όραμα, γνώσεις-
εμπειρία στο marketing και νέες τεχνολογίες 
(internet-database marketing-social media). 
E-mail: info@diktyogenesis.gr, τηλ: 210 9885383.

MARKETING Assistant, εταιρία Β2Β, συσκευασίες 
φαρμάκων, πρώτες ύλες. Καθήκοντα: Εξυπηρέτηση 
και επίσκεψη πελατών, παραγγελίες, ενημέρω-
ση προμηθευτών εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, 
Αγγλικά, MS Office, άνεση στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mtcltd.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία του χώρου της υγείας ζητά 
έμπειρους για το τμήμα του marketing. Άριστες 
πάγιες μηνιαίες αποδοχές, μπόνους, άριστες συν-
θήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
Η MANAGEMENT Force ζητεί Πτυχιούχο Λογι-
στικής, με σχετική εμπειρία σε λογιστήριο εται-
ρίας παροχής υπηρεσιών ή τεχνική μελετητική 
εταιρία. Προσόντα: καλή γνώση Αγγλικών (Β2). 
E-mail: info@mforsafety.com, fax: 210 6109786, 
κωδ: ΛΟΓ-13.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστικό γραφείο στη 
Νέα Μάκρη με ικανότητα επικοινωνίας, χρήση Η/Υ, 
χειρισμός taxis-net, μισθοδοσίας προσωπικού 
και όρεξη για εργασία-δημιουργία. Βιογραφικά 
στο e-mail: p.iosifidis@financial-group.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου, αναζητά Υπάλλη-
λο για το λογιστήριο για εξάμηνη απασχόληση. 
Απαραίτητά: πτυχίο Λογιστικής, γνώση ERP 
(κατά προτίμηση Entersoft), χρήσης υπολογι-
στών (Microsoft Office) και γνώση Ε.Γ.Λ.Σ, ΚΒΣ, 
ΦΠΑ και Αναλυτικής Λογιστικής. E-mail: info@
orthosurgical.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γρα-
φείο στην Περαία Θεσσαλονίκης. Απαραίτητο 
πτυχίο Λογιστικής κατεύθυνσης. Προϋπόθεση 
η διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών. Αμοιβή 
σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@tecmorforotechniki.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ με προϋπηρεσία 15+ ετών και γνώσεις 
Φοροτεχνικού ζητείται από ανώνυμη εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας για μισθωτή 
εργασία εντός λογιστηρίου με πλήρες ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή απόφοιτη ΙΕΚ ή ΤΕΙ, ζητείται 
από εταιρία στο Γκάζι, έναντι του μετρό. Ωράριο 
εργασίας 09:30-14:30, μισθός 400€. Τηλ: 210 
3474477.

συνέχεια στη σελ. 22

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

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

Υπεύθυνος  
Καταστήματος Κινητής Τηλεφωνίας 

  (κωδ. θέσης: S-722/46413)
Περιγραφή θέσης 
•Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Συντονισμός και οργάνωση του καταστήματος 
•Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του 
καταστήματος 
•Υλοποίηση των στόχων του καταστήματος  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολεγίου 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) 
έτος σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα κινητής 
τηλεφωνίας 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office (Word, Excel) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία  
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 

•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό  
περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέρoντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 2310 988108, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αδριανουπόλεως 1Α, 
Θεσσαλονίκη.

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

Η IMPULSE εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων διαφημιστικών υπηρεσιών & εταιρικής επικοινωνίας, 
με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, ζητά να προσλάβει:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
Account Manager

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο promotion marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς 
πελάτες ζητά νέους/ νέες για να εργασθούν ως:

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Αγοράς 
με έδρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα  

και Ηράκλειο Κρήτης

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να 
διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (υποχρεωτικά) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Δημιουργικότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άδεια οδήγησης  
Προσφέρουμε: 
•Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 

•Δυναμικό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούνται μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα 
παραπάνω προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους με συνοδευτική επιστολή μέχρι 27/11/2014 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tradesupport@msps.
net  αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό της 
περιοχής που επιθυμούν να εργασθούν και συγκε-
κριμένα:  Αττική (κωδ MAT), Θεσσαλονίκη (κωδ 
ΜΘ), Πάτρα (κωδ ΜΠ), Ηράκλειο (κωδ ΜΗΡ).

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη  
πελατολογίου. 
•Παρουσιάσεις σε πελάτες  
για τις υπηρεσίες της εταιρείας. 
•Συλλογή πληροφοριών  
ανταγωνισμού. 
•Επίτευξη των ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35. 
•Καλή γνώση χειρισμού  

εφαρμογών MS-office  
και internet. 
•Άριστες επικοινωνιακές,  
οργανωτικές  
και διαπραγματευτικές  
ικανότητες.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών σε εξωτερικές  
ή τηλεφωνικές πωλήσεις,  
σε παρεμφερή κλάδο. 

•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Μεταφορικό μέσο.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύγχρονο, ευχάριστο  
και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας. 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
•Ευέλικτο ωράριο. 
•Ελκυστικό πακέτο αμοιβών  
(προμήθειες, bonuses)  
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: v.diamantis@impulse.gr

Φαρμακοποιοί  
για Ηνωμένο Βασίλειο

Η JOBSALLOVER.EU εταιρεία επιλογής προσωπικού ιατροφαρμακευτικών επαγγελμάτων, συνεργάζεται 
με ορισμένους από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φαρμακευτικούς οργανισμούς και επιλέγει προσωπικό 
για θέσεις εργασίας σε αυτούς.

Προσφέρουμε 
•Κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων για τη συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο 
•Μισθούς που ξεκινά από 30,000 ευρώ 
•Βοήθεια για την εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Φαρμακοποιών (RPSGB) 
•Ανταγωνιστικό πακέτο μετοίκησης 
•Κενές θέσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο 
•Σύγχρονα φαρμακεία 
•Προγράμματα εκπαίδευσης

Οι φαρμακοποιοί που επιλέγονται από χώρες του εξωτερικού για να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
θα έχουν ίση αμοιβή και όρους εργασίας με τους αντίστοιχους υποψήφιους από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο 
πρώτος μισθός ξεκινάει από 30,000 λίρες, ο οποίος αυξάνεται παροδικά με το χρόνο και την εμπειρία. 
Επίσης, ανάλογα με τον εργοδότη, οι υποψήφιοι ενδέχεται να λάβουν επιχορήγηση για τα έξοδα μετοί-
κησης και να βοηθηθούν για την ήπια προσαρμογή τους στην τοπική κοινωνία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μιλούν καλά αγγλικά και να έχουν πτυχίο φαρμακοποιού από χώρα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βρετανικός Σύλλογος Φαρμακοποιών (RPSGB) είναι το σωματείο εργαζομένων 
φαρμακοποιών για την Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία (http://www.rpsgb.org .uk/). Οι απαιτήσεις για 
εγγραφή διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Κάποιοι υποψήφιοι από την Ευρωπαϊκή ένωση μπορούν να 
εγγραφούν εφόσον συγκεντρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, ενώ για άλλους απαιτείται προϋ-
πηρεσία 3 έως 5 ετών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μία συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επικοινωνήστε: Τηλ. 2313 032690. Υπόψιν Κου Βασίλη Ζώζη. E-mail: zozis@jobsallover.eu

Corporate Lawyer
Job description: Our Athens office is currently looking for a young and highly motivated person for 
the position of corporate lawyer.

Responsibilities: 
•Provide legal support to the overall activity  
of the company and its clients 
•Prepare all legal documentation related  
to the business 
•Deal with local compliance issues 
•Tax services including tax review,  
due diligence, tax law advice 
•Tax optimization and tax-planning strategies  
Skills and experience: 
The successful candidate should have: 
•University degree in law 
•Experience in the fields of corporate, 
commercial, tax and property law, double tax 
treaties, transfer pricing - at least 2 years; 
•Excellent understanding of the tax related 
local and regional legislation 

•Proven ability to work with international/
multinational companies 
•Ability to meet tight deadlines and to work  
in young and dynamic environment 
•Excellent communication, analytical  
and organization skills 
•Fluent spoken and written english language 
•PC literacy (Microsoft office);  
We offer: 
•Diverse job with possibilities for career  
and personal growth 
•Opportunities for career and personal growth

The successful candidates will receive an excellent 
remuneration package.  All applications will be 
treated confidentially. Shortlisted candidates 
will be contacted for interview. Please send your 
CV’s by e-mail: antonis.gavrielides@eurofast.eu

Επιθεωρητές Συστημάτων  
Διαχείρισης Ποιότητας

Ο φορέας πιστοποίησης DQS Ελλάς ΕΠΕ (www.dqshellas.gr) είναι παράρτημα της γερμανικής DQS-UL Holding 
(www.dqs-ul.com) που εκπροσωπεί επίσημα τη Γερμανία στο IQNet (International Certification Network).

Δραστηριοποιείται σε πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, ISO 22000, ISO 
14001, OHSAS 18001, IFS, BRC, ISO 27001, SA 8000, ISO 13485, SEDEX και πιστοποίηση προϊόντων 
και προσώπων στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σερβία & την Αλβανία.

Αυτήν την περίοδο, αναζητάμε εξωτερικούς 
επιθεωρητές για τα πρότυπα: 
•ISO 22000 
•ISO 13485 
•ISO 27001 
•ΕΛΟΤ EN 1176:2008 & ΕΛΟΤ EN 1177:2008 
(έλεγχο & πιστοποίηση παιδικών χαρών) 
•ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2 (έλεγχο  
& πιστοποίηση ανελκυστήρων)  
Απαιτήσεις από υποψηφίους: 
•Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία 4 ετών  
(συνολικά) ως στέλεχος επιχείρησης  
με τουλάχιστον διετή απασχόληση σε θέματα 
ποιότητας. 

•Εμπειρία σε εσωτερικές ή/και εξωτερικές  
επιθεωρήσεις 
•Γνώση των αντίστοιχων προτύπων  
που τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις  
παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων  
για κύριους επιθεωρητές (40 ωρών) 
••Γνώσεις της σχετικής νομοθεσίας 
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας / καλή χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή  
Σημείωση: 
•Προηγούμενη εμπειρία ως εξωτερικός  
επιθεωρητής θα ληφθεί υπόψη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
panos.giannoutsos@dqshellas.gr

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

Υπάλληλος Γραφείου
Ζητείται νέα ή νέος, από εταιρία αντιπροσωπείας χάρτου στο Κορωπί με εμπειρία στις αντιπροσω-
πείες και εισαγωγές και με άριστη γνώση Αγγλικών.
•Θα προτιμηθούν οι έχοντες 
υπομονή, επιμονή, κοινωνικότητα 
και προσαρμοστικότητα. 

Απαιτούνται: 
•Φωτογραφία 
•Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ 

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
neachartokinisi@gmail.com
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ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται, με 5ετή προϋπηρεσία, 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, από επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών. Απαραίτητη γνώση Office. Περιοχή Άρτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: dmparounis@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογίστρια ζητεί από ΙΚΕ, έδρα Κα-
λύβια Αττικής. Γνώση προγράμματος Ex Line, 
εμπορική διαχείριση, επιταγές, τράπεζες, ταμείο. 
Κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. Fax: 
210 5726411.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τη θέση Βοηθού Λογιστή σε 
λογιστικό γραφείο που να διαθέτει μεταφορικό 
μέσο και να έχει εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Β’ 
κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: stege1@
otenet.gr, τηλ: 6972 900800.

ΑΝΩΝΥΜΗ τεχνική εταιρία ζητά Λογιστή - Υπεύ-
θυνο μισθοδοσίας προσωπικού με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 χρόνια, πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, επι-
θυμητή γνώση softone ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr-inq@otenet.gr.

CASA editrice a Peristeri con forte attivita di 
esportazione cerca Impiegato /a Madrelingua 
Italiano con conoscenze ed esperienza in 
amministrazione/contabilita. CV a segreteria@
edilingua.it.

Η MANAGEMENT force ζητεί Πτυχιούχο Λογιστι-
κής με σχετική εμπειρία σε λογιστήριο εταιρίας 
παροχής υπηρεσιών ή τεχνική μελετητική εταιρία. 
Απαραίτητα Προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικών 
(Β2). E-mail: info@mforsafety.com, κωδ: ΛΟΓ-
13, fax: 210 6109786.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με διετή προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας για εγγραφές, ΦΠΑ, δηλώ-
σεις φυσικών-νομικών προσώπων. Προγράμμα-
τα:Κεφάλαιο και Epsilon net. Θα τηρηθούν αυστηρά 
τα κριτήρια. Μισθός ανάλογος των προσόντων. 
E-mail: economics.services@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-
ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δομημένος 
γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου 
απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις λογιστικής και δι-
οίκησης επιχειρήσεων. Εμπειρία επιθυμητή, όχι 
απαραίτητη. Γνώση Αγγλικών και Microsoft Office 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: pontikas.v@
orancon.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ -τρια ζητείται από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-κλείσι-
μο-ισολογισμός-εργατικά-φοροτεχνικά. Πλήρης 
απασχόληση. E-mail: link2@link.com.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ Ασφαλιστικών εταιριών με καθε-
στώς ΕΠΥ, ζητείται Προϊστάμενος λογιστηρίου 
με άριστη γνώση του Ν.400 και του Ν. 4172, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία και άπταιστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: taxofficce@gmail.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογράφη-
σης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL Server, 
επίλυσης προβλημάτων hardware και δικτύων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ αναζητούνται για εργασία σε μεγάλη 
κατασκευαστική εταιρία. Μηνιαίο σταθερό μισθό 
και ασφαλιστική κάλυψη. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικής γλώσσας με εργασιακή εμπειρία σε 
εργατικα, φορολογικά και μισθοδοσία. Τηλ: 210 
6182242.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά 
Υπαλλήλους με γνώσεις Αγγλικών και προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση για τη στελέχωση του 
τμήματος τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
ktacc@kamaritours.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία έργων με έδρα την Αθήνα, ζητά 
Βοηθό Λογιστή με ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: aggelia.blog@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα και δραστήρια για 
συνεργασία στον κλάδο των ασφαλίσεων και των 
λογιστικών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxinterest@yahoo.com, τηλ: 6977 060627.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στο Μενίδι, ζητάει νεαρή -ο 
για θέση στην τιμολόγηση. Μεταφορικό μέσον 
απαραίτητο, προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@captainspices.gr.

Η HYGIENE Service αναζητά Βοηθό Λογιστή 
με προϋπηρεσία 5 έτη σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης (IT) με 
εμπειρία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
filellinon2014@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Kassandra Palace and Spa 
5* στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Λογιστή για 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

MARINE Services Group is seeking a part time 
Accounting Assistant with excellent command 
of English and Ms Office. CVs: hr.inbox11@
gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Εργατολόγο με γνώσεις 
μισθοδοσίας και εργατικών. Προϋπηρεσία σε 
συντάξεις θα συνεκτιμηθεί. Απαραίτητη γνώση 
του προγράμματος μισθοδοσίας epsilonet. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία πλησίον μετρό Χολαργού, 
ζητεί άτομο ως Βοηθό Λογιστή, απόφοιτη ΤΕΙ 
λογιστικής, με γνώσεις H/Y, MS office. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί. E-mail: info@chem-oclean.
gr, τηλ: 210 5553120.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία διε-
θνών μεταφορών, σχετική προϋπηρεσία θα 
εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: marietta@
entexnoslogistiki.gr.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΛΟΓΙΣΤΗΣ με προϋπηρεσία 15+ ετών και γνώσεις 
Φοροτεχνικού ζητείται από ανώνυμη εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας για μισθωτή 
εργασία εντός λογιστηρίου με πλήρες ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 
δυναμικά άτομα, με ικανή εργασιακή εμπειρία, 
ζητά όμιλος εταιριών για άμεση στελέχωση 
νευραλγικών θέσεων. Ε-mail: karam192@
yahoo.gr, κα Καρρά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Φοροτέχνη για υποστήρι-
ξη λογιστικών θεμάτων-πελατών-φορολογικών 
συμβουλών. Προϋπηρεσία 3ετή τουλάχιστον σε 
σχετικό αντικείμενο. Πολύ καλά Αγγλικά. Δομημένος 
γραπτός λόγος. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου 
απαραίτητο. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. E-mail: hrdeptgreece@outlook.com.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητείται από λο-
γιστική εταιρία Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, με 
προϋπηρεσία πάνω από 20 έτη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε λογιστικά γραφεία, φορολογικούς ελέγχους, 
ισολογισμούς και γνώση τρέχουσας φορολογικής 
νομοθεσίας. E-mail: ekatos@link.com.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων με δραστηριότητα Ελλάδα 
και εξωτερικό ζητεί να προσλάβει νέους με γνώ-
σεις marketing και οικονομικών, τουλάχιστον 
μιας ξένης γλώσσας και δυνατότητα ταξιδιών 
εκτός Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs.
interv@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Διοίκησης με εμπειρία 2 ετών σε 
Οικονομικά, Management, Επικοινωνία, Χρη-
ματοοικονομικά, Ασφαλιστικά. Γερμανικά ως 
μητρική γλώσσα. Τέσσερα άτομα θα στελεχώσουν 
θυγατρική Γερμανικού ομίλου σε χρηματομε-
σιτικές υπηρεσίες. Αλεξανδρούπολη. E-mail: 
foutzitzis@blueschild.com.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά άνεργους νέους, πτυχιούχους 
με κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «Επιταγή εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
E-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Υπάλληλο 
με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και 
υπολογιστών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου, για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ Οικομι-
κής κατεύθυνσης. Ε-mail: anelixiltd@gmail.com.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - real estate
ΤO ΜΕΣΙΤΙΚΟ-κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ενημερωμένο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελατο-
λόγιο. E-mail: info@liolidis.gr, τηλ: 2310 420002.

ΕΥΡΕΣΗ νέων Συμβούλων Ακινήτων από τη 
δυναμικότερη κτηματομεσιτική εταιρία. Υψηλές 
προμήθειες-σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, το 
τελειότερο μηχανογραφικό σύστημα-εξασφα-
λισμένο πελατολόγιο-μεγάλο χαρτοφυλάκιο 
ακινήτων. Γνώση Η/Υ, κατοχή μεταφορικού 
μέσου. E-mail: geospigos@gmail.com, τηλ: 
6936 334117, κος Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δυναμική ανάπτυξη στη διαχείριση 
ακινήτων αναζητά έμπειρους Μεσίτες για να κα-
λύψει τις ανάγκες της. Βιογραφικά στο e-mail: 
geospigos@gmail.com, τηλ: 6936 334117.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ εισοδήματος, η Nova Real-Estate, 
ψάχνει Συνεργάτες ως Σύμβουλους Ακινήτων, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμε-
νες ανάγκες της. Εκπαίδευση-άριστες αμοιβές-
σύγχρονο σύστημα εργασίας-ευχάριστο περι-
βάλλον-μεγάλο πελατολόγιο. E-mail: spigos@
novarealestate.gr, τηλ: 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ελεύθεροι επαγγελματίες, Πωλη-
τές, Ασφαλιστές, που θέλουν να αξιοποιήσουν 
το πελατολόγιό τους, για συνεργασία με συνε-
ταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr, κωδ: ΕΠ.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής χρηματοοικονομικών προϊόντων 
στην Ηλιούπολη, ζητεί ικανό και επικοινωνιακό 
άτομο για τη στελέχωση ενος νεοσύστατου γρα-
φείου. Αμοιβή, bonus, εκπαίδευση, προοπτική 
καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: aalexiou1@
yahoo.gr.

Η NOVA Real Estate, ψάχνει Συνεργάτες για 
να τους εκπαιδεύσει ως Συμβούλους ακινήτων, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες της στην περιοχή των Δ. Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: fragos@novarealestate.gr.

Η NOVA Real Estate ψάχνει Συνεργάτες για 
να τους εκπαιδεύσει ως Συμβούλους ακινήτων, 
προκειμένου να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες 
ανάγκες της στην περιοχή των Β. Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: fragos@novarealestate.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα και δραστήρια για 
συνεργασία στον κλάδο των ασφαλίσεων και των 
λογιστικών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxinterest@yahoo.com, τηλ: 6977 060627.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί έμμισθους Συμβούλους Ακινήτων 
για εργασία στο κέντρο και Νότια Προάστια. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη, μπόνους. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση-σεμινάρια, δυνατότητα και εκτός έδρας. E-mail: 
info@marylandproperties.gr, fax: 211 8001339.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ από εταιρία χρηματοοικονομικών 
προϊόντων, ζητούνται, για μερική απασχόληση. 
Προϋπηρεσία σε οικονομικά - ασφαλιστικά επι-
θυμητή όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsathens@gmail.com, τηλ: 6973 293899.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός Μηχανικός με 3 έτη εμπει-
ρία στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών πακέτων pcd. 
Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@simatodotisi.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής Alfanet AE ζητά να προ-
σλάβει Τεχνικό Εκτυπωτών με 3 έτη τουλάχιστον 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: dg@alfanet.gr.

Η ALFANET AE επιθυμεί να προσλάβει Μηχανι-
κό Συστημάτων Πληροφορικής με καλή γνώση 
server, hardware & networking: Brand Name 
Server/Blade Servers/Storage/Cisco/HP/DELL 
κλπ. Βιογραφικά στο e-mail: dg@alfanet.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μη-
χανικούς H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Πληροφορικής με εμπει-
ρία ενός έτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με προσανατολισμό στην 
Πληροφορική για την υποστήριξη δικτύων καθώς 
και την αποκατάσταση λειτουργίας των πληροφο-
ριακών συστημάτων και εφαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dnikolaou@freemail.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εφαρμογών ζητείται από εταιρία 
απολυμάνσεων για στελέχωση υποκαταστή-
ματος στην Αττική. Προηγούμενη εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: saneco@yahoo.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ εγκατάστασης - Συντήρησης δικτύ-
ων - Window Server - VPN ζητείται από το Dion 
Palace hotel. 2-3 έτη προϋπηρεσία απαραίτητη σε 
εταιρία ή ξενοδοχείο ή internet cafe. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@dionpalace.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-Ηλεκτρονικός Μηχανικός-
Μηχανικός H/Y, με γνώση σχεδιασμού PCB 
(Hardware), embedded programming σε γλώσσα 
C και σε σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 
ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρία 
εμπορική-κατασκευαστική και ανάπτυξης βι-
ομηχανικών εφαρμογών. E-mail: pantelidis@
pantelidis.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογρά-
φησης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL 
Server, επίλυσης προβλημάτων hardware και 
δικτύων. Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λύσεων πληροφορικής, ενδι-
αφέρεται για Σύμβουλο/Τεχνικό Παραμετροποίη-
σης Υποστήριξης Εφαρμογής ERP-SoftOne στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσόντα: Πτυχίο 
Τεχνολογικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης, εμπειρία 
σε παραμετροποίηση/υποστήριξη προγράμματος 
ERP, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrthes@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μάικροκουεστ Βορείου Ελλάδος ΕΠΕ, 
πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά Τεχνικό 
Η/Υ για on site υποστήριξη σε H/W και δίκτυα 
πελατών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου και 
μηχανής απαραίτητα. E-mail: hr@microquest.
gr, fax: 210 9531001, κωδ: FE11/14.

 

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Developer με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών 
και εξαιρετική γνώση Visual Studio, SQL Server, 
VB.Net ή/και C#.Net. Θα εκτιμηθούν γνώσεις 
MVC. Βιογραφικά στο e-mail: hr@geobanking.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ web ζητεί έμπειρο Προγραμματιστή 
Web Developer με άριστη γνώση php, html, jquery, 
javascript, css mysql ajax. Επιθυμητές γνώσεις 
linux webserver. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι για ανάπτυξη ιστοσε-
λίδων, για την εκτέλεση της πρακτικής τους σε 
περιβάλλον έμπειρο, σύγχρονο άνετο με κλίμα 
ομαδικής συνεργασίας. Πανελλήνιος σύλλογος 
πληροφορικής δημοσίου. Τηλ: 6932 455999, 
2130 360555.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ ηλεκτρονικό κατάστημα ζη-
τείται Προγραμματιστής Δικαιούχος Voucher 
18-29, για ανάπτυξη εφαρμογών. Απαιτείται 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε PHP/MySQL και η 
καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@ladopano.gr.

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Web Developer με πάθος 
την πληροφορική, έμπειρος (plug and play) σε 
Linux: PHP-Mysql, jqueries καλά Αγγλικά, κά-
τοικος Αθηνών, ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com κωδ: Progr-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση google adwords 
και analytics, youtube διαφημίσεων, facebook ads 
και insights, e-mail marketing, webmaster tools με 
εμπειρία στη σύνταξη εξατομικευμένων αναφορών. 
Βιογραφικά στο e-mail: keramitsis@mms-adv.gr.

FREELANCE Cake PHP Programmer Required. 
Reliable, self-motivated, experienced and fluent 
in English. CVs: george.s.marinakos@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα πληροφορικής με διδα-
κτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α1, 
στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για ανάπτυξη εφαρμο-
γών σε πλατφόρμες IOS, Android, Windows, άριστη 
γνώση SQL, HTML 5, CSS, Javascript. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@gmg.gr, τηλ: 210 2934752.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για μακροπρόθεσμη συνεργασία 
Web Developer με πολύ καλή γνώση C#, ASP.
NET FRAMEWORK 4 - 4.5, SQL Server, ADO.
NET, Javascript, Jquery, JSON, RESTfull Web 
Services. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it

SMART, passionate Developers with team spirit 
following the zen of startups and innovation. 
Python, Django, Git. Familiar with SQL/NoSQL, 
*nix lover. Open source addict. English language 
fluency. CVs: skginnocation@gmail.com.

ZHTOYNTAI απόφοιτοι-τελειόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
κλάδου Πληροφορικής, με γνώσεις πολυμέσων/
οπτικοακουστικών μέσων. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση Αγγλικής, μεθοδικότητα και συ-
νέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ζητούνται άτομα για κα-
τασκευή ιστοσελίδων από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@b-alexopoulos.
com, τηλ: 6945 776821.

WEB Developer από Θεσσαλονίκη, ζητείται. Επι-
χείρηση web ζητεί έμπειρο Προγραμματιστή web 
Developer με άριστη γνώση php, html, jquery, 
javascript, css, mysql, ajax. Επιθυμητές γνώσεις 
linux, webserver. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: bio@youthclub.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ-Software Developer 
με γνώση Microsoft .net framework (VB.NET), 
Microsoft SQL Server, σειριακά πρωτόκολλα 
επικοινωνίας, ζητείται για μόνιμη απασχόληση 
από εταιρία εμπορική - κατασκευαστική και ανά-
πτυξης βιομηχανικών εφαρμογών. Βιογραφικά 
στο e-mail: pantelidis@pantelidis.com.

ΑΕΒΕ ζητεί να προσλάβει Υπεύθυνο Μηχανογράφη-
σης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
τουλάχιστον 5 έτη, άριστη γνώση MSSQL Server, 
επίλυσης προβλημάτων hardware και δικτύων. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.ngsa@gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ με voucher με γνώσεις 
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και βά-
σεων δεδομένων. Επιθυμητά VB.NET, C, MYSQL. 
Προοπτική περαιτέρω συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491.

ΝΕΟΣ με γνώσεις Πληροφορικής, με ή χωρίς 
πτυχίο, ζητείται για συμμετοχή σε 3μελή ομάδα 
game Developers. Τηλ: 6947 324122.

C++ Developer ζητείται από την Pulse Microsystems 
Ltd. για τη στελέχωση της ομάδας της στη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα: C++, MFC, πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αγγλικά, στρατιω-
τικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Επιθυμητά 
προσόντα: Εργασιακή εμπειρία. E-mail: jobs@
pulsemicro.com, κωδ: cd.

.NET Web Developer ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd. για τη στελέχωση της ομά-
δας της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα: C#-.
NET-HTML5-JavaScript-πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης-Αγγλικά, στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες. Επιθυμητά προσόντα: Εργασια-
κή εμπειρία-ASP.NET MVC-jQuery-AngularJS/
KnockoutJS-MS SQL-MySQL. E-mail: jobs@
pulsemicro.com, κωδ: wd.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, 
έμπειρος ζητείται να διαμένει υποχρεωτικά πε-
ριοχή Αμπελοκήπων - Ψυχικό - Μαρούσι (εγγύς 
Βόρεια Προάστια), για μερική πρωινή απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ή Web Designer για 
ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή Αμπελοκήπων, Αττι-
κής Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr. Τηλ: 
6976 654854, ώρες επικοινωνίας: 09:30-14:30.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελοιόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστημιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-μερική απασχόληση ως 
Διαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αμπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

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

ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητείται, I.T. 
με γνώσεις Active Directory, Exchange Server, 
Wireless Networks, Linux Firewalling, SQL, HTML, 
Joomla και γνώσεις οπτικοακουστικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ets.it@events.gr, 210 9880032.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Web Developer 
με εμπειρία και γνώση σε joomla, wordpress ή 
drupal, δυνατότητα κατασκευής custom website 
και εξειδικευμένων εφαρμογών (mobile και 
facebook applications). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@helloadv.gr.

JUNIOR Web Developer .NET Marpoint Ltd. 
Advanced knowledge of C# for development 
of Web applications (MVC), knowledge of HTML5 
and CSS 3Minimum of 1 year experience. CVs: 
info@marpoint.gr.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πληροφορικής 
για ψηφιοποίηση εγγράφων (scanning) και κα-
ταχώρηση δεδομένων (data entry). Βιογραφικά 
στο e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Πληροφορικής ζητείται για συνερ-
γασία. Τηλ: 6945 039520.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Πληροφορικής, ζητείται για 4ωρη 
διαδικτυακή εργασία στο σπίτι. Τηλ: 6945 039520.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί 
Cameraman με άριστη γνώση καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας και επεξεργασίας βίντεο με ή χωρίς 
εξοπλισμό για μόνιμη εργασία. Bιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr κωδ: p. cam.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας/τρια από μεγάλη βιομηχα-
νία τροφίμων με έδρα στο Πολύκαστρο-Κιλκις. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετη, με πολύ καλή 
γνώση προγραμμάτων Photoshop, Illustrator, 
InDesign σε περιβάλλον Mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kolios.gr, fax: 23411 38743.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ πυροτεχνημάτων ζητείται Γραφί-
στρια για το δημιουργικό τμήμα της επιχείρησης, 
με εμπειρία στο χώρο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrm@alphastar.gr.

ΡΑΠΤΗΣ έμπειρος ζητείται, με πείρα στη γαζωτική 
και κοπτοράπτη. Τηλ: 6944 919895.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Μοδίστρα για δείγματα παραγωγής 
μαγιό γνώστης αγοράς από ατελιέ, ζητείται στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6973 497802.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργαστήριο 
επιδιορθώσεις. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
Π. Φάληρο. Τηλ: 210 9845070.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για επιδιορ-
θώσεις στο χώρο μας και Βοηθός για ξήλωμα 
και σίδερο. Τηλ: 210 6753886.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται για τηλεοπτικές 
εκπομπές που να έχουν εξασφαλισμένη διαφημι-
στική υποστήριξη. Τιμή 500€. Τηλ: 6989 469688.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -τρια Art Pro, ζητείται από εταιρία 
γραφικών τεχνών στο Μαρούσι, για μόνιμη απα-
σχόληση. Επαγγελματική εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@reproductions.gr, 
τηλ: 210 6818095.

ΜΟΥΣΙΚΗ μπουζούκι και κιθάρα, ζητούνται για 
3ωρο πρόγραμμα Παρασκευή Σάββατο, βράδυ, 
σε ταβέρνα στην Αγία Παρασκευή, ημερομί-
σθιο 25€ ανά άτομο. Τηλ: 6944 594407, 210 
6004724.

ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών στη Ν. Φιλαδέλφεια 
ζητεί Χειριστή offset με εμπειρία σε μηχανή spead 
master. Τηλ: 210 2510115.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ ζητεί Τραγουδίστρια για soul, 
jazz, blues, rock, fank, με σκοπό τα live. Τηλ: 
6936 760616.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ με προϋπηρεσία για 4ωρη πρωινή 
απασχόληση, ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@soldatos.eu, τηλ: 6971 768004.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -ισσες, Διακοσμητές -τριες, 
με εμπειρία και να διαθέτουν μεταφορικό μέσο, 

συνέχεια στη σελ. 24

Assistant Hotel Manager
Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently operating properties in Mykonos (www.
mykonosgrace.com) and in Santorini (www.santorinigrace.com).The group is rapidly expanding both in 
Greece and on an International scale with fresh & innovating projects opening in different destinations 
developing Grace into a well established brand in the tourism sector.

The group is under preparation for another successful season by putting together a strong team of 
well experienced individuals and is currently seeking to recruit assistant hotel manager for the daily 
operation of the hotels. Daily activities and responsibilities require the following: 

Essential qualifications: 
•Previous experience in similar position in a 5* hotel 
•Hospitality or tourism degree 
•Ability to communicate fluently in both Greek and English language 
•Computer literate and experienced with PMS 
•Excellent organization and communication skills 
•Knowledge of a second foreign language will be considered as an asset   
Key responsibilities & attributes:  
•Adhere to day to day management of the hotel and the team 
•Prompt and efficient monitor of budget and financial plan 
•Managing and training the hotel’s team 
•Contribute actively in achieving high sales turnover with cross selling 
•Develop and form positive relationships with guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated at all times  
Demonstrate service attributes in accordance with industry expectations and company 
standards including: 
•Guest attentiveness 
•Accurately & promptly fulfilling guests requests 
•Anticipate guest needs 
•Maintain a high level of knowledge which affects the guest experience 
•Demonstrate a «service» attitude 
•Take appropriate action to resolve guest dissatisfaction 
•The assistant manager will report directly to the general manager. Interaction with guests will 
necessitate being well-mannered, well-presented and helpful.

The group offers a competitive salary, accommodation, meals at the hotel, a friendly work environment, 
and opportunities for career development within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following e-mail: careers.greece@gracehotels.com.   
All applications will be treated with strictest confidence.

Η βιομηχανική εταιρεία PRIME SOLUTIONS S.A. με έδρα τον Ελεώνα Θηβών, δραστηριοποιείται στο 
χώρο των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η αναγνώρισή της και η εδραίωση της 
στην παγκόσμια αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής δραστηριότητάς 
της η οποία εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και ευελιξία. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για 
ανάπτυξη, ζητά να προσλάβει:

Διανομέα / Υπεύθυνο Αποθήκης 
 (Ref.: Warehouse)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Προετοιμασία, οργάνωση & αποστολή  
παραγγελιών 
•Παρακολούθηση φυσικής αποθήκης 
•Διανομή προϊόντων σε πρακτορεία 
•Χειρισμό ανυψωτικού μηχανήματος  
Απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες: 
•Άνδρας, 25 - 35 ετών 
•Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα 

•Προγραμματισμός και οργάνωση 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
•Προαιρετικά δίπλωμα χειριστή ανυψωτικού 
μηχανήματος 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη 
 τουλάχιστον 2 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων  
και προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@primesolutions.gr

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός- Οινόφυτα
(ΧΜΟ) για Ποιοτικό Έλεγχο

Ανώνυμη βιομηχανική εταιρία ζητά άτομο για τη  στελέχωση των εγκαταστάσεων της στα Οινόφυτα.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει  
να διαθέτουν:
•Πτυχιούχος χημικός ή χημικός μηχανικός 
•2 χρόνια προϋπηρεσία σε ποιοτικό έλεγχο 
•Άριστη γνώση και χρήση αγγλικής γλώσσας, 
γραπτού και προφορικού λόγου  
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ, EXCEL, SAP  
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας 

•Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων  
•Άμεση διαθεσιμότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης.

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

Μηχανικός  
Τηλεπικοινωνιών - IP

Περιγραφή ρόλου: 
•Ο μηχανικός θα ενταχθεί στο τμήμα network engineering και θα ασχοληθεί με την συρραφή τεχνικών 
προτάσεων, την υλοποίηση και την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών έργων των πελατών της εταιρείας. 
•Ο μηχανικός θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών 
πρωτοκόλλων αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης και ασφάλειας που απαντώνται 
σε δίκτυα παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  
Απαραίτητα προσόντα/πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / μηχανικός τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο. 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε τηλεπικοινωνίες. 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εμπειρία σε έργα τηλεπικοινωνιών. 
•Πιστοποιήσεις τεχνικών γνώσεων από κατασκευαστικό οίκο, όπως Cisco Systems ή Juniper Networks  
Αποστολή Βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

Φύλακες / Προσωπικό  
Ασφαλείας Θρακομακεδόνες

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

•Απαραίτητη η ειδική άδεια εργασίας (κατά προτίμηση νέου τύπου) και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:sscenter@otenet.gr, τηλ: 22960 64400, fax: 22960 64405.

Η Scorpios Security με έδρα την Κηφισιά ζητά έμπειρο:

Ηλεκτρονικό Τεχνικό Εγκαταστάσεων 
 Συναγερμών - Καμερών - Πυρανίχνευσης

Για εγκαταστάσεις, μελέτες καθώς  
και για εσωτερικές και εξωτερικές πωλήσεις.

•Απαραίτητα άδεια Α’ κατηγορίας εν ισχύει.  
•Ηλικία από 25 ετών έως 40 ετών.  
•Απαραίτητη εμπειρία σε μεγάλα έργα  
και προϋπηρεσία σε εταιρία security.  
•Απαραίτητες συστάσεις. 

•Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή  
βιογραφικού είναι η τήρησή των ανωτέρων. 
•Άμεση πρόσληψη.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@scorpios-security.gr.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8070427.  
Site: www.scorpios-security.gr
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ζητούνται για να εργαστούν σε εταιρία συστημάτων 
δόμησης στην Κω. Μισθός bonus, διαμονή. Τηλ: 
6945 858787, 22420 67380.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-τρια για πλήρη, πενθήμερη 
απασχόληση για το τμήμα δημιουργικού με γνώση 
photoshop, illustrator, corel. Πνεύμα δημιουργι-
κότητας και σύγχρονες σχεδιαστικές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: photomurals4you1@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντέρ τελειόφοιτος/απόφοιτος για 
πρακτική άσκηση. Άριστες γνώσεις video editing, 
photoshop και Η/Υ. Άμεση συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: bios@otenet.gr, κωδ: ΜΟΝΤΑΖ.

ΠΑΙΔΙΑ και έφηβοι ζητούνται για συμμετοχή 
σε τηλεοπτικές διαφημίσεις και ταινίες. Τηλ: 
210 6856200.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ με πείρα 15 ετών, σε όλα τα 
είδη, ρεμπέτικα, Σμυρνέικα, λαϊκά, ζητεί εργασία. 
Προτάσεις σοβαρές από Manager και γραφεία. 
Τηλ: 6907 594193.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ - Τραγουδιστής με ρεπερτόριο λαϊκό, 
δημοτικό, νησιώτικο, ζητείται για κάθε Σάββατο, 
από μαγαζί στον Άγιο Στέφανο. Ημερομίσθιο 50€. 
Τηλ: 6937 050814.

ΓΚΡΟΥΠ ζητείται για live εμφανίσεις σε καφε-
τέρια, κατά προτίμηση νέα και νέος, για λαϊκό 
πρόγραμμα. Τηλ: 6932 288234.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα επί-
πλων κουζίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@exoplismos4u.gr, τηλ: 6930 303181.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης, επικοινωνι-
ακός με γνώσεις εικονοληψίας, μοντάζ και καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά και φωτoγραφία 
στο e-mail: acviografika@gmail.com.

ZHTEITAI Γραφίστας άμεσα, για ημιαπασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, In design για περιβάλλον mac. 
Στοιχεία εργοδότη: Attune ΕΠΕ. Έδρα: Nέα Σμύρ-
νη. Βιογραφικά στο e-mail: tune@attune.biz.

ART DIRECTOR - Γραφίστας με δημιουργική 
ικανότητα ζητείται από μεγάλη Κυριακάτικη 
εφημερίδα. Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο 
σχεδιασμό περιοδικών εφημερίδων. Πολύ κα-
λές συνθήκες εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται με άριστη γνώση της Adobe 
suite photoshop illustrator indesign after effects. 
Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε webdesign 
motion graphix video και σύγχρονες σχεδιαστικές 
προτάσεις. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
bio@youthclub.gr.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ γραφείο με ειδίκευση στο 
σχεδιασμό καταστημάτων ζητά Aρχιτέκτονα/
Διακοσμητή με καλή γνώση 3D σχεδιασμού, V-ray, 
AutoCAD, Photoshop, και Αγγλικών. Απαραίτητη 
η καλή παρουσίαση των παραπάνω. Βιογραφικά 
και portfolio στο e-mail: sotosdr@gmail.com.

H FORUM AE ζητά για 4ωρη απασχόληση: Γρα-
φίστα/τρια . Άριστη γνώση σουίτας Adobe CS5 
σε περιβάλλον Mac Os. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών στον περιοδικό τύπο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: magazines@forumsa.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ρούχων-Βοηθός Σχεδιαστή ρούχων 
ζητείται από εταιρία αντρικού casual ρούχου στον 
Κεραμικό για δημιουργία συλλογής (total look). 
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Illustrator, 
Αγγλικά. Βιογραφικά και artworks στο e-mail: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώσεις Photoshop, 
illustrator, corel σε περιβάλλον Mac και pc. Μισθός 
700€ ανάλογα με τις δυνατότητες και εμπειρία. 
Περιοχή Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ldpssavvas@gmail.com, τηλ: 6979 553641.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φωτογραφήσεις μαγιό 
- εσωρούχων 20€/ώρα με καλές αναλογίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: momikosalex@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για φωτογραφίσεις ρού-
χων. Βιογραφικά και φωτογραφίες στο e-mail: 
g.k1965@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με καλές αναλογίες για φω-
τογραφίσεις. Αμοιβή 20€/ώρα. Βιογραφικά και 
φωτογραφίες στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ-τρια ή Διακοσμητής-τρια ζητείται με 
γνώση 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων, απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε σχεδιασμό εκθεσιακών περιπτέρων 
τουλάχιστον δύο έτη σε αντίστοιχη θέση. Άριστη 
γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCad-3d 
Max). Μισθός-ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 6945 361321.

GRAPHIC Designer, ζητείται από εταιρία ένδυσης 
και υπόδησης. Απαραίτητα, πολύ καλή γνώση 
προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και web 
design, σχετική προϋπηρεσία 2-3 ετών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@favela.gr, τηλ: 210 3633642, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-16:00.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ Σκιτσογράφος για την εικονογρά-
φηση παραμυθιών από εκδοτικό οίκο, ζητείται 
για μόνιμη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: work@haroumenapaidia.gr.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις κοπτοράπτη και γαζωτικής, 
ζητούνται για ελαστικά ρούχα, από εργαστήριο 
στον Κολωνό. Τηλ: 210 5127959, 6997 484104.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ με γνώσεις Rip Software Photoshop 
Corel με προϋπηρεσία σε εταιρία εκτυπώσεων 
- επιγραφών, ζητείται για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
210 3453091, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Πατρονίστ με σχετική προ-
ϋπηρεσία. Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν 
σύστημα Lectra. Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: patronist2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ψηφιακό τυπογραφείο με 
προϋποθέσεις: Γνώσεις γραφιστικής και ευχέ-
ρεια στον γραπτό λόγο. Η θέση περιλαμβάνει 
και αρμοδιότητες Χειριστού εκτυπωτικών και 
βιβλιοδετικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bookstars.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από δημιουργικό γραφείο 
- διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@playgroundstudio.gr, τηλ: 211 2145055.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ηθοποιούς, στα Βόρεια Προάστια. 
5θήμερη απασχόληση, για εξυπηρέτηση πελατών 
μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Τηλ: 210 8020550, 
6948 668984.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Pentagon AE, ζητά Γραφίστα για πλήρη, 
πενθήμερη απασχόληση με αρχικό μισθό 700€ στο 
Καλοχώρι. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών 
και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: viografika.ae@gmail.com.

call center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ και αναπτυσσόμενη πολυεθνική, 
ζητά Συνεργάτιδα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα και θετική παρουσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: careernow@in.gr, κωδ: ΤΕ1.

ΚΥΡΙΟΣ /α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ανεξαρτήτου εμπειρίας ζητού-
νται για άμεση κάλυψη τμήματος καταγραφής και 
εξυπηρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός, ευέ-
λικτο ωράριο, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964010.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία σε telemarketing 
για κλείσιμο ραντεβού, όχι πωλήσεων. Αμοιβή με 
ποσοστά βάσει στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.skourtas@globalassociation.gr, κωδ: ΤΗΛ.

Η ZITA Telecoms εταιρία προώθησης πωλήσε-
ων προσλαβάνει Υπάλληλους Τηλεπωλήσεων. 
Παρέχονται: υψηλές απολαβές, ευέλικτο ωράριο, 
ασφάλεια ΙΚΑ, επιπλέον αποδοχές(bonus), συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης, ευχάριστο περι-
βάλλον. Συγγρού Φιξ Μετρό. Τηλ: 211 8804300, 
211 8804350, 211 8804302.

Η ZITA Telecoms εταιρία τηλεπωλήσεων ανα-
ζητά Συνεργάτες για να ενταχθούν στο δυναμικό 
της εταιρίας, για προώθηση πακέτων σταθερής 
τηλεφωνίας. Παρέχονται: υψηλές αποδοχές, ευ-
έλικτο ωράριο, επιπρόσθετες αμοιβές, ευχάριστο 
περιβάλλον. Τηλ: 211 8804300, 211 8804310.

H ZITA Telecoms προσλαμβάνει άμεσα Υπαλλήλους 
για προώθηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Παρέχονται: σταθερές αποδοχές, υψηλά bonus, 
ευέλικτο ωράριο, ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή 
εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Συγγρού Φιξ 
Μετρό. Τηλ: 211 8804380, 211 8804350.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ειδών χαρτοπω-
λείου στον Αγ. Στέφανο, ζητά Υπάλληλο για θέση 
ρεσεψιόν - τηλεφωνικό κέντρο - εξυπηρέτηση 
πελάτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.malaisiada@amatalon.gr, κωδ: ΤΚ-11/2014.

ZHTEITAI Yπάλληλος από εταιρία τηλεπικοινω-
νιών, με γνώση και εμπειρία κινητής τηλεφωνίας. 
Οκτάωρη-πενθήμερη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, προϋπηρεσία και ποιοτική χρήση 
επικοινωνιακού λόγου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@500001.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα για στελέχωση νέου τμήματος 
διαχείρισης εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχοντες 
πελάτες. Μερική απασχόληση σε πρωινές και 
απογευματινές βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@mondial-assistance.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι, ζητού-
νται Τηλεφωνήτριες για προώθηση των προϊόντων 
της. Πενθήμερη τετράωρη πρωινή απασχόληση. 
Προσφέρεται μισθός, μπόνους, ασφάλιση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tzinadimopoulou@gmail.
com, τηλ: 210 7228527.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για την εξυπηρέτηση πε-
λατών. Όχι πλασιέ ή ντίλερ. Πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Δυνατότητα με προοπτικές. Τηλ: 
6982 920609.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής χρωμάτων & ειδών χρω-
ματοπωλείου στο Καλοχώρι, ζητά άτομο για την 
θέση των τηλεφωνικών πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretary@superlux.gr, fax: 2310 
752674.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στην περιοχή 
Αμπελόκηποι Αθήνα, ζητά άτομα με εμπειρία 
στο telemarketing (όχι πωλήσεις). Μισθός, 
bonus, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 5.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση Η/Υ, Αγγλικών, προϋπη-
ρεσία 5 ετών, ικανότητες επικοινωνίας, ανάπτυ-
ξης πελατολογίου, για διαχείριση τηλεφωνικού 
κέντρου και προσωπικού. Δεξιότητες πωλήσεων. 
4ωρη απασχόληση. E-mail με φωτογραφία: hr@
alfalift.gr, τηλ: 210 7751371.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί Υπάλληλο κάτοχο ΙΧ με 
γνώσεις Η/Υ, internet για να εργαστεί στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων και εξυπηρέτησης πελατών 
της με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Μισθός, ασφά-
λιση, μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: design@
galaxynet.gr.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη για έναν Υπάλληλο με προϋπη-
ρεσία στις δημόσιες σχέσεις για εργασία στο τμήμα 
εξυπηρέτησης μεγάλων πελατών της εταιρίας. 
Υψηλές αποδοχές, μισθός, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: design@galaxynet.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ με γνώσεις Η/Υ internet, 
facebook, google ζητείται από εταιρία για τη-
λεφωνική επικοινωνία με πελάτες της εταιρίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@haroumenapaidia.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ κάτοχος ΙΧ ζητείται από εταιρία 
για τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες, βιβλι-
οπωλεία και παιδικούς σταθμούς. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@haroumenapaidia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνίας ζητά: Υπάλληλο 
Telemarketing. Προϋπηρεσία-γνώση-εμπειρία 
και ευχέρεια στον προφορικό λόγο. Ωράριο συνε-
χόμενο πενθήμερο. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
somon.gr, τηλ: 2310 252525, fax: 2310 252522.

ΕΤΑΙΡΙΑ βοήθειας ζητά άτομα για το κέντρο 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελάτων με καλή 
γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία 
και γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως 
επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mondial-assistance.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ει-
σερχομένων και εξερχομένων κλήσεων, από 
εταιρία στο Κέντρο Αθηνών, ζητείται για υπηρε-
σίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και 
καταχώρησης μικρών αγγελιών. Προηγούμενη 
εμπειρία αποδεδειγμένη. 4ωρη, 6ωρη, 8ωρη 
εργασία. Τηλ: 210 8696802.

ΚΥΡΙΟΙ -ες έμπειροι Τηλεφωνητές -τριες ει-
σερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων με 
επικοινωνιακή ικανότητα, χειρισμό H/Y, καλή 
ορθογραφία, Αγγλικά, internet, ζητούνται από 
εφημερίδα για το τμήμα καταχώρησης μικρών 
αγγελιών. Τηλ: 210 8696773.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ και αναπτυσσόμενη πολυεθνική, 
ζητά Συνεργάτιδα για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα και θετική παρουσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: careernow@in.gr, κωδ: ΤΕ1.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚO κέντρο ζητά νέες -ους για προ-
ώθηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας, internet 
και τηλεόρασης. Προσφέρονται ευχάριστο περι-
βάλλον, σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Περιοχή Περιστέρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: katrinfirstdial@gmail.com.

ΕΠΕΙΓΟΝ ζητούνται άτομα επικοινωνιακά με 
γνώσεις Αγγλικών, για τη στελέχωση νέων 
τμημάτων επιχείρησης. Ανεξάρτητη συνεργασία, 
άριστο εργασιακό περιβάλλον με την δυνατότητα 
ευέλικτου ωραρίου και bonus. Τηλ: 6943 950447.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ - Τηλεφωνήτρια ζητείται από 
εστιατόριο στην περιοχή Ελληνορώσων. Τηλ: 
210 6560840.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για προώθηση 
γνωστού ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρω-
ινά - απογευματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@firmagroup.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται. Τιμή 850€. Τηλ: 6949 087377.

ΑΛΥΣΙΔΑ μεγάλη Ιταλικών εστιατορίων ζητεί 
άτομα για τηλέφωνο. Περιοχή Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6086000.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως (Team Leaders), με εμπει-
ρία ως Υπεύθυνοι ομάδας για την τηλεφωνική 
απασχόληση. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια. Τιμή 
800€. Τηλ: 6939 001370.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία, 
ζητούνται για κεντρικά γραφεία στον Πύργο Αθη-
νών, για στελέχωση νέου τηλεφωνικού τμήματος. 
Μισθός, ασφάλιση, εξέλιξη. Τηλ: 211 7053642, 
fax: 211 7053610.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται με εμπειρία σε κέντρα 
αδυνατίσματος - αισθητικής για εργασία σε πολύ-
χωρο ομορφιάς στη Γλυφάδα. Τηλ: 6985 741069.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική ή πλήρης απσχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: litsa90@gmail.com.

ΤΑΧΕΩΣ αναπτυσσόμενη πολυεθνική ζητά 3 άτομα 
με ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές ικανότητες 
και δυναμική προσωπικότητα, για Sales/Customer 
Aqcuisition. Εξαιρετικές αποδοχές και προοπτικές 
καριέρας. Βιογραφικά μέχρι 5/11, στο e-mail: 
careernow@in.gr, κωδ: ΒΝ10.

ΑΛΥΣΙΔΑ Αθηναϊκής εταιρίας θα προσλάβει 2 
άτομα για θέση Γραφείου εσωτερική. Aπαραί-
τητα εμπειρία σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. 
Βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus, Βιογραφικά στο 
e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, 
τηλ: 211 1086901.

Προωθητές - merchandisers - 
Πωλήσεις ex-Van
ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Υπαλλήλους για full-
time/part-time με αντικείμενο την προώθηση 
εκπαιδευτικών βιβλίων στα Ιωάννινα. Απαραί-
τητα δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ., γνώση Αγγλικών, 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία και ιδιοκτησία Ι.Χ. 
αυτοκινήτου. E-mail: karen.hillsidepress@
yahoo.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full time, για προώθηση εκπαιδευτικών βιβλίων 
στην περιοχή της Καβάλας, με δίπλωμα οδήγη-
σης Ι.Χ, γνώση Αγγλικών (πολύ καλό επίπεδο), 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία, ιδιοκτησία Ι.Χ. 
E-mail: thillside@hol.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα (όχι 
μισθωτούς), για την προώθηση προϊόντων σε 
φαρμακεία και λοιπούς πελάτες λιανικής. Εμπειρία 
σε πωλήσεις επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
giouvanoudiss@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για σταθερή και 
μόνιμη συνεργασία (όχι μισθωτούς), για προώ-
θηση και διανομή καφέ. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ - Πωλητές Προϊόντων Τηλεπι-
κοινωνίας, Απόφοιτοι Λυκείου, ζητούνται για 
μακροχρόνιο πρόγραμμα promotion. Απαραί-
τητα: ευγένεια, ευφράδεια λόγου. Παρέχονται 
μισθός, ασφάλιση, εκπαίδευση, στήριξη. Τηλ: 
6987 600966, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
Aγγλικών διδακτικών βιβλίων, για full-time/part-
time με αντικείμενο την προώθηση εκπαιδευτικών 
βιβλίων. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος 
ΙΧ αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών, Proficiency, 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία. E-mail: info@
elthillside.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητείται έμπειρος Manager 
στις πωλήσεις Door2Door. Απαιτείται προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mm@orosimonet.
gr, τηλ: 210 96183133.

ΜΟΝΤΕΛΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία 
για προώθηση τσιγάρων. Τηλ: 210 8258054.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για προώθηση σε κα-
ταστήματα παιχνιδιών. Ικανοποιητική αμοιβή, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8257231.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ εμφανίσιμες, ζητούνται από εταιρία 
παροχής υπηρεσιών για προώθηση προϊόντων 
καπνού. Υψηλό ημερομίσθιο, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8257238.

H ΕΤΑΙΡΙΑ promoton Kick αναζητά εμφανίσιμες 
Promoters με διαθεσιμότητα για καθημερινή full 
time απασχόληση σε προωθητικές ενέργειες της 
Nespresso σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. 
Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έξυπνα, δραστήρια, εκπαι-
δεύσιμα για εργασία από το σπίτι ή το internet, 
ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές αποδοχές, ει-
σοδήματα από δικαιώματα. Όχι πλασιέ. E-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εταιρία marketing 
για προώθηση εκπτωτικής κάρτας με μεγάλο 
ποσοστό κέρδους. Τηλ: 6948 343151.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Biophelia που δραστηριοποιείται στο 
χώρο των βιολογικών καλλυντικών ζητεί έμπειρα 
άτομα στην προώθηση λιανικής και χονδρικής 
πώλησης με δυναμική - προσεγμένη εμφάνιση 
και άνεση στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο 
e-mail: nlazaridis@biofelia.com

2 ΑΤΟΜΑ με Ι.Χ. και άνεση στην επικοινωνία 
ζητά εταιρία εκδόσεων, για την προώθηση παι-
δαγωγικής σειράς σε τηλεφωνημένο από την 
εταιρία πελατολόγιο. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 210 6401807.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
για full-time/part-time για προώθηση εκπαι-
δευτικών βιβλίων στην περιοχή των Ιωαννί-
νων. Απαραίτητα δίπλωμα οδήγησης, κάτοχος 
ΙΧ αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών Proficiency, 
επιθυμητή διδακτική εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: karen.hillsidepress@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την άμεση κάλυψη θέσεων 
εργασίας, από πολυεθνική διατροφική εταιρία. 
Ανεξάρτητη συνεργασία, ελεύθερο ωράριο, 
μερική απασχόληση. Μισθός 500€. Λεπτομερή 
περιγραφή της θέσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
support@deluxe-food.info.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι ζη-
τούνται Αισθητικοί με ικανότητα πωλήσεων για 
προώθηση των προϊόντων μας σε προκαθορι-
σμένο ραντεβού. Παρέχονται έξοδα μετακίνη-
σης, bonus, ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzinadimopoulou@gmail.com, τηλ: 210 7247308.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Μεταξουργείο 
ζητούνται 3 νέοι -ες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Τηλ: 6944 668804.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες με άνεση στην επικοι-
νωνία για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργει-
ες. Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή 
αμοιβή. Υπόψιν τμήματος marketing. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία προϊοντων ευρείας κατα-
νάλωσης που δραστηριοποιείται σε πάνω από 90 
χώρες ζητεί Συνεργάτες για στελέχωση ομάδας 
προώθησης προιόντων. Εμπορικό κέρδος και 
μπόνους ανάλογα με τα επίπεδα των στόχων. 
Τηλ: 6943 950447.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δίαυλος Ασφαλιστικές Μεσιτικές 
Εργασίες αναζητά 3 άτομα για το νέο τμήμα 
ενεργειακών Συμβούλων. Προϋπηρεσία: Όχι 
απαραίτητη. Εκπαίδευση: Παρέχεται από την 
εταιρία. Ωράρια: Κατόπιν συνεννόησης. Μισθός: 
Προμήθεια+bonus. E-mail: diavlos.energy@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά 6 νέες επικοινω-
νιακές, εμφανίσιμες για promotion, διαφήμιση, 
συννεχής συμμετοχή σε επώνυμους εκθεσιακούς 
χώρους στην Αθήνα. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, 
κωδ: 7.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
Αγγλικών διδακτικών βιβλίων με αντικείμενο 
την ενημέρωση, προώθηση των βιβλίων της από 
τα γραφεία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητα γνώση Αγγλικών Proficiency, επιθυμητή 
διδακτική εμπειρία. E-mail: thillside@hol.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
full-time/part-time με αντικείμενο την προώθηση 
εκπαιδευτικών βιβλίων στην ευρύτερη περιοχή 
της Αλεξανδρούπολης. Απαραίτητα δίπλωμα οδή-
γησης, κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών 
Proficiency, επιθυμητή διδακτική εμπειρία. E-mail: 
thillside@hol.gr.

ΣΥΝΕΡΓAΤΕΣ ζητούνται από εκδοτική εταιρία 
για full-time/part-time με αντικείμενο την προ-
ώθηση εκπαιδευτικών βιβλίων στην ευρύτερη 
περιοχή της Δράμας. Απαραίτητα δίπλωμα οδή-
γησης, κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου, γνώση Αγγλικών 
Proficiency, επιθυμητή διδακτική εμπειρία. E-mail: 
thillside@hol.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ promoton KICK αναζητά εμφανίσιμες 
Promoters με διαθεσιμότητα για καθημερινή full 
time απασχόληση σε προωθητικές ενέργειες της 
Nespresso σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. 
Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Υπάλληλοι για προω-
θητική εταιρία. Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης. 
Τηλ: 6987 076177.

Η DEPEND LTD αναζητά Προωθήτριες - Πωλή-
τριες -ές για άμεση μόνιμη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: reception@depend.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά 2 άτομα, οργανωτικές και δραστή-
ριες, για το εμπορικό τμήμα (διαχείριση πελατο-
λογίου) χωρίς προϋπηρεσία. Προϋπόθεση μόνο 
μεταφορικό μέσο. Τιμή 850€. Τηλ: 211 0124014, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, προσφέρει 5 θέσεις 
εργασίας σε άτομα. Οργανωτικές - δραστήριες, 
χωρίς προϋπηρεσία. Μόνη προϋπόθεση μετα-
φορικό μέσο για εντός Αττικής. Τιμή 800€. Τηλ: 
211 0124014, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing ζητάει άτομο για 
προώθηση εργαλείων διαφήμισης. Όχι μισθός, 
προμήθεια μέχρι και 90%. Επιθυμητή η γνώση 
internet. Τηλ: 23410 70332.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Αντιπρόσωπος ζητείται από 
γνωστή εταιρία επίπλων, με μεταφορικό μέσο, 
για προώθηση των προϊόντων σε Αττική και 
περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπηρεσία σαν Αντι-
πρόσωπος. Παρέχεται μισθός extra. Τηλ: 210 
9916626, 6984 477008, ώρες επικοινωνίας 
09:00-21:00.

TOP career opportunity with multinational 
company. Only 3 ambitious candidates with great 
communication skills, dynamic personality-self-
drive, will be selected for: Sales and Promotion. 
Great remuneration package offered. CVs: 
careernow@in.gr, code: PROM3.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από εταιρία προωθήσεων - 
πωλήσεων για στελέχωση ομάδας πωλήσεων 
door to door. Ωράριο εργασίας 4ωρο ή 8ωρο. 
Τηλ: 210 2582812.

H ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία tsai και votana, ζητά για 
συνεργασία δύο (2) φιλόδοξα άτομα, Απόφοιτοι 
Λυκείου. Προσόντα: προϋπηρεσία στη δικτυακή 
πώληση ή πωλήσεις door to door. Αμοιβές υψηλές, 
αναλόγως προσόντων. E-mail: thaliakourtidou@
gmail.com.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται άμεσα για να εργαστούν σε 
πρόγραμμα προώθησης προϊόντων κινητής τηλε-
φωνίας, σταθερός μηνιαίος μισθός συν ασφάλιση 
ΙΚΑ, πρόσθετα bonus αποδοτικότητας. Τηλ: 210 
9944544, ώρες επικοινωνίας: 12:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ (2) με κλίση στην υγιεινή διατροφή και 
τον αθλητισμό, ζητούνται για μερική και πλήρη 
απασχόληση. Ομαδικό κλίμα. Παρέχεται εκπαί-
δευση. Τηλ: 6943 950447. 

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι 
ζητούνται Αισθητικοί με ικανότητα πωλή-
σεων για προώθηση των προϊόντων μας σε 
προκαθορισμένο ραντεβού. Παρέχονται έξοδα 
μετακίνησης, bonus, ασφάλεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzinadimopoulou@gmail.com, 
τηλ: 210 7247308.
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Hotel Operations Manager
Qualification & skills 
•Degree in hospitality/ hotel management/ 
tourism studies 
•3 to 5 years’ experience in a similar position 
•Fluency in both english and greek, additional 
language will be a plus 
•Knowledge of hotel computer systems 
preferably Micros Fidelio 
•Excellent knowledge of Microsoft Office  
and Internet Browsers 
•Excellent knowledge of OTA extranets. 
•Excellent decision making skills 
•Young, dynamic and self-motivated  

Duties & responsibilities includes among other 
•Planning and organizing accommodation  
and events 
•Recruiting, training and monitoring staff 
•Monitoring work schedules for individuals  
and teams 
•Addressing problems and troubleshooting 
•Dealing with suppliers

Please send your CV with photo to the following 
e-mail: info@acroterrarosa.gr, Akrotiri 84 700, 
Santorini Island, Greece, tel: +30 22860 85342, fax: +30 
22860 85341, website: www.acroterrarosa.gr. Winter 
contact: t: +30 2130293285, f: +30 2130293286.

Software Competitiveness International (SOFT COM INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, 
specializing in Software Research & Development and Information & Communications Technologies 
Services, located in Athens, and headquartered in Crete. The skills, the experience and the methodologies 
of the company and its experts, most of them with a long presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, technical excellence and valuable services, and 
to its employees the working conditions to further develop their technological expertise within a multi-
national environment. Currently the company expands its activities further, continuing the expansion 
of a very promising cooperation with the German Automotive Market. Currently we are looking for:

Senior Software Engineers, C++  
for Automotive

To offer their services (SW analysis, design, coding, testing) for one of our international long term 
cooperation, from our company’s premises in Athens.

In case: 
•you are a talented software engineer, passionate about C++, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical-, problem solving- and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and challenging technical and business related environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working company,  
And you cover the following set of skills: 
•University degree in computer science, electrical-/ electronics engineering or relevant discipline 
•Excellent programming skills in C++ 
•knowledge of OO- programming and developing principles 
•Proven working experience of 4 years, as a minimum, as a professional software developer, using 
the required technologies 
•Strong oral and written communication skills in English and Greek  
The following skills will be considered as an asset: 
•Experience with versions management, UML, Case- Tools 
•Experience with embedded operating systems (Windows Mobile, embedded Linux, QNX) 
•The successful candidate will be part of a team of highly qualified professionals, established 
in Greece (Athens), being involved in the full software development lifecycle for one of our 
international customers, who is one of the key players of the German Automotive Market.  
They will have an enabling in market- and product- specifics in Germany.  
Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 4 - 6 weeks, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team and make a difference, please send your detailed CV 
in English, quoting reference ref: AU-S/11/14, to the following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 20.12.2014. Starting date of the cooperation: asap. All applications will be treated as 
confidential. For information regarding our company, please consult our web site: www.softcom-int.com

Η NEF-NEF A.E, εταιρία με ηγετική θέση και 50 χρόνια παρουσία στο χώρο των λευκών ειδών, με έδρα 
το Μενίδι αναζητά:

Υποστήριξη Πωλήσεων 
Περιγραφή εργασίας:  
•Επικοινωνία και συνεργασία με την ομάδα  
πωλητών χονδρικής 
•Λήψη, καταχώρηση, διεκπεραίωση  
και παρακολούθηση των παραγγελιών 
•Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση 
τυχόν προβλημάτων 
•Παρακολούθηση πωλήσεων και αποθεμάτων 
•Αρχειοθέτηση - οργάνωση γραφείου  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε ανάλογη θέση 
•Άριστη χρήση του MS Office (powerpoint, word, 
excel, outlook, internet) 

•Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP 
(Softone) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονων  
αρμοδιοτήτων 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά χαρίσματα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου  
Παροχές:  
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@nef-nef.gr

Πωλητές / Πωλήτριες 
Για τα καταστήματα Κηφισιάς και Νέας  
Χαλκηδόνας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 

•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις περιοχές: Νέα 
Χαλκηδόνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Αγίους Αναργύρους, 
Λυκόβρυση, Γαλάτσι, Κάτω Πατήσια, Μεταμόρφωση, 
Νέα Ερυθραία.

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

INTERSYS A.E., one of the largest companies in information and commutation systems is seeking a 
qualified professional to cover the following position:

Junior Product Manager 
(JPM-101)

Job description: 
•Reporting to senior product 
manager 
•Internal reporting 
•ERP up-date 
•Marketing 
•Basic brand communication 
•Client support 
•Helpdesk 

The ideal candidate must 
have: 
•At least two years of experience 
in product management 
•University degree in business 
(or marketing) and/or MBA 
•Strong communication skills 
in English (both, written and 
verbal) 

•Excellent knowledge of MS 
Office 
•Strong personality  
We offer a competitive 
remuneration package  
and a very ambitious career.  
Send your CV to the following 
e-mail: hr@intersys.gr

Η PharmWorks, εισαγωγική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού και παραφαρμακευτικών ειδών, αποκλειστι-
κός εισαγωγέας των πρωτοποριακών γυναικείων προϊόντων προσωπικής φροντίδας Lybera, αναζητά:

Στελέχη Πωλήσεων 
για Αττική

Με αντικείμενο εργασίας την επικοινωνία την ανάπτυξη και προώθηση των πωλήσεων του Lybera στα 
φαρμακεία και γυναικολογικά ιατρεία, σε καθεστώς εξωτερικής συνεργασίας. Περισσότερα στο website: 
www.lybera.gr

Η ανταμοιβή είναι ικανοποιητική και άμεση, στην λογική των ποσοστών και των bonus, με δυνατότητα 
της πλήρους απασχόλησης και πρόσληψης με την επίτευξη των στόχων.

Αναζητούμε λοιπόν νέες - νέους 25-38 ετών που να διαθέτουν, όρεξη για δουλειά, ευχάριστη προσω-
πικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, και υπευθυνότητα.

Επιθυμητή η εμπειρία στις πωλήσεις καθώς και της γνώσης του χώρου των φαρμακείων. Αποστολή 
βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: lybera@pharmworks.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Στελέχη Λιανικής Πώλησης  
- Εμποροϋπάλληλοι
ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ζητείται για ημιαπασχόληση από 
κρεοπωλείο στις Αχαρνές. Τηλ: 2407247.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ Χημικός ζητείται χωρίς στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις, κάτοχος διπλώματος αυ-
τοκινήτου ως Πωλητής για κατάστημα δομικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για υποδοχή πελατών και πώληση 
ρούχων, ζητείται. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας, 
γνώση χειρισμού των Social Media. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: gymperisteri@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στη Γλυφάδα. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ (εμπορικού πακέτου). Βιογραφικά στο 
e-mail: scalini1@otenet.gr, τηλ: 210 9888028.

ΤΡΟΦΙΜΩΝ εταιρία ζητεί άτομα για 3ήμερη 
απασχόληση, σε super market. Ημερομίσθιο, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8258053.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από τουριστικό κατάστημα στην 
Πλάκα. Εμφανίσιμη, με γνώση Αγγλικών - Ρωσικών, 
προαιρετικά και με άλλες γλώσσες, προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: plakasagora@gmail.com, 
τηλ: 210 3212627, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ καταστήματος ζητείται από κα-
τάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι. Επιθυμητή 
εμπειρία στις πωλήσεις. Μόνιμη συνεργασία. 
Τηλ: 210 6232122.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα γυ-
ναικείων ενδυμάτων επί της 25ης Μαρτίου στο Ν. 
Ψυχικό. Προϋπηρεσία απαραίτητη, ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 210 6746367.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Optical Papadiamantopoulos ζητά 
Πωλητή-τρια γυαλιών ηλίου, με προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις, άριστη γνώση Αγγλικών και H/Y 
για οπτικό κατάστημα εντός Αεροδρομίου Ελ. 
Βενιζέλος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ λιανικής με εμπειρία σε χώρους 
αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, ζητούνται από 
κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 
405946, 6945 421156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες σε Supermarket στο Κατάρ. 
Ευχάριστη προσωπικότητα, σχετική εμπειρία, άρι-
στη γνώση Αγγλικών. Μισθός από $800/μήνα, 
δωρεάν διαμονή, μετακίνηση, διατροφή. E-mail: 
allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής για κατάτημα 
αλυσίδας τηλεπικοινωνιών για τις περιοχές Γέρακα 
- Βριλήσσια. Μερική απασχόληση, πρωινό ωρά-
ριο, Βιογραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Κωνσταντινίδης επιθυμούν 
να προσλάβουν Πωλητή-τρια. Πολύ καλά Αγγλικά, 
Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία σε λιανική πώληση, 
ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια στην επικοινωνία, 
επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Θα εκτιμηθεί προϋ-
πηρεσία στον τομέα των Αρτοζαχαροπλαστείων. 
E-mail: support@konstandinidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα Πωλητές Εστίασης, για την 
ομάδα, ευγενικά, ευχάριστα και ευπαρουσίαστα. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις όρεξη για εργασία 
και ένας χρόνος προϋπηρεσία στον κλάδο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@meliartos.gr.

ZHTOYNTAI άμεσα Πωλητές-τριες σε ένα αρ-
τοζαχαροπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κατάστημα επί-
πλων κουζίνας στη Ν. Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@exoplismos4u.gr, τηλ: 6930 303181.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλήτρια με εμπειρία 
πάνω από 2 έτη στο χώρο της HORECA (καφέ-
μπαρ). Δυναμικός χαρακτήρας. Επικοινωνιακές 
ικανότητες. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Σταθερός 
μισθός με bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ziarast@yahoo.com.

ΝΕΑ ζητείται για καινούριο κατάστημα γυναικείου 
παπουτσιού, στη Βάρη. Θα προτιμηθούν άτομα από 
γύρω περιοχές. Απαραίτητα πείρα στην πώληση 
γυναικείου παπουτσιού. E-mail, απαραίτητα με 
φωτογραφία: alexandroskoranis@gmail.com, τηλ: 
6949 813081, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

Η OLYMPUS Sport αναζητεί Προσωπικό πώλησης 
για το κατάστημα στον Νέο Φάληρο Αττικής, για 
6ωρη (14:30 - 20:30) και εκ περιτροπής 8ωρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.

ΕΜΠΕΙΡΕΣ Πωλήτριες - Βοηθοί μπουφέ ζητούνται 
από ζαχαροπλαστείο - καφέ στη Γλυφάδα. Κάτοικοι 
Νοτίων Προαστίων θα προτιμηθούν. Βιογραφικα 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Happy Outlet αναζητά Προσωπικό με 
καλή διάθεση και εμπειρία στο χώρο του γενικού 
εμπορίου. Γεωργικής Σχολής, περιοχή ΙΚΕΑ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marios.paraschos@arcor.
de, τηλ: 6977 602646.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση για λιανική πώληση σε κατάστημα Outlet. 
Γεωργικής Σχολής, περιοχή ΙΚΕΑ. Τηλ: 6977 
602646, κα Μαίρη.

ZHTOYNTAI έμπειροι Πωλητές/τριες για κα-
τάστημα κινητής τηλεφωνίας. Θα προτιμηθούν 

άτομα με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
n.iraklio_2@windstores.gr, τηλ: 6933 500000.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ με εμπειρία στο χώρο της αρτοποι-
ίας - ζαχαροπλαστικής ζητούνται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 405946.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή Φαρμακοϋπάλληλος με 
προϋπηρεσία, ζητείται για απογευματινή εργασία 
σε φαρμακεία στα Άνω Ιλίσια. Βιογραφικά στο 
e-mail: garaana@otenet.gr, τηλ: 6979 983653.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα Burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Πειραιά. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογραφικό 
και φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: burger.
hiring@gmail.com, τηλ: 210 0246631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για pet shop μέσω προγράμματος 
voucher. Τηλ: 6980 312806.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στη Φιλοθέη, ζητεί Τηλεφωνήτριες 
και Διανομείς. Τηλ: 210 6828207.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητεί άτομο για ταμείο - πα-
ραγγελιοληψία με γνώσεις H/Y. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, μόνιμη απασχόληση. Περιοχή 
Χολαργός. Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός φαρμακείου 
με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο 
κοντά στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv_pharmacy@outlook.com.

ATOMO ζητείται με πτυχίο Γ’ εκπαίδευσης, κάρ-
τα ανεργίας, χωρίς υποχρεώσεις. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στην πώληση, υπευθυνότητα, 
φιλόζωος. Πλήρης απασχόληση. Κυλιόμενο 
ωράριο. Βασικός μισθός. Τηλ: 6980 312806, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κυλικείο στη 
Θήβα. Ύπαρξη ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Τηλ: 
6949 440480.

ΤΑΜΙΕΣ ζητούνται. Απαραίτητα: Γυναίκες με ευχά-
ριστη προσωπικότητα, εμπειρία σε supermarket, 
πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών, άριστα Αγγλικά. 
Προσφέρονται: Μισθός $700-800/μήνα, δωρεάν 
διαμονή, μετακίνηση και διατροφή. E-mail στα 
Αγγλικά: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ZHTEITAI Yπάλληλος καταστήματος για πλήρη 
απασχόληση με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών στην 
περιοχή της Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
b.ypodioikisi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πρατήριο υγρών καυ-
σίμων. E-mail: kouts70@hotmail.com, τηλ: 6975 
862610.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ -ες Πωλητές -τριες ζητούνται από 
κατάστημα τηλεπικοινωνιών. Βιογραφικά N.I στο 
e-mail: raklio_2@windstores.gr, τηλ: 6933 500000.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία επίπλων ζητεί Πωλητή μ 
εμπειρία στο επαγγελματικό έπιπλο και διαχω-
ριστικού γραφείου, για στελέχωση τμήματος 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: careers@
tsaoussoglou.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Bizwork δραστηριοποιείται στο χώρο 
της υγείας - ευεξίας - διατροφής, στο πλαίσιο 
ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων, ζητεί άτο-
μα σοβαρά και δυναμικά για συνεργασία. Τηλ: 
6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, επιθυμητή 
γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για τη στελέχωση επιχεί-
ρησης με έδρα την Δάφνη, προϋπηρεσία στον 
κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης πελατολογίου 
επιθυμητή. Τηλ: 6973 910604.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στη Θεσσαλονίκη 
ζητείται Συνεργάτης με εμπειρία στις πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@upgrade-adv.gr.

ΑΠΟ ΤΗ DXN που ασχολείται με την καλλιέργεια 
και την επεξεργασία έως την προώθηση και διανομή 
των εμπλουτισμένων με γανόδερμα προϊόντων 
της σε καταστήματα και ιδιώτες, ζητούνται Πω-
λητές - Συνεργάτες. E-mail: sakthess@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλήσεων Αυτοκινήτων 
για να εργασθεί. Πλήρης απασχόληση στα Ιωάν-
νινα. Απαραίτητη προϋπηρεσία, Αγγλικά, γνώ-
σεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: korakianitim@
oceansec.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Συνεργάτης Ιατρικός Επισκέπτης 
ή Πωλητής, ζητείται για Αθήνα. Απαιτείται πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: solutionmedical.sales@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ως Εξωτερικός Συνεργάτης, 
ζητείται για επιχείρηση καλλυντικών. Τηλ: 210 
2323113, ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει 5 θέσεις εργασίας. Άμεση 
εκπαίδευση, άριστο εργασιακό περιβάλλον με 
δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου. Ομαδική εργασία 
ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης καθορίζονται 
και οι απολαβές εκτός βασικού μισθού. Τιμή 
1.100€. Τηλ: 211 0124014, ώρες επικοινωνίας 
10:00-17:00.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ κορυφαία, ζητεί Διευθυντή 
Πωλήσεων με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην 
κτηματαγορά και στη διαχείριση ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Υψηλές αποδοχές, βασισμένες σε ένα 
καινοτόμο σύστημα αμοιβών. Τηλ: 6948 218129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Πωλήσεων, με απαραίτητη πολυετή εμπειρία, 
γνώσεις brand management, και επιθυμητή 
εξειδίκευση στο χώρο της άμεσης πώλησης. 
Καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
margeneral@fmgroup.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια 
με εμπειρία στο κλάδο της μικρής λιανικής, με 
έδρα Ν. Πελοπόννησο. Προϋπηρεσία στο χώρο 
των FMCG θα θεωρεί επιπλέον προσόν. E-mail: 
cv6944@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ελεύθεροι επαγγελματίες, Πωλη-
τές, Ασφαλιστές, που θέλουν να αξιοποιήσουν 
το πελατολόγιό τους, για συνεργασία με συνε-
ταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr, κωδ: ΕΠ.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για 4ωρη συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία. Καλλιεργητής και Παραγωγός των 
προϊόντων της. Δυνατότητα οικονομικής εξέλιξης, 
πλήρης υποστήριξη, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά 
στο e-mail: gotsi.forever@gmail.com.

ZHTEITAI Υπεύθυνος Πωλήσεων Δομικών Υλικών 
με πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, πολύ καλά Αγγλικά & Η/Υ. 
Επιθυμητή γνώση υλικών ξηράς δόμησης. Καλές 
επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες. Η 
εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασι-
ακό περιβάλλον. E-mail: samaras@decoplan.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ πολυεθνική στο χώρο της 
υγείας - ευεξίας ζητούνται άτομα για μερική ή 
ολική απασχόληση. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιη-
τικές αποδοχές και εισοδήματα από δικαιώματα. 
Βιογραφικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
φαρμακείων, ζητά Αντιπρόσωπο με εμπειρία. 
Απαραίτητο δελτίο παροχής υπηρεσιών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info.pharmacies@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής iQom, αναζητά Σύμ-
βουλο Πωλήσεων για λύσεις πληροφορικής 
στο λιανικό εμπόριο, με εμπειρία 3ετών+, σε 
πωλήσεις ταμειακών συστημάτων ή λύσεων 
πληροφορικής. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκ-
πληρωμένες, Αγγλικά. E-mail, να αναγράφεται 
η θέση: hr@iqom.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι Συνεργάτες, με όρεξη για 
δουλειά σε νέα ταχύτατα αναπτυσσόμενη εται-
ρία! Επιθυμητή γνώση H/Y. Προμήθεια 90% στο 
καλύτερο προϊόν της αγοράς. Ευέλικτο ωράριο. 
Θέσεις περιορισμένες!! Τηλ: 6980 056676.

ZHTEITAI Πωλητής από εταιρία πληροφορικής. 
Με εμπειρία σε πώληση υπηρεσιών και ανάπτυξη 
πελατολογίου. Μισθός και bonus-ποσοστά. Με-
γάλες προοπτικές εξέλιξης. 2μηνη δοκιμαστική 
περίοδος με ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά πτυχιούχο ΑΕΙ Υπεύθυνο εμπορίας 
και marketing, επικοινωνιακό, αποτελεσματικό, 
για την προώθηση πωλήσεων. Δημιουργία προ-
σφορών, αλληλογραφία, επαφές, news letters και 
επάρκεια σε Αγγλικά, Η/Υ, γραφιστικά Photoshop. 
Email: serpa@otenet.gr, κωδ: ΜΡ12.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητά πεπειραμένη Πωλήτρια 
βιβλίου για την προώθηση παιδαγωγικής σειράς 
σε νηπιαγωγεία ή σε προκαθορισμένο από την 
εταιρία πελατολόγιο. Τηλ: 210 6401807.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγ. Στέφανο, ζητά Υπάλ-
ληλο για τη θέση υποστήριξης πωλήσεων και 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία σε εμπορική εταιρία και άριστα Αγγλικά, 
excel. Βιογραφικά στο e-mail: mariachronaki@
amatalon.gr, κωδ: ΥΥΠ-11/14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός πωλήσεων με 3ετή εμπειρία 
στις πωλήσεις στις πωλήσεις για την περιοχή 
της Αθήνας με πρόσληψη μέσω επιδοτούμενου 
προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atzovaras.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από εμπορική εταιρία 
υφασμάτων με εμπειρία και γνώση στα υφά-
σματα, με γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: pedesign@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής, πτυχιούχος Γεωπονί-
ας(Ζωοτέχνης)-Κτηνιατρικής με άριστη γνώση H/Y 
(ERP-Excel)-άριστα Αγγλικά, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών. Περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 2310 
710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ για απασχόληση σε τομείς sales & 
marketing/management, καταξιωμένης πολυε-
θνικής εταιρίας. Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής επιμόρφωση, άριστες συνθήκες εργασίας. 
Παρέχεται ομαδική ασφάλιση. Βιογραφικά, έως 
14/11, στο e-mail: careernow@in.gr, κωδ: MS04.

Η PLASIS ενεργειακή, αναζητά Πωλητή με εμπει-
ρία στον τεχνικό κλάδο για την στελέχωση του 
τμήματος υπηρεσιών συντήρησης. Προϋπηρεσία 
στον Φ/Β τομέα θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: karkali@plasisgroup.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων 
οινοποιίας με έδρα την Χαλκίδα, ζητάει Υπεύθυνο 
Πωλήσεων με πτυχίο Μηχανικού ή Τεχνολόγου 
τροφίμων. Άριστη γνώση Αγγλικών και Microsoft 
office. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 22210 34914.

ZHTOYNTAI δραστήρια και φιλόδοξα άτομα για 
ανεξάρτητη συνεργασία από εμπορική επιχεί-
ρηση που επεκτείνεται. Δυνατότητα μερικής ή 
πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητες γνώσεις 
Η/Y και internet. Τηλ: 23410 70332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πώληση χονδρικής γυναικεί-
ων ενδυμάτων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: exxesfashion@hotmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται Συνεργάτες για στελέ-
χωση του εμπορικού τμήματος της εταιρίας, στην 
περιοχή τους ή όπου αυτοί επιθυμούν, ανεξαρτήτου 
περιοχής. Τηλ: 6934 704783, ώρες επικοινωνίας 
09:00-20:00, κος Καρράς Χρήστος.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων ζητείται από εκδοτι-
κή βιβλίων. Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο 
(αυτοκίνητο και μηχανή) απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: ANSA1114

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για ερ-
γασία από το χώρο τους. Υπάρχει δυνατότητα 
απασχόλησης και μέσο internet, όχι πλασιέ ή 
ντίλερ, ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές με 
προοπτικές. Tηλ: 6982 920609.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ηλεκτρολογικού υλικού στο 
Κορωπί, ζητά Υπάλληλο για το εμπορικό τμήμα. 
Γνώση Αγγλικών, MS Office, επιθυμητή γνώση 
εμπορικής διαχείρισης των ERP Softone και Atlantis. 
E-mail: aliberti@aliberti.gr, fax: 210 6620618.

ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών ζητείται 
Στέλεχος Πωλήσεων. Δίδεται μισθός, bonus, 
εταιρικό ΙΧ, κινητό, ασφάλιση, συνεχής εκπαί-
δευση. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β 
(HORECA). Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@crist.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα, από γραφείο επιχείρησης 
για κάλυψη νέων τμημάτων. Δυνατότητα πρωινής/
απογευματινής απασχόλησης. Προϋπηρεσία όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια που να γνωρίζουν 
από πωλήσεις με τρόπο πληρωμής το πολυεπί-
πεδο marketing. Τηλ: 210 6610836.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές που να γνωρίζουν από 
πολυεπίπεδο marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioanna56@yahoo.gr.

ZHTOYNTAI άτομα με ή χωρίς εμπειρία, να 
εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως Πωλητές-
Πωλήτριες στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα 
εξέλιξης. Υπόψιν τμήματος πωλήσεων. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΚΑΡΙΕΡΑ για Δυναμικά άτομα. Σοβαρές αποδοχές 
από τον πρώτο χρόνο. Δωρεάν εκπαίδευση. Θα 
προτιμηθούν οι υποψήφιοι με επιχειρηματικές 
ικανότητες. Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα που θέλουν να έχουν ανεξαρ-
τησία σε κινήσεις, αλλά βοήθεια από μια ισχυ-
ρή διεθνής επιχείρηση παγκόσμιου κύρους και 
δυνατότητα συνεχής ανάπτυξης προσκαλούνται 
για ενημέρωση και άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 6943 
950447.

ΜΕΓΑΛΗ πολυεθνική εταιρία αναζητά πανελλαδικά 
υποψήφιους ηγέτες (άτομα υπεύθυνα, σοβαρά, 
με όνειρα για το μέλλον), να δεσμεύονται και να 
έχουν άνεση στην επικοινωνία. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση 
εμπορικού τμήματος εταιρίας. Επιθυμητή γνώση 
Η/Υ, (περιοχή Κουκάκι). Τηλ: 6973 910604, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος, συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6943 950447.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα με απαραίτητη εργασιακή 
εμπειρία ζητούνται για συνεργασία με εμπορική 
επιχείρηση διατροφής σε πολλαπλούς κλάδους. 
Ανεξάρτητη συνεργασία, άριστο εργασιακό πε-
ριβάλλον με την δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου 
και bonus. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής για όλη την 
Ελλάδα στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού. 
Bonus επί των πωλήσεων. Βιογραφικά, με κινητό 
τηλέφωνο, στο e-mail: k.ntinos00@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παραγωγής και εμπορίας 
χρωμάτων και χημικών δόμησης στη Θεσσαλονίκη, 
ζητά έμπειρο Πωλητή -τρια του χώρου. E-mail: 
secretary@superlux.gr, fax: 2310 752674.

ΚΑΡΙΕΡΑ για δυναμικά άτομα. Σοβαρές αποδοχές 
από τον πρώτο χρόνο. Δωρεάν εκπαίδευση. Θα 
προτιμηθούν οι υποψήφιοι με επιχειρηματικές 
ικανότητες. Τηλ: 6973 910604.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα που θέλουν να έχουν ανεξαρ-
τησία σε κινήσεις, αλλά βοήθεια από μια ισχυρή 
διεθνής επιχείρηση παγκόσμιου κύρους και δυ-
νατότητα συνεχής ανάπτυξης προσκαλούνται για 
ενημέρωση και άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για την στελέχωση επιχεί-

ρησης με έδρα την Πλατεία Μαβίλη. Προϋπη-
ρεσία στον κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης 
πελατολογίου επιθυμητή. Ευελιξία στο ωράριο. 
Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος, συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά νέους για τη στελέχωση 
του τμήματος B2B που απευθύνεται σε επιχει-
ρήσεις υγείας και ομορφιάς. Μισθός και bonus 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία για 
στελέχωση τμήματος πωλήσεων, marketing, δια-
φήμιση, επιθυμητή γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρία, περιοχή Νέος κόσμος, (όχι ντίλερ-
πλασιέ). Άμεσο ξεκίνημα, εκπαίδευση, υψηλές 
ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 6943 950447.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ πολυεθνική στο χώρο της υγιεινής 
διατροφής και ευεξίας αναζητά συνεργάτες με 
ικανοποιητικές αποδοχές και με προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση εμπορι-
κού τμήματος εταιρίας. Επιθυμητή γνώση Η/Υ. Τηλ: 
6973 910604, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία στο χώρο της δια-
τροφής, ζητεί Συνεργάτες, για μερική - πλήρη 
απασχόληση. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση Αγγλικών, 
Ελληνικών (τα Ρώσικα θεωρούνται προσόν), 
για Συνέταιρος σε νέα εμπορική εταιρία με με-
γάλες προοπτικές. Απαραίτητο μικρό κεφάλαιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.
com, τηλ: 6982 861794.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του 
αυτοκινήτου ζητεί Αντιπρόσωπο Τεχνικό πωλήσε-
ων-μόνιμο κάτοικο Λαμίας για πλήρη απασχόληση 
στον Νομό Φθιώτιδας. Προσφέρεται υποστήριξη-
εκπαίδευση-αυτοκίνητο-κινητό-ποσοστό επί των 
πωλήσεων-αποκλειστικότητα. Τηλ: 210 9719180, 
κα Μεγαδούκα, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές που να γνωρίζουν από 
πολυεπίπεδο marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioanna56@yahoo.gr.

ZHTEITAI Πωλητής από αναπτυσσόμενη εται-
ρία πληροφορικής. Βασικός μισθός και bonus 
- ποσοστά. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 2μηνη 
δοκιμαστική περίοδος με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια 
με εμπειρία στο κλάδο της μικρής λιανικής, με 
έδρα Ν. Πελοπόννησο. Προϋπηρεσία στο χώρο 
των FMCG θα θεωρεί επιπλέον προσόν. E-mail: 
cv6944@gmail.com. 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Συνεργάτης Ιατρικός Επισκέπτης 
ή Πωλητής, ζητείται για Αθήνα. Απαιτείται πολύ 
καλή γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: solutionmedical.sales@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για τα προϊόντα Erythro 
forte. Κάτοχοι Ι.Χ που γνωρίζουν την αγορά του 
φαρμακείου. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 
6934 006672.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας. Δυνατότητα ατομικής επιχεί-
ρησης, αφορά άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα 
και πραγματική διάθεση εργασίας, όχι υπαλληλική 
θέση. Τηλ: 6943 950447.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά φαρμακευ-
τικούς Αντιπρόσωπους στο Ν. Βέροιας, Κιλκίς, 
Σέρρες. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και πτυχίο σε επιστήμη υγείας. 
Βιογραφικά, με την ένδειξη της περιοχής, στο 
e-mail: greekpharmajobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομα για 
προώθηση προϊόντων που αφορούν το χώρο 
της υγείας. Αμοιβή με προμήθειες και bonus. 
Επαγγελματική ιστοσελίδα, ανάπτυξη, εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.
com, τηλ: 6975 126967.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων αναζητεί άτομα για 
ανεξάρτητη και μόνιμη συνεργασία, για την προ-
ώθηση προϊόντων και την ανάπτυξη δικτύων που 
αφορούν το χώρο της υγείας. Bonus και ποσοστά. 
E-mail: sakisgj@gmail.com, τηλ: 6975 126967.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Πωλητής -τρια σε υλικά στόμιων, 
επιθεμάτων, καθετήρων, ζητείται από μεγάλη, 
πολυεθνική, εταιρία, για περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
surgical2014.vd@gmail.com.

SALES Assistant: Pharmaceutical excipients, 
packaging,OTC medicine. Εξυπηρέτηση επιλεγ-
μένων βιομηχανιών φαρμάκων, επικοινωνία με 
προμηθευτές εξωτερικού. Δυναμική προσωπικό-
τητα, ευχέρεια στην επικοινωνία, άριστα Ελληνικά, 
Αγγλικά, internet. E-mail: info@mtcltd.com.

συνέχεια στη σελ. 28

H Rainbow Waters, η μεγαλύτερη εταιρεία στην εμπορία και διανομή ψυκτών, οικιακών φίλτρων νερού 
και φυσικού μεταλλικού νερού συσκευασίας 18,9lt, επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για το εργοστάσιο 
εμφιάλωσης νερού στη Δωδώνη Ιωαννίνων.

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
με έδρα τα Ιωάννινα (κωδ. Θέσης “Elec_F”)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουλάχιστον Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε συντήρηση 
και αυτοματισμό σε περιβάλλον βιομηχανίας 
•Άριστη γνώση των προγραμμάτων MS-Office 
(ιδίως ms-excel και ms-outlook) 
•Καλή γνώση προγραμματισμού PLC  
θα θεωρηθεί επιπλέον σημαντικό προσόν 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας

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

Επικοινωνία: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απο-
στείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail: hr@rainbowwaters.gr 
ή στο fax: 26510 82125 με την ένδειξη «Elec_F». 
Θα απαντηθούν τα βιογραφικά που ενδιαφέρουν 
την εταιρεία. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η γνωστή εταιρία παραγωγής και εμπορίας λευκών ειδών KENTIA ζητά:

Στέλεχος Διαχείρισης Εταιρικού Site και Social Media 
με έδρα τo Μοσχάτο, Αττικής

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

Study Start-Up Specialist 
(Ref. SSUS)

Main responsibilities: 
•Tracks and updates the contact details  
of all authorities (IRBs, IECs, regulatory 
authorities, and regional financial 
organizations/universities). 
•Handles the preparation and shipment  
of all files and documents needed  
for the approval of a clinical trial by central 
ethics committee and regulatory authorities 
•Prepares all the required submission documents 
•Completes the required application forms  
for the submissions to the authorities 
•Prepares and negotiates the contracts/budget 
with investigators and the relevant authorities 
(regional financial organizations/universities).  
Required qualifications: 
•Previous experience in contract negotiations 
and execution as well as in submissions  
to central ethics committee and regulatory 
authorities 
•Excellent command of English 

•Has a good knowledge of ICH-GCP guidelines.  
Preferred qualifications: 
•BA/BS/BSc in the life sciences or RN 
•Work experience in life sciences or medically 
related field, including biopharmaceutical 
clinical research experience obtained working 
on clinical trials in a biotech, pharmaceutical  
or CRO company 
•Clinical trial process experience 
•Work involving data entry into systems/
databases and/or business support role  
The company offers: 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Private medical insurance

Please send your full cv in the following address: 
Zeincro Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 152 35 
Βριλήσσια, Αθήνα. Fax: 210-6134695, e-mail: 
smaltezou@zeincro.com

Σύντομη περιγραφή θέσης: 
•Υποστήριξη καθημερινής  
λειτουργίας του site  
της εταιρείας  
•Ανανέωση προϊόντων 
•Διαχείριση και υποστήριξη  
των εταιρικών σελίδων  
κοινωνικής δικτύωσης. 
•Υποστήριξη των προωθητικών 
ενεργειών (newsletter κ.λ.π.)

Ο ιδανικός υποψήφιος/α  

πρέπει να διαθέτει: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(Word - Excel - Power point - 
Internet) 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης  
των Social Media 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού 
προγραμμάτων επεξεργασίας 
γραφικών (photoshop) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής 

γλώσσας (προφορικός  
και γραπτός λόγος) 
•Ευχάριστος, ευγενικός  
και επικοινωνιακός χαρακτήρας 
•Δημιουργικό και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι  
μπορούν να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους με  
την ένδειξη «Website»  
στο e-mail: hr2@tenbusiness.gr

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της ανάπτυξης της ζητεί:

Υπεύθυνο Διοίκησης Έργου - Project Manager 
(κωδ. PM1)

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση του κύκλου ζωής των έργων  
από το αρχικό σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση 
•Στενή συνεργασία με πελάτη, εσωτερική ομάδα 
μηχανικών και εξωτερικών συνεργατών 
•Ανάπτυξη και διατήρηση βασικών εγγράφων 
του έργου, όπως προδιαγραφές έργου, ελέγχου 
κόστους, χρονοδιάγραμμα κλπ 
•Διαχείριση ρίσκου και κινδύνων έργου  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού 
•Πιστοποίηση PMP (project management 
professional) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση λογισμικού ΜS Project  
& ΜS Office 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και επαγγελματική 

συμπεριφορά 
•Γνώση νομοθεσίας κτιρίων (νέος ΝΟΚ κλπ) 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον πέντε ετών   
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών οικον.  
κατεύθυνσης 
•Πιστοποίηση PMI-PBA (PMI professional  
in business analysis) 
•Πιστοποίηση PMI-RMP (PMI risk management 
professional) 
•Πολύ καλή γνώση γερμανικών  
Προσφέρουμε: 
•Αμοιβή  
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν 
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης PM1  
στο e-mail: HR@ZEB.GR

Το ξενοδοχείο πόλεως Castello City Hotel, επιθυμεί για άμεση πρόσληψη και μόνιμη απασχόληση:

Rooms Division 
Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση  
ξενοδοχείων πόλεως  
•Άριστα αποτελέσματα στην προώθηση  
πωλήσεων  
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής  
και μιας δεύτερης γλώσσας  
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
και διαχείρισης διαδικτυακών κρατήσεων 
•Πολύ καλή γνώση του πακέτου εφαρμογών  
MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
•Μόνιμος κάτοικος Ηρακλείου 

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην προφορική και γραπτή  
επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και ομαδικότητα 
•Iκανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Μόνιμη απασχόληση 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία. Συστάσεις 
απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com

Η UHU-BISON HELLAS, εταιρεία με ηγετική θέση στον τομέα των συγκολλητικών ουσιών με ταχύτατη 
ανάπτυξη και υψηλά μερίδια αγοράς ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο για τη θέση:

Υπάλληλο Customer Service 
με έδρα την Αθήνα

Υπεύθυνος Αγορών 
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εξεύρεση προμηθευτών και αξιολόγηση τους 
•Παρακολούθηση αποθήκης 
•Προγραμματισμός νέων σχεδίων και συλλογών 
•Αξιολόγηση και πιστοποίηση προϊόντων  
και υλικών 
•Οργάνωση μεταφορών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Οικονομική κατεύθυνση σπουδών. 

•Ισχυρή ικανότητα διαπραγμάτευσης. 
•Πολύ καλή  γνώση αγγλικών και ιταλικών. 
•5ετής εμπειρία στον χώρο του κοσμήματος. 
•Τεχνικές γνώσεις κοσμήματος κατασκευής  
και σχεδιασμού. 
•Εμπειρία συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού. 
•Γνώση χειρισμού H/Y και συστημάτων ERP  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@lilalo.gr

Η θέση: Παροχή υψηλού επιπέδου υποστήριξης 
του τμήματος πωλήσεων, logistics, marketing.  
Κύρια καθήκοντα: 
•Διαχείριση παραγγελιών - τιμολόγηση 
•Συμφωνία υπολοίπων με τους πελάτες  
και εξασφάλιση ομαλής ροής πληρωμών  
σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων  
(διαχείριση εισπράξεων) 
•Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης  
αλληλογραφίας 
•Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εντύπων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση εφαρμογών και χειρισμού ERP (SAP) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικό και γραπτό) 
•Πολύ καλή γνώση και χειρισμό προγραμμάτων 

Office (Excel, Word )

Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 2 έτη  
σε αντίστοιχη θέση: 
•Πτυχίο ΤΕΙ λογιστικής ή διοίκησης  
επιχειρήσεων 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Μεγάρου  
μουσικής)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
NKalamaras@uhubison.boltongroup.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες, Πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι.(Βιολογίας ή Χημείας), για το τμήμα προώ-
θησης, εφαρμογών διαγνωστικών αντιδραστηρί-
ων μοριακής ανάλυσης και κυτταρομετρίας ροής. 
Άριστη γνώση Αγγλικών. Προϋπηρεσία και Με-
ταπτυχιακές Σπουδές θα συνεκτιμηθούν. E-mail: 
hr_management@flowcytogen.gr, κωδ:S/R&D:135.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΒΟΗΘΟΙ Νοσηλευτών στην Αγγλία ζητούνται άμεσα, 
για νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο Νοσηλευτικής, 
εμπειρία 1έτους σε μονάδες εντατικής νοσηλείας,ε-
πείγοντα, παιδιατρική, θαλάμους, γνώση Αγγλικών, 
£16,271-£19,268. E-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες στην Αγγλία ζητούνται, για 
νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο Νοσηλευτικής, 
εμπειρία 1έτους σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, 
επείγοντα, παιδιατρική, θαλάμους, γνώση Αγγλικών, 
£21,388-£27,901. E-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ές γηροκομείου με 3 χρόνια 
προϋπηρεσία, ζητούνται για δουλειά στη Νότια 
Γερμανία με βασικές γνώσεις Γερμανικών Α2. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dialogos.net.gr.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από θεραπευτικό 
κέντρο με εμπειρία και μπλόκ παροχής υπηρε-
σιών. Βιογραφικά στο e-mail: exairi@yahoo.gr.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ζητείται από σύγχρονο διαγνω-
στικό κέντρο. Περιοχή Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 
210 5052302.

ZHTOYNTAI Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, Αισθητι-
κοί ως προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής 
και ευεξίας. Ωράριο ευέλικτο, ικανοποιητικές 
αποδοχές και εισοδήματα από δικαιώματα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται για 
προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. Τηλ: 
6972 481595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Βοηθοί Νοσηλευτών για νοσο-
κομεία της Αγγλίας. Πτυχίο Νοσηλευτικής, εμπειρία 
ενός έτους σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, επεί-
γοντα, παιδιατρική, θαλάμους, γνώση Αγγλικών. 
£16,271-£19,268. E-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες 
για νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο Νοσηλευτι-
κής, εμπειρία ενός έτους σε μονάδες εντατικής 
νοσηλείας, επείγοντα, παιδιατρική, θαλάμους. 
Γνώση Αγγλικών. £21,388-£27,901. E-mail: 
allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, νοσηλεύτριες ζητούνται ως Σύμ-
βουλοι διατροφής, ευεξίας και ελέγχου βάρους, 
με ή χωρίς προϋπηρεσία. Ευέλικτο ωράριο. Καλές 
αποδοχές. Τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί, σε αναμονή ειδικότητας ή 
γενικής ιατρικής, για εργασία σε νησί για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2015. Απαραίτητα Αγγλικά, 
δίπλωμα οδήγησης, προαιρετικά Ρώσικα. Τηλ: 
22410 77058, 6977 200960.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ή Φαρμακοϋπάλληλος με 
προϋπηρεσία, ζητείται για απογευματινή εργασία 
σε φαρμακεό στα Άνω Ιλίσια. Βιογραφικά στο 
e-mail: garaana@otenet.gr, τηλ: 6979 983653.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στους Αμπελόκηπους, ζητά άτομο 
Φαρμακοποιό, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Τηλ: 210 6916240, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ψυχολόγο για ημιαπασχόληση με 
απαραίτητα προσόντα, άριστη γνώση της Ρώσικης 
γλώσσας και Αγγλικών, βασικές γνώσεις Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fairytaletest.com, 
τηλ: 210 6208085.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της υγείας 
ως Σύμβουλοι διατροφής, υγείας και ευεξίας. 
Πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 6986 150911.

ΒΟΗΘΟΣ - Νοσοκόμος -α ζητείται από ψυχιατρική 
κλινική στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kliniki@yahoo.gr, τηλ: 210 6821230, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός φαρμακείου 
με εμπειρία για πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο 
κοντά στο σταθμό του μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv_pharmacy@outlook.com.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ με προϋπηρεσία πάνω στο αντι-
κείμενο, ζητείται από κέντρο αδυνατίσματος. Τηλ: 
210 9646600.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητείται, κάτοχος 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών, με γνώση και εμπειρία 
στη μάλαξη, για εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο. 
4ωρη απογευματινή εργασία. Τηλ: 210 5,25337.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ - Τεχνολόγος ιατρικού 
εργαστηρίου ζητείται για πλήρη απασχόληση 
από ιατρική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία στη Φιλανδία 
Ιατροί, Νοσηλευτές, Οδοντίατροι. Βιογραφικά 
στο e-mail: marekatsika@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κτηνίατρος για κτηνιατρική κλινική 
στην Κύπρο με άριστα Αγγλικά, τριετής πείρα στην 
παθολογία και χειρουργική ζώων συντροφιάς, στη 
διάγνωση με υπέρηχο, στο μικροσκόπιο και στους 
αιματολογικούς αναλυτές. E-mail: linaprotopapa@
gmail.com, τηλ: 0035 7997622747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες. Υποστήριξη διοικητι-
κών διαδικασιών, κατοικίας από τη mediconnect 
δωρεάν. Υψηλός μηνιαίος βασικός μισθός. Προ-
ϋπόθεση: Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας τουλά-
χιστον επιπέδου. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στα Αγγλικά στο e-mail: mediconnect1@web.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου, με καλή γνώση 
καλλυντικών. Ωράριο: απογευματινό συνεχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grandpharmacy.
gr, τηλ: 210 60225546.

ΙΑΤΡΟΙ ειδικευμένοι με καλούς φακέλους και 
βιογραφικά, ζητούνται, ως Συνεργάτες (Επισκέ-
πτες) σε ιδιωτικό πολυιατρείο της Κηφισιάς. Τηλ: 
6932 418279, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Health and Safety Managers με 5ετή-
10ετή εμπειρία για έργα στο Εξωτερικό. Κατοχή 
αναγνωρισμένων πιστοποιητικών σε θέματα ασφα-
λείας και υγείας (NEBOSH, IOSH κλπ) θεωρείται 
επιπλέον πρoσόν. E-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤEIΤΑΙ Κλινικός Ψυχολόγος με εξειδίκευ-
ση στο χρόνιο πόνο και δυνατότητα διαχείρισης 
συστήματος βιοανάδρασης, για συνεργασία 2 
φορές/εβδομάδα σε ιατρείο πόνου. E-mail: 
epionepainclinic@gmail.com.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται, έμπειρος/η, μάχιμος, δυνα-
μική προσωπικότητα για έλεγχο σε υποθηκοφυλα-
κεία, Νοτίων Προαστίων, πολλών αγοραστών, αν 
αγόρασαν υποδειχθέντα ακίνητα. Όπου αγόρασαν 
δρομολόγηση αγωγών-διαταγών πληρωμών. Αμοι-
βή τα γραμμάτια αγωγών-διαταγών πληρωμών. 
E-mail: rade@gmail.com, κωδ:LAW-REAL-SK.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - Εργατολόγος ζητείται για εθελοντική 
εργασία σε σωματείο εργαζομένων για 1 φορά 
την εβδομάδα. Τηλ: 210 3428128, 6972 016953.

ΣΤΕΛΕΧΗ διαφόρων ειδικοτήτων ζητούνται, για 
νομικό, διαχείριση, διαφημιστικό, για εταιρία ια-
τρικών πόρων με άμεση πρόσληψη. Ευέλικτο 
ωράριο και σταθερό μισθό. Τηλ: 211 9964006.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με άριστη γνώση Αγγλικών και Γερ-
μανικής γλώσσας, καλή χρήση H/Y, ζητούνται από 
δικηγορικό γραφείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dinikas@otenet.gr, τηλ: 210 8941914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι-τελειόφοιτοι Νομικής 
για πρακτική άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
bios@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ χωρίς εμπειρία, ζητείται για εξω-
τερικές εργασίες. Τηλ: 6946 052738.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ με άριστες γνώσεις Αγγλικής και 
Γερμανικής και καλή χρήση Η/Υ, ζητούνται από 
δικηγορικό γραφείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dnikas@otenet.gr, τηλ: 210 8941914, 
210 8940753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος, με καλή γνώση Γαλλικής 
και Αγγλικής γλώσσας και εμπειρία σε εταιρικά 
και εμπορικά θέματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
rainif@otenet.gr, τηλ: 210 3635124.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Δικηγόρο πλήρους 
απασχόλησης, με δικαστηριακή εμπειρία και 
εμπειρία στη σύνταξη δικογράφων και εκπόνηση 
συμβάσεων. Άριστα Αγγλικά και Η/Υ. Βιογραφικά 
υπ’όψιν κας Φ. Πολύζου στο e-mail: kmlaw@
otenet.gr, fax: 210 3625827.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Τούρκικης και Ρώσι-
κης γλώσσας για άμεση συνεργασία σε κεντρικό 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ για επιμέλεια και σύνταξη 
κειμένων, ζητείται. Επωφελούμενη με το πρό-
γραμμα Voucher. Βιογραφικά στο e-mail: info@
athensgo.gr.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται για τηλεοπτικές 
εκπομπές που να έχουν εξασφαλισμένη διαφημι-
στική υποστήριξη. Τιμή 500€. Τηλ: 6989 469688.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές, πτυχιούχοι φιλολογιών 
έμπειροι και επικοινωνιακοί, ζητούνται για άμεση 
πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με ή χωρίς προϋπηρεσία για τα 
τμήματα της εποπτείας, επιμέλειας, οργάνωσης 
και εκπαίδευσης, για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση. Δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6972 481595.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητά Νηπιαγωγό με Ι.Χ. ή μη-
χανή για την προώθηση παιδαγωγικής σειράς σε 
νηπιαγωγεία ή σε τηλεφωνημένο από την εταιρία 
πελατολόγιο. Ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 210 
6432348.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασίας, 
ζητά Μηχανολόγο - Χημικό Μηχανικό με εμπειρία 
στα πλαστικά, καλή γνώση Αγγλικής ή και Ιταλικής 
γλώσσας, H/Y, ευχέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: contact@multitank.net.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα management με πρακτική 
διδακτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη 
Α2, στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα πληροφορικής με διδακτι-
κή εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α1, στο 
e-mail: international1@forum-training.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά 2 Εκπαιδευτές 
ενηλίκων για θέματα ξένων γλωσσών με διδα-
κτική εμπειρία. Βιογραφικά, με την ένδειξη Α3, 
στο e-mail: international1@forum-training.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρεία ζητά Τεχνολόγο τροφίμων 
με σχετική εμπειρία για τη θέση του Υπεύθυνου 
παραγωγής φαγητού. Απαραίτητη η γνώση κοστο-
λόγησης συνταγολογίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
texnologostrofimwn2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, ως Πωλητής για κατάστημα δομικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sintecno@otenet.gr, fax: 
210 6624568.

DEUTSCHLEHRER /in, muttersprachlich, gesucht. 
Gesucht wird ein/eine muttersprachliche/r 
Deutschlehrer/in mit Lehrerfahrung von mind. 2 
Jahren fur einen Intensivkurs A1-B1. Lebenslauf 
an: info@dialogos.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντάκτρια για νεανικό περιοδικό. 
Άριστα Ελληνικά-Αγγλικά, γνώση της νεανικής 
κουλτούρας απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: PK1114.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ έκδοσης βιβλίου ζητείται με πρω-
τότυπο θέμα που αφορά τη γυναίκα, θα προτιμηθεί 
νέα. Βιογραφικά στο e-mail: msarantidou@hotmail.
gr, τηλ: 6947 620366, 6947 620366.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τα τμήματα εποπτείας, στε-
λέχωσης, εκπαίδευσης, με ή χωρίς προϋπηρεσία. 
Υψηλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα 
καριέρας. Τηλ: 6982 920609.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Βιολόγο, 
Χημικό, Φαρμακοποιό, με εμπειρία στον έλεγχο 
ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων συμπεριλαμ-
βανομένου του μικροβιολογικού ελέγχου. Απαιτείται 
άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Πρόσληψη άμε-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: greekpharmajobs@
gmail.com.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός ζη-
τείται από εταιρία απολυμάνσεων για στελέχωση 
υποκαταστήματος στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@saneco.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια για τάξη Proficiency (native), 
με επικοινωνιακή ικανότητα και φιλοδοξία, ζητείται 
από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευ-
τήρια Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Χίος, Λέσβος, Σάμος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφορικής 
για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: Κέρκυρα, 
Κεφαλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθος. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Άρτα, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιοχές: 
Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-

ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περιο-
χές: Δράμα, Καβάλα. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Η/Υ, από την 
OTEAcademy, με πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ πληροφο-
ρικής για εκπαίδευση βασικών αρχών internet. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Περι-
οχές: Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Αχαΐα, Αρκαδία, 
Αργολίδα, Κόρινθος. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
oteacademy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας για 
μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην περιοχή 
του Ξυλόκαστρου. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ZHTEITΑΙ Aρθρογράφος για περιοδικές εκδόσεις, με 
εμπειρία σε περιοδικά δημιουργικής απασχόλησης 
και χειροτεχνίας, σπιτιού, γάμου κλπ. Bιογραφικά 
στο e-mail: dyros.magazines@otenet.gr.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Συγγραφέας, Επιμελητής κειμένων 
ζητείται, από εκδοτικό οίκο για την συγγραφή, επι-
μέλεια ή διόρθωση παιδικών παραμυθιών για μό-
νιμη ή μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
work@haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Ρουμανικής γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην περι-
οχή του Αυλώνα. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας για 
μαθήματα σε Στελέχη επιχειρήσεων στην περιο-
χή του Αυλώνα. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κινέζος Διερμηνέας από 8/11, για 8 
ώρες τη μέρα και για περίπου 2 εβδομάδες, για 
διερμηνεία στη Μάνδρα Αττικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: d.karpouzas@mavelec.gr, τηλ: 6985 864381.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ζητούνται για Τσέχικα, Ουγγαρικά, 
Πολωνικά, Φιλανδικά και Κινέζικα. Βιογραφικά 
στο e-mail: translations@e-language.gr, τηλ: 
210 2934747.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ κέντρο σπουδών στην Αθήνα 
αναζητά για άμεση συνεργασία Οικονομολόγους 
Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΚΕΝΤΡΟ πανεπιστημιακών σπουδών στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Φιλό-
λογους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γαλλικών με εμπειρία στη 
Γαλλική Γλώσσα απόφοιτο Ελληνικού ή Γαλλι-
κού Πανεπιστημίου. Θα εκτιμηθεί και φοιτήτρια με 
εμπειρία στα ιδιαίτερα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: elvispapanikolas@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ για Πρακτική Εξάσκηση ζητού-
νται από δημοσιογραφικό όμιλο για ρεπορτάζ και 
σύνταξη ειδήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
focuswebtv.gr.

ΝEO BLOG ποικίλης ύλης, αναζητά Συντάκτες 
και ειδικούς Συνεργάτες για αποστολή κειμένων, 
άρθρων, ελεύθερων ρεπορτάζ κτλ. Ελάχιστο ένα 
κείμενο ανά 15 μέρες. Εθελοντική εργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: citymomenti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη και δημιουργική απασχό-
ληση αγοριού 5.5 ετών και λίγα οικιακά. Ωράριο: 
12:30-20:30 όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ενώ 
08:30-17:30 όταν είναι κλειστά. 400 ευρώ μηνιαίως. 
Τηλ: 6944 534332.

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

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πληροφορικής έμπειρος, ζητείται ως 
Συνεταίρος χωρίς κεφάλαιο να αναλάβει σχολή 
πληροφορικής για παιδιά και ενήλικες. Περιοχή 
Αμπελοκήπων - Γκύζη. E-mail: nosos@otenet.gr, 
τηλ: 6972 451100.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών έμπειρη για τμήματα ενη-
λίκων ζητείται ως Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο 
για να αναλάβει τη διεύθυνση και να αναπτύξει 
σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, περιοχής 
Αλεξάνδρας-Ιπποκράτους. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 6972 451100.

ΟΣΤΕΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή Χειροπράκτης Διπλωματού-
χος Πανεπιστημίου του Εξωτερικού για συγγραφή 
επιστημονικών εκπαιδευτικών άρθρων - σεμιναρίων 
σε συνεργασία με γιατρούς για ιατρικό περιοδικό. 
Τηλ: 210 6776167, 09:00-14:00.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΤΕΧΝΙΤΕΣ (Υδραυλικοί, Ξυλουργοί, Μπογια-
τζήδες, Ηλεκτρολόγοι), ζητούνται με 3 χρόνια 
προϋπηρεσία για δουλειά στη Νότια Γερμανία 
με βασικές γνώσεις Γερμανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dialogos.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Συντηρητή και για διάφορες 
εργασίες, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέ-
ρεται διαμονή-φαγητό-μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ με εργοληπτικό Πτυχίο κατηγορίας 
ΗΜ ζητείται για συνεργασία με τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 6946 466739. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων για να ερ-
γασθεί τρεις φορές την εβδομάδα, 8ωρο, στα 
Ιωάννινα. Απαραίτητη προϋπηρεσία, Αγγλικά, γνώ-
σεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: korakianitim@
oceansec.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Γα-
ζώτρια για ραφή δειγμάτων. Τηλ: 210 2838582, 
6944 511287.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ επίπλων πεπειραμένος Τεχνίτης 
σε κλασική ταπετσαρία, ζητείται από εργαστήριο. 
Προϋπηρεσία σε εργαστήριο, όχι σε μονάδα πα-
ραγωγής. Τηλ: 6946 629264, ώρες επικοινωνίας 
08:00-18:00.

ΓΑΖΩΤΕΣ -τριες με χαρτιά και εμπειρία και τι-
γκέλι, ζητούνται από συνεργείο φασόν. Περιοχή 
Καματερό. Τηλ: 210 2314353.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Επιπλοποιό με 
εμπειρία. Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 
6947525487.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ επίπλων - σαλονιών ζητείται από 
επιχείρηση, περιοχή Ν. Φιλαδέλφεια, 3 μέρες 
την εβδομάδα. Τηλ: 210 2610902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και εμπειρία, για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
omicronmotors@outlook.com, τηλ: 2310 473681, 
fax: 2310 473681.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με πιστοποιητικό 
ζητείται από βιομηχανική εταιρία στον Ασπρό-
πυργο. Βιογραφικά στο e-mail: technos@otenet.
gr, τηλ: 210 5574461.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευών αλουμινίου, ζητεί Μάστο-
ρα Σιδερά και Μάστορα Αλουμινά που να έχουν 
γνώσεις από κατασκευές Etalbond κουφωμάτων 
και πετασμάτων. Ελάχιστη εμπειρία 10 έτη. Τηλ: 
210 5779410.

ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ με προϋπηρεσία, ζητείται από 
εταιρία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου 
στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 6712940.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Ηλεκτρολόγος ή Μηχανο-
λόγος Μηχανικός, ζητείται από τεχνική εταιρία. 
Απαραίτητη προϋπόθεση άριστη γνώση Αγγλικών. 
Θα εκτιμηθεί η γνώση Ιταλικών ή Γαλλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@vpower.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με εμπειρία σε επισκευές 
λευκών συσκευών για το τμήμα διαχείρισης προ-
γραμμάτων εγγύησης (θέση γραφείου). Απαραίτητα: 
γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mondial-assistance.gr.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων ζητεί Μηχανικό με 
εξειδίκευση σε Mercedes - Smart, για άμε-
ση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deligiannisgroup.gr, fax: 210 6770943.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασίας, 
ζητά Μηχανολόγο - Χημικό Μηχανικό με εμπει-
ρία στα πλαστικά, καλή γνώση Αγγλικής ή και 
Ιταλικής γλώσσας, H/Y, ευχέρεια επικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@multitank.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ψυκτικού από τεχνική εται-
ρία κλιματισμού, με προϋπηρεσία και δίπλωμα 
οδήγησης (Ι.Χ και δίκυκλου) απαραίτητα. Τηλ: 
210 5229100, fax: 210 5227801.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής γενικών καθηκόντων 
για ξενοδοχείο 4* στην Άρτα. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός, με εμπειρία πωλή-
σεων, σε κεντρικά συστήματα κλιματισμού, από 
εταιρία κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: hatzoudis@airtechnic.
gr, τηλ: 211 7055500.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ για συστήματα αφαλάτωσης ζη-
τείται από εταιρία στη Μεταμόρφωση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@interexperts.gr, τηλ: 210 2830134.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής βιομηχανικών αντλιών, ζητά 
να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα 
πωλήσεων. Άριστη γνώση Αγγλικής. Απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: n.prodromidis@
alphadynamic.eu, τηλ: 6978 778701.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ Μηχανολόγος ζητείται για την 
ανάπτυξη κατασκευής βιομηχανικών προϊόντων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση Inventor. Περιοχή 
Αυλώνα Αττικής. Τηλ: 6944 284413, 6951 669533.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τορναδόροι - Φρεζαδόροι από μη-
χανουργείο κάτοχοι κάρτας ανεργίας, με όρεξη 
για δουλειά. Αμοιβή αναλόγως των προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@kourouzidis.com

ZΗΤΕΙΤΑΙ Ελεκτής ΚΤΕΟ για ελαφρά και δίκυκλα 
οχήματα σε ΙΚΤΕΟ στο Μοσχάτο. Απαραίτητη η 
πιστοποίηση Ελεγκτή ελαφρών οχημάτων και 
δίκυκλων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.tsapelis@ecocheck.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Αθήνα και κύριο τομέα 
την κατασκευή ξύλινων ειδικών κατασκευών 
ζητείται Αρχιτέκτονας Μηχανικός για πλήρη απα-
σχόληση. Καθήκοντα σχεδιασμού, επίβλεψης, 
οργάνωσης, διαχείρισης έργων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ofitec.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Στην Pepsico - ΗΒΗ ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Πωλητή/τριας

Η εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. Business Critical Continuity Expert επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Field Service Engineer    
(Ref TD/FAE)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα / πτυχίο ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού - μηχανικού  
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Networking, Microsoft Office) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Δίπλωμα οδήγησης κατ. Β  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε συστήματα UPS θα εκτιμηθεί. 
•Προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικά ισχύος θα εκτιμηθεί.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο όμιλο εταιρειών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.  
•Εκπαίδευση στους οίκους του εξωτερικού για τα συστήματα που  εμπορεύεται.  
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα (Ref TD/FAE) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
hr@alphagrissin.gr, υπ΄ όψιν τεχνικής διεύθυνσης.

ATC are looking for:

Senior Java Developer

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά: 

Διοικητικό Στέλεχος για το Kατάστημα στη Λαμία
Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα και ισχυρή θέληση; Τότε αυτός ο ρόλος  
μπορεί να σου ταιριάζει!  
Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης και την κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας του,  
καθώς και την εξέλιξή τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα  
της εταιρείας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ιδιωτικό κολέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 - 4 έτη στο χώρο των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης H/Y.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons.

Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο 
στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-
careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Για την προώθηση των προϊόντων της  
στην παραδοσιακή αγορά και στα S/M στα νησιά: 
Σαντορίνη - Μήλος - Ιος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης  
εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, 
επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  

οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στην Σαντορίνη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 57224BR, 
μέσω του link: http://www.aplitrak.com/?adid=
aWFsZXhpb3UuOTUyNDguNDI4MEBwZXBzaW
NvLmFwbGl0cmFrLmNvbQ ή ταχυδρομικά στην 
ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ 22ο 
ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττική, 
ΤΚ 14565. Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000.
Υπόψιν: H.R. με την ένδειξη 57224BR.

To work on cutting edge projects with one of 
the  most exciting brands in the online betting 
industry.  
Responsibilities: 
•Develop new products, features and 
functionality for a leading online gaming 
platform 
•Translate game specifications and game 
math sheet (paytables) into technical design 
documents 
•Write technical designs for complex game 
components 
•Work with product management teams to 
extract requirements and agree on designs 
•Develop complex game features and 
components 
•Contribute to platform improvements 
•Contribute to development process best 
practice and improvements 
•Mentor junior team members 
•Liaise with 3rd party game developers to 
ensure the successful integration of games 
•Liaise with internal and external paytable 
modellers to resolve payout issues 
•Provide 3rd level customer support for 
development issues  
The candidate must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer 
science, engineering or information systems 
from a well regarded university 
•Excellent communication skills, both written 
and spoken 
•Ideally 5+ years of commercial Java 
experience 
•Knowledge of software build tools (Ant, Maven) 
•Knowledge of JAXB, Spring, SOA and JEE 
containers 
•Database experience including JDBC, writing 
and optimising queries, schema design (any 
vendor) 
•Experience of version control systems 
(Subversion, CVS, GIT) 
•Knowledge of continuous integration software 
(Jenkins/CruiseControl) 
•Agile development experience (Scrum/Kanban) 
•Knowledge of OO software design principles 
including design patterns 

•Ability to write cohesive and concise technical 
documents 
•Ability to take ownership of all phases  
of software development 
•Experience of reviewing the work of others 
•Experience of creating test plans as well as 
writing and executing unit tests 
•Ability to selfstart, multitask and manage 
conflicting priorities in a proactive fashion 
•Experience developing on Unix/Linux   
The ideal candidate would also have: 
•Experience of the online gaming industry 
•Experience of leading a small teams and 
mentoring junior team members 
•Knowledge of threading and experience of 
multi threaded environments 
•3+ years of commercial experience with web 
applications 
•Experience with GTW and UX and/or javascript  
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities  
in a multinational organization 
•A sociable fun to work environment 
•Chances to travel and work abroad for short 
periods of time 
•Continuous training and professional 
development opportunities  
If all this sounds exciting to you please send 
your CV to the following e-mail address:  
hr@atc.gr

About ATC: ATC is an international software 
company. For more than 25 years, we provide 
innovative solutions for the Central Government, 
Media, Banking, Distribution, Manufacturing and 
Services.

Our main competitive advantage is our pertinent 
investment in Research and Development, which 
enabled us to create best of breed solutions for the 
industries we serve. In the course of our operation 
we evolved to atrusted partner of EU and member 
of the Steering Committee of NESSI, the European 
Technological platform for Software and Services, 
along with SAP, IBM, NOKIA SIEMENS, THALES, 
FRANCE TELECOM,TELECOM ITALIA. In 2010 we 
were ranked 6th of the top 20 SMEs in EU.

Υπεύθυνοι /ες Εξυπηρέτησης 
Αγοραστών Ακινήτων - Επενδυτών

Ο πελάτης είναι σύγχρονη μεσιτική εταιρεία που αναζητεί τα υψηλής ποιότητας στελέχη που θα αναπτύ-
ξουν τις υπηρεσίες της ανά την Ελλάδα.

Οι υπεύθυνοι/ες εξυπηρέτησης αγοραστών ακινήτων - επενδυτών (lead buyer specialist) είναι 
άτομα ενθουσιώδη, αισιόδοξα και εξωστρεφή, ιδιαίτερα κοινωνικά, που αντλούν ενέργεια από τη συ-
νεργασία του με τους ανθρώπους. Είναι εξαιρετικοί ηγέτες εντός του οργανισμού τους και μπορούν να 
οικοδομήσουν μια συνεκτική ομάδα περιουσιακών συμβούλων και βοηθών οι οποίοι θα λειτουργούν 
ενωμένοι και δεσμευμένοι στα πρότυπα της ομάδας και στην επίτευξη των στόχων της.  Οι Υπεύθυνοι 
έχουν ισχυρή αίσθηση του επείγοντος, αλλά όχι εις βάρος της ποιότητας.

Οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης αγοραστών - επενδυτών αναπτύσσουν και καθοδηγούν την ομάδα εξυπη-
ρέτησης αγοραστών – επενδυτών, με την στρατολόγηση συνεργατών, την κατάρτιση τους, την υποστήριξή 
τους, και μπορούν να εμφυσήσουν σε όλα τα μέλη της ομάδας τις απαραίτητες αρμοδιότητες.  Επιπλέον, 
αποδεικνύουν, σε καθημερινή βάση, τις γνώσεις τους, τις δεξιότητες, και τις ορθές επαγγελματικές τους 
συνήθειες που έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη μιας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών 
τους, των οποίων το συμφέρον θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα, και το κάνουν σωστά, αναζητώντας 
πάντα τις καλύτερες συμφωνίες αμοιβαίου οφέλους (win-win).

Στις βασικές αρμοδιότητες τους είναι να αναζητούν καθημερινά πελάτες, να κλείνουν ραντεβού, να 
συμφωνούν συνεργασίες, και να διεξάγουν υψηλού επιπέδου διερευνητικές συζητήσεις - ανάλυση ανα-
γκών των πελατών τους.  Στη συνέχεια επικοινωνούν τα επιθυμητά κριτήρια στο Βοηθό τους. Με βάση 
αυτά ο βοηθός θα επιλέξει, από την λίστα, τα σπίτια που πληρούν τα κριτήρια και θα τα υποδείξει στους 
πελάτες, εάν χρειαστεί θα επαναπροσδιορίσει, τα κριτήρια και θα πάρει προσφορές. Σε εκείνο το σημείο, 
ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης αγοραστών - επενδυτών  θα διαπραγματευτεί την προσφορά, θα γράψει 
τη συμφωνία, και θα επιβλέψει την ολοκλήρωσή της.

Οι υπεύθυνοι εξυπηρέτησης αγοραστών - επενδυτών τέλος αποδεικνύουν τη δέσμευση τους στη 
μάθηση και προσπαθούν διαρκώς να βελτιώνονται, με την παρουσία τους σε τακτικά μαθήματα, την 
διδασκαλία μαθημάτων στους συνεργάτες τους, και την τακτική εξάσκηση τους σε διαλόγους. Επίσης 
έχουν δεσμευτεί να επενδύουν στους ανθρώπους της ομάδας τους καθώς και να τους παρέχουν τακτικά 
ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης.

Απαραίτητα: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου  
Επιθυμητά: 
•1-3 χρόνια εμπειρία  

στις πωλήσεις ακινήτων 
•1-3 χρόνια εμπειρίας  
σε θέσεις διοίκησης  
προσωπικού  
Παρέχεται εκπαίδευση. 
Υπάρχουν ανοικτές θέσεις  

σε όλη την Ελλάδα. 
Δηλώστε την περιοχή  
που σας ενδιαφέρει.

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: manomen 
@hill-international.grv
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Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο κέντρο της Αθήνας αναζητά 
νέους /ες για διάφορα πόστα. Δε χρειάζεται προ-
ϋπηρεσία και παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikos-kokkinos@hotmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Tagli Resort στην Αράχωβα 
ζητεί Bοηθό Reception με αρμοδιότητες υπο-
δοχής και service. Παρέχονται βασικός μισθός 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για το 
καταστήματα λιανικής τις kayak boutique στη 
Γλυφάδα, Ζαχαροπλάστη - Chef, με γνώσεις 
μαγειρικής. Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Bar Women για καφέ - μπαρ. Βραδινή 
εργασία. Τηλ: 6980 419071.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένο Προσωπικό: Μπαρί-
στες - Σερβιτόροι -ες, για καφέ στο Κολωνάκι. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία στο e-mail: info@
despina.gr.

ZHTEITAI Σερβιτόρος -α και για διάφορες εργα-
σίες, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή-φαγητό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr,τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης και για διάφορες εργασίες, 
σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΕΤΑΙΡΙΑ αρτοπαρασκευασμάτων αναζητά δυο 
αποφοίτους ΙΕΚ (κατά προτίμηση γνωστοί με-
ταξύ τους) Βοηθού Ζαχαροπλάστη Αρτοποιού, 
για άμεση εργασία στο Λονδίνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: tasoskaragounis.ak@gmail.com, 
τηλ:6973 821577.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής για ψητοπωλείο 
στην Ηλιούπολη. Τηλ: 6986 877433, ώρες επι-
κοινωνίας 12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα με αρμοδιότητες: 
προετοιμασία φαγητού, καθαριότητα και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται από φούρνο στα Άνω 
Λιόσια. Τηλ: 210 2473873, 6944 688694.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση σε κρε-
περί στο Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο 
e-mail: vamantziaris@yahoo.com.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Κέρκυρα αναζητεί Α’ 
Μάγειρες, Β’ Μάγειρες και Χασάπη, απόφοιτους 
τουριστικής σχολής με εμπειρία σε ξενοδοχεία 4* 
ή 5* σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cfu.secretary@chandris.gr

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Κέρκυρα αναζητεί 
στέλεχος F&B, απόφοιτο τουριστικής σχολής 
με εμπειρία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* σε αντίστοιχη 
θέση και γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: cfu.secretary@
chandris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Barista με εμπειρία στην 
παρασκευή ροφημάτων. Τηλ: 6949 405946, 
6945 421156.

ΒΟΗΘΟΣ Ζαχαροπλάστη με εμπειρία, ζητείται 
από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6949 
405946.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, 
ζητείται από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. 
Τηλ: 6945 421156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες, να αναλάβουν την κου-
ζίνα Ελληνικού εστιατορίου που βρίσκετε σε 
ski και golf reasort στην περιοχή του Bansko. 
προσφέρονται ποσοστά διανομή διατροφή. Τηλ: 
0030 6940635968.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σε γυράδικο στη Μπότσαρη πακετάς 
και Ψητάς-Κόφτης με εμπειρία. Ο ψητάς να έχει 
εμπειρία στην προετοιμασία των κρεάτων. Τηλ: 
6972 101067.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής άντρας ή γυναίκα, με 
εμπειρία στην παρασκευή καφέ, κρέπας, βάφλας, 
club sandwich, καθώς και Σερβιτόρες για καφέ 
- παιδότοπο. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΤΟ DIANA Palace Hotel, ξενοδοχείο 4* στη Ζάκυν-
θο ζητεί: Α’ Μάγειρα, Υπεύθυνο κρύας Κουζίνας, 
Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητη προϋπηρεσία άνω 
των 2 ετών στο ανάλογο πόστο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dreamladvillas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε κουζίνα μπαρ 
σέρβις, για Γερμανία - Ολλανδία. με προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6984 356431, κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπαργούμαν εμφανίσιμη και έμπειρη 
για βραδινή εργασία σε σοβαρό μπαράκι-Ελ-
ληνάδικο στην περιοχή της Σπάρτης Λακωνίας. 
Ημερομίσθιο 50€. Παρέχεται εισιτήριο και διαμονή. 
Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μπουφετζής σε ένα αρτοζαχα-
ροπλαστείο στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Σερβιτόροι για Ελληνικό εστιατόριο 
στη Σκωτία. Βιογραφικά στο e-mail: george.i@
talktalk.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Παρασκευαστής για φύλλο 
σφολιάτας και σφολιατοειδή προϊόντα με πεί-
ρα. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com, τηλ: 210 9901931, ώρες επικοινωνίας 
09:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες από εστιατόριο στη Σα-
ντορίνη απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, 5 έτη απόφοιτοι ανάλογης 
σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@rkbeachhotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι εστιατορίου στη Σαντο-
ρίνη με γνώσεις F&B. Απαραίτητη προϋπόθεση 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 έτη απόφοιτοι 
ανάλογης σχολής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@rkbeachhotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από εστιατόριο στη 
Σαντορίνη για τη νέα σεζόν. Απαραίτητα προ-
σόντα Απόφοιτοι αντίστοιχης Σχολής, γνώσεις 
Αγγλικών, προϋπηρεσία 5ετή σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
rkbeachhotel.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητά άτομο για την θέση του 
F&B σε μονάδα παραγωγής έτοιμου φαγητού. 
Απαραίτητη η γνώση και εμπειρία σε θέματα κο-
στολόγησης συνταγολογίων και μεθοδολογίας 
παραγωγής φαγητού. Βιογραφικά στο e-mail: 
foodbeverage2014monada@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με κάρτα ανεργίας, ευγενικό, 
επικοινωνιακό με όρεξη για δουλειά, εμπειρία 
στο χώρο και στην παρασκευή καφέ, από αρ-
τοζαχαροπλαστείο, μέσω προγράμματος ΚΕΚ. 
Βιογραφικά, με απαραίτητη φωτογραφία, στο 
e-mail: stamatakis.k@hotmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΕΣ Πωλήτριες - Βοηθοί μπουφέ ζητούνται 
από ζαχαροπλαστείο - καφέ στη Γλυφάδα. Κάτοικοι 
Νοτίων Προαστίων θα προτιμηθούν. Βιογραφικά 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης ή Βοηθός Ζαχαρο-
πλάστη για εργασία στην Αγγλία. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή, άμεση έναρξη εργασίας. Τηλ: 6973 
439960, 6973 821577.

ΖHTEITAI νεαρός, για μπουφέ και κουζίνα σε 
καφετέρια στο κέντρο του Περιστερίου, για πλήρη 
ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 5701184.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Simply Burgers στον Κορυ-
δαλλό ζητάει Μάγειρα Β’ - Ψήστη για πλήρη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία σε burger station 
θα εκτιμηθεί δεόντως. Βιογραφικά στο e-mail: 
sbkory@simplyburgers.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Aquamarine στα Xανιά 
ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 2015. 
Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Βοηθός Μαγείρου 
Maitre d’Hotel, Βοηθός Σερβιτόρου, Καμαριέρα, 
Συντηρητής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. E-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Dias & Emerald στο 
Ρέθυμνο ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίο-
δο 2015. Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Σερβιτόρος, 
Βοηθός Σερβιτόρου, Barman, Καμαριέρες. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Ruby στα Μάλια ζητά 
Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 2015. 
Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Σερβιτόρος, Βοηθός 
Σερβιτόρου, Barman, Καμαριέρες, Συντηρητής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής για βραδινή εργασία, γνώστης 
του αντικειμένου, ζητείται από ψητοπωλείο στο 
Νέο Κόσμο. Τηλ: 210 9028735.

ΤΥΛΙΧΤΡΙΑ ζητείται από σουβλατζίδικο στο 
Βοτανικό. Τηλ: 6971 870973.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ -τρια με εμπειρία, ζητείται από ψη-
τοπωλείο στη Χασιά. Τηλ: 210 2411773, 6986 
758474 (what’s up).

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από ψητοπωλείο στο Παγκρά-
τι. Βραδυνή απασχόληση. Τηλ: 210 7010332.

ΣΕΦ - Μάγειρας ζητείται για εστιατόριο ταβέρνα 
στον Άγιο Αθανάσιο Καϊμακτσαλάν. Πεπειραμένος. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6986 734545.

ΒΟΗΘΟΣ Μάγειρα ζητείται από εστιατόριο στην 
Κηφισιά. Τηλ: 210 6230857, ώρες επικοινωνίας 
16:00-21:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ ψητοπωλείου επώνυμη στην Ηλιού-
πολη, ζητεί έμπειρη. Τηλ: 210 9962671, ώρες 
επικοινωνίας 11:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι σχολών μαγειρικής τέ-
χνης, για επιχείρηση στο Μαρούσι. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: joanefta@yahoo.gr.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα Burger ζητά έμπειρο Προσωπικό 
για στελέχωση καταστήματος στην περιοχή του 
Πειραιά. Εντοπιότητα θα προτιμηθεί. Βιογραφικό 
και φωτογραφία απαραίτητα στο e-mail: burger.
hiring@gmail.com, τηλ: 210 0246631.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι σχολής Τεχνικών μαγειρι-
κής τέχνης από την επιχείρηση Porky Ιωακειμίδης 
στο Μαρούσι. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: joanefta@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από καφενείο. Περιοχή Κυψέλη. 
Βραδινό ωράριο 07:00-15:00. Τηλ: 6942 547454.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ μονάδα ζητεί Ζευγάρι για εργα-
σία. Κατά προτίμηση συνταξιούχους. Προσφέρεται 
διαμονή. Τηλ: 6932 065462.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής, πτυχιούχος Γεωπονίας 
(Ζωοτέχνης)-Κτηνιατρικής με άριστη γνώση H/Y 
(ERP-Excel)-άριστα Αγγλικά, από μεγάλη εταιρία 
ζωοτροφών. Περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 2310 
710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, ώρες 
επικοινωνίας 09:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για μάζεμα ελιών για 2 μέρες 
στην περιοχή Κορωπί. Αμοιβή 60€ και για τις 2 
ημέρες. Τηλ: 6971 660299.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Τεχνολόγος τροφίμων ή Χημικός 
ζητείται από εταιρία απολυμάνσεων για στελέχωση 
υποκαταστήματος στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@saneco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Γεωπόνος Ζωικής Παρα-
γωγής από ανώνυμη εταιρία εκτροφής ζώων με 
γνώση και εμπειρία σε διαδικασία HACCP ως 
Υπεύθυνος μονάδας εκτροφής και παραγωγής 
ζωοτροφών. Βιογραφικά στο e-mail: pagalos@
kmerkos.gr, τηλ: 210 2462900.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία εκτροφής ζώων, ζητεί-
ται πτυχιούχος Γεωπόνος - Γεωτέχνης ζωικής 
παραγωγής με γνώση και εμπειρία σε διαδικασία 
HACCP ως Υπεύθυνος παραγωγής κτηνοτροφικής 
μονάδας και παραγωγής ζωοτροφών. E-mail: 
pagalos@kmerkos.gr, τηλ: 210 2462900.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο Υπεύ-
θυνο πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης τη 
Θράκη. Απαιτούνται: Πτυχίο Γεωπόνου, εκπληρω-
μένες στρατιωτιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
οδήγησης, γνώση Αγγλικής γλώσσας, χρήσης 
Η/Υ. E-mail 30/11/14: cv@geoponiki.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο/Τε-
χνολόγος Γεωπονίας για το τμήμα παραγωγής 
σποροφύτων με έδρα το Κορωπί Αττικής. Απαι-
τούνται: Πτυχίο Γεωπόνου/Τεχνολόγου, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα 
οδήγησης, γνώση Αγγλικής γλώσσας, χρήσης 
Η/Υ. E-mail έως 30/11/14: cv@geoponiki.gr.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε. εταιρία ζητεί: Γεωπόνο Υπεύ-
θυνο πωλήσεων με έδρα και περιοχή ευθύνης 
την Ανατολική Μακεδονία. Απαιτούνται: Πτυχίο 
Γεωπόνου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης, γνώση Αγγλικής 
γλώσσας, χρήσης Η/Υ. E-mail 30/11/14: cv@
geoponiki.gr.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά  
- Γυμναστική - Ευεξία
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητή η γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 
6977 899062, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία καλλυντικών αναζητά Αισθητι-
κό. Απαραίτητα προσόντα, Σπουδές Αισθητικής, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Τόπος εργασίας: 
Σέρρες. Τηλ: 6936 797211, fax: 2310 582529.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα Κα-
λάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή-φαγητό-μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου για Πρακτική 
Άσκηση με κάρτα ανεργίας. Τηλ: 2310 684081.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αθλητές και Γυμναστές από πο-
λυεθνική εταιρία ως προσωπικοί Σύμβουλοι 
αθλητικής διατροφής και ευεξίας με ευέλικτο 
ωράριο, ικανοποιητικές αποδοχές και εισοδή-
ματα από δικαιώματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

ZHTOYNTAI Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, Αισθητι-
κοί ως προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής 
και ευεξίας. Ωράριο ευέλικτο, ικανοποιητικές 
αποδοχές και εισοδήματα από δικαιώματα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ZHTEITAI έμπειρος Συνεργάτης για κούρεμα και 
χτένισμα. Καλές προοπτικές με πλήρη απασχόληση 
και ασφάλεια. Περιοχή Χανιά. Τηλ: 28210 70060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής -τρια με εμπειρία, για μει-
ωμένη εργασία (κάθε Σάββατο), με ασφάλεια 
και προοπτική αύξησης ωραρίου στο μέλλον. 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimoisiadou2012@yahoo.gr.

ΑΘΛΗΤΕΣ, Γυμναστές ζητούνται στο χώρο της 
ευεξίας για προσωπικοί Σύμβουλοι ευεξίας, 
αθλητικής διατροφής και γυμναστικής. Ευέλι-
κτο ωράριο, υψηλές αποδοχές και δυνατότητα 
καριέρας. Τηλ: 6972 481595.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται για 
προσωπικοί Σύμβουλοι υγιεινής διατροφής και 
ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές. Τηλ: 
6972 481595.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζη-
τούνται για πλήρη ή μερική απασχόληση. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών στο Παγκράτι ζη-
τούνται Αισθητικοί με ικανότητα πωλήσεων για 
προώθηση των προϊόντων μας σε προκαθορι-
σμένο ραντεβού. Παρέχονται έξοδα μετακίνη-
σης, bonus, ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzinadimopoulou@gmail.com, τηλ: 210 7247308.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, Γυμνάστριες ζητούνται ως Σύμβου-
λοι ευεξίας και αθλητικής διατροφής για πλήρη 
ή μερική απασχόληση. Καλές αποδοχές. Τηλ: 
6982 920609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μασάζ σε spa, για ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή-φαγη-
τό-μισθός-ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, κάτοχος voucher (επιταγή 
εισόδου στην αγορά εργασίας) για τμήμα αισθητικής 
σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά, απαραίτητα με φωτογραφία, στο 
e-mail: msgcvs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής/τρια στα Νέα Μουδανιά 
Χαλκιδικής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία και οι 
γνώσεις στο TRX και στο functional training. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvhalkidiki@gmail.com, 
τηλ: 6937 443903.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ, Μακιγιέζ, Αισθητικοί και Τε-
χνήτριες νυχιών από όλη την Αττική ζητούνται. 
Τηλ: 210 5315478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για spa σε ξενοδοχείο στα 
Καλάβρυτα με εμπειρία. Προσφέρεται διαμονή 
- φαγητό - μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για πλήρη εργασία ή 
ημιαπασχόληση στην Ξάνθη με ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ: 6948 845773.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - πεντικιουρίστ με εμπειρία 
στα τεχνητά νύχια, ζητείται. Τηλ: 210 3389296.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται από spa στο Κουκάκι, 
εκτός ρεσεψιόν. Μεικτός μισθός 1000€. Τηλ: 
210 9244077.

ΑΤΟΜΑ (4) ζητούνται για 3ωρη - 4ωρη - 8ωρη 
απασχόληση στο χώρο της υγιεινής - αθλητικής 
διατροφής, χωρίς προϋπηρεσία, ευχάριστο πε-
ριβάλλον. Τηλ: 6973 910604.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ ζητείται από ια-
τρείο για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: mfertidi@gmail.com.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από κομ-
μωτήριο στο Κολωνάκι με άριστες γνώσεις σε 
κούρεμα, πιστολάλι, βαφή. Τηλ: 210 3389296.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαϊδάρι ζητεί έμπειρους 
Βοηθούς. Άριστο περιβάλλον εργασίας, με-
γάλες ευκαιρίες εκπαίδευσης - εξέλιξης. Τηλ: 
210 5320632.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Περιστέρι ζητεί έμπειρους 
Κομμωτές -τριες. Εξαιρετικό περιβάλλον, σταθερή 
εργασία, καλές αποδοχές, συνεχής εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 5772866.

ΕΜΠΕΙΡΗ για μανικιούρ - πεντικιούρ, ζητείται 
από ινστιτούτο. Περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 6945 
937605, 210 9719860.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έμπειρη και Τεχνίτρια έμπειρη για 
περιποίηση άκρων, ζητούνται από κομμωτήριο 
στο Ίλιον. Τηλ: 210 2623209, 6946 498515.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια με άδεια εξασκήσεως επαγ-
γέλματος Κομμωτή Α’, ζητείται από κομμωτήριο 
στη Νίκαια. Τηλ: 210 4940434.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Κομμώτρια. Τηλ: 210 7015392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια με γνώσεις pilates 
(reformers), TRX & functional training. Ευέλικτο 
ωράριο. Το γυμναστήριο βρίσκεται Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: eirini_sa@
hotmail.com, τηλ: 6944 581316, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, με καλή γνώση καλλυντι-
κών. Ωράριο: απογευματινό συνεχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@grandpharmacy.gr, τηλ: 210 
60225546.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Διανομέας, ζητείται από για το 
υποκατάστημα της Αθήνας, εταιρία ιατρικών, για 
πλήρη απασχόληση, απαιτείται γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: solutionmedical.
sales@gmail.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για μερική απασχόληση στο 
Simply Burgers στο Κορυδαλλό. Βιογραφικά στο 
e-mail: sbkory@simplyburgers.gr.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία, ζητείται για φύλαξη και 
δημιουργική απασχόληση, για κοριτσάκι 4μιση 
ετών. Απογευματινό 3ωρο ωράριο στις 15:00. 
Τηλ: 6972 225857.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με Ελληνικά και 2ετή προϋπη-
ρεσία για πρατήριο υγρών καυσίμων - πλυντήριο. 
Μισθός ικανοποιητικός και ΙΚΑ. Τηλ: 6973 797346.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για συνεργείο καθαρισμού πο-
λυκατοικιών. Θα προτιμηθούν κάτοικοι Κέντρου 
Αθήνας. Τηλ: 6982 471271.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι, ζητεί 
άτομο ευπαρουσίαστο για τη θέση της καθαριό-
τητας. Απαραίτητη προϋπόθεση 1 χρόνος προ-
ϋπηρεσία σε σχετική θέση. Τηλ: 211 4111979, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοη-
θός. Περιοχή Ν. Κόσμος. Τηλ: 210 3230780, 
6932 093912.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική, με λίγα Ελλη-
νικά, για 4μελή οικογένεια, ένα παιδί 2,5 ετών, 
ένα 4 μηνών. Περιοχή Γλυφάδα. Μισθός 650€. 
Τηλ: 6973 715060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα με αρμοδιότητες: 
προετοιμασία φαγητού, καθαριότητα και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για delivery, με προϋπηρεσία, 
για καφέ - αναψυκτήριο στο Ν. Ηράκλειο. Τηλ: 
6932 443020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για 24ωρη φύλαξη 
κυρίας 79 ετών με αρχές άνοιας, στην Αγία Πα-
ρασκευή, Κιλκίς. Παροχές διαμονή (ξεχωριστό 
δωμάτιο με τηλεόραση), διατροφή, μισθός 550€ 
και άνω. Βιογραφικά, με θέμα ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗ-
ΘΟΣ-ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ στο e-mail: cv@
jobtrust.gr.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΙΣΑ ζητείται από κεντρικό κατάστημα 
στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156, 6949 405946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο κατά προτίμηση κάτοικος Ακρω-
τηρίου Χανίων, για να προσέχει ηλικιωμένο κύριο 
παντρεμένο 80 ετών (κινούμενο με μπαστούνι) 
κάτοικο Κοριακιών Χανίων. Τηλ: 6945 659602, 
ώρες επικοινωνίας 9:00-13:00 και 18:00-21:00.

GROOMER (Κομμώτρια σκύλων), ζητείται από 
εξειδικευμένο κατάστημα σκύλων για μόνιμη 
συνεργασία. Τιμή 500€, συζητήσιμη. Τηλ: 6979 
229927, 212 0265029.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Τηλ: 6979 249976.

ΑΤΟΜΟ έμπειρη σε καθαριότητα και σιδέρω-
μα, καθαρή, ευγενική ζητείται ως Εξωτερική. 
Απαραίτητα κάτοικος Πειραιά, 5ωρη εργασία 2 
φορές την εβδομάδα 25€. Τηλ: 6934 105669.

ΑΤΟΜΟ χωρίς υποχρεώσεις, Εσωτερική - 
Εξωτερική ζητείται για οικιακές εργασίες και 
μαγείρεμα για ένα άτομο. Τηλ: 6977 587384.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ επαγγελματίες ζητούνται για 
πολυκατοικίες και γραφεία. Ικανοποιητικός 
μισθός. Τηλ: 6934 590523, ώρες επικοινωνί-
ας μετά τις 12:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί άτομο επαγγελματία 
για 4ωρη 6ήμερη πρωινή απασχόληση, περιοχή 
Βαρυμπόμπη. Τηλ: 213 0237130, 6986 704551.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στην Αθήνα που δραστη-
ριοποιείται στο χώρο κατάρτισης και συμβουλευ-
τικής, ζητείται Διανομέας με δικό του μηχανάκι 
για πρωινή, πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: gram@masterkek.gr, κωδ: DEL.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ εμφανίσιμη, ζητείται από την εταιρία 
AXEL. Πενθήμερη 8ωρη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Γλυφάδα ζητά άτομο για εξωτερι-
κές εργασίες και γενικά καθήκοντα. Απαραίτητα: 
Δίπλωμα για αυτοκίνητο και μηχανάκι, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: work@itagroup.gr, fax: 
210 9652081.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη από όμιλο εταιριών στο Μετα-
ξουργείο για πρωινή 5θήμερη εξωτερική εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@haroumenapaidia.gr.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Μεταξουργείο 
ζητούνται 3 νέοι -ες για διανομή έντυπου υλικού 
και προώθηση. Τηλ: 6944 668804.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 
5771997.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ εμφανίσιμη, ζητείται από Σύμβουλο 
επιχειρήσεων για περιστασιακή απογευματινή 
απασχόληση. Πολύ ικανοποιητική αμοιβή. Βιογρα-
φικά στο e-mail: business.greece@yahoo.com.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά άτομα για απογευματινή απασχό-
ληση 17:00-21:30 στο μετρό Ελληνικού. Μισθός 
400€ και bonus και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: mm@orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με άδεια secutity, ζητούνται από εται-
ρία secutity. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9577218.

ΑΤΟΜΑ με άδεια secutity, γνώση Αγγλικών, 
μεταφορικό μέσο, ζητούνται από εταιρία security. 
Περιοχή Αιγάλεω, Περιστέρι, Ίλιον, Αχαρνές, 
Χαλάνδρι, Μαρούσι, Κηφισιά, Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 8144231.

ΑΛΥΣΙΔΑ μεγάλη Ιταλικών εστιατορίων ζητεί 
άτομα για λάντζα. Περιοχή Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6086000.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μη-
χανικούς H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exampanel.com.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ οικοδομικών εργασιών με 
εμπειρία ζητούνται από τεχνική εταιρία. Τηλ: 
6932 770990.

ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ επίπλων ζητείται για βιοτεχνία 
σαλονιών. Τηλ: 211 2128442, 6947 932288.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με τουλάχιστον 5 
χρόνια εμπειρίας σε κολλήσεις MIG & MAG, 
πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, ζητεί-
ται από εταιρία μεταλλικών κατασκευών στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας. Bιογραφικά στο e-mail: hr@
voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές Tig από 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Συντη-
ρητές, με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανολόγο Μηχανικό-Σχεδιαστή 
με γνώση Μηχανολογικού σχεδίου (Autocad, 
Inventor) και άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 22210 34914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητάει Φανοποιούς για εργασία σε 
ανοξείδωτα. Βιογραφιά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής CNC Τόρνου και 
κέντρου κατεργασίας με γνώση CAD/CAM. Τηλ: 
2310 781256, κος Δημήτρης.

ATOMO να γνωρίζει από έπιπλα κουζίνας και 
σχέδιο καθώς και γραμματειακή υποστήριξη, ζη-
τείται από κατασκευαστική εταιρία στην Καλλιθέα. 
Σοβαρή συνεργασία. Τηλ: 210 9575321.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
εγκαταστάσεων με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 
5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης τροχών αυτοκινήτου για 
βουλκανιζατέρ στο Ελληνικό. Τηλ: 210 9634852.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Συντηρητή και για διάφορες 
εργασίες, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέ-
ρεται διαμονή-φαγητό-μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητής με εμπειρία σε 
κατασκευές δεξαμενών πετρελαίου, δίκτυα σω-
ληνώσεων θέρμανσης και αερίου. Κυρίως κολλή-
ματα στεγανά με κοινά ηλεκτρόδια. Δ.ΜΑΛΛΙΟΣ-Α.
ΜΑΛΛΙΟΣ Ο.Ε. Τηλ: 210 4114164, 210 4222881, 
ώρες επικοινωνίας καθημερινά από 08:00-19:30.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ζητούνται Τεχνίτες με 
γνώσεις πίτας και αρτοσκευασμάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: olivesrl@yahoo.gr, τηλ: 2310 302345.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ανελκυστήρων ζητά άτομο με 
εμπειρία και προϋπηρεσία σε συντήρηση και βλά-
βες ανελκυστήρων παντός τύπου. Απαραίτητο 
δίπλωμα δικύκλου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
alfalift.gr, τηλ: 210 7751371.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-Ηλεκτρονικός Μηχανικός-
Μηχανικός H/Y, με γνώση σχεδιασμού PCB 
(Hardware), embedded programming σε γλώσσα 
C και σε σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας, 
ζητείται για μόνιμη απασχόληση από εταιρία 
εμπορική-κατασκευαστική και ανάπτυξης βι-
ομηχανικών εφαρμογών. E-mail: pantelidis@
pantelidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής και εμπορίας 
ενέργειας Μηχανολόγος-Μηχανικός ή Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός με προϋπηρεσία σε εγκατά-
σταση και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@green.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής - Μηχανολόγος για την 
ανάπτυξη - κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση Inventor. Προη-
γούμενη εμπειρία θα εκτιμηθεί. Περιοχή Αυλώνα 
Αττικής. Τηλ: 6944 284413, 6951 669533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής -τρια με άριστη γνώση 
autocad 2D από τεχνικό γραφείο στη Βούλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: btovk@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεκτής ΚΤΕΟ για ελαφρά και δίκυκλα 
οχήματα σε ΙΚΤΕΟ στο Μοσχάτο. Απαραίτητη η 
πιστοποίηση Ελεγκτή ελαφρών οχημάτων και 
δίκυκλων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.tsapelis@eocheck.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από εργοστά-
σιο επίπλων, περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 
8079300, fax: 210 2404892.

ΑΤΟΜΟ πεπειραμένο, να τρίβει και να βάφει, σε 
βαφεί αυτοκινήτων. Τηλ: 210 2401132.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ έμπειρος και διαγνώστης με 
προϋπηρεσία Opel. Περιοχή Μοσχάτο. Τηλ: 210 
4821880, 210 4833505.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Ελαστικών, έμπειρος, συνεργάσιμος, 
γνώσεις τοποθέτησης, ζυγοστάθμισης επιβατικών 
και μοτοσυκλετών, ζητείται από βουλκανιζατέρ 
στο Παλαιό Φάληρο. Ωράριο 08:00-18:00, μισθός 
700€. Τηλ: 6972 234537, ώρες επικοινωνίας 
08:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ελεγκτής οχημάτων από 
ιδιωτικό ΚΤΕΟ στο Μοσχάτο. Απαραίτητη η 
πιστοποίηση Ελεγκτή ελαφρών οχημάτων και 
δίκυκλων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.tsapelis@ecocheck.gr

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ οικοδομικών έργων ζητείται με 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πολυκατοικίες 
για πλήρη και αποκλειστική 6ήμερη απασχόληση 
από μεγάλη κατασκευαστική εταιρία. Πτυχίο επιθυ-
μητό, απαραίτητες συστάσεις. Τηλ: 210 5695511.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, απόφοιτος 
ΤΕΙ. Θέση: Υπεύθυνος σε γραμμή παραγωγής. Πε-
ριοχή Θήβα - θέση Χαραϊντίνι. Νικολιδάκης Group. 
Βιογραφικά στο e-mail: fd@nikolidakisgroup.gr.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ψευδοκοσμημάτων αναζητά να 
προσλάβει άτομο για την κατασκευή κοσμημάτων. 
Επιθυμητό προσόν προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
email: vageo00@yahoo.gr.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ -ισσες, Διακοσμητές -τριες, 
με εμπειρία και να διαθέτουν μεταφορικό μέσο, 
ζητούνται για να εργαστούν σε εταιρία συστημάτων 
δόμησης στην Κω. Μισθός bonus, διαμονή. Τηλ: 
6945 858787, 22420 67380.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ γραφείο με ειδίκευση στο 
σχεδιασμό καταστημάτων ζητά Aρχιτέκτονα/
Διακοσμητή με καλή γνώση 3D σχεδιασμού, V-ray, 
AutoCAD, Photoshop, και Αγγλικών. Απαραίτητη 
η καλή παρουσίαση των παραπάνω. Βιογραφικά 
και portfolio στο e-mail: sotosdr@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό παραγωγής. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών ή Ιταλικών, autocad, microsoft 
office. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευα-
στική εταιρία/αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

 

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία VAMP A.E. ζητείται Πατρονίστ 
για εργασία κατ’ αποκοπή ή part time. Απαραίτητη 
γνώση συστήματος «Πολυπατρόν» και καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@vamp.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Γα-
ζώτρια για ραφή δειγμάτων. Τηλ: 210 2838582, 
6944 511287.

ΡΑΠΤΗΣ έμπειρος ζητείται, με πείρα στη γαζωτική 
και κοπτοράπτη. Τηλ: 6944 919895.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ Μοδίστρα για δείγματα παραγωγής 
μαγιό γνώστης αγοράς από ατελιέ, ζητείται στο 
Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6973 497802.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται για εργαστήριο 
επιδιορθώσεις. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 
Π. Φάληρο. Τηλ: 210 9845070.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται επιδιορθώσεις 
στο χώρο μας και Βοηθός για ξήλωμα και σίδερο. 
Τηλ: 210 6753886.

ΓΑΖΩΤΕΣ -τριες με χαρτιά και εμπειρία και τι-
γκέλι, ζητούνται από συνεργείο φασόν. Περιοχή 
Καματερό. Τηλ: 210 2314353.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ βιβλιοδετείου ζητούνται για άμεση 
πρόσληψη από εκδοτική εταιρία. Δεκτοί και με 
το πρόγραμμα voucher. Βιογραφικά στο e-mail: 
parisianouae@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό παραγωγής. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών ή Ιταλικών, autocad, microsoft 
office. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευα-
στική εταιρία/αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 22210 34914.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Βιολό-
γο, Χημικό, Φαρμακοποιό, με εμπειρία στον 
έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων 
συμπεριλαμβανομένου του μικροβιολογικού 
ελέγχου. Απαιτείται άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Πρόσληψη άμεση. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekpharmajobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εξαγωγική εταιρία ετοίμων 
ενδυμάτων Streetlevel (17ης Νοεμβρίου 79, 
Κωνσταντινοπολίτικα), έμπειρη Xειρίστρια 
όλων των μηχανών (γαζωτική, πλακορραφή, 
κοπτορράπτη) για την κατασκευή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. 
Τηλ: 2310 921790.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη ζητείται από εργοστά-
σιο επίπλων, περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 
8079300, fax: 210 2404892.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ρούχων-Βοηθός Σχεδιαστή ρούχων 
ζητείται από εταιρία αντρικού casual ρούχου στον 
Κεραμικό για δημιουργία συλλογής (total look). 
Απαιτούμενα προσόντα: καλή γνώση Illustrator, 
Αγγλικά. Βιογραφικά και artworks στο e-mail: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις κοπτοράπτη και γαζωτικής, 
ζητούνται για ελαστικά ρούχα, από εργαστήριο 
στον Κολωνό. Τηλ: 210 5127959, 6997 484104.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες για συσκευασία και πα-
ραγωγή σερπαντίνας και κομφετί. Απαραίτητη 
κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
carnivalkokoras.gr, fax: 2310 682343.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητά άτομο για θέση Υπευ-
θύνου παραγωγής σε μονάδα έτοιμου φαγητού. 
Απαραίτητη η γνώση και εμπειρία σε θέματα κο-
στολόγησης, συνταγολογίων και μεθοδολογίας 
παραγωγής φαγητού. Βιογραφικά στο e-mail: 
biografika2014monada@gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ βιομηχανία ζητά Βοηθό στο 
τμήμα ποιοτικού ελέγχου και μικροβιολογικού 
εργαστηρίου φαρμάκων. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Υποχρεωτική η εμπειρία στο χειρι-
σμό HPLC, GC, UV, Sterility testing, H/Y. E-mail: 
greekpharmajobs@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητείται Πατρονίστ με σχετική προ-
ϋπηρεσία. Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν 
σύστημα Lectra. Καλή γνώση Η/Υ και Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: patronist2014@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια - Βοηθός σε εργαστήριο 
ραπτικής στο Ζαγκλιβέρι του Ν. Θεσσαλονίκης 
για μερική απασχόληση. Τηλ: 6944 656681, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-12:00 και 16:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για στελέχωση βιοτεχνίας στη 
Θέρμη. Βασικό προσόν: όρεξη για δουλειά. Απα-
ραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: operanti@otenet.gr, τηλ: 2310 486215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια από βιοτεχνία στο Ωραιόκα-
στρο. Απαραίτητη η κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά 
στο e-mail info@carnivalkokoras.gr, fax: 2310 
682343.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - marine
MARITIME security company, is seeking for 
Commercial Director. Αt least 2 years experience. 
Εxcellent interpersonal and communication skills 
in English. Applicants with experience as CSO-
DPA οr experienced in the special forces. CVs: 
pgoc.humanresources@yahoo.gr.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ζητείται γνώστης της διαδικασίας 
ναύλωσης πλοίων, για δημιουργία εμπορικής 
εταιρίας. Υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες προς 
υπογραφή με πολύ καλή απόδοση. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Διανομέας, ζητείται από για το 
υποκατάστημα της Αθήνας, εταιρία ιατρικών, για 
4ωρη απασχόληση και απαιτείται γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: solutionmedical.
sales@gmail.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός, Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές με ψυγείο, 
στη Δυτική Ευρώπη, ως δεύτερος Οδηγός, με 
προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 26820 23225.

ΕΤΑΙΡΙΑ κούριερ ζητεί Οδηγούς με δικό τους 
μηχανάκι για πλήρη ή μερική απασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: icc@otenet.gr, τηλ: 210 
5121212.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψάχνει Οδηγό. Οι ώρες εργασίας συζη-
τιούνται. Πλήρη ή μερική απασχόληση. Μισθός 
1200€. Τηλ: 0035 8923163111.

ΟΔΗΓΟΣ με Γ’ δίπλωμα, ζητείται από μεταφορική 
εταιρία. Κάτοικος Ίλιον Πετρούπολη, Περιστέρι. 
Τηλ: 210 3303551.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίμων ζητεί Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας 
17:00-21:00. Γαλάτσι και γύρω περιοχές. Τηλ: 
210 2136406, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00.

ΟΔΗΓΟΣ ταξί ζητείται. Περιοχή Κέντρο, μισή 
βάρδια ή ολόκληρο. Τηλ: 6936 068116, 210 
5142410.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εξαγωγική εταιρία ετοίμων 
ενδυμάτων Streetlevel (17ης Νοεμβρίου 79, 
Κωνσταντινοπολίτικα), έμπειρη Xειρίστρια 
όλων των μηχανών (γαζωτική, πλακορραφή, 
κοπτορράπτη) για την κατασκευή δειγμάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών. 
Τηλ: 2310 921790.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ τμήματος ανταλλακτικών 
ζητείται από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με 
επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση σε VAG 
GROUP τουλάχιστον 5 έτη. Mε διοικητικές-ορ-
γανωτικές ικανότητες, επαγγελματική συνέπεια 
και υπευθυνότητα. Γνώσεις marketing-logistics. 
E-mail: fotmal@filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΑΤΟΜΑ (2) με γνώσεις H/Y και αποθήκης, ζητού-
νται από εταιρία καλλυντικών. Περιοχή Αθήνα 
Κέντρο. Τηλ: 210 3237169.

ΟΔΗΓΟΙ Φορτηγών (ΔΕ-Ε-ΕΔ), για εταιρία δι-
ανομών, στην Αγγλία, ζητούνται με διπλώματα 
οδήγησης ΔΕ, Ε, ΕΔ., Ψηφιακός Ταχογράφος, Π.Ε.Ι. 
Γνώση Αγγλικών. Μόνιμη απασχόληση-ασφάλεια-
διαμονή. E-mail στα Αγγλικά με φωτογραφία: 
silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Υπαλλήλους αποθή-
κης. Απαραίτητη προϋπόθεση απολυτήριο Λυκείου 
και γνώση Αγγλικών. Τηλ: 210 4826269.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την εταιρία DAXXA στη Γερμανία, 
άμεσα να προσλαβει Οδηγούς λεωφορείων με 
δίπλωμα Δ ή ΔΕ με Π.Ε.Ι.. Προϋπόθεση: γνώση 
Γερμανικών. Τηλ: 0049 21021485950.

ΟΔΗΓΟΙ Λεωφορείων ζητούνται, για Γερμανία 
με γνώση Γερμανικών (επίπεδο Β1) για μόνιμη 
απασχόληση. Βιογραφικά στην Αγγλική γλώσ-
σα με φωτογραφία στο e-mail: silver.lining37@
yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 6937 212290.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για εργασία σε εξουσιοδοτη-
μένο έμπορο αυτοκινήτων - συνεργείο - ανταλ-
λακτικά. E-mail: kostasval@filippaios.gr, τηλ: 
210 3428671.

ΟΔΗΓΟΣ σχολικού ζητείται, κάτοικος Καλλιθέ-
ας, μη καπνιστής με προϋπηρεσία, δίπλωμα Δ’ 
κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: dbourlas1@
hotmail.com.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδο-
χείο στη Δροσιά Αττικής. Κυλιόμενο ωράριο, 
αποδοχές οι προβλεπόμενες και πριμ παρα-
γωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anastaziahotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Tagli Resort στην Αραχωβα 
ζητεί Bοηθό Reception με αρμοδιότητες υπο-
δοχής και service. Παρέχονται βασικός μισθός 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΙ Υπάλληλοι με 3 χρόνια 
προϋπηρεσία, ζητούνται για δουλειά στη Νότια 
Γερμανία με βασικές γνώσεις Γερμανικών Α2. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dialogos.net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται, με προϋπηρεσία σε τουρι-
στικό γραφείο, με άριστη γνώση Sabre, Forthcrs, 
γνώσεις σε κρατήσεις ξενοδοχείων. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Τηλ: 6989 416203.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από μικρό ξενοδοχείο 
στο Παγκράτι. Σπαστό ωράριο 08:00-14:00 και 
17:30-19:30, κατά προτίμηση κάτοικος γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 7241408, ώρες επικοινωνίας 
09:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος κρατήσεων με 3 έτη 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση για το ξενοδο-
χείο Istion Club 5 αστέρων. Απαραίτητη γνώση 
γερμανικών. Από 10/1/2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@istionclub.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ με προϋπηρεσία σε αντίστοιχο ξενο-
δοχείο, ζητούνται από το ξενοδοχείο Kassandra 
Palace and Spa 5*. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Κέρκυρα αναζητεί 
στέλεχος Guest Relations Manager, απόφοιτο/η 
τουριστικής σχολής με εμπειρία σε ξενοδοχεία 
4* ή 5* σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητές γλώσσες: 
Αγγλική, Γερμανική, Ρωσική. Βιογραφικά στο 
e-mail: cfu.secretary@chandris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στην Αθήνα Υπεύθυνη P.A. σε μεγάλη 
Ελληνική εταιρία με γνώσεις στον τουριστικό 
τομέα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr@corfuholidaypalace.gr.

BOUTIQUE hotel 5 αστέρων στον Πύργο Σα-
ντορίνης, ζητά Διευθυντή - Hotel Manager με 
γνώσεις στο operation και στις κρατήσεις. Βιο-
γραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
sakaza14@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής γενικών καθηκόντων 
για ξενοδοχείο 4* στην Άρτα. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Υπάλληλο F&B με σχετική 
πενταετή προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Υπάλληλο κρατήσεων, 
με γνώση δύο ξένων γλωσσών και πενταετή 
προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Θάσο ζητά Υπαλ-
λήλους Υποδοχής. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
και ανάλογη προϋπηρεσία. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
η γνώση Ρουμάνικων, Βουλγάρικων, Ρωσικών 
ή Τούρκικων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@royalparadise.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητά για συ-
νεργασία Υπεύθυνο Προσωπικού (ανθρώπινοι 
πόροι). Απαραίτητο προσόν η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστα Αγγλικά. 
Παρέχονται μόνιμη απασχόληση-ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@jobtrust.gr, θέμα: 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Aquamarine στα Xανιά 
ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 
2015. Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Βοηθός 
Μαγείρου Maitre d’Hotel, Βοηθός Σερβιτόρου, 
Καμαριέρα, Συντηρητής. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: manager@
solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Dias & Emerald στο 
Ρέθυμνο ζητά Προσωπικό για την τουριστική 
περίοδο 2015. Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, 
Σερβιτόρος, Βοηθός Σερβιτόρου, Barman, Κα-
μαριέρες. Απαραίτητη Προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
solimarhotels.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Ruby στα Μάλια 
ζητά Προσωπικό για την τουριστική περίοδο 
2015. Ειδικότητες: Chef, Μάγειρας, Σερβιτό-
ρος, Βοηθός Σερβιτόρου, Barman, Καμαριέρες, 
Συντηρητής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
solimarhotels.gr.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ξενοδοχείο στη Μύκονο ζητάει 
Υποδιευθυντή για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έμπειρος ζητείται από Γαλλόφωνο 
γραφείο εισερχόμενου τουρισμού για το τμήμα 
κρατήσεων - διαχείρισης γκρούπς, με καλή γνώση 
Γαλλικών - Αγγλικών - H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@yalostours.gr, τηλ: 210 9248919.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο ζητεί Ρεσεψιονίστ για 
όλες τις βάρδιες, με προϋπηρεσία και άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinacv@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος ξενοδοχείων δίνει τη δυνατό-
τητα της πρακτικής άσκησης, σε σπουδαστές από 
δημόσιο ή ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελματικής 
κατάρτισης. Τηλ: 6981 092954.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά 
Υπαλλήλους με γνώσεις Αγγλικών και προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση για τη στελέχωση του 
τμήματος τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
ktacc@kamaritours.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στη Σαντορίνη ζητά Υπάλ-
ληλο με προϋπηρεσία και γνώσεις Αγγλικών για τη 
στελέχωση του τμήματος κρατήσεων και groups. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ρόδο, ζητά έμπειρο 
Α’ Receptionist για τη σεζόν 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος κρατήσεων για 10μηνη 
εργασία ετησίως στο ξενοδοχείο Istion Club 5* 
στη Χαλκιδική απο 10/1/2015. Γνώση Protel, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στο τμήμα κρα-
τήσεων, Γερμανικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@istionclub.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό 
- μισθός - ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με άριστες γνώσεις Ρωσικής 
γλώσσας, για εργασία σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου, 
στο Σιδάρι Κέρκυρας. Παρέχεται στέγη και διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: info@joylifehotel.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Υποδοχής Νυχτερινός με προϋπηρε-
σία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, 
ζητείται από το ξενοδοχείο Kassandra Palace 
and Spa. Άριστη γνώση προγράμματος Fidelio, 
Αγγλικών-Γερμανικών-Ρώσικων. Εποχική απα-
σχόληση. E-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποδοχής με προϋπηρεσία τουλάχι-
στον 2 ετών σε αντίστοιχο ξενοδοχείο, ζητούνται 
από το ξενοδοχείο Kassandra Palace and Spa 5*. 
Άριστη γνώση προγράμματος Fidelio, Αγγλικών, 
Γερμανικών, Ρώσικων. Εποχική απασχόληση. 
E-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ ξενοδοχειακός Όμιλος στις Σποράδες 
αναζητεί Hotel Manager, που θα αναλάβει την 
ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής 
μονάδας στη Σκόπελο. Απαραίτητη αποδεδειγ-
μένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: v.spyrou@skopeloshotels.eu, 
τηλ: 24240 22142.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ όμιλος στην Παλλήνη ζητά Ναυα-
γοσώστη -τρια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atlantissports.gr, τηλ: 210 6616886.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ελληνικός ζητεί Εξω-
τερικούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και 
νησιά. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή και ποσοστά. 
Τιμή 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 
210 9221711, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, ζη-
τάει Προϊσταμένη για το τμήμα του Housekeeping. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για την 
σεζόν 2015. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Οία της Σαντορίνης ζητά να 
προσλάβει Καμαριέρα για την περίοδο Απριλίου-
Νοεμβρίου 2015. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oiasuites.gr, τηλ: 6945 163180.



THESSALONIKI
JOB FESTIVAL 2014

6 & 7 Δεκεμβρίου
στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 

 Ώρες: 10.00-22.00

• Πάνελ, παρουσιάσεις & debate 
•  Εργαστήρια αναζήτησης εργασίας  

& επαγγελματικής ανάπτυξης
• Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας
• Παρουσιάσεις επιχειρήσεων & επαγγελμάτων
• Infopoints θεσμικών και μη φορέων
• Μουσικά & θεατρικά δρώμενα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9730280  
E-mail: epitoergon@skywalker.gr
Περισσότερες πληροφορίες:  
jobfestival.gr & thessaloniki2014.gr

Η συμμετοχή για όλους τους εμπλεκόμενους είναι 
χωρίς χρέωση και η είσοδος των επισκεπτών 
σε όλες τις δράσεις παρέχεται δωρεάν.


