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

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο  

Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

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

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Κοζάνης

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

ΠρΑκΤική ΑΣκήΣή: 
Λύση για την ανεργία ή απόρροιά της;
Στις ανεπτυγμένες χώρες που η εκπαίδευση 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και συνυφα-
σμένη με τον επιχειρηματικό κόσμο, η 

άσκηση πρακτικής αποτελεί πάγια τακτική των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σημείο αναφοράς 
για πολλούς φοιτητές.

Η Ελλάδα, παρά την απόσταση που συχνά 
έχει η ακαδημαϊκή καθημερινότητα με την ερ-
γασιακή, δεν αποτελεί εξαίρεση στην παραπάνω 
λογική. Εκατοντάδες φοιτητές ετησίως στελεχώ-
νουν κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, 
είτε μετά από προσωπική επιλογή, είτε λόγω 
υποχρέωσής τους με βάση το σύστημα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα ετερόκλητο και 
συνεχώς μεταβαλλόμενο εργατικό δυναμικό 
που αποτελεί ουσιαστικά τους επαγγελματίες 
του μέλλοντος, κάνει τα πρώτα του βήματα στο 
γνωστικό του αντικείμενο μέσω της πρακτικής 
άσκησης. Ειδικά σε περιόδους κρίσης και υψηλής 
ανεργίας, όπως η παρούσα, αυτό αποτελεί όαση 
για φοιτητές, ενώ επανδρώνει με σταθερή ροή 
κενές θέσεις εργασίας.

Όπως αποδεικνύουν οι αντίστοιχες έρευνες, 
η ανεργία των νέων έχει αγγίξει δυσθεώρητα 
επίπεδα καθιστώντας την πρακτική, μια ελκυστική 
επιλογή για έναν υποψήφιο που αναζητά εργασία, 
ούτως ώστε να διατηρηθεί ανταγωνιστικός στην 
αγορά εργασίας, να δικτυωθεί κοινωνικά, και 
φυσικά να αποφευχθεί το ψυχολογικό βάρος 
που επιφέρει η εργασιακή απραξία. Το λαϊκό 
ρητό «πέτρα που κυλά δε χορταριάζει» έρχεται 
να επιβεβαιωθεί με τη λογική πολλών νέων για 
την απόφασή τους να πραγματοποιήσουν μια 
πρακτική άσκηση, ακόμα και όταν έχουν άμεση 
ανάγκη τις χρηματικές απολαβές.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες τόνισαν ότι όχι 
μόνο είναι ευχαριστημένοι με την επιλογή της 
πρακτικής, αλλά θα το ξαναέκαναν ακόμα και 
δεύτερη φορά αρκεί να υπήρχε πιθανότητα 
πρόσληψης μέσα από μια τέτοια θέση. Ένας νέος 
που ενδιαφέρεται κυρίως να εισπράξει εμπειρία 
και να «χτίσει» το βιογραφικό του, σπάνια θα 
ενδιαφερθεί για τα χρήματα μιας άσχετης προς 
το αντικείμενό του θέσης.

Οι υποψήφιοι: Αρχικά, είναι απολύτως απα-
ραίτητο ο εκάστοτε υποψήφιος να έχει ορισμένα 
θέματα στην ατζέντα του, προτού προβεί στην 
πρακτική άσκηση. Όντας σε ένα εργασιακό πε-
ριβάλλον για μερικούς μήνες πρέπει να επιδείξει 
μεθοδικότητα, συγκέντρωση και προσοχή. Η 
απουσία προγραμμάτων ένταξης που παρα-
τηρείται σε πολλούς οργανισμούς, τα τυχόν 
ετερόκλητα καθήκοντα και η μη πληρωμή είναι 
μεν σημαντικές παράμετροι, αλλά δεν πρέπει 
να αποτελέσουν τροχοπέδη και δικαιολογία 
αποτυχίας του όλου εγχειρήματος.

Ο υποψήφιος κατά την πρακτική του, έχοντας 
ως όπλο τη συλλογή πληροφοριών που έχει 
πρόσφατη από το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, πρέπει 

να εστιάζει σε σημεία που φαίνονται δυσνόητα 
και ενδιαφέροντα, και να επιδιώκει να εκτίθεται 
σε μια ευρεία γκάμα ζητημάτων που εκτός από 
πολύτιμη εμπειρία, θα σμιλεύσουν το μελλοντικό 
εργασιακό του προφίλ.

Η κατανόηση της κουλτούρας και της μικρο-
πολιτικής της κάθε εταιρείας σε συνδυασμό με 
την ορμή του νεαρού της ηλικίας, μπορεί να 
φέρει σύγχρονες επιστημονικές πρακτικές στο 
προσκήνιο, ωθώντας την εταιρεία να σκεφτεί 
νέες μεθόδους εργασίας και έτσι να εκθέσει 
τον εκάστοτε φοιτητή σε ελεγχόμενο ρίσκο και 
άμεσα business results. Αν η πρακτική αντιμε-
τωπιστεί από τον υποψήφιο σαν αναγκαίο κακό, 
είναι σίγουρο πως θα αποτύχει ο σκοπός της, 
και τις βαρύτερες απώλειες θα τις έχει ο ίδιος 
ο ασκούμενος.

Από την πλευρά των εταιρειών: Το θέμα 
όμως δεν αφορά μόνο τον υποψήφιο, αλλά και 
την εκάστοτε εταιρεία. Όσον αφορά το στρατη-
γικό σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, 
παρατηρούμε εντελώς διαφορετικές μεθόδους 
και απόψεις για τις πρακτικές. Μεγάλες εταιρείες 
ανεξαρτήτως κλάδου, λόγου χάρη, αποφεύγουν 
την κάλυψη θέσεων μέσω πρακτικής άσκησης, 
άλλες λειτουργούν με σταθερές θέσεις πρακτικής, 
ενώ μερικές το αντιμετωπίζουν ως προσέλκυση 
ταλέντων και μελλοντική επένδυση. 

Καμία από τις παραπάνω απόψεις δεν αποτελεί 
απόλυτα σωστή ή λανθασμένη επιλογή και έχει 
να κάνει με τη λογική στελέχωσης καθώς και με 
το πώς η εταιρεία έχει τοποθετηθεί στρατηγικά 

γύρω από αυτή την απόφαση.
Αν αποφεύγει να χρησιμοποιεί άτομα για 

πρακτική για την κάλυψη θέσεων εργασίας, 
τότε παρατηρούμε μια πιο κλειστή κουλτούρα 
με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις προσλήψεις 
και ίσως μια εσωστρέφεια και σταθερότητα στις 
θέσεις εργασίας της. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
ατόμων που κάνουν την πρακτική τους άσκηση 
απορροφάται σε εταιρείες που παραδοσιακά 
έχουν στενές σχέσεις με εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα, ακαδημαϊκά προγράμματα και τα γραφεία 
σταδιοδρομίας τους.

Κάποιες εταιρείες μάλιστα χρησιμοποιούν 
με μεγαλύτερη φειδώ την πρακτική άσκηση, 
αναζητώντας από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τα προφίλ υποψηφίων που ταιριά-
ζουν σε κάποια ανοιχτή θέση. Μέσω αυτού, 
απολαμβάνουν ένα πιλοτικό διάστημα μερικών 
μηνών, στο οποίο επιχειρούν να εκπαιδεύσουν 
και να γαλουχήσουν το άτομο με την κουλτούρα 
της εταιρείας, ώστε μετά τη λήξη της πρακτικής 
να συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί του. Η όλη 
διαδικασία αποτελεί μια οργανωτική πρόκληση 
για την εκάστοτε εταιρεία, καθώς απαιτείται εν-
δελεχής έλεγχος για τον κατάλληλο υποψήφιο, 
κόστος εκπαίδευσης όπως και γενικότερο πλάνο 
ανάπτυξης και εξέλιξης του.

Τι εξετάζεται: Οποιαδήποτε και να είναι η θέση 
του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας για 
την πρακτική άσκηση, υπάρχουν συγκεκριμέ-
να ζητήματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά 
υπόψιν. Καθίσταται καταρχήν, αδήριτη ανάγκη 

να διατηρηθεί το employee branding σε υψηλά 
επίπεδα, ακόμα και αν ο υποψήφιος απορριφθεί 
ή άνει μια τρίμηνη πρακτική και αποχωρήσει. 
Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι μελλοντικοί 
επαγγελματίες, είναι αναγκαίο να χτίσουν καλές 
σχέσεις με την εκάστοτε εταιρεία, δημιουργώντας 
μια γέφυρα επικοινωνίας, καλής φήμης και γιατί 
όχι μελλοντικής συνεργασίας. 

Επομένως, η προσοχή και ο σεβασμός στην 
αντιμετώπιση του εργαζόμενου έρχεται σε 
πρώτη μοίρα, όσον αφορά κυρίως τα πεδία 
αρμοδιότητας και συμπεριφοράς της εταιρείας 
απέναντί του. Δεύτερο καίριο ζήτημα, είναι ο 
στόχος που πρέπει να έχει ο κάθε οργανισμός 
προτού προβεί σε αναγγελία διαθέσιμης πρα-
κτικής άσκησης καθώς και το σύστημα που θα 
υποστηρίξει και θα συνδράμει τη θέση αυτή. 
Οργανώνοντας ένα σχέδιο με βάση τις άμεσες 
ανάγκες της εταιρείας, τις δυνατότητες που έχει 
ένας μέσος υπάλληλος και το χρονικό διάστημα 
της πρακτικής του, πρέπει να προαποφασιστεί 
ένα σχέδιο δράσης.

Το αν αυτό θα περιλαμβάνει ετερόκλητα 
καθήκοντα, εναλλαγή θέσεων και τμημάτων, 
σταθερή αύξηση αρμοδιοτήτων και πρόγραμμα 
ένταξης/εκπαίδευσης είναι κάτι που πρέπει να 
υπάρχει σαν ανοιχτό ενδεχόμενο για να καλύψει 
τυχόν ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι, 
συχνά, το μικρό χρονικό διάστημα της πρακτικής 
άσκησης δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια για 
εκπαίδευση και εξέλιξη του υποψηφίου, ένα 
σύστημα που θα στοχεύει σε άμεση εξάσκηση 
βασικών πρακτικών και μεθόδων του επαγγέλ-
ματος μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Με γνώμονα το τι πραγματικά χρειάζεται να 
κάνει ένας επαγγελματίας στην καθημερινή 
του εργασία, το HR μπορεί να αποτελέσει το 
συνδετικό κρίκο μεταξύ θεωρητικών γνώσεων 
και πρακτικής εφαρμογής τους, δίνοντας στο 
άτομο αυτοπεποίθηση, φανερώνοντάς του την 
πραγματική φύση της δουλειάς του και παράλ-
ληλα βοηθώντας τον οργανισμό με έναν ακόμα 
μοχλό κίνησης. Είναι εντυπωσιακό, το πόσοι 
φοιτητές αποτέλεσαν σημαντικά τμήματα των 
εταιρειών τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
τους άσκησης, αφήνοντας περιχαρείς συναδέλ-
φους και εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η αρχή μιας συνεργασίας: Συνοψίζοντας, η 
πρακτική άσκηση στην Ελλάδα αποτελεί μεγάλο 
κεφάλαιο για τους νέους επαγγελματίες, ειδικά 
την περίοδο που διανύουμε. Αν επιχείρηση και 
υποψήφιος χειριστούν σωστά και με επαγγελ-
ματισμό το ζήτημα, μπορεί να αποφέρει στη 
χειρότερη των περιπτώσεων έναν ωριμότερο στο 
γνωστικό του πεδίο φοιτητή και μια ευχαριστημένη 
εταιρεία, και στην καλύτερη των περιπτώσεων 
την αρχή μιας εξαιρετικής συνεργασίας.

Αθηνά Ντόβα, Coo & Co-Founder-Owiwi

Ο ρόλος της φωτογραφίας στο βιογραφικό σας
Αυτές τις περίεργες εποχές, όταν ανακοινώνεται μία θέση, οι 

εταιρείες παίρνουν πολλά βιογραφικά. Αυτό είναι λογικό, καθώς 
οι θέσεις είναι λίγες και οι υποψήφιοι πολλοί.

Αυτό που δεν είναι λογικό ωστόσο, αν και είναι πλέον συ-
νηθισμένο, είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων βάζει 
τρικλοποδιά στον εαυτό του και στερεί την πιθανότητα μίας 
συνέντευξης. Έχω αναφερθεί κι άλλες φορές σε διάφορα λάθη 
που κάνουν οι υποψήφιοι, αλλά αυτή τη φορά θα εστιάσω στην 
περίφημη φωτογραφία.

Για κάποιο περίεργο λόγο, πολλοί νομίζουν ότι είναι υπο-
χρεωμένοι να επισυνάψουν τη φωτογραφία στο βιογραφικό 
τους. Η φωτογραφία όμως κάποιου δεν έχει καμία σχέση με την 
ικανότητά του να κάνει μία συγκεκριμένη δουλειά με ελάχιστες 
εξαιρέσεις στο χώρο του θεάματος ή της προώθησης προϊόντων.

Όταν βάζουμε φωτογραφία, “αναγκάζουμε” τον αξιολογητή 

του βιογραφικού να λάβει υπόψη του κάτι που είναι άσχετο με 
το εργασιακό μας προφίλ και τις πιθανότητες να είμαστε αποτελε-
σματική στη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Τι γίνεται αν κάποιος 
δε συμπαθεί ιδιαίτερα τους άντρες με μούσι ή τις γυναίκες με 
έντονο makeup;

Προφανώς κάποιος αξιολογητής μπορεί να κάνει διακρίσεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά είναι ένα πράγμα να 
μας δει στη συνέντευξη, όπου θα μπορέσουμε ενδεχομένως να 
ξεπεράσουμε κάποιο αρνητικό στερεότυπο δείχνοντας μια πολύ 
καλή εικόνα, και τελείως διαφορετικό να τον κατευθύνουμε σε
μία απόφαση βάσει της φωτογραφίας στο βιογραφικό.

Προτείνω λοιπόν να μην επισυνάπτετε φωτογραφία στο βιο-
γραφικό σας. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να το κάνετε, π.χ. 
επειδή ρητά ζητείται από την αγγελία, τότε θα πρέπει να έχετε 
μια επαγγελματική φωτογραφία, σε ένα ουδέτερο φόντο. Έχω 

λάβει βιογραφικά με... αποκαλυπτικές φωτογραφίες από κυρίες, 
φωτογραφίες από γάμους (προφανώς ήταν η μοναδική φορά 
που ο γαμπρός φορούσε γραβάτα), φωτογραφίες από μπαράκια, 
μπουζούκια κλπ. 

Δε χρειάζεται να πάτε σε φωτογράφο, μία φωτογραφία με 
επαγγελματική ή business casual εμφάνιση (ανάλογα με τις θέσεις 
που σας ενδιαφέρουν) και καλό φωτισμό, σε συνδυασμό με ένα 
ελαφρύ χαμόγελο είναι υπέρ αρκετή.

Αντίστοιχα βέβαια, επαγγελματική φωτογραφία θα πρέπει 
να έχετε στο προφίλ σας στο LinkedIn καθώς και στα άλλα 
κοινωνικά δίκτυα όπου χρησιμοποιείται το όνομα σας, γιατί 
πιθανότατα θα σας ψάξουν κάποια στιγμή στο Google και είναι 
καλό να ελέγχεται το τι θα δουν.

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος,  
Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, www.humanvalue.co
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επιχειρηματικοτητα

Σχεδιάζοντας το δικό σας στρατηγικό πλάνο
Η «Στρατηγική» ακούγεται ελκυστική ως έννοια. Ποιος δε 

θα ήθελε να δημιουργεί και να υλοποιεί επιτυχημένα και 
μεγαλεπήβολα σχέδια; Η εφαρμογή της όμως, σκοντάφτει σε 

θέματα καθημερινότητας και συχνά παραμερίζεται, συγκρινόμενη 
με αυτό που θεωρείται «επείγον». Δυστυχώς σε αυτή την περίπτω-
ση, μαζί με τη στρατηγική, παραμερίζεται και το «σημαντικό»…

Σχεδιάζοντας το δικό σας στρατηγικό πλάνο, δώστε όλη σας 
την προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές:

Γενικές στρατηγικές: Ποιός από εμάς δε θα ήθελε να παράγει 
και να πουλά το καλύτερο και παράλληλα το φτηνότερο προϊόν 
της αγοράς; Το κακό βέβαια με αυτό το σκεπτικό, είναι ότι – αν 
ήταν εφικτό – στο τέλος θα είχε επιβιώσει μόνο μία επιχείρηση 
παγκοσμίως! Κατά τον guru του σύγχρονου marketing, Michael 
Porter, είναι σημαντικό: αφενός να αποφασίσουμε αν θα απευ-
θυνθούμε σε μια ευρεία αγορά ή σε μία σχετικά «στενότερη» 
εξυπηρετώντας περιορισμένο αριθμό πελατών, και αφετέρου αν 
θα είμαστε οι φθηνότεροι παίκτες ή διαφορετικοί από τον ανταγω-
νισμό. Με αυτές τις 2 μεταβλητές υπόψη, αναλογισθείτε ότι έχουμε 
4 συνδυασμούς. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από το χώρο του 
αυτοκινήτου: ένας εκ των ηγετών κόστους σε ευρεία αγορά είναι 
η Hyundai, ένας εκ των διαφοροποιημένων παικτών στην ευρεία 
αγορά η Saab, ένας εκ των ηγετών κόστους σε στενή αγορά είναι 
το Lada Niva και ένας εκ των διαφοροποιημένων παικτών στην 
στενή αγορά η Maserati spider! Όπως φαντάζεστε, δεν υπάρχει ο 
«βέλτιστος» συνδυασμός. Οι ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου που 
κινήστε, θα βοηθήσουν στην απόφαση του τι είναι καλύτερο για 
εσάς. Όποια όμως γενική στρατηγική και αν επιλέξετε, δεν μπορείτε 
να την αλλάξετε σύντομα, για αυτό προσοχή…

Συμμαχίες: Αρκετές επιχειρήσεις επιλέγουν την ανάπτυξη 
εκ των έσω, σκεπτόμενες ότι έτσι θα καρπωθούν το 100% των 
οφελών, πράγμα που σε τελική ανάλυση είναι λογικό. Μία όμως 
από τις εξυπνότερες μεθόδους ανάπτυξης / γιγάντωσης, είναι η 
συμμαχία. Είτε μεταξύ εταιριών που εξυπηρετούν «κοντινές» 
ανάγκες πελατών, είτε όμως ακόμα και μεταξύ εταιριών που με 
την πρώτη ματιά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους! Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα στρατηγικών συμμαχιών, είναι: οι SONY 
– ERICSSON δημιουργούν κινητά / walkmans, οι ACER – FERRARI 
«γρήγορους» υπολογιστές, οι OAKLEY – MOTOROLA γυαλιά 
ηλίου με ενσωματωμένο Bluetooth, οι DOLCE & GABBANA 
– MOTOROLA «ντιζαϊνάτα» κινητά, οι VODAFONE – SHARP 
κινητά Vodafone live, οι APPLE – LOGITECH ηχεία για το ipod, 
οι FUJITSU – SIEMENS υπολογιστές, οι SWATCH – MERCEDES 
αυτοκίνητα και συγκεκριμένα το smart! Σκεφθείτε λοιπόν, εσείς, 
με ποιές εταιρίες μπορείτε να πετύχετε παρέα;

Οι εταιρίες που άλλαξαν τους κανόνες του παιχνιδιού: οι 
περισσότερες επιχειρήσεις «ακολουθούν τη ροή του ποταμού». 
Κάποιες όμως, αποφάσισαν να δημιουργήσουν νέες αγορές! Η 
AMAZON δε βρήκε κανέναν λόγο για να μην πουλήσει βιβλία 
σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, η E-BAY διοργανώνει 
με τον ίδιο τρόπο δημοπρασίες, η BODY SHOP δημιούργησε και 
λανσάρισε καλλυντικά χωρίς πειράματα σε ζώα, η DELL δίνει 
customization σε άριστη σχέση τιμής προς απόδοση, η IKEA 
δημιούργησε συναρμολογούμενα από τον πελάτη έπιπλα, η 

SWATCH «προχωρημένα ρολόγια» για νέους, το PLAYBOY άλ-
λαξε το lifestyle των ανδρών, η ΖΑRΑ δημιουργεί και παραδίδει 
τις νέες της collection σε χρόνο ρεκόρ! Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ άλλαξε 
τον τρόπο που βλέπαμε τα συνοικιακά μαγαζιά «τεχνολογίας», 
η GOODY’S τη μαζική μας εστίαση, η ASFALISTRA.GR τον τρόπο 
με τον οποίο ασφαλιζόμαστε! Αναλογισθείτε, εσείς, ποιά επανά-
σταση μπορείτε να φέρετε; Να θυμάστε ότι οι «αρχικά παράλογες 
ιδέες» δημιούργησαν αυτοκρατορίες…

Outsourcing: αναθέστε τις – non critical – εταιρικές σας λει-
τουργίες σε μια άλλη εταιρία. Τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής 
του outsourcing είναι σημαντικά: εστίαση μόνο σε ότι είναι για 
εσάς core business, μείωση κίνδυνου λόγω ανάθεσης σε κάποιον 
ειδικό, αναβάθμιση και διατήρηση των skills, μείωση του κόστους, 
μεγάλη ανάπτυξη του project, άνοδος τεχνογνωσίας, αποφυγή 
επενδύσεων κεφαλαίου, αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 
Αν το καλοσκεφθείτε – virtually – μια εταιρία θα μπορούσε να 
λειτουργήσει μόνο με τον επιχειρηματία…

Niche marketing: Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να 
παράγουν μεγάλο εύρος προϊόντων, στην προσπάθεια να καλύ-
ψουν τις περισσότερες αγορές / κατηγορίες πελατών. Η σκέψη 
τους είναι απόλυτα λογική, γεμάτη θετικά αποτελέσματα. Μια 
ενδιαφέρουσα όμως στρατηγική προσέγγιση, είναι το να κάνει 
κανείς ακριβώς το αντίθετο! Να εξυπηρετήσει μία – και μόνο 
μία – κατηγορία πελατών (Niche Marketing). Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα των Νο1 ηγετών του παγκοσμίου niche marketing 
στo χώρο τους, είναι: αρκετοί φτιάχνουν ζωοτροφές, η TETRA 
φτιάχνει μόνο ψαροτροφές. Πολλοί κατασκευάζουν μουσικά 
όργανα, αλλά η HOHNER μόνο φυσαρμόνικες. Αρκετές εταιρίες 
ασχολούνται με το μοντελισμό, αλλά η MARKLIN δημιουργεί 
μόνο μοντέλα σιδηροδρόμων. Χιλιάδες φτιάχνουν κοσμήματα, 
αλλά η SWAROVSKI επιλέγει ως υλικό το κρύσταλλο. Υπολο-
γιστές κατασκευάζουν ονομαστές και μη εταιρίες του χώρου, η 
CRAY RES μόνο super computers. Κατά τον guru του σύγχρονου 
marketing, Phillip Kottler, στην ομιλία του το 1999 στην Αθή-
να, αυτό μεταφραζόταν – εκτός από την ηγετική θέση μεριδίου 
αγοράς – σε πωλήσεις άνω του 1 δις. δολαρίων!

Μερίδιο αγοράς vs μερίδιο καρδιάς: Προσπαθήστε να ξεχάσετε 
τις λέξεις «κλάδος» και «μερίδιο αγοράς». Αρχίστε να σκέφτεστε 
την έννοια του «μεριδίου καρδιάς»! Π.χ. πολλοί κατασκευάζουν 
μοτοσικλέτες, αλλά στην καρδιά του αγοραστικού τους κοινού 
η Harley – Davidson έχει ιδιαίτερη θέση. Πάντα ένα γρήγορο 
αυτοκίνητο τραβά τα βλέμματα, αλλά μια εταιρία με έμβλημα 
ένα όρθιο άλογο τα μαγνητίζει. Σπάνια ζητάμε αναψυκτικό «τύ-
που cola», συνήθως το brand της coca cola έρχεται απευθείας 
στο μυαλό μας. Σε μία καφετέρια συνήθως δε λέμε ότι θέλουμε 
«στιγμιαίο καφέ», αλλά ζητάμε έναν νεσκαφέ. Αναλογισθείτε 
λοιπόν: με ποιούς τρόπους μπορείτε και εσείς να εξασφαλίσετε 
αυτό το μερίδιο για τα προϊόντα σας;

Τμηματοποίηση της αγοράς σας: Επιλέξτε μεταξύ των ακολού-
θων τεσσάρων. Τμηματοποιήστε την: 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ (θεσπίστε 
κριτήρια όπως: χώρα, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κωδικός, 
συνοικία, πληθυσμός, έδαφος, κλιματολογικές συνθήκες) 2. 
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ (θέστε κριτήρια όπως: ηλικία, φύλο, εθνικότητα, 
φυλή, εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο μόρφωσης, 
θρησκεία, κοινωνική τάξη, ιδιοκτήτης / ενοικιαστής) 3. ΨΥΧΟΓΡΑ-
ΦΙΚΑ (θεσπίστε κριτήρια όπως: τρόπος ζωής, δραστηριότητες, 
ενδιαφέροντα, αντιλήψεις, κίνητρα, γνώμες) ή 4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΑ 
(θεσπίστε κριτήρια όπως: ωφελεία από την υπηρεσία, βαθμός 
χρησιμότητας της υπηρεσίας, βαθμός ανάγκης για την υπηρεσία, 
ετοιμότητα αγοράς, προτίμηση μεθόδου αγοράς)

E-business: Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε INTRANET για 
το συντονισμό των επιμέρους τμημάτων της επιχείρησης σας – 
αυτό το κάνουν πλέον αρκετές εταιρίες. Προχωρήστε όμως ένα 
βήμα παραπέρα και ενώστε με EXTRANET εσάς, τους πελάτες και 
τους προμηθευτές σας – αναλογισθείτε τις επιπτώσεις σε χρόνο, 
κόστος και customer satisfaction, αν τη στιγμή που ο πελάτης σας 
αγοράζει, ενημερώνονται: ο προμηθευτής των εξαρτημάτων που 
απαιτούνται για να γίνει customization, η μεταφορική εταιρία με 
την οποία συνεργάζεστε, οι αποθήκες σας, και η εταιρία που θα 
συναρμολογήσει το μηχάνημα στο χώρο του πελάτη! Χρησιμο-
ποιήστε το INTERNET και πουλήστε σε όλα τα μέρη του κόσμου, 
σκεφθείτε να κάνετε τις προμήθειες σας μέσω E-PROCUREMENT 
επιτυγχάνοντας τους καλύτερους δυνατούς όρους, και τέλος – 
γιατί όχι; – φτιάξτε μια δική σας VIRTUAL COMPANY!

Ένα βήμα παραπέρα: Στην Αμερική, εμφανίστηκαν εδώ και 
λίγα έτη: τα πρώτα SHOPPING BOTS (π.χ. e-compare, bottom 
dollar) μηχανές αναζήτησης που ψάχνουν το προϊόν που θέλετε 
στην τιμή που θεωρείτε συμφέρουσα, οι CALL ME PAGES (π.χ. 
1800USAhotels.com) στις οποίες αφήνεις το τηλέφωνο σου 
ζητώντας εξυπηρέτηση, η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ (π.χ. 
buy.com) με κέρδος μόνο από τις διαφημίσεις, ο ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (π.χ. garden.com) όπου ο πελάτης σχεδιάζει το 
προϊόν και η εταιρία το υλοποιεί, καθώς και η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ (π.χ. powerbuy.com) όπου 
οι καταναλωτές ενώνονται σε ομάδες επιτυγχάνοντας τους βέλ-
τιστους όρους τιμολόγησης. Τι από τα παραπάνω μπορείτε να 
εφαρμόσετε και να καινοτομήσετε στη χώρα μας;

Κώστας Στάμκος,  
Business Development Director, City Unity College

Αλλάζοντας Νοητικό Προγραμματισμό στο Μάνατζμεντ 
Σήμερα σκεφτόμουν το πόσες λάθος και μη 

αποδοτικές "τεχνικές" διδάσκουμε στο μάνα-
τζμεντ, θεωρώντας ότι ο κόσμος λειτουργεί με ένα 
συγκεκριμένο τρόπο ενώ στην ουσία η αλήθεια 
μπορεί να είναι πολύ διαφορετική... Και θα σας 
αναλύσω τι εννοώ λίγο εκτενέστερα...

Το μάνατζμεντ ως πεδίο γνώσης έρχεται να 
συγκεράσει πολύ διαφορετικά πεδία γνώσης - 
έχουμε τον τομέα της ανθρώπινης ψυχολογίας, 
των μαθηματικών, της λογιστικής, της πληροφο-
ρικής και άλλες επιστήμες και έρχεται να τα βάλει 
αυτά στην πράξη προκειμένου να εφαρμόσει 
επιχειρηματικά μοντέλα για να βοηθήσει τις επι-
χειρήσεις να αναπτυχθούν και να διατηρήσουν 
μια βιωσιμότητα μέσα στο χρόνο.

Ένα κραυγαλέο παράδειγμα λανθασμένης 
γνώσης και μη αποδοτικού νοητικού προγραμ-
ματισμού είναι η άποψη ότι ο μόνος τρόπος να 
βγάλεις χρήματα στην Ελλάδα είναι να πάρεις 
επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ και να κάνεις υπερτι-
μολογήσεις. Το μεγάλο σφάλμα σε αυτή τη σκέψη 
είναι το εξής: "Πως μπορεί μια επιχείρηση να είναι 
βιώσιμη όταν ο τρόπος σκέψης που την κινεί 

είναι τόσο καιροσκοπικός και κοντόφθαλμος;"
Αυτό που θα πάει μια επιχείρηση (και έναν 

άνθρωπο) μπροστά είναι να είναι ξεκάθαρος 
για τους λόγους που κάνει αυτά που κάνει και 
το που θέλει να φτάσει. Τα χρήματα από μόνα 
τους δε θα δώσουν ποτέ ικανοποίηση γιατί είναι 
απλώς ένα "μέσο".

Έτσι λοιπόν, μήπως κάποιες "τεχνικές" και 
τρόποι σκέψεις που μαθαίνουμε είναι επιεικώς... 
για τα σκουπίδια;

Ως ένα δεύτερο παράδειγμα θα σας μιλήσω για 
την τεχνική του σάντουιτς όταν δίνουμε feedback. 
Αυτή η τεχνική υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρό-
πος για να δίνεις feedback όταν έχεις να πεις κάτι 
αρνητικό στον άλλο είναι να του το πεις ανάμεσα 
από δύο θετικά. Σκεφτείτε το λίγο... Σας τρώει 
ότι ο υφιστάμενος σας είναι αγενής προς τους 
πελάτες και έχοντας καταπιέσει όσο μπορείτε το 
θυμό σας λέτε για παράδειγμα: "Αγαπητέ Χ, μου 
έχεις δώσει πολύ καλά δείγματα δουλειάς με το 
να έρχεσαι στην ώρα σου και να είσαι τυπικός 
με το ωράριό σου (+). Βέβαια, όταν υποδέχεσαι 
πελάτες είσαι αγενής, δεν τους λες καλημέρα και 

δεν τους χαιρετάς (-). Αλλά είμαι σίγουρος ότι μέσα 
από το φιλότιμο τρόπο που εργάζεσαι μπορείς να 
κάνεις σπουδαία βήματα και να ανελιχθείς (+)."

Θα μου πείτε, που είναι το λάθος σε όλο αυτό; 
Λες αυτό που θέλεις και το λες με ένα καλό τρόπο 
- σωστά; Λάθος...

Ποιο είναι το λάθος; Το μήνυμα μετατρέπεται 
σε κάτι άλλο και ουσιαστικά δεν υπάρχει αλλαγή. 
Εμείς πιθανώς να έχουμε κατευνάσει το δικό μας 
άγχος (επειδή έχουμε να πούμε κάτι "αρνητικό") 
ωστόσο ο τρόπος που μεταφέρουμε το μήνυμα 
δεν είναι καθαρός. Ο καλύτερος τρόπος διαφέρει 
από άτομο σε άτομο, ωστόσο σίγουρα ενδείκνυ-
ται να εμμένουμε στο θετικό feedback και να 
το διαχωρίζουμε από το αρνητικό ώστε να μη 
συγχέεται. Πιο απλά:

Σου λέω όλα αυτά που είναι θετικά και τα εννοώ 
όπως και όλα τα αρνητικά με φροντίδα γιατί ενδι-
αφέρομαι να καταλάβεις τι σκέφτομαι για εσένα 
όπως θέλω αυτή την καθαρότητα κι από σένα...

Αυτό είναι πιο δύσκολο από ότι ακούγεται - 
είναι άξιο απορίας όμως πως φτάσαμε να κάνουμε 
τόσο πολύπλοκη την επικοινωνία, έτσι δεν είναι;

Μία άλλη πολύ μεγάλη και λανθασμένη αντί-
ληψη που κυκλοφορεί ευρέως είναι ότι όσο 
περισσότερες ώρες δουλειάς δουλέψει κάποιος 
τόσο μεγαλύτερη και η παραγωγικότητα του. Αυτή 
είναι μια πολύ μεγάλη λανθασμένη αντίληψη 
όταν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι 
με μηχανές. Σκεφτείτε π.χ. ότι οι προγραμματιστές 
αν αρχίζουν να δουλεύουν υπερωρίες μπορεί 
να εισάγουν λάθη στον κώδικα στον οποίο να 
χρειάζονται πολλές περισσότερες εργατοώρες 
για να διορθωθούν.

Περισσότερες ώρες δουλειάς δε σημαίνει μεγα-
λύτερη παραγωγικότητα. Μερικές φορές μπορεί 
να σημαίνει το ακριβώς αντίθετο!

Το θέμα λοιπόν ήταν οι λανθασμένες αντιλήψεις 
και ο εσφαλμένος νοητικός προγραμματισμός 
όσον αφορά στο μάνατζμεντ και τον τρόπο που 
λειτουργούν τα πράγματα. Σκέφτεστε άλλες λαν-
θασμένες αντιλήψεις από το πως εφαρμόζεται η 
διοίκηση στις μέρες μας; Ποιές;

Ναούμ Λιώτας, Οργανωσιακός σύμβουλος, 
επιμορφωτής και business coach
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επιχειρηματικοτητα

Συνεντευξη

Τι κάνεις όταν έχεις μια πολύ καλή ιδέα αλλά δεν έχεις ομά-
δα να την υλοποιήσεις; Το theproject.gr, μια διαδικτυακή 
κοινότητα, καλεί τις δημιουργικές δυνάμεις της Ελλάδας 

να συμβάλουν στην υλοποίηση διάφορων project. Η Μαρία 
Μακρή μας είπε την ιστορία της για το πώς έφτιαξε μια ελληνική 
πλατφόρμα crowdsourcing. Ένας χάρτης δημιουργικότητας μας 
καλεί όλους να βοηθήσουμε

Τι είναι το www.theproject.gr;
Είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ως σκοπό να βοηθή-

σει άτομα ή ομάδες να υλοποιήσουν μια ιδέα που έχουν. Βασική 
προϋπόθεση για την ιδέα που καταθέτουν είναι να χρειάζονται τη 
βοήθεια του κόσμου. Η λογική βασίζεται πάνω στο crowdsourcing, 
δηλαδή έχει κάποιος μια ιδέα αλλά χρειάζεται κόσμο για να την 
υλοποιήσει και μέσα από το site μπορούν να βρεθούν αυτά τα 
άτομα. Το crowdsourcing δεν είναι πολύ γνωστός όρος ακόμα, 
αν και πάρα πολλές εταιρείες το χρησιμοποιούν καθημερινά. 

Πως αποφάσισες να ξεκινήσεις το theproject.gr;
Ξεκίνησε από προσωπική ανάγκη. Μαζί με μία φίλη μου 

θέλαμε να κάνουμε κάτι και ενώ ήμασταν αρκετά κοντά στο να 
το ολοκληρώσουμε τελικά δεν καταφέραμε να το φέρουμε εις 
πέρας. Κάποια στιγμή που υπήρχε η έξαρση με το crowdfunding 
(π.χ. kickstarter κα.), μου άρεσε να ασχοληθώ με κάτι παρόμοιο, 
ότι κάποιος με πολύ λίγα πράγματα μπορεί να βοηθήσει στο 
να δημιουργηθεί κάτι πολύ μεγάλο και τελικά κατέληξα στο 
crowdsourcing. Αυτό συνέβη πριν περίπου 1 χρόνο, όταν είχα 
την ιδέα και το Σεπτέμβρη του 14 ξεκίνησα.

Πώς ακριβώς λειτουργεί στο crowdsourcing;
Η ιδέα είναι ότι κάποιος μέσα από μία ανοιχτή πρόσκληση 

προτείνει σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων να αναλάβουν 
την υλοποίηση ενός project, ο καθένας πάνω στο κομμάτι που 
του αναλογεί και γνωρίζει, έτσι ώστε τα επιμέρους κομμάτια της 
ιδέας να είναι όσο το καλύτερο διαχειρίσιμα. Σήμερα υπάρχουν 
επιτυχημένα παραδείγματα crowdsourcing με χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα τη Wikipedia. Ουσιαστικά καλείται ο κόσμος 
να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του και τα ταλέντα του προς 
όφελος ενός project.

Γιατί online crowdsourcing και όχι offline;
Επέλεξα το online γιατί είναι πιο εύκολη η διαδικασία επικοι-

νωνίας. Είναι ο λόγος που το crowdsourcing και το crowdfunding 
γνωρίζουν τόσο μεγάλη άνθηση, το χρησιμοποιούν τόσοι οργα-
νισμοί, αλλά μέσα από το internet έχεις παρέμβαση σε ένα πολύ 
μεγάλο κοινό, με πολύ εύκολο τρόπο, οπότε η ιδέα σου μπορεί 
να φτάσει σε περισσότερους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει. 
Είναι πιο δύσκολο να βρεις σε δέκα ανθρώπους που βρίσκονται 
γύρω σου κάποιον που να ενδιαφέρεται για την ιδέα σου, αλλά 
αν είχες ένα κοινό 10.000 ατόμων είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα 
βρεις τουλάχιστον 100 άτομα. Όταν μιλάμε για project είναι πιο 
εύκολο να εμπλέξεις κάποιον μέσα από το internet. Σκοπός 
όμως είναι, αφού γίνει το online connection αυτή η επαφή να 
συνεχιστεί και offline.

Οπότε πώς μπορεί κάποιος να καταθέσει την ιδέα του; 
Είναι ανοιχτή η πλατφόρμα και το μόνο που χρειάζεται κάποιος 

είναι να δημιουργήσει ένα προφίλ, να βάλει τα βασικά στοιχεία 
π.χ. όνομα, mail, φωτογραφία και μέσα στη φόρμα που υπάρχει 
στο site να βάλει την περιγραφή της ιδέας/project. Υπάρχει η 
δυνατότητα να ανανεώνεις τη φόρμα καθώς εξελίσσεται η ιδέα 

σου, οπότε από εκεί μέσα κάποιος μπορεί να ενημερώνεται για το 
στάδιο που είναι το κάθε εγχείρημα. Μέσα στη σελίδα του κάθε 
project υπάρχει ένα κουμπί, κάτι αντίστοιχο του like, όπου αν το 
πατήσεις δηλώνεις ότι σε ενδιαφέρει το συγκεκριμένο project. 
Σκοπός είναι μέσα από το site να γίνεται η επικοινωνία καλύτε-
ρα, είτε με σχόλια κάτω από ένα project, είτε με δυνατότητα να 
επεξεργάζονται την φόρμα όσοι συμμετέχουν. Επειδή είναι σε 
αρχικό στάδιο, εσκεμμένα δεν τα έχουμε βάλει όλα αυτά, καθώς 
θέλουμε να είμαστε σίγουροι για κάθε μας βήμα.

Τι είδους project υπάρχουν στο site αύτη τη στιγμή;
Έχουν κατατεθεί λίγα, γιατί είναι πολύ σύντομο το χρονικό 

διάστημα που λειτουργούμε online. Αρχικά ένα δικό μου project 
το “This is my city...Thessaloniki” και 3 ακόμα project που είναι 
σε στάδιο εξέλιξης. Γενικότερα θα πρέπει ο κόσμος να αντιλη-
φθεί πλήρως και με επάρκεια την έννοια του crowdsourcing 
έτσι ώστε να αναλάβει ο ίδιος δράση και να πάνε οι ιδέες ένα 
σκαλοπάτι παραπάνω.

Τα project που κατατίθενται περνάνε από κάποια κριτική 
επιλογή ή μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταθέσει την ιδέα του;
Ο βασικός περιορισμός είναι ότι οποιοδήποτε project κατατί-

θεται πρέπει να χρειάζεται τη βοήθεια του κόσμου. Επίσης το site 
δε λειτουργεί για την προώθηση ολοκληρωμένων project. Ένα 
άλλο κριτήριο είναι να πληροί τα βασικά στοιχεία που χρειάζεται 
για να συμπληρώσει κάποιος τη φόρμα, δηλαδή μια περιγραφή, 
μια φωτογραφία κ.τ.λ.

Πως διασφαλίζεται ότι η ιδέα που έχει κάποιος δε θα κλαπεί 
από κάποιον άλλον που έχει έτοιμη μια αντίστοιχη ομάδα;
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. 

Το site δεν μπορεί να το διασφαλίσει και δεν είμαι σίγουρη ότι 
μπορεί να το κάνει και ο ίδιος που έχει την ιδέα. Για να καταφέρει 
κάποιος να κρατήσει τα δικαιώματα για μια ιδέα στο διαδίκτυο 
είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη και περίπλοκη, αλλά δε 
νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το φοβόμαστε. Είναι πιθανόν 
ότι την ίδια ιδέα την έχουν πολλοί, το θέμα είναι ποιος θα την 
υλοποιήσει ή να καταφέρει να έρθει σε επικοινωνία με αυτούς 
που έχουν την ίδια ιδέα και να την υλοποιήσουν μαζί. Πιστεύω 
ότι όταν έχουμε μια ιδέα δεν πρέπει να την κρατάμε μέσα μας 
αλλά να τη συζητάμε και να ανταλλάσουμε απόψεις για το πώς 
μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Τα άτομα που βοηθάνε στην υλοποίηση του εκάστοτε project 
έχουν κάποιο μερίδιο στο τέλος;
Συνήθως έχουν και οι δύο όφελος, τόσο αυτός που δίνει όσο 

και αυτός που κάνει την πρόσκληση. Από το πιο απλό που είναι 
η ηθική επιβράβευση μέχρι και να βάλει στο portfolio του μια 
εργασία. Συνήθως υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Αυτό όμως 
πάντα εξαρτάται από αυτόν που ξεκινάει την ιδέα. Συνήθως οι 
ιδέες αλλάζουν στην πορεία και όσο η ομάδα μεγαλώνει και 
προχωράει τόσο περισσότερο συνδιαμορφώνεται αυτή η ιδέα. 
Άλλωστε όταν εμπλέκονται τόσα άτομα σκοπός είναι να δημι-
ουργηθεί κάτι που θα τους ενδιαφέρει όλους.

Μιλάς για δημιουργία ομάδας. Είναι η ομάδα ο βασικός πα-
ράγοντας που δίνει αξία σε ένα οποιοδήποτε project;
Σίγουρα ξεκινάμε από την ιδέα. Αν δεν ενδιαφέρει κανέναν δε 

θα πάει μπροστά. Σκοπός είναι μέσα από τις ομάδες να χρησιμο-
ποιήσουν αυτές τις γνώσεις που έχουν για ένα ιδιαίτερο σκοπό. 
Υπάρχει μια φράση που λέει ότι «ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος 
δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ένα πολύ μεγάλο κοινό και ας είναι 
μετρίων ικανοτήτων».

Έχετε σκεφθεί να δημιουργήσετε άλλες υπηρεσίες όπως 
συμβουλευτική ή βοήθεια στην προσπάθεια χρηματοδότησης;
Είναι από τα επόμενα βήματά μας αλλά προέχει αρχικά να γίνει 

ακόμα καλύτερη η πλατφόρμα, να είναι πιο φιλική στο χρήστη. 
Στη συνέχεια θα δούμε αυτά που ανέφερες στην ερώτησή σου. 
Είναι ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι και μένει να δούμε πως 
θα τις δημιουργήσουμε σωστά.

Πρακτικά είσαι και εσύ μια νέα επιχειρηματίας που ξεκίνησες 
ένα έργο. Τι δυσκολίες αντιμετώπισες;
Καταρχάς υπάρχει το γραφειοκρατικό, για το οποίο παρα-

πονιούνται όλοι, το οποίο ναι μεν ξεπερνιέται αλλά είναι ένας 
ανασταλτικός παράγοντας. Όταν ξεκινάς την προσπάθειά σου 
μερικές φορές σκέφτεσαι αν αξίζει. Στη συνέχεια είναι το θέμα της 
ομάδας. Κάθε καινούρια ιδέα που ξεκινάει χρειάζεται ομάδα για 
να υλοποιηθεί, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, οπότε πρέπει 
να κάνεις πολλά πράγματα μόνος σου στην αρχή και πολλά από 
αυτά δεν τα ξέρεις. 

Σίγουρα μέχρι να φτάσω εδώ έχω κάνει αρκετά λάθη. Στην 
αρχή φοβόμουν να πω την ιδέα μου παραέξω, με αποτέλεσμα το 
αρχικό διάστημα να δουλέψω εντελώς μόνη μου. Όταν άρχισα 
να συζητάω για την ιδέα πήρα αρκετά καλύτερο feedback από 
ότι περίμενα και κατάφερα να το εξελίξω καλύτερα από ότι αν 
το έκανα εντελώς μόνη μου. 

Επίσης, αν τα άτομα που θα συζητήσεις την ιδέα σου ενδια-
φέρονται γι’ αυτή, θα είναι πάρα πολύ καλό να τα εμπλέξεις σε 
αυτή. Τέλος το networking. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις 
που γίνονται που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με το αντικεί-
μενό σου αλλά είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις πως πηγαίνουν 
μπροστά τις δικές τους ιδέες άλλα άτομα.

Ποια είναι τα σχέδια για την εξέλιξη του theproject.gr;
Θα πραγματοποιήσουμε κάποια μικρά offline events, καταρχήν 

στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη γιατί θέλου-
με να δημιουργήσουμε έναν πυρήνα. Αυτό θα γίνει μέσα στο 
καλοκαίρι αλλά δε θα ήθελα να πω πληροφορίες γιατί μένουν 
μερικές λεπτομέρειες να κανονίσουμε.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος 
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση, skywalker.gr

Το project σου έχει πλέον σκεπή

Πρωτοπορίες στην κοινωνική Οικονομία-κοινΣΕπ
Το Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015, στις 16.00, στο 

Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου στα Τρίκαλα, 
στα πλαίσια της στρογγυλής τράπεζας «Πολιτικές 
ανάπτυξης ορεινών όγκων-Οι απαντήσεις των 
τοπικών κοινωνιών στην κρίση», το ΔΙΚΤΥΟ Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, οργα-
νώνει συζήτηση με θέμα «Κοινωνική Οικονομία 
στον Αγροτικό χώρο-Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ».

Στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 
έχει πλήρη εφαρμογή η ιστορία των πέντε τυ-
φλών που τους ζήτησαν να περιγράψουν έναν 
ελέφαντα. Ο πρώτος τον ακούμπησε και ψηλά-
φησε την προβοσκίδα. Ο δεύτερος τον έπιασε 
από το αυτί. Ο τρίτος έφτασε στην ουρά του. Ο 
τέταρτος ψηλάφησε το πόδι του και ο πέμπτος 
βρήκε την κοιλιά του. Ο πρώτος περιέγραψε τον 
ελέφαντα ως έναν εύκαμπτο σωλήνα. Ο δεύτερος 
περιέγραψε τον ελέφαντα ως βεντάλια για αέρα. 
Ο τρίτος θεώρησε ότι ο ελέφαντας ήταν κάτι σα 
φίδι. Ο τέταρτος ισχυρίσθηκε ότι ο ελέφαντας είναι 

σαν κολώνα και ο πέμπτος είπε ότι ο ελέφαντας 
είναι σαν τοίχος. Όλοι είχαν δίκιο, αλλά δεν ήταν 
η πλήρης και σωστή εικόνα για τον ελέφαντα. 

Χωρίς κάποιο πανεπιστημιακό τίτλο στην κοι-
νωνική οικονομία και μόνο ένα τμήμα στο ΤΕΙ 
Μεσολογγίου να δίνει τίτλους στην κοινωνική 
οικονομία, η Ελλάδα, πέραν των άλλων προ-
βλημάτων στην κοινωνική οικονομία έχει και 
ισχυρό έλλειμμα σωστής αντίληψης για την 
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. 

Το πρόβλημα μεγένθυνε η αθρόα χρηματοδό-
τηση προγραμμάτων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, σε μια 
περίεργη πολιτική επιλογή ροής χρημάτων προς 
την αγορά και την οικονομία, από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, αντί να γίνει προσπάθεια 
συστηματικής στήριξης υγιών εγχειρημάτων, 
που όμως δε θα παρουσίαζαν μεγάλη «απορ-
ροφητικότητα» κονδυλίων. 

Σήμερα αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, μια 
στρατιά «ειδημόνων» με φαινόμενη μεγάλη 
δραστηριότητα, που όμως αρκετές φορές με-

ταφέρουν λανθασμένες οδηγίες, προς λάθος 
κατευθύνσεις. Τόσο μεγάλη μεγέθυνση, δεν 
μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα παρεισφρήσουν 
«αετονύχηδες», που θα προσπαθήσουν να εκμε-
ταλλευτούν για ίδια ή/και πρόσκαιρα οφέλη τη 
μεγάλη ελπίδα των κοινωνιών, την κοινωνική 
οικονομία. Τη μεγάλη «απορροφητικότητα» ίσως 
να την πληρώσουμε, σαν Ελληνική κοινωνία, με 
καθυστερήσεις και αγκυλώσεις στην ανάπτυξη 
της απαραίτητης κοινωνικής οικονομίας. 

Μετά την κρίση του 2008, μετά τη μελέτη 
του Διεθνούς γραφείου Εργασίας-ILO και μετά 
το Διεθνές Έτος Συνεργατισμού-2012, έχει συ-
νταχθεί από τη Διεθνή Συμμαχία Συνεργατι-
σμού-ICA-International Cooperatives Aliens, 
το πρόγραμμα ΟΡΑΜΑ 2020. Μέχρι το 2020, ο 
στόχος είναι η συνεταιριστική μορφή επιχειρημα-
τικότητας να έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
μορφή επιχειρηματικότητας, το μοντέλο που θα 
προτιμάται από τους ανθρώπους και το μοντέλο 
το οποίο θα απολαμβάνει μια αναγνωρισμένη 

και ηγετική θέση στην οικονομική, κοινωνική 
και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το σημείο 
εκκίνησης της στρατηγικής για ένα παγκόσμιο 
συνεταιριστικό μοντέλο, είναι ότι οι κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις διαθέτουν ένα μοντέλο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας το οποίο είναι 
καλύτερο από αυτό που σήμερα αποτυγχάνει. 

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας, 
φέρνει στο ιδανικό περιφερειακό επίπεδο τη δι-
κτύωση με στόχους μεταξύ άλλων: την ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των ΚοινΣΕπ, την επισήμανση 
καλών πρακτικών, την αλληλογνωριμία και 
στήριξη συνεργειών, την προώθηση προτά-
σεων για την επίλυση προβλημάτων αλλά και 
τη δημιουργία ενός συστήματος αυτοβοήθει-
ας-αλληλοβοήθειας, που δε θα επιτρέψουν 
την «άλωση» των ΚοινΣΕπ από το «ανήθικο» 
τραπεζικό σύστημα δανεισμού… 

Δημήτρης Μιχαηλίδης,  
Δημοσιογράφος, ΑγροΝέα



 

 
 

 

 
 

Μπες στο 
www.walker.gr

και δημοσίευσε δωρεάν 
την αγγελία σου για 
προσφορά εργασίας 

ή υπηρεσιών. Δώσε σε 
όσους ενδιαφέρονται

την ευκαιρία να 
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Διασκέδαση, δυνατές φιλίες, γνωριμία με επιστήμονες και 
καλλιτέχνες έως και ανεύρεση εργασίας είναι μερικοί από 
τους λόγους που κάνουν τόσους νέους να ακολουθούν τις 

δράσεις της GloVo. Μια τεράστια παρέα εθελοντών αναλαμβάνει 
δράση και η Σταυριάννα Χαραλαμποπούλου, υπεύθυνη επικοι-
νωνίας, μας εξηγεί γιατί η GloVo δεν είναι απλά μια εθελοντική 
οργάνωση αλλά τρόπος ζωής.

Η Glovo ξεκίνησε πριν περίπου 2,5 χρόνια από ένα startup 
weekend. Πως προέκυψε η δημιουργία του και πως φτάσαμε 
στο σήμερα; - Πoιό κενό ήρθε να καλύψει στον εθελοντικό 
τομέα; 
Η ιδέα ξεκίνησε από δύο ανάγκες. Η μία ανάγκη ήτανε ότι 

πάρα πολλά παιδιά ηλικίας 18 – 19 - 20 χρονών, ρωτούσαν πώς 
μπορούν να συμμετάσχουν στα διάφορα events και το δεύτερο 
κομμάτι ήταν ότι πάρα πολλά events δε διαχειριζόντουσαν 
κατάλληλα τους εθελοντές και δεν έβρισκαν τα κατάλληλα 
άτομα, είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά, αλλά και δεν προσέφεραν 
την ανάλογη εμπειρία.

Από τότε, η GloVo εξελίσσεται και μεγαλώνει συνεχώς. Σήμερα 
έχει πάνω από 5000 εγγεγραμμένους εθελοντές και περισσότερα 
από 100 events στο ενεργητικό της.

Ποιες είναι οι αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Glovo και 
πως προωθούνται μέσα από τις δράσεις σας;
Η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η πίστη στην ομάδα και 

στις μικρές ή μεγάλες νίκες που μπορούμε να πετύχουμε όλοι 
μαζί. Είτε πρόκειται για τη στελέχωση ενός event είτε για τη 
διοργάνωση των δικών μας δράσεων, αυτές είναι οι αξίες στις 
οποίες πιστεύουμε και που θέλουμε να μεταφέρουμε και στους 
εθελοντές μας. 

Πριν από κάθε event κάνουμε μία εθελοντική δράση, τα δικά 
μας 1+1, υπεύθυνη για τα οποία είναι η δική μας Γκαμπριέλα 
Τελεκφάλβι. Στόχος μας μέσα από τις δράσεις 1+1 είναι αφενός να 
πετύχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο (1 event 
+ 1 εθελοντική δράση), αλλά και να γνωριστούν οι εθελοντές 
μεταξύ τους, να συνεργαστούν προς την επίτευξη ενός σκοπού 
και να νιώσουν, ήδη πριν το event ότι είναι ομάδα και ότι για 
να είναι καλό το τελικό αποτέλεσμα, όλα τα μέλη της ομάδας 
είναι ζωτικά, ο καθένας με τον τρόπο του. 

Η έννοια του εθελοντισμού στην Ελλάδα έχει χάσει τη ση-
μασία του. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;
Τα τελευταία χρόνια, ο εθελοντισμός στην Ελλάδα κερδίζει 

συνεχώς πίσω το χαμένο έδαφος. Οι δυσκολίες της εποχής 
ωθούν τους ανθρώπους να βοηθήσουν όσο μπορούν, είτε αυτό 
λέγεται προσφορά ρούχων, είτε λέγεται κοινωνικό μαγείρεμα, 
είτε λέγεται εθελοντική συμμετοχή και στήριξη ενός event που 
δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Επομένως, ναι, μπορεί 
ο εθελοντισμός στην Ελλάδα να μη χαίρει της εκτίμησης που 
λαμβάνει στο εξωτερικό, όπου το να είναι ένας νέος εθελοντής 
είναι πολύ μεγάλο ατού, αλλά οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να 
συνειδητοποιούν ξανά την αξία της προσφοράς, ίσως και γιατί 
τους κάνει να ξεχνάνε τα δικά τους προβλήματα ασχολούμενοι 
με των άλλων. 

Ειδικά για τους νέους, ο εθελοντισμός αποτελεί μία ευκαιρία 
να ξεσκάσουν και να ξεφύγουν από τη μιζέρια των media του 
σήμερα, βλέποντας πως δεν είναι όλα μαύρα. Ευκαιρίες υπάρ-
χουν, αρκεί να ψάξεις και να τις εκμεταλλευτείς όταν βρεθούν 
στο δρόμο σου. Και ο εθελοντισμός είναι μια τεράστια τέτοια 
ευκαιρία. 

Πόσες ομάδες λειτουργούν και πόσοι εθελοντές είναι εγ-
γεγραμμένοι;
Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα μας 

5.584 εθελοντές. 
Θυγατρική ομάδα της GloVo είναι η GloVo.4all, μέσω της οποίας 

προσφέρουμε τη δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να γίνουν 
εθελοντές στα events, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια αλλά και 
την ίση αντιμετώπισή τους, τόσο από την παραγωγή όσο και από 
το κοινό. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρία 
να ανοιχτούν, να βγουν από το σπίτι τους, να πιστέψουν στον 
εαυτό και τις ικανότητές τους και να γνωρίσουν νέους ανθρώ-
πους. Παράλληλα, θέλουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία που 
υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και να συνειδητοποιήσει ο κόσμος 
ότι οι εθελοντές με αναπηρία όχι μόνο δεν υστερούν σε τίποτα 
σε σχέση με τους εθελοντές μας χωρίς αναπηρία, αλλά μπορούν 
να προσφέρουν και πολύ περισσότερα. Ιδανικά θα θέλαμε σε 
5 χρόνια να μην υπάρχει λόγος ύπαρξης για την GloVo.4all και 
η συμμετοχή των εθελοντών με αναπηρία στα διάφορα events 
να θεωρείται κάτι δεδομένο και αυτονόητο.

Πως επηρεάζει η Glovo τη συνολικότερη ζωή του εθελοντή;
Μέσα από τις δράσεις και τα events της GloVo ο εθελοντής 

έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς νέους αν-
θρώπους, event organizers, εθελοντές με αναπηρία, ανθρώπους 

αξιοθαύμαστους για όσα έχουν πετύχει στην ζωή τους και να 
λάβει κάθε είδους ερεθίσματα από τις νέες εμπειρίες που θα ζήσει. 

Όλο αυτό το πακέτο, λοιπόν, δεν μπορεί να αφήσει κάποιον 
ανεπηρέαστο. Θα ανοίξουν οι ορίζοντές του, θα μάθει να φέ-
ρεται σαν επαγγελματίας, θα εμπνευστεί και θα εμπνεύσει, θα 
δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων, είτε αυτοί είναι 
φίλοι, είτε είναι event organizers, είτε ομιλητές κάποιου συνε-
δρίου και κατά συνέπεια αλλάζει πολύ ο τρόπος που βλέπει και 
αντιμετωπίζει τον κόσμο. 

Από όλη τη δράση που αναπτύσσεται προκύπτει ότι η ομάδα 
είναι αυτή που δίνει αξία στη δράση. Γιατί όμως η έννοια της 
ομάδας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι;
Γιατί όσο και να πιστεύεις στον σκοπό και τους στόχους σου, 

τελικά η ομάδα είναι αυτή που σε εμπνέει, η ομάδα είναι αυτή 
που σε στηρίζει, η ομάδα είναι αυτή που σε παρακινεί να μην τα 
παρατήσεις στις δυσκολίες και η ομάδα είναι αυτή που θα μοι-
ραστεί μαζί σου τον ενθουσιασμό σου για κάθε μικρή ή μεγάλη 
νίκη. Γιατί είναι ανεκτίμητο να έχεις δίπλα σου ανθρώπους, που 
εκτός από συνεργάτες είναι και φίλοι και ξέρεις ότι μπορείς να 
βασιστείς πάνω τους. Γιατί δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από 
το να μοιράζεσαι, ό,τι κι αν είναι αυτό που μοιράζεσαι. Και στην 
περίπτωσή μας, αυτό μπορεί να είναι χαρές, χρόνος, φαγητό και 
ποτά, αλλά και νεύρα, άγχος και πίεση. Και όταν τα δεύτερα δεν 
αποσυντονίζουν και δεν απομακρύνουν μία ομάδα, τότε κάτι 
πάει πολύ καλά.

Σε πόσα events έχετε πάρει μέρος μέχρι τώρα και ποια από 
αυτά είναι τα αξιομνημόνευτα;
Μέχρι σήμερα η GloVo έχει στελεχώσει πάνω από 120 events, 

με τα πιο μεγάλα από αυτά να είναι το EXIT Festival της Σερβίας, 
το EDEN Festival της Σκωτίας, τα MAD Video Music Awards, το 
TEDxAthens, και πολλά ακόμη.

Πως καλύπτετε τα έξοδα σας;
Η GloVo έχει έσοδα από τα events. Όχι για να δώσουμε τους 

εθελοντές, αυτό το κάνουμε δωρεάν, αλλά για να διαχειριστούμε 
τους εθελοντές. Αν ένα event θέλει απλά εθελοντές τους δίνουμε, 
αλλά αν θέλει να κάνουμε τα πάντα αναλυτικά, τα training μας, τη 
διαχείριση από πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το event, τότε γι’ 
αυτή την υπηρεσία πληρωνόμαστε. Και πάλι υπάρχει μια λεπτή 
γραμμή μεταξύ εθελοντισμού και δωρεάν εργασίας, γι’ αυτό 
απορρίπτουμε event που δε θεωρούμε ότι είναι εθελοντισμός. 
Τα χρήματα που βγαίνουν από εκεί πέρα πάνε κυρίως στο να 
διοργανώνουμε τις δικές μας εθελοντικές δράσεις, τα δικά μας 
“Sparks”, καθώς και το ετήσιο συνέδριό μας, το GloVo.Con.

Πως μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις δράσεις σας ή 
ακόμα και να γίνει μέλος της Glovo;
Μέλος γίνεται κανείς εύκολα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας 

http://glovo.com.gr/ και κάνοντας register. Το μόνο που έχει 
να κάνει είναι να συμπληρώσει μία φόρμα, μία διαδικασία που 
κρατάει λιγότερο από 5 λεπτά. Στη συνέχεια, θα αρχίσει να λαμ-
βάνει τακτικά στο e-mail του το newsletter μας, με όλα τα events 
που έχουμε αναλάβει και θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. 
Επιπλέον, μπορεί κανείς να ενημερώνεται και από την ιστοσε-
λίδα, από την επιλογή “newevents”, καθώς και από τη σελίδα 
μας στο facebook, https://www.facebook.com/GloVoPlatform. 

Τι σχεδιάζετε στο μέλλον σχετικά με την Glovo;
Στόχος μας είναι να μεγαλώνουμε και να εξελισσόμαστε συνεχώς 

προς το καλύτερο, να αλλάξουμε νοοτροπίες και να κάνουμε 
ξανά τον εθελοντισμό ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Στα 
μακροχρόνια σχέδιά μας είναι να βρούμε κάποια στιγμή έναν 
χώρο, ένα σπίτι, που θα μας παρέχει όλες τις δυνατότητες και τις 
ανέσεις που έχουμε ανάγκη για να εκπληρώσουμε αυτούς τους 
στόχους. Είναι το στοιχείο εκείνο που θα ενισχύσει το έργο μας 
και θα μας δώσει την απαραίτητη δυναμική για ακόμα μεγαλύ-
τερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος 
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση, skywalker.gr

εθελοντισμοσ

Συνεντευξη ή GloVo είναι τρόπος ζωής

Αγγελία: Εθελοντής Γραφίστας

Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ είτε πρωινές είτε απογευματινές ώρες σύμφωνα πάντα με το διαθέσιμο 
και ελεύθερο χρόνο που έχεις! Τι θα κερδίσεις; Θα έχεις ελαστική απασχόληση, προσαρμοσμένη 
στο πρόγραμμά σου. Θα εξασκήσεις την ειδικότητά σου και θα αποκτήσεις δεξιότητες. Θα λάβεις 
ικανοποίηση ότι συνεισφέρεις κι εσύ στις δραστηριότητές μας που στοχεύουν στην περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Θα έχεις τη δυνατότητα συμμετοχής σε ταξίδια 
που πραγματοποιεί ο οργανισμός στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων. Τι χρειάζεσαι; Καλή διάθεση και 
επιθυμία για δουλειά και μάθηση.

Εθελοντής Γραφίστας
Θα δημιουργείς προσχέδια και τελικά εικαστικά για έντυπα, αφίσες και λογότυπα.
Θα χαρούμε να μας μιλήσετε για τις απόψεις σας, να μας υποβάλετε τις ερωτήσεις σας και γιατί όχι τα παράπονα σας.

Τα γραφεία του ΚΕΑΝ βρίσκονται στη διεύθυνση: Πατρόκλου 57 & Πριάμου - Ίλιον - T.K. 131 22 
Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 26 92 880 και το fax είναι το 210 26 92 881.  
Πάρκο Περιβαλοντικής Ευαισθητοποίησης "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Δίκτυο Εθελοντών 210 23 23 928
Επίσης υλικό για δημοσίευση στο site μας, ή ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να το στέλνετε στο e-mail: info@kean.gr





Τρίτη 26 Μαΐου 201510

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ» ζητά να προσλάβει:

Προσωπικό για την Κάλυψη Αναγκών  
Συντονιστικού Κέντρου και 

Τμήματος Εγκρίσεων - Αθήνα

Για τη διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας 
ασφαλιστικών εταιρειών που αφορούν στην πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας.

•Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εμπειρία  
1-2 ετών στο αντικείμενο.

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

Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί:

Υπαλλήλους Γραφείου 
για Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση MS Office & αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση photoshop, illustrator, in-design 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε webdesign, 
σχεδιασμό διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες 
σχεδιαστικές προτάσεις.  
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας  
και συνεργασίας σε όλα τα διατμηματικά επίπεδα 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας  
μαζί με το βιογραφικό

Η θέση αφορά μερική απασχόληση.

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

 
Υπάλληλος Γραφείου - Ελληνικό

Απαραίτητα προσόντα-αρμοδιότητες: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες,  
ευχάριστη φωνή 
•Άπταιστα Αγγλικά (γραπτός και προφορικός  
λόγος), (επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα) 
•Άτομο ώριμο, ευέλικτο, εχέμυθο, οργανωτικό, 
εργατικό, συνεργάσιμο 
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών,  
ιεράρχησης προτεραιοτήτων και διαχείρισης  
πολλαπλών καθηκόντων 
•Άριστη γνώση και χειρισμός υπολογιστή 
•Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές  
εσωτερικού/ εξωτερικού. 
•Διαχείριση προσφορών, παραγγελιών,  
τιμολογήσεων, πληρωμών και παραδόσεων. 
•Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων  
και ηλεκτρονικών εγγράφων. 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Excel) 
•Τιμολόγηση - διεκπεραίωση των παραγγελιών 
•Παρακολούθηση πωλήσεων - εισπράξεων. 
•Παρακολούθηση αγορών και πληρωμών. 
•Εξυπηρέτηση πελατών και επίλυση προβλημάτων. 
•Διαχείριση site 
•Άριστες οργανωτικές & διαπροσωπικές ικανότητες 
•Ευελιξία, συνέπεια και τυπικότητα. 
•Ικανότητα υλοποίησης έργων 
•Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Δυνατότητα απόδοσης σε ένα γρήγορο  
και δυναμικό περιβάλλον κάτω από συνθήκες πίεσης 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών.

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Digital Marketing Assistant

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 
•γνώσεις on line marketing και social media  
•CMS (content management system) - CRM 
(customer relations system) - PMS (project 
management system) 
•αξιολόγηση Google Analytics, 
•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, oμαδικό 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: 
admin@visualmatrixstudios.com

Stella & Moscha - exclusive Greek island weddings, 
a wedding & events company, with offices in Athens 
- Santorini, seeks an individual to cover the following 
position:

Wedding & Events Planner
Job role: 
•Responsible for a number of weddings  
and events taking place around Greece. 
•This position will require regular liaison  
with the wedding director and daily contact  
with clients 
•Provides customer support and coordinate  
the entire event planning process 
•Take personal responsibility to ensure that 
standards are maintained, ensure accurate follow 
up and communication both internally and with 
partners.

Qualifications & skills: 
•Studies in tourism, management, marketing  
or in sales would be beneficial 
•Work experience in a similar position would 
be considered as an asset. 
•Excellent command of English and Greek 
•Additional language knowledge will  
be considered an asset 
•Driving licence is required 
•Service orientation and flexibility are required 
•Communication and organization skills  
are of the utmost importance, interpersonal 
relationship with customers and the team,  
should be self-motivated, punctual, energetic  
and able to work under pressure and within  
time limits 
•Attention to detail and multitasking skills

The company offers: 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary package based on experience 
and skills 
•Work on an annual basis 
•Opportunities to excel in a growing company

Send your CV to the following e-mail:  
chanioti@hotmail.com

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Σύμβουλους Διαφήμισης 
 για το Νομό Ξάνθης

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: kpadopoulou@yellowpages.
gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων.

Digital Marketing Executive

We are hiring a digital marketing executive for our office 
in the center of Athens for the successful promotion 
of our digital products: Hotel websites. We maintain 
more than 500 websites and create new ones.

•www.greeka.com: Among most popular travel 
guides to Greece and the Greek islands / We offer 
travel services to thousands of people every year. 
•www.ferriesingreece.com: Website for booking 
ferry tickets online / Among the top ferry tickets 
sellers in Greece / More than 35.000 tickets sold 
every year 
•www.syncrez.com: Online booking application  
for hoteliers 
•www.360.gr: Hotel photography and aerial video 
 
Day to day responsibilities will involve:  
•Support and develop SEO/PPC strategies  
for our client portfolio / our own projects 
•Running creative social media campaigns 
•Deliver profitable strategies on time and within 
budget 
•Identify opportunities for further development 
and growth 
•Create cost plans and manage budgets to ensure 
campaign profitability 
•Undertake market and competitor research  
and analysis 
•Conduct keyword research using industry tools  
to plan optimized content 
•Utilize on-page and off-page optimizations 
strategies to achieve high rankings in search 
engine results pages and increase relevant 
organic traffic 
•Regularly measure the effectiveness of SEO 
campaigns by interpreting metrics via SEO tools 
and the intelligent use of web analytics 
•Keep up-to-date with search engine technology 
and SEO methods 
•Contribute to client meetings and take part  
in pitches and conference calls when required 
•Communication to clients, team, and 
management on strategy/project development, 
timelines, and results

Requirements & skills:  
•A relevant degree 
•Passion for SEO and overall internet marketing 
•Strong understanding SEO techniques, best 
practices and search engine webmaster guidelines 
•Excellent experience of planning and managing 
SEO/PPC campaigns 
•Excellent knowledge of SEO and marketing 
software 
•Working to ROI targets 
•Strong written and verbal communication skills 
•Experience with industry reporting tools 
•The ability to work independently and as part  
of a team 
•Experience in managing time effectively  

and working to deadlines 
•The ability to interpret HTML and CSS, although 
coding experience is not necessary 
•Experience of project and budget management 
•Ability to work under pressure and to meet tight 
deadlines

And as a plus:  
•Google AdWords Certification
What we offer: We are offering a steady salary inside 
a dynamic team atmosphere where you will have the 
opportunity to apply your marketing skills.

Send your CV to the following e-mail:  
athensjobs@gmail.com

 
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 επιθυμεί να προσλάβει:

Retail Manager με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος για την εξασφάλιση της εύρυθμης 
λειτουργίας του δικτύου και έλεγχος όλης  
της παραγωγικής διαδικασίας τους, 
•Υπεύθυνος για την καθημερινή παρακολούθηση 
και διαχείριση όλων των θεμάτων των εταιρικών 
καταστημάτων καθώς και των franchise, 
•Υπεύθυνος για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση 
των ενεργειών marketing, καθώς  
και για την τήρηση των σχετικών merchandising 
standards, 
•Υπεύθυνος για την παρακολούθηση  
της πληρότητας του προϊοντικού μίγματος  
ανά σημείο πώλησης, καθώς και της διαδικασίας 
έγκαιρου εφοδιασμού των σημείων πώλησης, 
•Υπεύθυνος για τη σύσταση πλαισίου  
πριμοδότησης καταστημάτων και παρακολούθηση 
της πορείας επίτευξης του στόχου ανά σημείο  
πώλησης 
•Υπεύθυνος για τη σύσταση ετήσιου  
προϋπολογισμού πωλήσεων ανά σημείο πώλησης, 
καθώς και παρακολούθηση της εξελικτικής  
πορείας εκτέλεσης του, ανά σημείο πώλησης.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ – ΤΕΙ, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε καταστήματα 
λιανικής πώλησης στο χώρο της ένδυσης  
υπόδησης και αξεσουάρ. Άριστη γνώση του χώρου 
της μόδας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Δυνατότητα ταξιδιών Ελλάδα και εξωτερικό,  
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, 
•Άριστη διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα και επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων, 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες  
πίεσης, 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση , ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ηλικία από 30 - 40 ετών.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό RM01 με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Η IP DIGITAL, καινοτόμος επιχείρηση στο χώρο του 
internet αναζητά:

Online Marketing & Social 
Media Expert

Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη, υλοποίηση στρατηγικής και έλεγχος 
ενεργειών που συμβάλουν στην επίτευξη  
των εμπορικών στόχων (π.χ. πωλήσεις,  
αναγνωσιμότητα, αύξηση επισκεψιμότητας)  
της επιχείρησης και των πελατών της 
•Ανάπτυξη και διαχείριση στρατηγικής on line 
marketing για την εταιρία και το χαρτοφυλάκιο  
των πελατών της 
•Διαχείριση όλων των λογαριασμών στα social 

Αγγελίες εργασίας
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media της εταιρίας και των πελατών της, καθώς 
και ανάλυση των αποτελεσμάτων των δράσεων 
μέσω αυτών 
•Σύνταξη αναφορών και προτάσεων ανάπτυξης

Βασικά προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό 
αντικείμενο 
•Επιτυχημένη 2-3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Αποδεδειγμένες γνώσεις marketing και ειδικότερα 
online marketing 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
•Εξαιρετικές ικανότητες στη γραπτή επικοινωνία 
και στη σύνταξη κειμένων 
•Ικανότητες copywriting 
•Άριστη κατανόηση και χρήση των δημοφιλών 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
•Γνώση social advertising tools 
•Εμπειρία στην αξιολόγηση google και social 
media analytics 
•Εξαιρετική οργανωτική και επικοινωνιακή  
ικανότητα

Επιπρόσθετα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 
•Γνώση επιπρόσθετης ξένης γλώσσας  
θα συνεκτιμηθούν

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και νέων 
τεχνολογιών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ικανοποιητικές αμοιβές

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

Υπεύθυνος/η Τμήματος 
Εξαγωγών - Πειραιάς

•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ναυτιλιακής κατεύθυνσης 
•Ηλικία 30-40 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία  
στην Αγγλική γλώσσα 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία (τουλάχιστον 3ετής) σε ναυτιλιακό  
πρακτορείο ή διαμεταφορική εταιρία  
(τμήμα εξαγωγής με αντικείμενο containers).
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτικότητα, επικοινωνία, εμφάνιση,  
ομαδικότητα. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίους

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

Στέλεχος Εξαγωγών με Άριστα 
Γερμανικά (SS05) - Θεσσαλονίκη  

για Απασχόληση σε Project

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•άριστη γνώση Γερμανικών 
•άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευ-
να αγοράς μέσω του διαδικτύου και η επικοινωνία 
με φορείς/ οργανώσεις στη Γερμανία.

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Εταιρία τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

Νέο ή Νέα  
για Γραμματειακή Υποστήριξη 

  (Παραγγελιοληψία -Τιμολόγηση κλπ.)

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστος τρόπος επικοινωνίας 
•Επιθυμητή ξένη γλώσσα - Αγγλικά 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210 4901886 ή στο 
e-mail: info@stefanidis.com.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Τεχνική εταιρία ζητάει:

 Λογιστή - Βριλήσσια

•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου 
Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε.Ι. λογιστών, 
με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
•Επιθυμητή ηλικία υποψηφίου 35 - 45 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ntoufexi.v@gmail.com

Βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Λογιστή  
(L.11.05) - Ν. Βοιωτίας

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου 
Α.Ε.Ι οικονομικής κατεύθυνσης ή Τ.Ε.Ι. λογιστών, με 
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε βιομηχανική λογιστική.

•Θα πρέπει να έχει πολύ καλές γνώσεις στην τήρηση 
βιβλίων Γ΄κατηγορίας,  βιβλίων αποθήκης,  
στο ΚΒΣ και στη φορολογία εισοδήματος. 
•Γνώση MS Office και λογιστικών πακέτων E.R.P. 
κρίνεται απαραίτητη 
•Επιθυμητή ηλικία υποψηφίου έως 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν  βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη δι-
εύθυνση: cvspost1@gmail.com

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

Λογιστή 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Απαραίτητα πτυχίο οικονομικής σχολής  
πανεπιστημιακού επιπέδου. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια  
σε λογιστήριο ξενοδοχείου. 
•Ηλικίας από 30 έως 45 ετών. 
•Μακροχρόνια συνεργασία. 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Πλήρης απασχόληση (όχι εποχική)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία: Τηλ: 23740 20820, 28310 
20735, φαξ: 23740 20544, e-mail: manager-chal@
aegeanstar.com

 
Βοηθός Λογιστή - Βριλήσσια

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ, έως 35 ετών, με 5ετή  
προϋπηρεσία. 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ntoufexi.v@gmail.com

Η MATRIX μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων 
ανώνυμη εταιρεία, με ηγετική θέση στο χώρο της 
μεσιτείας ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων και έδρα το 
κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει:

Φοιτητή / Φοιτήτρια ΤΕΙ Λογιστικής 
μέσω 6μηνης Πρακτικής Άσκησης 

Θέση: 
•Πρακτική άσκηση - βοηθός λογιστή

Καθήκοντα: 
•Εισπράξεις-πληρωμές σταθερού πελατολογίου 
•Επικοινωνία με πελάτες-αντασφαλιστές 
•Συμφωνία λογαριασμών 
•Εγγραφές λογιστικής KΕΦΑΛΑΙΟΥ 
•Υποβοήθηση reporting 
•Αρχειοθέτηση

Προσόντα: 
•Άριστη χρήση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά) 
•Πολύ καλή χρήση Microsoft Office (κυρίως excel) 
•Κατά προτίμηση γνώση Κεφαλαίου

Παροχές εταιρείας: 
•Προοπτικές εξέλιξης σε αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Για αποστολή βιογραφικού συνοδευόμενου από 
φωτογραφία στο e-mail: hr@matrix-brokers.com

 
Εταιρεία παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών & 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ζητάει να προ-
σλάβει άμεσα:

Λογιστή ή Βοηθό Λογιστή 
για Πλήρη Απασχόληση

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών. 
•Τήρηση διπλογραφικών & απλογραφικών βιβλίων 
•Καταχώρηση παραστατικών 
•Μηνιαίες συμφωνίες 
•Τήρηση προθεσμιών 
•Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων 
(μηνιαίων & ετήσιων) 
•Εργατικά - ασφαλιστικά (μισθοδοσία, ΑΠΔ κλπ) 
•Εργασίες ΓΕΜΗ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής - λογιστικής κατεύθυνσης 
ή ΑΤΕΙ λογιστικής. 
•Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Κάτοχος άδειας λογιστή Β’ τάξης ή Α’ τάξης 
•Γνώση προγραμμάτων λογιστικής. 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων ERP SOFT1  
& Epsilon net 

•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office  
(Excel, Word, Power Point) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, ομαδικό πνεύμα. 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου - τήρηση 
προθεσμιών 
•Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα 
•Ηλικία έως 40 ετών.

Θα τηρηθεί εχεμύθεια ως προς την αξιολόγηση των 
βιογραφικών. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@sybraxis.com ή fax 211 4032585.

Ανώνυμη εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξο-
πλισμού στη ΒΙ.ΠΕ.Θ ζητεί:

Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και συστημάτων ERP. 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα. 
•Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και κατοχή Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί  
με το βιογραφικό.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε λογιστήριο ανώνυμης εταιρίας. 
•Γνώση χειρισμού του E.R.P. ENTERPRISE  
της SINGULAR LOGIC.

Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύ-
θεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

 
Η FL Group Ltd, εταιρεία παροχής λογιστικών- φορο-
τεχνικών υπηρεσιών με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, 
ζητά να προσλάβει: 

Λογιστή / Λογίστρια Α’ Τάξης

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική παρακολούθηση εταιριών  
& επιτηδευματιών 
•Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων  
νομικών & φυσικών προσώπων 
•Διαχείριση μισθοδοσίας & εργασιακών θεμάτων 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι οικονομικής -  
λογιστικής κατεύθυνσης 
•Συνολική προϋπηρεσία 8 ετών, σε λογιστικό  
γραφείο ή ελεγκτική εταιρεία 
•Εμπειρία σε λογιστική παρακολούθηση  
διπλογραφικών βιβλίων, σύνταξη οικονομικών 
καταστάσεων, ΕΛΠ, εκτέλεση μισθοδοσίας,  
φορολογικά θέματα 
•Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης είναι απαραίτητο 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, Outlook), 
ERP συστήματος (ιδανικά «Κεφάλαιο») 
•Ικανότητες επικοινωνίας, δυναμική προσωπικότητα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας στο e-mail: gr@flgroup.gr

 
Η εταιρία COWA HELLAS A.E.- Facility Management, 
μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκατα-
στάσεων (facility management) στην Ελλάδα, αναζητά 
στην Αθήνα:

Βοηθό Λογιστή  
Πλήρους Απασχόλησης - Αθήνα 

Κωδικός Αγγελίας: ΕΠ_202
Η θέση: 
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο διευθυντή 
λογιστηρίου και θα έχει σαν κύρια ευθύνη: 
•Καταχώρηση λογιστικών παραστατικών 
•Τιμολόγηση 
•Συμφωνία υπολοίπων πελατών - προμηθευτών 
•Παρακολούθηση εισπράξεων και πληρωμών 
•Συμφωνία λογαριασμών όψεως της εταιρίας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Σπουδές σε Α.Ε.Ι. λογιστικής ή οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•4-6 έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε ανάλογη 
θέση, κατά προτίμηση σε λογιστήριο ανώνυμης 
εταιρίας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Ομαδικό πνεύμα

Παροχές: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
hr@cowa.gr ή στο fax: 210 9342115. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας: 210 9324806. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

 
Junior Accountant

Build your career with a company that is making 
an impact on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a 
revolutionizing industry, join the company who is 
leading the crusade of the energy revolution. RECOM 
corporation, the global leader in solar modules, 
offers incredible opportunity to ambitious, motivated 
individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised 
of highly-skilled professionals who possess expert 
knowledge and extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy 
industry and has established corporate branches 
in 8 countries. In all of its operations, the company 
maintains ‘best workplace practices’ and upholds 
the highest ethical standards. RECOM is an equal 
opportunity employer who prides itself for its diverse 
background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.

Scope: Supports accounting operations by making 
day-to-day accounting entries, reconciling statements, 
maintaining accounting database, running software 
programs and proceeding with the appropriate tax 
declarations at a monthly basis.

Responsible to: 
•Head of accounting dpt and financial analyst.

Duties/areas of responsibility: 
•Issuance of commercial invoices, delivery notes, 
packing lists, credit notes and other accounting 
documents. 
•Tracking all contracts and deposits. 
•Credit control, including accounts receivable 
follow up. 
•Reconciling finance accounts. 
•Preparation of bank reconciliation. 
•Preparation of payments in Euro and in foreign 
currencies. 
•Managing petty cash, credit and debit cards 
transactions. 
•Assisting in weekly/monthly financial reporting. 
•Controlling the cost of the goods. 
•Assisting in declarations and Tax & VAT duties. 
•Being familiar with the IFRS and GAAP 
regulations.

Education/skills: 
•BSc degree in accounting or finance. 
Postgraduate degree will be considered an asset. 
•Excellent PC Skills (Ms Office).Good knowledge 
of Entersoft. 
•Excellent English, knowledge of German 
language will be considered an asset.

Competencies: 
•High degree of confidentiality, integrity, 
accountability and critical thinking. 
•Strong attention to details, with time 
management and organizational skills. 
•Strong planning, analytical capabilities  
and reporting skills. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English and Greek languages.

Experience: 
•Minimum of 3 years experience in accounting  
& finance.

Location: 
•Agios Dimitrios, Athens.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία MED SEA HEALTH 
(MSH) αναζητά  για το νέο resort ξενοδοχείο 5* στο 
Παλιούρι, Κασσάνδρας Χαλκιδικής:

Οικονομικό Διευθυντή / Financial Manager 
(Κωδ. Θέσης: Η/Μ/FM)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. με κατεύθυνση στα οικονομικά 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στους τομείς finance/accounting ή business 
administration ή hospitality management 
•Τουλάχιστον 5-7 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση ή τμήμα μεγάλης εταιρείας, οργανισμού  
ή τουριστικής επιχείρησης 
•Ευχέρεια στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων 
και δεικτών απόδοσης 
•Άριστη γνώση E.R.P. /P.M.S συστημάτων  
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και M.S. Office 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 
•Ικανότητα επικοινωνίας, οργάνωσης  
και διαπραγμάτευσης 

Περιγραφή θέσης: 
•Προγραμματισμός, συντονισμός και έλεγχος  
δραστηριοτήτων της οικονομικής διεύθυνσης  
και των τμημάτων αυτής (π.χ. λογιστήριο) 
•Εκπόνηση και έλεγχος προϋπολογισμών  
εσόδων-εξόδων 
•Εποπτικός έλεγχος μισθοδοσίας, τμήματος  
προμηθειών, κοστολόγησης κλπ. 
•Διαχείριση οικονομικών πόρων και διευθέτησης 
οικονομικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση πορείας οικονομικών μεγεθών

Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Παροχή στέγης (για υποψηφίους εκτός  
Κασσάνδρας Χαλκιδικής) 
•Δυναμικό και υψηλών απαιτήσεων περιβάλλον 
εργασίας

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το πλήρες βιο-
γραφικό σας σημείωμα με φωτογραφία, αναφέροντας 
τον κωδικό θέσης στο e-mail: n.mantamopoulos@
medseahealth.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
Εργοτάξιο MSH, Κάνιστρο, Παλιούρι Χαλκιδικής 
63085. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Η εταιρεία θα 
επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν 
την περιγραφή θέσης, για περαιτέρω πληροφορίες 
και συνέντευξη.

 
Our client is an international company with over 
1,100 employees throughout Europe. The company is 
a major player in regards to technical services and 
external expertees. The range of services includes 
from technical varifications, evaluations, testings 
to a wide range of highly situative services. To 
further strengthen our Greek representation we are 
currently looking for a:

Senior Controller - Austria
The role: 
•Providing business support, financial analysis 
and investment evaluation and appraisals 
•Continous controlling tasks with a strong focus 
on further developing the investment controlling 
standards 
•Forecasts, budgets and long range business 
plans of business units  
•Compiling of the month/year end statements/
reports 
•Liaison with the management board  
as well as our local CEO

The person: 
•Succesfully completed a higher eductation  
with an emphesis on controlling or accounting 
•Minimum of 4 years of working expierence  
in this field 
•Strong MS-Office skills, ideally with expierence 
in SAP FI/CO 
•Fluent in English and Greek; basic command  
of the German language is highly appreciated 
•Confident liasing and interacting with senior 
management and external clients 
•Proven communicator with strong presentation 
skills

We are looking forward to your application for this 
position under the reference number 2015016 to the 
following e-mail: career@pmc.at, PMC International 
GmbH Währinger Straße 16, A-1090 Wien Telefon: 
+431 / 313 29 0, fax: +431 / 313 29 22.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Όμιλος επιχειρήσεων υπόδησης & ένδυσης ζητά 
να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης 
(IT Administrator) - Αθήνα

Ρόλος θέσης: 
•Πλήρης υποστήριξη και διαχείριση εσωτερικών 
χρηστών, αντιμετώπιση & επίλυση προβλημάτων 
•Διαχείριση των προμηθειών του τμήματος  
πληροφορικής (αναλώσιμα, hardware κτλ) 
•Διαχείριση και ανάπτυξη των συστημάτων  
& δικτύων της επιχείρησης 
•Υποστήριξη και συντήρηση του website της εταιρείας

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
ετών 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση διαχείρισης δικτύων και συστημάτων 
υπολογιστών (Windows 7 Pro, Server 2008, 2012) 

•Γνώσεις hardware (συντήρηση Η/Υ,  
άδειες χρήσεις κτλ) 
•Εμπειρία σε διαχείριση βάσεων δεδομένων 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών - εξοικείωση 
σε CMS πλατφόρμες 
•Δυνατότητα διαχείρισης και παραμετροποίησης 
ERP συστημάτων. 
•Ομαδικό πνεύμα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
αναλυτικής σκέψης, προγραμματισμού  
και οργάνωσης 
•Δυνατότητα ταξιδίων

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο απο-
δοχών, ευχάριστο εργασιακό κλίμα και δυνατότητες 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  viografiko.
famousshoes@gmail.com  ή με fax στο: 210 2845685.

 

Εταιρία τροφίμων στα βόρεια προάστια Αττικής επι-
θυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Μηχανογράφησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ERP συστήματα 
•Καλή γνώση SQL - διαχείριση SQL server 
•Γνώσεις MIS και Business Intelligence software 
•Ανάπτυξη εφαρμογών μέσω .Net 
•Διαχείριση δικτύων και VPN 
•Γνώση Microsoft εργαλείων

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
 Network Security Consultant

Established in 1998, ADACOM is a leading IT security 
integrator and enterprise software vendor and provides 
solutions to large financial institutions, telecom 
companies, utilities & governmental organizations 
and multinationals companies in EMEA. Within the 
context of our international expansion, we are in the 
process of recruiting network security engineers.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process  
from the following link: https://goo.gl/ECNxZC 
and fill the online application form, from:  
https://goo.gl/7VLtSF

Job description:
Main duties & responsibilities: The network security 
consultant will be responsible to perform solution 
architecture and deployment for network security 
solutions, assigned to him/her by the network security 
solutions manager, ensuring that every solutions 
designed and/or implemented will be completed on 
time, on budget and will exceed customer expectations. 
The network security consultant will be involved with 
the planning, design, implementation and fine tuning of 
Enterprise Firewalls, UTMs, Web Application Firewalls, 
Application delivery controllers and innovative network 
security management solutions.

The main aspects of this position include: 
•Maintain and update the knowledge base  
of ADACOM for technologies and services, 
•Meet professional practice standards  
and demonstrate value and competence in core 
ADACOM service areas, in particular Enterprise 
Firewalls, UTMs, Web Application Firewalls, 
Application delivery controllers and innovative 
network security management solutions, 
•Participate in the presales activities, compose 
RFI/RFP/RFQ responses and present solutions  
to prestigious multinational customers  
and partners, 
•Execute delivery work that meets or exceeds 
world class standards and demanding 
expectations based on strong understanding  
of client’s business and needs, 
•Identify additional opportunities within client 
organizations, and support creation  
of customer-facing proposals, statement or work, 
and presentations by providing technical review 
and demonstrate value, 
•Document new installations, perform 
troubleshooting and resolution actions, 
•Follow up, escalate and participate in solving 
technical problems, where needed, 
•Reviewing new security solutions in order 
to enhance ADACOM’s product portfolio.

Vacancy details: 
•Job title: Network security consultant 

•Department: Security services division / network 
security solutions 
•Location: Adacom HQs, Athens, Greece. 
Travelling in EMEA might be required.

Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT or related discipline, 
•Postgraduate degree in ICT or InfoSec  
will be considered as a plus, 
•2-3 years of real-world working experience  
in the ICT field (preferably in information security 
and/or data networks), 
•Proven track record of complex and large scale 
installations, 
•Hands-on experience in Information Security 
technologies, with a strong focus on network 
security solutions, 
•Certifications in Data Networks (CCNA/CCNP) 
and/or Network Security (CCSA/CCSE) is a strong 
must, 
•Information security certifications  
(CISSP, CISM, CISA, OSCP) will be considered 
as a strong plus, 
•Excellent knowledge of networking technologies, 
including routing and switching, 
•Excellent command of MS Office, including Visio 
and Project, 
•Advanced command of English (additional 
language will be considered as a plus), 
•Completed military obligations  
(where applicable).

Desired skills: 
•Excellent communication and presentation skills, 
•Excellent analytical and reporting skills, 
•Experience in working within highly regulated 
environments, 
•Excellent time-management skills, 
•Ability to perform well under pressure, 
•Act as a team player and/or work independently.

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

Developer  
(Κωδ: DEV15B_ATH)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση 
Microsoft .NET Framework C#, Microsoft SQL 
Server 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάλυση software SAP 
•Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτους 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στην επίσημη ιστοσελίδα 
της εταιρίας μέσω του link: http://goo.gl/Pyr8Lp. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981727 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δε θα 
λαμβάνονται υπόψη.

 
Data Security Consultant 

Established in 1998, ADACOM is a leading IT security 
integrator and enterprise software vendor and provides 
solutions to large financial institutions, telecom 
companies, utilities & governmental organizations 
and multinationals Companies in EMEA. Within the 
context of our international expansion, we are in the 
process of recruiting a data security consultant.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process  
from the following link: https://goo.gl/ECNxZC  
and fill the online application form, from:  
https://goo.gl/7VLtSF

Job description:
Main duties & responsibilities: The data security 
consultant will be responsible to perform solution 
architecture and deployment for data security solutions, 
assigned to him/her by the data security solutions 
manager, ensuring that every solutions designed 
and/or implemented will be completed on time, 
on budget and will exceed customer expectations. 
The data security engineer will be involved with the 
planning, design, implementation and fine tuning of 
Endpoint security, Data Loss Prevention, Encryption, 

Data Classification and Big Data Analytics solutions.

The main aspects of this position include: 
•Maintain and update the knowledge base  
of ADACOM for technologies and services, 
•Meet professional practice standards  
and demonstrate value and competence in core 
ADACOM service areas, in particular Endpoint 
Security, Data Loss Prevention, Encryption, Data 
Classification and Big Data Analytics solutions, 
•Participate in the presales activities, compose 
RFI/RFP/RFQ responses and present solutions  
to prestigious multinational customers and partners, 
•Execute delivery work that meets or exceeds 
world class standards and demanding 
expectations based on strong understanding  
of client’s business and needs, 
•Identify additional opportunities within client 
organizations, and support creation of customer-
facing proposals, statement or work,  
and presentations by providing technical review  
and demonstrate value, 
•Document new installations, perform 
troubleshooting and resolution actions, 
•Follow up, escalate and participate in solving 
technical problems, where needed, 
•Reviewing new security solutions in order  
to enhance ADACOM’s product portfolio.

Vacancy details: 
•Job title: Data Security consultant  
•Department: Security services division / data 
security solutions 
 •Location: Adacom HQs, Athens, Greece. 
Travelling in EMEA will be required.

Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT or related discipline, 
•Postgraduate degree in ICT or InfoSec  
will be considered as a plus, 
•2-3 years of real-world working experience  
in the ICT field (preferably in information security), 
•Proven track record of complex and large scale 
installations, 
•Hands-on experience in Information Security 
technologies, with a strong focus on endpoint 
security, data loss prevention, encryption and big 
data analytics, 
•Information security certifications in any  
of the aforementioned technology areas  
will be considered as a strong plus, 
•Excellent knowledge of Microsoft 
Internetworking, including active directory  
and exchange, 
•Good knowledge of networking technologies, 
including routing and switching, 
•Knowledge of risk management methodologies, 
regional regulatory and compliance frameworks, 
and data classification standards, 
•Excellent command of MS Office, including Visio 
and Project, 
•Advanced command of English (additional 
language will be considered as a plus), 
Completed military obligations (where applicable).

Desired skills: 
•Excellent communication and presentation skills, 
•Excellent analytical and reporting skills, 
•Experience in working within highly regulated 
environments, 
•Excellent time-management skills, 
•Ability to perform well under pressure, 
•Act as a team player and/or work independently.

 
Archirodon Group NV is a leading international 
contracting group, holding a prominent position in 
major engineering and construction projects worldwide. 
For more information on Archirodon, please visit: 
http://www.archirodon.net. Archirodon is seeking 
to recruit a:

PHP Programmer 
(PHPP 11/14)

We currently have an exciting career opportunity for 
a PHP programmer. The successful candidate will be 
part of the IT department, based in Athens.

Key responsibilities of the role are to: 
•Develop complex web-based applications 
•Maintain existing codebase, include 
troubleshooting bugs and add new features 
•Demonstrate knowledge of web technologies, 
including HTML, CSS, JQuery, T-SQL, PHP 
•Display working knowledge of IIS and Apache 
web server configuration (will be considered  
an advantage)

We are seeking individuals who:  
•Are guided by team and collaborative spirit 
•Display good interpersonal and communication 
skills (written and oral) 

συνέχεια στη σελ. 14
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•Are able to present ideas in a simple  
and user-friendly manner 
•Are able to prioritize and execute tasks  
in a high-pressure environment 
•Are internationally mobile (frequent traveling 
may be required)

Essential prerequisites include:  
•BSc or MSc degree in computer science, 
information technology or a related subject 
•2-4 years of software development in PHP 
•Fluency in English language 
•Experience with PHP frameworks, such  
as codeigniter, will be considered a plus 
•Knowledge in creating tools that convert data to 
Excel and PDF documents will be considered  
a plus 
•Mobile application knowledge will be considered 
a plus
Archirodon offers excellent opportunities for professional 
development and a competitive remuneration package.

Please apply through our website from the following 
link: http://goo.gl/TxKn1m, quoting “PHPP 11/14”.

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

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

Junior SW Application 
Designers (1-2 years)

•C++, Java 
•Android and/or Linux environment

SW Application Designers (2-5 years)

•Excellence in graphical subsystems, MMI 
•Application Techniques, efficient creation of high 
Performing 
•Applications and Application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Linux/Android environment 
•Code optimization, Security Protocols, 
Cryptography, Smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.

SW Platform Embedded 
Designers (1-5 years)

•All of the above, plus Intel, ARM platforms

System Engineers

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

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

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

Junior Financial 
Software Engineer - Cyprus

A Global Investment Management Company is 
seeking a financial software engineer to join their team 
based in Limassol, Cyprus. We deploy quantitative 
hedge fund strategies to trade the global financial 
markets, with a long and successful track record. 
This is an exciting opportunity to join a world leader 
in quantitative finance to focus on researching and 
developing state of the art trading infrastructure.

The role:  The successful candidate will join a team 
developing and managing the firm’s complex & high 
frequency trading platform. The role will involve close 
communication with portfolio managers, execution 
system specialists, researchers, developers, traders, 
brokers and project management work. He/she will 
also be involved in maintaining and operating the 
in-house electronic analysis and trading systems in 
after hours’ rotation. The ideal candidate will have 
excellent all round computing skills, mathematical 

ability, as well as project experience in meeting 
deadlines coupled with, preferably, an exposure to 
the finance industry.

The individual 
The key responsibilities of this role will be:
To further develop & support the company’s 
geographically distributed electronic trading platform. 
To join the team in charge of the daily setting up, running, 
monitoring and troubleshooting the trading system which 
operates 24 hours a day and which trades equities futures 
and spot FX in Asia, Europe and the North America. 
To understand complex trading processes and systems and 
to help the ongoing development of control parameters, to 
ensure reliability, consistency, process quality and control. 
To be involved in the complete development cycle.

You will have: 
•Degree in science/computing/numerate/
engineering field. 
•Strong analytical and quantitative skills. 
•Strong working knowledge of Matlab  
or other mathematical modelling software. 
•Strong working knowledge of database 
development, ideally with SQL Server, T-SQL 
stored procedures, functions, indexes and query 
optimization. 
•Working knowledge of .NET, ideally with C#,  
or Java. 
•Ability to work well under pressure and 
have proactive approach to implementing 
enhancements and process improvements whilst 
maintaining precision. 
•Desire to learn and ability to work well in a team 
as well as taking ownership on sub-projects.

The following will be an advantage: 
•Knowledge of Reuters, Bloomberg and other data 
suppliers 
•A good understanding of financial products  
and markets 
•Experience within a high frequency trade support 
environment

We are offering a stimulating environment with exciting 
personal growth and long-term career opportunities.

Send your CV to the following e-mail:  
hradmin@axoneme.com.cy

 
Web Developer 

 (WEB2015.1) - Athens

General description: Maintenance and development 
of Hotech’s integrated solutions and related services.

Responsibilities: Participation in complex projects 
undertaking responsibilities relevant to your experience. 
Expertise in the full software development Lifecycle 
will be considered as a plus (requirements gathering, 
analysis, design, development, testing, etc.).

Required technical/business skills  
and knowledge: 
•At least 3-4 years of relevant work experience 
•Excellent in HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery 
•.NET Framework 4.0 / C#, ASP.NET, ASP.NET 
MVC 
•Familiarity with jQuery UI, AngularJS, TELERIK 
components, Boostrap 2/3 
•Web services / WCF 
•MS SQL Server 
•Experience in desktop application development 
will be considered a plus 
•Objected oriented design / analysis / 
programming skills 
•TFS, Subversion or other source control 
•Multi-threaded coding 
•Maintenance and bug fixing. 
•Create test cases and scenarios. 
•Application deployment in test and production 
environments. 
•Production of functional and technical 
documentation. 
•Exposure to Software Design Patterns  
(MVC, MVVM, MVP).

Education - certifications: 
•University degree in computer science, 
engineering or equivalent. 
•Proficient knowledge of the English language  
is mandatory. 
•Completed military obligations  
(for male candidates)

Personal qualifications: 
•Aptitude and willingness to learn 
•Respond to tight deadlines 
•Able to perform under pressure and deliver 
results in a demanding and fast-paced 
environment 
•Keen interest in the business and business 
processes, in order to provide best service  
to the user base 

•Strong team player 
•Working independently when required

To apply for the job, send your detailed and updated 
resume to the following e-mail: hr@hotech.gr, clearly 
mentioning the reference number for the position - 
WEB2015.1.

 
Senior Java Spring Software 

Developers - Aθήνα

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, αναζητά senior java spring 
software developers.

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

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

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

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

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Για τις κεντρικές εγκαταστάσεις μας στο Κάτω Σχο-
λάρι, Θεσσαλονίκης, ζητείται:

Γραφίστας/Γραφίστρια 

Για προετοιμασία ετικετών και γενικότερα εργασίες 
γραφιστικής φύσης και εκτυπώσεων ετικετών, 
banners, προωθητικών ενεργειών κα.

•Απαραίτητη γνώση προγραμμάτων γραφιστικής. 
•Γνώση Indesign απαραίτητη. 
•Γνώση photoshop ή άλλων προγραμμάτων  
επεξεργασίας φωτογραφιών. 
•Εμπειρία σε παρόμοια θέση απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
betty@glasscleaning.gr

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

Graphics Artist για τα Κανάλια NOVA 
Κωδ. Θέσης: GRA2105 - Αθήνα

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Συλλογή των απαιτούμενων υλικών για τα 
projects σε συνεργασία με τους εκάστοτε project 
managers  
•Αποτελεσματική συνεργασία με τους producers 
για την παραγωγή γραφικών των promos 
•Ευθύνη για την παράδοση των τελικών αρχείων 
τήρηση προθεσμιών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο γραφιστικής 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 
έτη σε τηλεόραση ή εταιρίες Post Production

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων σύνθεσης 
εικόνας και video. (Photoshop, Illustrator, After 
Effects) και καλή γνώση 3D προγραμμάτων (3D 
Studio Max, Cinema 4D) 
•Δημιουργική σκέψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές δεξιότητες

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/Tf2156

ENOIA S.A, one of the major engineering companies 
in Greece in the oil & gas field, is looking for:

Senior Piping Designers 
Engineers

To become part of the piping discipline in the Athens 
head offices.

•Mechanical degree from university, at least five 
years of experience and good handling of the 
English language are the minimum requirements.

The candidates have to send their application 
together with their CV, via e-mail, to: mail@enoia.
eu clearly highlighting application for Senior Piping 
Designers/Engineers.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπάλληλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
(Πλήρης / Μερική Απασχόληση) - Ν. Ιωνία

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων σε πελάτες 
στη Γερμανία 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών στη Γερμανία

Απαιτούμενες προϋποθέσεις: 
•Άπταιστη γνώση Γερμανικής γλώσσας  
•Άνεση στην επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση 
στα Γερμανικά 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη  
•Επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και bonus  
παραγωγικότητας 
•Ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη προσβασιμότητα από τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς (ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας και Ηρακλείου)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
pksolution.group@gmail.com

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής Τεχνικής 
Υποστήριξης (1st Level Helpdesk)

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό 
πελάτη της πολυεθνικής εταιρίας στο χώρο των 
τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψηφίους για την κά-
λυψη θέσεων στο τηλεφωνικό κέντρο για παροχή 
τεχνικής υποστήριξης.

Περιγραφή θέσης: Σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, οι agents θα αναλάβουν την 
εξυπηρέτηση πελατών με στόχο την ενημέρωση και 
επίλυση θεμάτων τεχνικής φύσεως. 

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι ορισμένου χρόνου (για 
περίοδο 10 - 12 μήνες).

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τελειόφοιτοι / απόφοιτοι ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ  
με κατεύθυνση τηλεπικοινωνίες ή πληροφορική 
•Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε υπηρεσίες 
ADSL, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές: 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
•Προοπτικές εξέλιξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο e-mail: es@icap.gr ανα-
γράφοντας τον κωδικό ΕΤΤ5014. Όλες οι επαφές θα 
γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια.

PROMOTION-
MERCHANDISERS 

Η διαφημιστική εταιρία chapter 5 ζήτα άμεσα νέες και 
νέους για καθημερινή απασχόληση τους καλοκαιρινούς 
μήνες σε Αθήνα και νησιά για προγράμματα ημερήσια 
και βραδινά τσιγάρων.

Κριτήρια για νέες: 
•21 ετών (κλεισμένα)+ 
•1,73 ύψος + 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία



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

Κριτήρια για νέους: 
•21 ετών (κλεισμένα)+ 
•1.85 ύψος+ 
•Κάτοχοι ΙΧ (όχι smart) 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Άνεση στην επικοινωνία

Παρέχεται: 
•Μόνιμη συνεργασία 
•Ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: lolis@chapter5.
gr ή στο τηλ: 210 9525255, καθημερινές 09:00-15:00.

 
Merchandiser

Η WestAE, δραστηριοποιείται στο χώρο της προώ-
θησης πωλήσεων και αναζητά merchandiser που 
θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των fmcg για πολύ 
σημαντικά brands για την περιοχή των Ιωαννίνων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•ΑΕΙ ή εναλλακτικά ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία FMCG ή σε οποιοδήποτε τμήμα  
πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word / Excel / 
PowerPoint) 
•Άδεια οδήγησης 
•Επικοινωνιακές & διοικητικές ικανότητες

Παρέχονται: 
•Μόνιμη θέση εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερή συνεργασία 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αυτοκίνητο 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
προσώπου και ολόσωμη, αναγράφοντας τον κωδικό 
μέσω e-mail: cva@westsa.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
H BIG SOLAR LED AE θυγατρική της BIG SOLAR 
ΑE ζητεί να προσλάβει:

Sales Representatives  
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Δυναμισμός, 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα, 
•Άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός  
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ε.Ι.Χ 

Αν έχετε όρεξη για δουλειά και θέλετε να κάνετε καριέρα 
σε ένα δυναμικό και διαρκώς αναπτυσσόμενο όμιλο, 
τότε είστε οι ιδανικοί/ες υποψήφιοι/ες.

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

Network Development Manager

Reporting to: VP Global Rollouts 
Location: Athens, Greece with international travel 
Salary: Market salary based on experience 
Availability: Immediate

Job description: We are currently in the process of 
expanding of expanding our European sales team and 
are looking for an intelligent, passionate, hardworking 
self-starter for our Athens office.

This role will be in the network development team, 
responsible for (i) building a pipeline around key existing 
customers; and (ii) moving companies through the sales 
pipeline through to closed sale. The network development 
manager will also be responsible for account management 
of key customers in the EMEA region.

Day-to-day: 
•Build a pipeline of key Shipowners, traders  
and end receivers around agreed trade  
lanes including providing introductory 
presentations, online demos, explaining 
the benefits of eDocs, answering questions, 
overcoming concerns, etc. 
•Move target customers through sales pipeline 
through to close and handover to the delivery 
team. Monitor the delivery of key customers  
and undertake an account management  
role for them post-onboarding. A large part  
of this involves the significant challenge  
of overcoming a naturally conservative industry’s 

reluctance to change and explaining how eDocs 
benefit them. 
•Coordinate with other offices to identify target 
customers and share best practice sales  
and account management practices. 
•Track information about potential eDocs use. 
•Frequently travel to meet with potential  
and existing customers 
•Professionally represent essDOCS at industry 
events, shows, customer meetings and workshops. 
•Keep up to date and record all customer 
interactions in our CRM 
•Collect customer feedback and market research

Desired skills & expertise: 
•3+ years of work experience in B2B SaaS sales 
or account management is a must 
•Bachelor’s degree or equivalent work experience 
•Excellent English listening, verbal, and written 
skills. Additional languages beneficial 
•Excellent people skills to interact with customers 
and colleagues, many of which are in remote 
locations 
•Ambitious, quick learning, passionate  
self-starter who is looking for a new challenge

Contact us: 
•Send CVs and covering letters to the following 
e-mail: katerina.anagnostara@essdocs.com

Από μεγάλη πολυεθνική εταιρία παραγωγής χρωμά-
των αυτοκινήτου και συναφών προϊόντων ζητείται:

Στέλεχος Πωλήσεων 

Για την προώθηση των προϊόντων στο γερμανόφωνο 
χώρο. 

Το στέλεχος θα εδρεύει στη Γερμανία και θα βρίσκεται 
σε άμεση επαφή με την εταιρία στην Ελλάδα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της Γερμανικής γλώσσας-Αγγλική 
γλώσσα επιθυμητή 
•Μέση ή ανώτερη εκπαίδευση 
•Eυχέρεια ταξιδιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Παρέχονται: 
•Αξιόλογος μισθός 
•Iδιωτική ασφάλεια 
•Bonus 
•Έξοδα διαμονής και μετακινήσεων.

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

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

Πωλητή/τρια Χονδρικής Πώλησης

Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του  υπάρχοντος 
πελατολογίου σε Αττική και επαρχία.

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

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

Πωλητές

Για τα υποκαταστήματα της εταιρείας στα Δυτικά & 
Νότια προάστια,  με στόχο την ανάπτυξη και εξυπη-
ρέτηση πελατολογίου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες - ομαδικό πνεύμα -  
επικοινωνιακός 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος

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

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

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά:

Πωλητή Γραφικών 
Τεχνών - Αθήνα

Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον τρία 
χρόνια 
•Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ευελιξία στα ωράρια εργασίας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Τίτλο σπουδών σε marketing ή επικοινωνία 
•Αν είστε κάτοχος τιμολογίου παροχής υπηρεσιών 
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Ειδικές γνώσεις στο χώρο της συσκευασίας 
•Γνώση Αγγλικής

Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστική πολιτική πωλήσεων 
•Αυτοκίνητο 
•κινητό τηλέφωνο και tablet 
•Κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου  
(βενζίνη, service,κλπ) 
•Ποσοστά επί των πωλήσεων 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης 
•Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
•Πελατολόγιο
Συστάσεις απαραίτητες. Καλό είναι να επισυνάπτεται 
πρόσφατη φωτογραφία. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@lyhnia.gr, fax.: 210-3425967 , τηλ: 210-
3410436, πληρ. Κος Βγόντζας Αθανάσιος.

Στην TASTY FOODS ζητάμε να καλύψουμε τη θέση 
του/της:

Πωλητή / Πωλήτριας

Για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά 
σημεία πώλησης στο νομό Ξάνθης.

Προσόντα/απαιτήσεις: 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων 
•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 στο νομό Ξάνθης

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/8v9XNE

Randstad Hellas is seeking to employ:

 Area Sales Manager

On behalf of its client, a company leader in its sector.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Implements the sales strategy agenda  
and manages the POS in order to targets 
•Coordinates and executes efficiently  
the channel development plan of POS,  
so as to achieve optimal coverage  
of the area and leverage its potential 
•Organizes the daily visit plan in collaboration 
with the merchandisers’ team, in order to develop 
and maintain business relations with retailers 
•Achieves sustainable alliance between  
the company and the retailers, including store 
outline and merchandising standards 
•Prepares sales reports by collecting, analyzing 
and summarizing information 
•Communicates the KPIs regularly, setting 
benchmarks and providing feedback,  
as well as ensuring that corrective action plans 
will be applied upon if it is necessary 
•Supports the POS management by sharing best 
practices and initiating training and development 
actions 
•Initiates product portfolio improvements  
or merchandising activities, by remaining  
current on industry trends and market  
dynamics

Προσόντα/requirements: 
•Bachelor’s degree in business administration/
marketing/finance 
•Minimum 4 years experience a similar position 
•Excellent written and verbal communication 
skills in Greek and English language  
•Proficient user of MS Office  

•Customer service orientation with commitment 
to quality 
•Results-driven, self-motivated with passion, 
energy and a positive attitude  
•Excellent presentation skills 
•Strong analytical planning and organizational 
skills  
•Ability to work independently and as part  
of a team to meet deadlines  
•Willingness to travel 
•Valid driving license  
•Fulfilled military obligations (for male 
candidates)

Προσφορά/offer: 
•Competitive salary & bonus 
•Excellent working environment 
•Company car & mobile 
•Opportunities to grow professionally

Πληροφορίες/information: 2310 414731

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

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

Send your CV to the following link: http://goo.
gl/6NPe8J. All applications are considered strictly 
confidential. Follow us on: LinkedIn, Facebook, 
Twitter.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στέλεχος Προώθησης Φαρμακευτικών  

και Καλλυντικών Προϊόντων  
(κωδ. 1284ΣΠΘ) - Θεσσαλονίκη

Η ICAP, για λογαριασμό πελάτη της, ανερχόμενης 
εταιρείας φαρμακευτικών και καλλυντικών προ-
ϊόντων, αναζητά έμπειρο επαγγελματία, με κύρια 
αρμοδιότητα την προώθηση των προϊόντων της σε 
ιατρούς και φαρμακοποιούς της Βορείου Ελλάδος.

Προσόντα & δεξιότητες: 
•Απαραίτητη η εμπειρία σε παρόμοια θέση  
και αντικείμενο, ή ως ιατρικός επισκέπτης  
σε δερμοκαλλυντικά 
•Σχετικές σπουδές, θα θεωρηθούν επιπρόσθετο 
προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Αρκετά καλή γνώση Αγγλικών 
•Πειθαρχία, αυτοπαρακίνηση, έμφαση στην επίτευξη 
στόχων και στην ικανοποίηση του πελάτη.

Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
(μισθός, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό).

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/BXxpMx. Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ 
Πωλήτριες

Νεαρής ηλικίας με πραγματική όρεξη  για δουλειά 
από αλυσίδα τροφίμων.

•Γνώσεις Η/Υ θα εκτιμηθούν. 
•Περιοχή Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: staff@natali.gr
 

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ εστιάζει 
στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την οργάνωση 
των τμημάτων - τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστά-
σεων - την εντατική εκπαίδευση και ειδίκευση του 
προσωπικού της. Απώτερος σκοπός της εταιρίας η 
διασφάλιση μιας γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και 
η άψογη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα 
τη φιλοσοφία αυτή η εταιρία ‘’MIKEL’’ προκειμένου 
να επανδρώσει το νέο της κατάστημα στην Περαία 
Θεσσαλονίκης, ζητά προσωπικό ηλικίας 20 - 35 ετών 
για τις παρακάτω θέσεις:

Υπεύθ. Καταστήματος, Service 
Barista,Ταμία & Κουζίνα

Αποστολή βιογραφικών (με επισυν. φωτογραφία) 
στο e-mail: hr@mikelcc.gr, fax:2410-534020, 
τηλ.2410-255260.

Ο όμιλος MARKET IN, είναι μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με πάνω από 
100 σούπερ-μάρκετ, franchise καταστήματα και πε-



Το ξενοδοχείο Poseidon Hotel & Suites στη Μύκονο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Οδηγό

Η εταιρία Ancient Greek Sandals S.A. αναζητά εργαζόμενο/η για κάλυψη θέσης εργασίας στο τμήμα:

Διαχείρισης Παραγγελιών 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Τόπος εργασίας: 
•57ο Χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση γραφής και ομιλίας αγγλικής 
γλώσσας (απαραίτητα Proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Ομαδικότητα, οργανωτικότητα 

•Αντίληψη/κατανόηση 
•Εργατικότητα  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Υποψήφιοι που έχουν ζήσει και εξασκήσει 
τα αγγλικά τους στο εξωτερικό 
•Κάτοχοι μεταφορικού μέσου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
d.fotinos@buffalo.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική άδεια οδήγησης Δ΄κατηγορίας 
με Π.Ε.Ι. & ταχογράφο 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνισή & συμπεριφορά 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων 
•Διαμονή, διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
poseidon@otenet.gr

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο 
της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο καλλυντικών της 
στον Αυλώνα:

Quality Control Manager - Qualified Person   
(Κωδ. QCM_052015)

Ο κάτοχος της θέσης 
θα ανήκει στο τμήμα quality 
control laboratory, θα 
αναφέρεται στον head 
of quality management 
και θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Ανασκόπηση και εφαρμογή 
των μεθόδων ανάλυσης 
πρώτων υλών, υλικών 
συσκευασίας και τελικών 
προϊόντων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις πελατών και αρχών. 
•Έκδοση των πιστοποιητικών 
ανάλυσης. 
•Παρακολούθηση 
προγράμματος βαθμονόμησης 
και συντήρησης αναλυτικών 
οργάνων του εργαστηρίου. 
•Προγραμματισμός 
και συντονισμός διεξαγωγής 
των χημικών και 
μικροβιολογικών αναλύσεων. 
•Αξιολόγηση και επικύρωση 
αναλυτικών μεθόδων, method 
transfer, προγραμματισμός 
& εποπτεία εκτέλεσης, 
στην περίπτωση που ζητηθεί 
από πελάτη. 
•Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
και έκδοση τελικών reports. 
•Έκδοση διαδικασιών γραμμής 
που αφορούν τα εργαστήρια, 
σύμφωνα με τις σύγχρονες 
απαιτήσεις και τα GLPs. 
•Επαλήθευση εφαρμογής 
των απαιτήσεων GMP. 
•Επαλήθευση εφαρμογής 
των απαιτήσεων GMP 
των προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης 
(π.χ. cleaning validation). 
•Οργάνωση και συμμετοχή 

σε εκπαίδευση GMP 
•Χειρισμός και αξιολόγηση 
περιπτώσεων OOS/ OOT. 
•Διερεύνηση προβλημάτων που 
εμφανίζονται κατά την ανάλυση 
και επίλυση αυτών. 
•Πρόγραμμα ελέγχων 
περιβάλλοντος εργοστασίου- 
μικροβιολογικοί έλεγχοι. 
Ανάλυση διακυμάνσεων (trends) 
•Μελέτες σταθερότητας- 
πρόγραμμα, εποπτεία 
αναλύσεων, αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων. 
•Χειρισμός αντιδειγμάτων 
πρώτων υλών. 
•Προγραμματισμός 
και πραγματοποίηση 
παραγγελιών συσκευών, 
αντιδραστηρίων και θρεπτικών 
υλικών χημικού 
και μικροβιολογικού 
εργαστηρίου. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές 
και αξιολόγηση διερευνήσεων 
προμηθευτών πρώτων υλών 
και υλικών συσκευασίας. 
•Επικοινωνία με πελάτες 
και αξιολόγηση διερευνήσεων 
πελατών που σχετίζονται 
με θέμα εργαστηρίου. 
•Αξιολόγηση και επισκόπηση 
παραπόνων καλλυντικών 
και φαρμάκων που σχετίζονται 
με θέμα εργαστηρίου 
•Επισκόπηση, αξιολόγηση 
και έγκριση εγγράφων 
που αφορούν μειωμένο 
έλεγχο, sampling and testing 
delegation και υποστήριξη 
σε θέματα του QC 
που σχετίζονται με την Πολιτική 
POL-CQA-3 «Αξιολόγηση 

Προμηθευτών». 
•Εκπαίδευση των αναλυτών 
του χημείου στις εφαρμοζόμενες 
διαδικασίες. 
•Συμμετοχή στο πυλώνα 
της ποιότητας εφαρμόζοντας 
τις πρακτικές του “Lean Lab”. 
Έκδοση και εφαρμογή 
του Roadmap του Lean Lab.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Χημικός / βιολόγος/ 
φαρμακοποιός (ΑΕΙ) 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 
ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε βιομηχανία 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ / ERP 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 
•Project management 
•Διαχείριση ανθρώπινου 
δυναμικού 
•Εμπειρία σε περιβάλλον 
εργασίας υψηλών ρυθμών 
και απαιτήσεων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε παραγωγικές 
μονάδες φαρμάκων ή υγρών 
•Γνώσεις TPM-lean 
manufacturing  
Προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση & ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης σε πολυεθνικό 
περιβάλλον 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας

Παρακαλούμε όπως στείλετε 
πλήρες βιογραφικό  σημείωμα 
(αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης) μέσω του link: http://goo.
gl/zK20hI

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

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

Legal Counsel - Athens
If you are considering the challenge of a new role in a rapidly growing global company, our Legal 
Department is seeking a Legal Counsel with “can do spirit” to deliver excellent results together with 
our European legal team. This is an excellent opportunity to become a part of a great team with scope 
for long-term opportunity and rewards. We are offering a challenging position and the opportunity 
to grow with us.

Job description: You will be responsible for supporting the business by providing advice on a variety 
of matters as well as drafting and reviewing a wide range of commercial contracts. 

Responsibilities for the position mostly include: 
•Drafting official documents issued by the company. 
•Ensuring the legal compliance with local laws of the company’s activity, as well as monitoring 
and ensuring the compliance with the company’s internal policy related to legal issues. 
•Dealing with corporate issues. 
•Providing overall legal support and consultancy to different departments of the company. 
•Support in negotiations and review of commercial contracts and tender preparation. 
•Maintaining the relationship with the official authorities and obtaining the necessary certificates. 
•Support the HR department with respect to labor law issues. 
•Co-coordinating with external law firms and liaising with customers. 
•Preparation, negotiation and completion of all legal documentation with respect to all legal 
practice areas such as telecom law, IPR law, IT law, obligations law, contract law, company law, 
criminal law, employment law, immigration law and EU law. 
•Legal transaction support to other European platforms will also be required as needed.  
Qualifications: 
Qualifications we see as necessary for this position are: 
•Minimum 5 years of experience as legal counsel in a national/international company or law firms. 
•A minimum of bachelor degree in law. 
•Experience in commercial contracts, experience with IPR and labor law issues are preferable. 
•Excellent drafting and negotiation skills together with a strong commercial sense required. 
•Excellent interpersonal, written and oral communication skills and fluency in English. 
•Computer skills required: Proficient in Microsoft Office applications. Usage of Lotus notes is preferred. 
•Optimistic, patient and good skills of communication. 
•Available for frequent business trips.

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

Λογιστής για Πλήρη Απασχόληση - Πεύκη
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών ως λογιστής μηχανογραφημένου λογιστηρίου εταιρειών Α.Ε και Ε.Ε με 
καταστήματα λιανικής 
•Άριστη γνώση και εμπειρία βιβλίων Β’ και Γ΄ κατηγορίας, ΕΓΛΣ, φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
•Πολύ καλή γνώση εισαγωγών και ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
•Γνώση εργατικών / ασφαλιστικών και χειρισμού λογισμικών μισθοδοσίας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών Ms Office (Excel, Word) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους).  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:  
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου – τήρησης προθεσμιών 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα  
Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών & παροχών. 
•Δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  hr@sohosohosa.com,  κωδ. αγγελίας (1235).

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

Υπάλληλος Λογιστηρίου
Εκπαίδευση: Πτυχίο οικονομικών ή χρηματοοικο-
νομικής λογιστικής από ΑΕΙ. Μεταπτυχιακό από ΑΕΙ 
(επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας 
σε οργανωμένο λογιστήριο. 
•Γνώσεις μισθοδοσίας 

•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS 
Office, Internet) με βαρύτητα στο excel. 
•Άπταιστα αγγλικά. 
•Ικανότητα να διεκπεραιώνει πολλές διαδικασίες 
παράλληλα με προσοχή στη λεπτομέρεια.  
Aποστολή βιογραφικών απο ιστοσελίδα μας: 
www.mandoulides.edu.gr.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 22

ρίπου 2000 εργαζόμενους και αναζητά το κατάλληλο 
στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Διπλωματούχος Κρεοπώλης 
για Εργασία σε Συσκευαστήριο 

στο Μαρκόπουλο Αττικής (κωδ. BUS04/15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Ομαδικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr, fax: 2299 150 799. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να επισυνάψουν στο βιογραφικό 
τους σημείωμα, και τη φωτογραφία τους. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΙΑΤΡΟΙ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ»  επιθυμεί να προσλάβει:

Ιατρό Μικροβιολόγο 
Αθήνα

•Απόφοιτο ελληνικού ΑΕΙ έως 40 ετών περίπου, 
για την κάλυψη  αναγκών των μικροβιολογικών 
του εργαστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν τα  βι-
ογραφικά τους στη διεύθυνση: gratsikas.biotypos@
gmail.com

Ιατρός - Αθήνα

Με ειδικότητα παθολογίας ή γενικής ιατρικής για 
εργασία σε ιατρείο χρόνιων νοσημάτων.

Πλήρης απασχόληση, πενθήμερο.

Προσόντα άριστη γνώση αγγλικών  
και υπολογιστών, μη καπνιστής. 
Απολαβές 2.000€ μηνιαίως μικτά.

Βιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.com, 
τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3646084, 12.00 - 19.00 
εκτός Παρασκευής 10.00-17.00.

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

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους 
ή Πλαστικούς Χειρουργούς 

για Πλήρη ή Μερική Απασχόληση - Αθήνα

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

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

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Τραυματιοφορέας 

Αθήνα
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία  
•Ομαδικό πνεύμα- υπευθυνότητα-εργατικότητα 
•Επιθυμητός τίτλος σπουδών Β. Νοσηλευτή

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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εταιρεία «MED SEA HEALTH A.E.» ζητεί:

Μεταφραστή/τρια - Αθήνα

•Με άριστη γνώση Ελληνικής, Αγγλικής  
και Ρώσικης γλώσσας και εμπειρία  
στις μεταφράσεις επίσημων εγγράφων.

Προσφέρεται πενθήμερη, 8ωρη εργασία και μηνιαίες 
αποδοχές.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι, απόφοιτοι ανώτατων 
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ρωσίας.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
mshealth@otenet.gr

ΝΟΜΙΚΟΙ
Δικηγορική εταιρία ζητά:

Συνεργάτη Δικηγόρο 
με Σχέση Πλήρους Απασχόλησης - Αθήνα

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή αλλοδαπής νομικής σχολής  
με άδεια επαγγέλματος του Δ.Σ. Αθηνών ή Πειραιά 
(θα εκτιμηθεί η κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών 
σπουδών στο εμπορικό ή το αστικό δίκαιο) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε δικηγορικό 
γραφείο ή νομικό τμήμα επιχείρησης σε αντικείμενα 
του δικαίου των επιχειρήσεων και των εταιριών 
(όπως συμβάσεις από την άποψη του εμπορικού  
και του αστικού δικαίου, εταιρικό δίκαιο, ακίνητα, 
τραπεζικές συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις κ.ά.) 
και με σχετική δικαστηριακή και συμβουλευτική 
εμπειρία 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας (θα εκτιμηθεί η καλή γνώση  
και της γαλλικής γλώσσας) 
•Ικανότητα χειρισμού βασικών προγραμμάτων Η/Υ.

Επικοινωνία: ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Σίνα 
11, 10680 Αθήνα, e-mail: info@pslex.gr, τηλ. 210 
3630880, φαξ 210 3609808.

Junior Tax Lawyer 
Part time - Athens

Callamus is a boutique corporate services provider, 
established in 2009. With a network of partner 
offices strategically located throughout Europe, the 
Callamus team of dedicated accounting, finance and 
legal professionals will tailor tax efficient corporate 
structures to accommodate personal or corporate 
objectives.

Our four core lines of business are: tax and legal 
advice, fiduciary and accounting services, as well as 
company administrations services.

We are trying to develop innovative solutions for the 
individual needs of our clients. Providing excellent 
client service is at the heart of everything we do.

Job description: 
•Drafting wills for international clients/estate 
planning/inheritance law 
•Drafting business agreements & contracts 
•Producing legal opinions in tax & business law 
matters 
•Drawing up company resolutions as well 
as corporate documents 
•Carrying out any correspondence in English  
& Greek 
•Notarization of documents 
•Providing legal services for corporate and private 
clients

Qualifications: 
•1-3 years of relevant working experience 
•University degree in law from a British university 
is a must 
•Member of the Greek bar association is a must 
•Postgraduate studies in administrative,  
tax and corporate law is a plus 
•Top communication skills both in Greek  
and English 
•Computer literate 
•Team building skills/thinking outside the box person

Send your CV to the following e-mail: dt@callamus.com

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ο όμιλος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων «ΒΙ-
ΟΤΥΠΟΣ» ζητά να προσλάβει:

Τεχνολόγο Ακτινολογικού

•Ηλικίας μέχρι 30 ετών, απόφοιτο ΤΕΙ ή ΙΕΚ,  
για την κάλυψη  αναγκών της Ιατρικής μονάδας  
στο Αιγάλεω.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι/ες με προϋπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα  βιο-
γραφικά τους στη διεύθυνση: gratsikas.biotypos@
gmail.com

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

Ρωσόφωνο Μηχανικό 
Πωλήσεων - (κωδ. 2415)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Ρωσικής γλώσσας  
(επίπεδο proficiency) 

•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές  
ικανότητες, ομαδικότητα
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 
μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο,  
γυμναστήριο & playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
12/06/2015, υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο υπο-
ψήφιο  για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων 
(Κωδ. Θέσης EL 5/15) - Μαρκόπουλο

Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή τεχνικής επαγγελματικής 
σχολής 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων 
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές ή βιομηχανικές  
εγκαταστάσεις θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Υπευθυνότητα & ομαδικό πνεύμα
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο  
e-mail: p.papadavid@market-in.gr, fax: 2299 150 
799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites ζητά 
να προσλάβει για τη σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2015:

Τεχνικό Συντηρητή 
Ξενοδοχείου - Mύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, 
συντήρησης πισίνας 
•Γνώση Αγγλικών
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για το εργοστάσιο της στο Μαρκόπουλο 
Αττικής:

Αποθηκάριο (κωδ. ΑΙΕ-231)

Περιγραφή θέσης:  
•Συντονισμός παραλαβής, ελέγχου και ταξινόμησης 
εμπορευμάτων 
•Διαχείριση των εμπορευμάτων σε στοκ  
και διενέργεια απογραφών 
•Παρακολούθηση προετοιμασίας και ταξινόμηση 
παραγγελιών 
•Διαχείριση του χώρου προς αποθήκευση
Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Χειριστής κλαρκ 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, συνέπεια  
και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
Προσφέρουμε:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Πλήρης απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης
Εάν είστε άτομο με επαγγελματικές φιλοδοξίες και 

καλύπτετε  τα παραπάνω προσόντα αποστείλατε το 
βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (ΑΙΕ-531) στο fax: 210 3482899.τηλ: 210 
3482800, e-mail: personnel@mediastrom.gr, υπ’ όψιν: 
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπεύθυνο Αποθήκης - Aθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων  
και ανταλλακτικών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση

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

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

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Διανεμητές Εντύπων 

(Κωδικός Αγγελίας. C33)

Η θέση αφορά διανομή εντύπων, καταλόγων και εφη-
μερίδων, πελατών της εταιρίας, σε διάφορα σημεία της 
Αττικής. Συνεργασία καθημερινά με τον προϊστάμενό, 
και μεταφορά στο πεδίο με εργασία 09:00 - 14:30. 
Δυνατότητα εργασίας Σαββάτο και Κυριακή.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Θετική προσωπικότητα και θέληση για εξωτερική 
εργασία

Προσφέρονται: 
•Μηνιαίες αποδοχές περίπου 500€ 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε προϊστάμενο διανομής

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας 
τον κωδικό, μέσω e-mail: info@media-plus.gr

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

 Βοηθό Μάγειρα
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή απαραίτητα  
διετής προϋπηρεσία

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

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

 
Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη 
•Γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία από 19-28 ετών 
•Εμφανίσιμη/ος - με νεανική μοντέρνα εμφάνιση 
και στυλ 
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική 
απασχόληση

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα  
σταθερό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με επισύναψη απαραί-
τητα και φωτογραφίας μόνο μέσω e-mail στο: ari.
vezene@gmail.com. Επισκεφτείτε μας στο www.vezene.gr

 
Το Royal ξενοδοχείο που λειτουργεί όλο το χρόνο στη 
Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Bartenders

Με απαραίτητη προϋπόθεση: 
•Άριστη γνώση στη παραγωγή καφέ και cocktail 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Τυχόν γνώση 
2ης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου. 
•Υψηλός βαθμός επικοινωνίας και συνεργασίας.

Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: cv@royal-hotel.gr



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

Account Manager Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
Κωδ. Θέσης: AMCS15 - Αθήνα

Area Manager - Αθήνα
H “The Franchise Co” για λογαριασμό πελάτη της, 
δίκτυο με δυναμική παρουσία στο χώρο της εστίασης, 
επιθυμεί να προσλάβει area manager. Ο υποψήφι-
ος είναι ένας δυναμικός επαγγελματίας, κάτοχος 
πτυχίου ΑΕΙ (διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, 
μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται επιθυμητός) και 
προϋπηρεσία τουλάχιστον για 2 έτη σε θέση ευθύνης 
στους χώρους της διοίκησης δικτύων λιανικής και 
ιδιαίτερα από το χώρο της εστίασης.

Ο ιδανικός συνεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες 
ικανότητες επικοινωνίας, ηγεσίας ομάδων, διαπραγ-
ματεύσεων, αντίληψης οικονομικών μεγεθών καθώς 
και ουσιαστική γνώση της αγοράς της εστίασης και 
της διαχείρισης αλυσίδων λιανικής.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Παρακολούθηση εταιρικών και franchise 
καταστημάτων δικτύου λιανικής 
•Σχεδιασμός για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων 
των καταστημάτων & επιτυχημένη υλοποίησή της 
•Καθοδήγηση, ανάπτυξη & βελτίωση της απόδοσης 
των στελεχών του δικτύου λιανικής 
•Έλεγχος και παρακολούθηση λειτουργίας 
και διαδικασιών 
•Παρακολούθηση εφαρμογής προγραμμάτων 
& ενεργειών marketing & trade marketing 
για την ενίσχυση των αποτελεσμάτων 
των καταστημάτων 
•Επίτευξη στόχων που του έχουν ανατεθεί 
από την ανώτατη διοίκηση της εταιρείας. 

•Ανάπτυξη δράσεων που συνεισφέρουν άμεσα 
στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας 
σε επίπεδο αύξησης κύκλου εργασιών 
& βελτίωσης της κερδοφορίας των σημείων 
•Παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση 
των τάσεων και των αλλαγών στην αγορά 
και τον καταναλωτή.  
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
μάρκετινγκ ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία και επιδόσεις 
τουλάχιστον 2 ετών σε διευθυντική θέση 
διαχείρισης δικτύου λιανικής 
•Εμπειρία από το χώρο της εστίασης 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας 
με όλα τα επίπεδα διοίκησης 
•Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού 
εργασιών 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών 
και Microsoft Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 
πελατοκεντρική αντίληψη.
Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών και άριστες προοπτικές εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ανα-
λυτικά βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη AM/A 
στην παρακάτω διεύθυνση: hr@tfc.gr

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη: 
•προώθησης των προϊόντων & των υπηρεσιών 
της εταιρίας σε νέους και υφιστάμενους 
εταιρικούς πελάτες. 
•παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης με σκοπό τη διατήρηση 
αλλά και την ανάπτυξη / διεύρυνση του εταιρικού 
πελατολογίου της εταιρίας.  
Ο κατάλληλος υποψήφιος έχει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 
3 ετών σε τμήμα εταιρικών πωλήσεων (B2B) 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εμπειρία 
σε ανάλυση αναγκών πελατών και προσφοράς 
αντίστοιχων λύσεων. 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση. 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων. 

•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας. 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης 
αποφάσεων. 
•Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, 
όγκου εργασίας και πολλαπλών εργασιών. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Άριστη γνώση χρήσης Ms Office. 
•Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας 
(γραπτός και προφορικός λόγος).  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Όλα τα απαραίτητα για τη θέση εργαλεία 
δουλειάς 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://goo.gl/Tf2156

ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. Μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης με έδρα το 
Χαλάνδρι ζητά να προσλάβει:

Οδηγό Ασθενοφόρου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. 
•Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω  καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο 
e-mail: infoatt@nefrologiko.gr, υπόψη κ. Χ.Α.

GENEPHARM S.A., a leading european generic pharmaceutical company, with an impressive international 
customer base, seeks to appoint:

Senior Regulatory Affairs CMC Officer 
(Ref: CMC/RA) - Pikermi

The position resides within the 
regulatory affairs department 
and it involves new and marketed 
products support as it pertains 
mainly to writing, compiling, and 
maintenance of the quality and 
technical section.

The candidate is expected to 
remain current with regards 
to regulations, guidelines and 
policies for the pharmaceutical/
manufacturing areas and to assist 
in interpreting and advising on the 
complex and evolving regulatory 
CMC requirements.

Major responsibilities 
include, but are not limited 
to, the following: 
•Coordinating, compiling 
and reviewing CMC (quality) 

data package for appropriate 
and complete documentation 
•Communicating with internal 
& external parties to obtain 
required supporting documents 
data for compilation of the CTD 
dossier, supplements/variations, 
responses to authorities 
questions etc., maintaining 
timelines of projects 
•Supports transfer of 
procedures to manufacturing 
•May provide regulatory CMC 
expertise during negotiations 
and interactions with regulatory 
agencies  
The applicant should have: 
•At least bachelor’s degreein 
pharmacy, chemistry 
or related scientific discipline 

with minimum 5 years 
regulatory experience in similar 
position. 
•Excellent knowledge of English 
both written and oral 
•Be able to handle multiple 
tasks/projects, meeting 
deadlines  
The company offers: 
•Competitive salary 
•Training and development 
opportunities
Candidates who believe they meet 
the above requirements are invited 
to send their CV in English to the 
address: GENEPHARM S.A., 22C 
Marathon Avenue, 19009 Pikermi, 
fax: 210.60.39.402 or via e-mail 
to the following e-mail: hr@
genepharm.com

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

Έμπειρο Λογιστή
•Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας( διπλογραφικά) 
•Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων 
•Τήρηση βιβλίων αποθήκης και παραγωγής 
•Εισαγωγικές-ενδοκοινοτικές αποκτήσεις- 
παραδόσεις 
•Φορολογικά-εργατικά-ασφαλιστικά 
•Μισθοδοσία-πρόγραμμα epsilon net  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Σπουδές σε Α.Ε.Ι. λογιστικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Δυνατότητα υπογραφής οικονομικών 
καταστάσεων Α΄ τάξης. 
•3-6 έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας 
σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε οργανωμένο 
λογιστήριο εισαγωγικής επιχείρησης. 
•Άριστη γνώση Η/Υ 

•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Ιταλικών θα θεωρηθεί προσόν 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξη 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο 
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/tH8F95. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

Tο ξενοδοχείο AGAPI BEACH, μέλος του Sbokos Hotel Group,  στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ζητά να 
προσλάβει προσωπικό, πλήρους απασχόλησης για την παρακάτω εποχική θέση εργασίας:

Μάγειρας B’ (Κεντρική Κουζίνα)
Απαραίτητα προσόντα: 
•2-3 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη 
θέση ξενοδοχείου 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
τέχνης 
•Γνώση διαδικασιών ISO 9001, 
HACCP 

Κύρια καθήκοντα: 
•Παρασκευή ζεστής και κρύας 
κουζίνας 
•Υποστήριξη σε a la carte 
εστιατόριο 
•Εργασία σε χώρο show 
cooking

Κατάθεση-αποστολή βιογραφικών 
υπόψη Κoυ Μποκέα Μενέλαου 
- human resources manager, 
SBOKOS Hotel Group, Μαλικούτη 
1α, 71202, Ηράκλειο, e-mail: hr@
sbokoshotels.gr. Τηλ. +30 2810-
334034, fax: +30 2810 334037.

Deputy Service Manager
The marine survival systems manufacturer “Norsafe Watercraft Hellas” a member of Norsafe group is 
looking for deputy service manager.

Education and experience (competence): Technical/economic. experience within the industry and/
or other education combined with several years experience in a similar position, good commercial, 
technical and computer skills, ability to express him/herself fluent both in writing and verbally in English.

Duties and responsibilities: 
•Responsible for customer contact and project follow-up 
•Tenders and negotiations in regard to sales of upgrade and service jobs 
•Contract signing in regard to service assignments 
•Participate in meetings regarding selection of strategic service partners for the Norsafe group 
•Follow-up that service engineers have the necessary training/certifications/authorizations 
•Responsible for quality audit of service partners in the region 
•Provide basic data for invoicing 
•Budget and follow up for the service station 
•Processing of customer complaints 
•Other relevant tasks if needed

The candidates will work in a stable multinational company having great chance for personal and 
professional development. If the candidate lives near to Thebes, it will be a privilege.

Please send your CV in English to the following e-mail: hr.nwh@norsafe.com, website: www.norsafe.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερ-
μανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά: 

Χειριστή Μηχανημάτων 
στη Βιομηχανία 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώσεις Γερμανικών σε επίπεδο A2+  
•Εμπειρία στο χειρισμό και προγραμματισμό  
μηχανημάτων επιθυμητή 
•Εμπειρία στο χώρο της αποθήκης είτε σχετικές 
σπουδές επιθυμητά 
•Καλή φυσική κατάσταση 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα 

Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη εργασία - μισθός /ασφάλιση βάσει 
 γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών αυστηρώς σε μορφή Europass/
αρχείο Word/με φωτογραφία με κωδικό ANMAB 
στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα στο e-mail: info@
md-hellas.gr. Επικοινωνία: 2810 330009.

 
Η Scorpios Security με έδρα την Κηφισιά ζητά έμπειρο:

Τεχνικό - Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων 
Ασφαλείας καθώς και Υπηρεσιών Φύλαξης 

και Ηλεκτρονικό Τεχνικό

•Με εμπειρία σε εγκαταστάσεις συστημάτων 
ασφαλείας σε μεγάλα έργα.  
•Εμπειρία σε μελέτες καθώς και πωλήσεις  
συστημάτων ασφαλείας καθώς και υπηρεσιών. 

Καθήκοντα: 
•Καθημερινές επισκέψεις σε βιομηχανικούς  
πελάτες για προώθηση των προϊόντων της εταιρίας, 
για εξέρευση και ανάπτυξη του πελατολογίου. 
•Εργατικός και επικοινωνιακός και προσήλωση 
στην επίτευξη των στόχων 
•Απαραίτητα άδεια Α’ κατηγορίας εν ισχύει. 
•Ηλικία από 25 ετών έως 45 ετών. 
•Απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία  
σε εταιρίες security. 
•Απαραίτητες συστάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την αποστολή βιογραφικού είναι η τήρησή  
των ανωτέρων.

Άμεση πρόσληψη. 
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.
gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 8070427.

 
Senior Project Engineer 

(Oil & Gas) - Athens

Optimal Business Action on behalf of its client, 
an international oil & gas company, is currently 
seeking for a senior project engineer for a 14 month 
contract offshore oil platform construction project.

As part of the operator’s project team, the senior 
project engineer will play a key role as a senior 
counterpart to the project director, project team and 
other stakeholders. He/she will be responsible for 
providing technical, commercial and safe execution 
of tasks as directed by the project director and 
engineering manager.

Main responsibilities: 
•Manages progress of the detailed design 
(performed in London) and ensures key 
deliverables are produced on time in accordance 
with the operator’s content and quality 
requirements 
•Reviews and coordinates distribution  
of documentation produced by the detailed 
designers 
•Contributes to design optimization and outside 
of the box thinking for cost effective construction 
methods 
•Prepares scopes of work based on the design 
specifications for platform and topside onshore 
fabrication tenders, and preparation of bid 
tabulations. 
•Ensures proper handover and briefing of design 
documentation to the topside and platforms 
fabricators 
•Manages and coordinates the onshore 
fabrication, playing an active role in development 
of the fabricator execution methods and 
ensuring company supplied items are delivered 
in sequence with the fabricators construction 
schedule 
•Monitors fabricators progress against planned, 
and identification of risks to safety/and delivery 
schedule 

•Maintains quality of workmanship requirements, 
close liaison with operators and fabricators  
QA/QC management systems and personnel 
•Reviews installation team procedures 
•Develops aspects of the project fabrication 
strategy, execution planning and contracting 
strategy 
•Develops and issues documents to communicate 
installation sequencing, schedule timings  
and resource requirements to project 
management and engineering leads, procurement 
and the construction site management  
and supervision 
•Develops and issues project specific site 
procedures and work practices as necessary 
•Reviews of all safety plans/HAZIDS/risk 
assessments and safety briefings

Requirements: 
•BSc degree in mechanical, civil or naval 
engineering 
•Minimum 5 years prior experience  
in engineering, construction and craft personnel 
in offshore projects ideally within oil and gas 
sector with contractors (building platforms, 
tanks, pipelines etc.) 
•Experience in international, ideally in fast-track 
projects will be considered as an asset 
•Specialization in fabrication of offshore 
structures/ships will be a plus 
•Fluent English 
•Knowledge of engineering software 
•Knowledge and experience in multiple aspects 
of project management and project control 
activities 
•Technical knowledge of contract administration 
and cost/scheduling relating to platform 
construction activities 
•Excellent planning & organising skills 
•Excellent communication skills 
•Flexible approach 
•Influencing and leadership skills 
•Team spirit, providing full support to colleagues 
•Frequent traveling to various locations 
(fabrication yards, offshore locations etc.)
Benefits: This role attracts an excellent remuneration 
package and accommodation allowance in construction 
sites in addition to the working for a renowned 
International player within oil & gas industry and 
a full-cycle offshore platform project.

Send your CV to the following link:  
https://goo.gl/RF03sD

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

Χειριστές Μηχανών Παραγωγής/Συσκευασίας 
Κορωπί - (κωδ. θέσης: 722/48486)

Περιγραφή θέσης: 
•Χειρισμός των μηχανών παραγωγής/συσκευασίας 
•Τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τους κανόνες 
καλής παρασκευής, υγιεινής και ασφάλειας 
•Διασφάλιση καθαριότητας του χώρου εργασίας 
•Διαχείριση των ημερήσιων εγγραφών

Προφίλ υποψηφίων: 
•Απόφοιτοι λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ μηχανολογίας,  
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμών 
•Ένα (1) έτος εμπειρία στο χειρισμό γραμμών  
συσκευασίας ή μηχανών παραγωγής 
•Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας (Lower) 
•Εξοικείωση στον χειρισμό Η/Υ 
•Καλή παρουσία και διάθεση για εργασία 
•Συνέπεια και οργάνωση

Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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 210-6180376, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 
15124 Μαρούσι.

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

Η Invest Foods Ltd είναι μια κορυφαία εταιρεία 
στον κλάδο των τροφίμων με έδρα το Κουμάνοβο 
στην ΠΓΔΜ. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρεί-
ας είναι η επεξεργασία και εξαγωγή κατεψυγμένων 
(IQF) οπωροκηπευτικών και φρούτων (πιπεριά, πράσο, 
κρεμμύδι, ντομάτα, βύσσινο κλπ), απευθυνόμενο σε 
πελατολόγιο σε όλη την Ευρώπη. Στους υφιστάμενους 
15 ψυκτικούς θαλάμους δύναται να αποθηκευτούν και 
να διατηρηθούν ετησίως άνω των 7.000τον κατεψυγ-
μένων προϊόντων. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και 
λειτουργεί σε απόλυτη συμμόρφωση με το πρότυπο 
ISO 22000 (www.dsfoods.com.mk). Ζητείται:

Υπεύθυνος Εργοστάσιου 
(Ref: INV01/15)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Κατ’ ελάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία 
κατεψυγμένων τροφίμων 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ  
•Ικανότητα στην αποτελεσματική διοίκηση,  
οργάνωση, και προγραμματισμό εργασίας  
του ανθρώπινου δυναμικού και διαχείριση  
του εξοπλισμού-μηχανημάτων 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας 
•Εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων  
και διαδικασιών ποιότητας σύμφωνα  
με τα απαιτούμενα εφαρμοζόμενα πρότυπα. 
•Άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλική 
γλώσσας, ιδιαιτέρως της σχετικής εμπορικής, 
συμβατικής & τεχνικής ορολογίας. 
•Επιπρόσθετη γνώση γλωσσών της πρώην  
Γιουγκοσλαβίας (FYROM, Serbian, Bulgarian etc) 
επιθυμητή. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών  
(MS-Office applications, ERP) 
•Δυνατότητα μόνιμης εργασίας στο εξωτερικό,  
με έδρα Kumanovo, FYROM
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sales@dsiskra.com.mk

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

Τεχνικό Διευθυντή (Code: ΜPC)

Κύρια προσόντα: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου  
μηχανικού ανώτατης σχολής ελληνικού  
ή διεθνούς πανεπιστημίου 
•7ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές  
εγκαταστάσεις και κτιριακές οικοδομικές εργασίες 
(κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης, βαφές, 
μονώσεις κλπ) επιθυμητή σε ξενοδοχεία  
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Γνώση εφαρμογής διαδικασιών υγιεινής  
και ασφάλειας 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση autocad 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και ομαδικής συνεργασίας

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

 
Mechanical Engineer 
1500018X - Athens

For our department WTG Engineering, EMEA 
- Southern Hub we are currently looking for a 
mechanical engineer to join our team based in Athens.
Description: The main tasks our department is 
responsible for are day to day technical support 
to service operations (troubleshooting), customer 
interfacing for technical issues related to service 
business, providing engineering support on locally 
developed solutions for the existing fleet as well as 
leading changes on the existing fleet by providing input 
in centralized processes (CIM, ECR, projects), ensuring 
deployment of technical solutions to sites and taking 
care of correct SW and parameter settings on sites.
Responsibilities 
•Technical support on troubleshooting  
of mechanical components, especially drive train. 
•Act as a liaison between service Vestas  
and R&D department Vestas wind system A/S  
to improve turbine performance 
•Act as a liaison between field personnel, 
vendors, customers, and continuous improvement 
management\R&D 

•Prepare technical reports including root cause 
analysis for failed components  
(mainly main components) in order to improve 
turbine performance. 
•Act as liaison between Vestas service  
and customers for questions and claims related 
to mechanical components. Attend customer 
meetings with technical content. 
•Create and deliver technical presentations  
to internal and external customers. 
•Ability to provide support to the legal department 
on technical issues related to mechanical 
components. 
•Support sales process for mechanical components. 
•Maintains professional and technical knowledge 
by attending educational workshops; reviewing 
professional publications.

Requirements: 
•Experience (2rs +) in mechanical system 
evaluation of a wind turbine 
•Bachelor degree in mechanical engineering 
•English & Greek language written and spoken

Skills: 
•Strong technical skills with emphasis in problem 
solving and root cause failure analysis 
•Microsoft Office and statistical software such  
as Weibull and Minitab 
•Able to multitask and prioritize daily work under 
a fast paced environment 
•Good communication and presentation skills

What we offer: You will join a wide well-experienced 
team directly in contact with the leading technology 
in wind power control and data analysis systems, 
with a detailed training program.

Send your CV to the following link:  
https://goo.gl/gEX6VQ

 
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 διαχείρισής του. Προσφέρει 
επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη σε εταιρίες που 
ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση στην κατανά-
λωση 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 ρεύμα-
τος έως και 40%. Στα πλαίσια της ανάπτυξής της ζητεί:

Ψυκτικό Μηχανικό (Εξωτερικό Συνεργάτη 
στην Περιοχή της Αττικής) - κωδ. ΨΠ 3

Αρμοδιότητες: 
•Αυτοψία στο χώρο του πελάτη 
•Προτάσεις λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης 
στον πελάτη 
•Υλοποίηση έργου σε πελάτες 
•Συντηρήσεις 
•Εγκαταστάσεις 

Προσόντα:
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός 3 ετών 
σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (εμπειρία σε 
BMS θα θεωρηθεί προσόν) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: jobs@
energo.com.gr

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

Υπάλληλο Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών 
 (Μηχανολόγο Μηχανικό) - Μεταμόρφωση

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.

Αρμοδιότητες: 
•After sales support, τεχνική υποστήριξη προϊόντων 
•Καθημερινή διαχείριση παραγγελιών πελατών 
•Τεχνική υποστήριξη τμήματος πωλήσεων 
•Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού. 
•Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων. 
•Δημιουργία τεχνικών εγχειριδίων και τεχνικών 
διαφημιστικών φυλλαδίων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ -κολλεγίου μηχανολογικής  
κατεύθυνσης. 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γραπτή και προφορική χρήση  
της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 



21Τρίτη 26 Μαΐου 2015

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

•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας

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

 
Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E. ζητά για άμεση πρόσληψη:

Προϊστάμενο Τμήματος 
Φανοποιείου - Αθήνα

Ηλικίας έως 45 ετών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε φανοβαφείο 
αυτοκινήτων 
•Γνώσεις στην εκτίμηση οχημάτων  
και στις ασφάλειες των αυτοκινήτων 
•Σωστή διαπραγμάτευση  
με τους πραγματογνώμονες 
•Άριστη επικοινωνία με τον πελάτη 
•Με αξιολόγηση των οικονομικών  
αποτελεσμάτων και της παραγωγικότητάς του 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες - 
επαγγελματική συνέπεια

Προσφέρονται: 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr
 

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων 
φωτισμού LED στην Ελλάδα και με μεγάλη εξα-
γωγική δραστηριότητα, επεκτείνεται και αναζητά:

Αρχιτέκτονα - Aθήνα

Για μηχανικό πωλήσεων στο τμήμα B2B  
της εταιρίας (CV/1).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Αγγλικά 
•Επικοινωνιακή ευχέρεια.

Παροχές: Μισθός και ποσοστά (CVA2).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: alavanti@
globitel.gr (με σημείωση του κωδικού θέσης).

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 
αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 
ζητά να προσλάβει για το κατάστημά της στο Κορωπί:

Τεχνολόγο Τροφίμων

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-
bakery.gr ή στο φαξ: 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις 
θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια. 

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

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - (HR 23368) 

Η θέση αφορά πλήρη και σταθερή απασχόληση. Η 
έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας.

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ. 
•Γνώσεις βιομηχανικών ηλεκτρολογικών υλικών. 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση σχεδιαστικού πακέτου E-PLAN 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ. 
•Ευχέρεια για ταξίδια στην Ελλάδα  
και στο εξωτερικό. 
•Εξοικείωση με κανονισμούς ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ, IEC. 
•5ετής προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Ομαδικό πνεύμα και άνεση στις επαγγελματικές 
σχέσεις.
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε ηλεκτρολογική μελέτη μηχανημάτων 
και βιομηχανικών έργων. 
•Γνώση σχεδιαστικού πακέτου Autocad.
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές. 
•Πολύ καλό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. 
•Εκπαίδευση και συνεχής εκμάθηση διαμέσου 
απασχόλησης σε μεγάλη ποικιλία τεχνικών έργων 
(projects). 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 
210 8210230.

 
Senior Analog / Mixed Signal Design 

Engineer (f/m) - Austria

Location: Villach  
Job code: 6024  
Start date: immediately
Energy efficiency - mobility - security - INFINEON 
- Our global team, with over 34.000 employees, works 
to improve energy efficiency, enables new mobility 
concepts and provides for security in our digital 
age. With our innovative semiconductors and system 
solutions we contribute to a more sustainable future.
Automotive division provides high quality, innovative 
electronics solutions for automotive market addressing 
the major growth driving trends, towards a more 
sustainable mobility in terms of reduced fuel consumption/
emissions, improved safety and affordability.
Job description: To enforce our team we are looking for 
an experienced analog / mixed signal design engineer (f/m).
In your new role you will: 
•design analog / mixed signal and power circuits 
(e.g. power management, transceiver circuits  
and analogue building blocks) 
•technically lead junior design engineers 
•be technically responsible for circuit optimizations 
•align with application engineering and product 
marketing

Your profile: You challenge and develop yourself and 
others and know how to use individual strengths. You 
are personally committed to the customer’s concerns 
and generate value with your ideas and solutions.
You are best equipped for this task if you have: 
•A university degree in electrical engineering, 
Microelectronic or comparable 
•Good English skills with German skills as a plus 
•8+ years of experience in automotive mixed 
signal and/or power design 
•Very good knowledge in Electronic CAD Software, 
Circuit Simulators and documentation software
This position is subject to the collective agreement for 
workers and employees in the electrical and electronics 
industry, employment group (http://www.feei.at/
kollektivvertraege/kv_tabelle/). A higher payment 
is negotiable depending on your expertise and skills.
Does this sound like just the right challenge for you? 
If so, we look forward to getting to know you! Send 
your CV to the following link: https://goo.gl/fzQPqe

 
Bonar Natpet is a leading producer and supplier of 
technical fabrics in the kingdom of Saudi Arabia. We 
develop and supply non-woven fabrics and fibers to 
a broad range of end markets. Job description for a:

Process Engineer

The successful candidate will be a skilled, energetic, and 
devoted engineer who is interested in being involved 
in the day to day manufacturing process and be a part 
of the management team responsible for carrying 
out the process design and operation of the plant.
The duties of the process engineer include,  
but are not restricted, to the following: 
Operate and improve production lines: 
•Support all production staff to run efficiently 
all process lines at the design production rate, 

according to quality specifications. 
•Learn, apply and improve all production related 
software. 
•Continuously reducing change over time  
and downtime. 
•Train effectively his colleagues.

Strategic contribution: 
•Understand and follow up all activities related 
to his job that are connected to the strategy  
of the company. 
•Propose the use of quality and process control 
systems that could be of strategic importance  
for the company, meaning that can have  
an important impact to customer satisfaction.

Leadership: 
•Watch closely the leadership style of the plant 
management and other colleagues, search  
for related training on line and live, get familiar 
with the leadership culture of the company.

Budgeting & cost control: 
•Beware of the plant’s cost structure and be always 
alert on how to reduce operational cost. 
•Calculate the cost of quality control and find  
the best balance between customer satisfaction 
and company’s performance.

Customer relationship management: 
•Liaise with key contacts inside the company  
to broaden the relationship, improve communications 
and ensure satisfaction of the customers. 
•Liaise with employees of the customers to solve 
efficiently problems and issues or help them 
design new or improved raw materials.

Skills: 
Qualification requirements: 
•University degree in chemical engineering  
with a high GPA.
The candidate should have minimum 4-6 years work 
experience as process engineer in plastics extrusion. 
Experience in textile/Non Woven Industry, mainly 
in the production of staple PP fiber and of needle 
punched nonwoven fabrics for geotextile applications 
will be an asset.

Send your CV to the following e-mail:  
tgkirgkis@bonarnatpet.com 

 
H φαρμακοβιομηχανία GENEPHARM που βρίσκεται 
στην Παλλήνη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Τμήματος Παραγωγής  
(κωδ.: Pr.S./05.15)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο διευθυντή 
παραγωγής και θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία 
και συντονισμό των διαδικασιών παραγωγής και των 
συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων της β’ βάρδιας.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος χημικός, χημικός μηχανικός  
ή φαρμακοποιός 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρουμε: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης  
σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης στη διεύθυνση: GENEPHARM AE, Λεωφ. 
Μαραθώνος 22 Γ, 190 09, Πικέρμι, Αττική, φαξ: 
210 6039402 ή με e-mail στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: hr@genepharm.com

Project Specialist 
Κωδικός Θέσης: PrSp30042015 - Αθήνα

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία 
στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, κατηρτι-
σμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και οργανωτικές 
δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη 
επιλογή των πελατών μας και το πετυχαίνουμε, επειδή 
μαζί μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την 
εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό 
και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα 
μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου / project specialist: Ο /Η project 
specialist, έχει την ευθύνη της διαχείρισης των στο-
χευόμενων έργων της εταιρείας. Επεξεργάζεται και 
διαχειρίζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει μέσω 
CRM προς τη δύναμη πωλήσεων αλλά και διατηρεί 
ενημερωμένο τον φάκελο του στοχευόμενου έργου 
στο CRM. Κινητοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους 
της εταιρείας, με σκοπό την ανάληψη του έργου.

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ ηλεκτρολογίας 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση των αγορών που δραστηριοποιείται  
η εταιρεία 
•Γνώση της προϊοντικής γκάμας 
•Εργοταξιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην 
εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκ-
παίδευση, με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρ-
μοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου. 
Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε, τη βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr, υπεύθυνη κ. 
Αλεξανδροπούλου.

 
H BIG SOLAR AE ζητεί να προσλάβει: 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Φωτισμού 
Led με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής 

Ο κάτοχος της θέσης θα παρέχει τεχνική συμβου-
λευτική υποστήριξη στους πελάτες, θα ασχολείται 
με την καταγραφή του υπάρχοντος φωτισμού, τη σύ-
νταξη φωτοτεχνικών μελετών και την υποστήριξη 
της υλοποίησης του έργου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office) 
•Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων  
φωτομετρίας (RELUX, DIALUX) 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο  
αντικείμενο τουλάχιστον 3ετή 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα,  
προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, 
αξιοπιστία, μεθοδικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Κάτοχος ΙΧ

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

 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Πολυτεχνείου - Aθήνα
Αρμοδιότητες: 
•Turn key project manager 
•Ηλεκτρολογικές μελέτες 
•Σύνταξη φακέλων προσφορών 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών 
•Έρευνα αγοράς

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πτυχίο πολυτεχνείου ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Εμπειρία σε μελέτες και σχεδίαση συστημάτων 
μέσης τάσης, αυτοματισμούς. 
•Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος  
(Caddy Electrical, AutoCAD κτλ…) 
•Όρεξη για μάθηση 
•Διαθέσιμος για ταξίδια 
•Έως 40 ετών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές με προοπτικές αύξησης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Βαθύτατες γνώσεις σε όλους τους τομείς  
των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. 
•Μοναδικές εμπειρίες σε πολύ εξειδικευμένες 
εφαρμογές του ηλεκτρισμού σε σταθμούς  
παραγωγής και υποσταθμούς υψηλής και μέσης 
τάσης & βιομηχανίες. 
•Ταξίδια σε όλη την Ελλάδα & στο εξωτερικό 
•Θα πρέπει να έχει όρεξη για μάθηση,  
να έχει μεγάλο αίσθημα υπευθυνότητας  
και να αφοσιωθεί βαθιά στο επάγγελμα.

Παρακαλώ, με μεγάλη έμφαση στα ανωτέρω, μόνο 
σοβαρές προτάσεις, μισθός συζητήσιμος. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: i.xaskis@xaskis.gr
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Waitress - Waiter - Aθήνα

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

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη δι-
εύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στη διεύθυνση 
e-mail: ops-director@president.gr, fax: 210 6924900.

Κόπτης Αλλαντικών και  Τυριών 
για Εστιατόριο - Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ηλικία έως 40 ετών. 
•Γνώση χειρισμού αλλαντοκοπτικής μηχανής. 
•Απαραίτητη η αντίστοιχη προϋπηρεσία σε τμήμα 
αλλαντοπωλείου. 
•Δεξιότητες πώλησης και προώθησης προϊόντων. 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα.

Παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων. 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Δυνατότητα εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικού  (απαραίτητη φωτογραφία) 
στο e-mail: ipelitari@agioli.gr

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

Α’ Μάγειρα

Για την καλοκαιρινή σεζόν 2015.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση,  
σε ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων, τουλάχιστον 3 - 5 ετών. 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και μεσογειακής 
κουζίνας. 
•Άριστη γνώση δημιουργίας γλυκών. 
•Ικανότητα κοστολόγησης και δημιουργίας menu 
και μπουφέ. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ 
καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία. 
•Πνεύμα συνεργασίας και οργάνωσης.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή εστίασης. 
•Γνώση διάφορων ευρωπαϊκών κουζινών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  info@ledahotel.
gr, κωδικός θέσης: Α’ Μάγειρας

Barman / Barwoman 
για Bar Restaurant στην Ίo

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις cocktails 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση
Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας στο e-mail: 
katogiios@yahoo.com

Assistant Private Chef - Antiparos

Our client, a family from the USA is now fully committed 
to recruiting an assistant private chef for their holiday 
residence in Antiparos. This role is to commence 
beginning of July until the end of August or 60 to 
75 days. The assistant private chef will be expected to 
assist the private chef for the running of the kitchen 

and planning of menus in order to cater for all the 
requirements of the family and their guests.

Key responsibilities: 
•To cook lunch and dinner for the family and their 
guests on a day-to-day basis 
•To carry out all related shopping and purchasing 
of supplies 
•To ensure all kitchen areas and utensils are kept 
clean

The successful candidate will possess  
the following skills:  
•You must be skilled in cooking Mediterranean 
and International food to a high standard 
•Healthy cooking is a must 
•The ability to be creative 
•BBQ experience 
•5 star culinary experience

The package: 
•Very competitive package. 
•Accommodation. 
•Transportation.

Send your CV to the following e-mail:  
careers@controlhospitality.com

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

Διευθυντές Εστιατορίων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής  
γλώσσας. 
•Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις που δε θα πληρούν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και  πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, 
δε θα ληφθούν υπόψη. 

Στους ενδιαφερόμενους θα προσφερθεί ελκυστι-
κό  πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας  στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
fb.anassa@thanoshotels.com

Ο όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts, ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο ξενοδοχειακών μονάδων που 
δραστηριοποιείται σε κορυφαίους ελληνικούς προο-
ρισμούς, επιθυμεί να προσλάβει:

Μπουφετζή για τον Πρωινό Μπουφέ 
για Ξενοδοχεία της Σκιάθου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:  
•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο  
για τουλάχιστον 2 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία

Η εταιρία προσφέρει:  
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση προσόντων

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

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για:

Ζαχαροπλάστη

Για το κατάστημα της Δροσιάς και τη μονάδα πα-
ραγωγής στον Άγ. Στέφανο. Αν έχετε προηγούμενη 
εμπειρία στη ζαχαροπλαστική, σας αρέσει ο χώρος της 
εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε 
να ακούσουμε από εσάς.

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων  
ζαχαροπλαστικής 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)

Απαραίτητα προσόντα: 
•3-5 έτη προϋπηρεσία στη ζαχαροπλαστική 
•Γνώσεις patisserie -confiserie, γλυκά Ανατολής, 
παγωτό, ζαχαρόπαστα 
•Πτυχίο ζαχαροπλαστικής με πιστοποίηση 
(από δημόσια ή ιδιωτική σχολή) 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 

•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά

Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτη-
τη) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ-15/
Δροσιά-Αγ. Στέφανος.

 
To ξενοδοχείο 4 αστέρων “APHRODITE BEACH RESORT 
MYKONOS”στον Καλαφάτη της Μυκόνου επιθυμεί 
να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Barwoman

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικής/ξενοδοχειακής 
σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας (Γερμανικής ή Ιταλικής θα εκτιμηθεί  
ιδιαιτέρως). 
•Ευχάριστη, φιλική και επικοινωνιακή παρουσία. 
•Ευελιξία, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προθυμία, 
επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.

Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
και εκπαίδευση

Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη εμπι-
στευτικότητα. Απαραίτητη η επισύναψη πρόσφατης 
φωτογραφίας του υποψήφιου. Αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail: manager@aphrodite-mykonos.com

 
To εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ στο λιμάνι της Κέας - Τζιας 
ζητεί για τις παρακάτω θέσεις εργασίας για τη σεζόν 
του 2015 Μάρτιο-Σεπτέμβριο:

A’ Σερβιτόρους – Σερβιτόρες 
Β’ Σερβιτόρους – Σερβιτόρες

Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπουφέ και 
a la carte, σερβίρισμα - άνοιγμα ψαριού και αστακού. 
Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθαριότητα του χώρου 
ευθύνης σύμφωνα με τις διαδικασίες που απαιτούνται. 
Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους 
πελάτες, εξυπηρετούν με χαμόγελο, ευγένεια και ταχύτητα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε ταβέρνα  
ή εστιατόριο 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Συστάσεις απαραίτητες 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του e-mail: 
restaurantkea@hotmail.com, website:  
www.kearestaurant.gr

Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates and 
develops a collection of contemporary Greek resorts, 
based on the exciting concept of Infinite Lifestyle.

At Ikos Resorts, we envision to offer an outstanding 
customer experience, based on unparalleled operational 
excellence, exceptional hospitality talent, great teamwork 
and innovative approach. We are currently looking for head 
waiters to join our a la carte themed restaurants (Anaya, 
Fusco, Ouzo, Provence) in Halkidiki, Greece.

Head Waiters, Ref: HW01 
Halkidiki, Greece

Reporting to the restaurant manager, our head waiters 
are responsible for offering guests an exceptional fine 
dining experience, always maintaining high standards 
of customer service, communication and team working.

Main accountabilities will include: 
•Ensure the smooth running of all guests’ 

requirements and standards of service are 
maintained at all times 
•Ensure that the cleanliness and organization  
of restaurant are within the management guidelines 
•Ensure that appropriate mise-en-place is prepared 
•Keep a high standard of personal hygiene  
and appearance 
•Approach guests in the correct manner as lay out 
by Hotel Standards 
•Use the guests name whenever possible,  
in accordance with the Hotel Standards 
•Help in service staff training

Your main qualifications need to include: 
•Tourism degree / diploma 
•Minimum 1-2 years’ experience as a head waiter 
within a luxury environment (4* or 5* hotel  
or luxury restaurant) 
•Excellent knowledge of English, additional 
language would be a plus 
•Computer literacy

You also need to be or/and have the following 
skills: 
•Experience as (head) waiter/waitress in a high 
end/fine dining restaurant 
•Exceptional communication skills 
•A passion for hospitality and a good knowledge 
of food and beverage 
•Maintain a neat appearance, possess excellent 
interpersonal skills and easily build rapport  
with customers 
•Customer-centric attitude, ability to adapt  
into Infinite Lifestyle concept 
•Ability to cope under pressure and deliver 
excellent service results in a fast paced luxury 
environment

We are an equal opportunities employer.

Send your CV to the following e-mail: careers@
ikosresorts.com. All applications will be considered 
as confidential. Follow us on website & LinkedIn for 
more company news and job updates. Website: www.
ikosresorts.com - The Infinite Lifestyle Experience.

 
Kitchen Job Openings 

Location: Adrianou 52, Athens, Greece

Hard Rock International has opened its rock shop 
doors as of the 6th April 2015 and is now seeking for 
enthusiastic, energetic, and passionate but most of 
all “Rockers “to fulfill the needs of the “Rock Tastes” 
that will be coming soon.

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

Candidate background: 
•Previous work experience in relevant position 
•Excellent command of both Greek and English 
languages (oral and written) 
•Passionate to follow procedures and recipes  
as per company guidelines 
•Strong interpersonal and organizational skills 
•Remaining calm in a fast paced atmosphere 
•Knowledge of local general safety and hygiene 
standards 
•Military obligations fulfilled

The firm offers: 
•Competitive salary 
•Continuous training 
•“Rocking” working environment

If you believe you can «rock» in any of the offered 
positions please send us your CV with an attached 
picture to the following e-mail:  Athens_Jobs@
hardrock.com with the following REF: KTC.

 
Το ILIOMARE a 5* HOTEL & RESORTS στη Θάσο επι-
θυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2015:

A’ Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπουφέ 
και a la carte. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθα-
ριότητα του χώρου ευθύνης σύμφωνα με τις διαδικα-
σίες της εταιρείας. Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών στους πελάτες, εξυπηρετούν με χαμόγελο, 
ευγένεια και ταχύτητα, ακολουθούν τις οδηγίες του 
maître και αναφέρουν επιθυμίες ή παράπονα πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4  
και 5 αστέρων  

συνέχεια στη σελ. 24



A well established pharmaceutical consultancy company that delivers high quality services to 
the pharmaceutical enterprise is seeking for a:

Pharmacovigilance Εxpert
Candidate requirements: 
•A university degree in biology, pharmacy, 
chemistry or any other relevant field. 
•Minimum of 1 year experience 
in pharmacovigilance 
•Fluency in English 
•PC literacy 

•Excellent communication & presentation skills

The company offers competitive salary, training 
and development opportunities.

To apply send your CV which will be treated 
in strict confidence, to the following e-mail: 
svgian@gmail.com 

PHARMACEUTICAL COMPANY

Η MG Premium SA, official distributor of  Wolford and other luxury brands in Greece is seeking a:

Business Development Executive - Athens
To expand its wholesale business network.

Candidate profile: MG Premium is planning to 
expand its wholesale business and is seeking an 
experienced and cutting edge business development 
Executive to join the team, ideally with knowledge 
of the wholesale business and key accounts. 

The showroom is located in the business area of 
Marousi, Athens and the successful candidate 
will be responsible to re-establish a healthy and 
sustainable wholesale network, acting as a curator 
to our wholesale business clients via excellent 
after sales service.

Your role will be to: 
•Build and develop the Greek wholesale 
business with a focus on securing healthy 
financial relationships with selected luxury 
retailers in Greece. 
•Identify & establish business with prestigious 
retailers in selected cosmopolitan either 
in large cities, urban or cosmopolitan islands 
with high affluent visitors. 
•Re-establish wholesale business for all luxury 
brands represented by MG Premium. 
•Negotiate with key department stores with 
a view to establishing a retail concept corner. 

Key tasks: 
•Achieve quality sales through direct wholesale 
partnerships, using a dedicated top selling 
portfolio of legwear, lingerie, ready to wear, 
swimwear and homewear. 
•Project your passion about MG Premium 
product ranges and prove the ability to excite 
& inspire retailers about merchandise. 
•Manage & organize seasonal showroom events 
and client presentations for pre-ordering stage  
Required skills: 
•At least 2 years experience in wholesale business 
development in luxury fashion or cosmetics. 
•A bachelors degree in business administration 
or marketing. 
•Strong communication skills both written 
and verbal, as well as being a good listener 
and obedient team worker. 
•Project self motivation, with a flexible, target 
driven and doer approach. 
•Proficiency in both Greek and English both 
spoken and written. 
•Computer literate
Interested candidates can email their CV followed 
by a cover  letter and an attached photograph, 
with reference “DEV” to:  hr_mgtrade@yahoo.gr

Πωλήτρια Καταστήματος - Αθήνα
Με διάθεση για εξυπηρέτηση, επικοινωνιακή ικανότητα, ομαδικό πνεύμα, άποψη για τη μόδα, ενέργεια, 
δυναμικό και ευχάριστο χαρακτήρα, έως 35 χρονών είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για να ενταχθείς 
στο δυναμικό των καταστημάτων μας.

•Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση ένδυσης, υποδημάτων, αξεσουάρ.  
Φωτογραφία απαραίτητη.  
Αντίστοιχα προσφέρουμε: Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.  
Βιογραφικά να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: areamanager@bodytalk.com

Systems Engineer 
Κωδ. Θέσης: SE/15 - Αθήνα

Kύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Σχεδιάζει και υλοποιεί νέες διαδικτυακές 
υπηρεσίες και εφαρμογές ΙΤ και φροντίζει 
να τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές 
συνθήκες. 
•Παρακολουθεί την απόδοση και λειτουργία 
των IT/ISP υπηρεσιών μέσω της συνεχούς  
παρακολούθησης τους (SLA Monitoring)  
και αντιμετωπίζει άμεσα τα τυχόν προβλήματα 
(Incident & Problem Management). 
•Συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό του IT, 
τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις 
και την εκτέλεση ενεργειών για την επίτευξη του. 
•Προγραμματίζει και συντονίζει ενέργειες 
σχεδιασμού και υλοποίησης νέων υπηρεσιών 
ΙΤ και τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές 
συνθήκες. 
•Σχεδιάζει την πολιτική ασφάλειας 
των υπηρεσιών των συστημάτων 
και του δικτύου του Datacenter. 
•Σχεδιάζει μεθόδους παρακολούθησης, 
στρατηγικές και πλάνα ενεργειών 
για τη βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών 
και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων 
με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης. 
•Προτείνει & συμμετέχει στην επιλογή συνεργατών 
-προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών ΙΤ, 
μέσω των διαδικασιών προμηθειών της εταιρίας 
(έρευνα αγοράς, προδιαγραφές). 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά 
και προφορικά)  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση 
ή εμπειρία όσον αφορά την (υποδομή, δίκτυα, 
λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
προγραμματισμός. 
•Καλή γνώση IP Routing, TCP/IP Networking. 
•Kαλή γνώση LAN,WAN, δικτύων. 
•Kαλή γνώση λειτουργικών συστημάτων 
(Unix, Windows). 
•Χρήση και λειτουργία τεχνολογιών Firewalls. 
•Xρήση και λειτουργία τεχνολογιών VPN,NAT. 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, στην επίλυση 
προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής 
και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.  
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης. 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: 
http://goo.gl/Tf2156

MedNet International is a unique information technology company.  We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide.  We are a member of Munich Health - one of three business segments of Munich 
Re that brings together Munich Re’s global healthcare know-how in primary insurance, reinsurance 
and risk-management. This gives us access to more than 5,000 experts at 26 locations who provide 
input to our solutions.  Due to our increasing demand of designing and implementing «best in industry 
IT solutions», at our Athens office, we are seeking specialists for the following position:

Product Manager – PDM 004
Profiles: Candidates will be responsible for the product planning and execution throughout the product 
lifecycle, including: gathering and prioritizing product and customer requirements, defining product 
vision, releasing systems and features, and working closely with business and technology stakeholders 
to ensure revenue and customer satisfaction are met. The product manager’s role also includes ensuring 
that the product supports the company’s overall strategy and goals.

Qualifications: 
•Bachelor’s degree in technical or business related field (MBA preferred). 
•3-5 years of product management experience. 
•Demonstrated success defining and launching excellent products. 
•Experience with IT groups and end users of products in Health Insurance. 
•Background in development of software applications. 
•Capable of handling multiple tasks simultaneously in a fast-paced environment. 
•High degree of self-motivation to manage priorities and tasks. 
•Must be able to interact effectively with individuals at all levels of the organization. 
•Ability to deal with time constraints and effectively manage deadlines while maintaining correct 
and complete information. 
•Strong written and verbal communication skills in English and/or any other language. 
•Ability to excite stakeholders with new products and features. 
•Background in leveraging industry best practices (driving organizations to realize efficiencies). 
•Develop, document and communicate deliverables of product functionality for leadership review. 
•Strong desire to innovate aggressively and ensure high levels of customer satisfaction  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package. 
•Continuous training. 
•Enjoyable and stable working environment. 
•Leading-edge technology.  
Send your CV to the following e-mail: curriculum@mni.gr

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια 
 σε PowerBuilder - Ν. Σμύρνη

Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφο-
ρικής, από τους μεγαλύτερους 
Integrators στο χώρο μηχανορ-
γάνωσης ξενοδοχειακών επιχειρή-
σεων, ζητάει αναλυτή - προγραμ-
ματιστή για τις δραστηριότητες της 
στον ξενοδοχειακό / επισιτιστικό 
τομέα με το λογισμικό EPITOME 
PMS και EPITOME.Net PMS και 
EPIKOUROS P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής 
για ανάλυση/προγραμματισμό 

σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων (SQL, PL/
SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση 
και εμπειρία σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία  
σε τεχνολογίες Microsoft .Net 
& Microsoft Visual Studio, 
Visual Basic, Web, Java, 
Crystal Reports, θα θεωρηθεί 
πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και 
σύγχρονο περιβάλλον, μεγάλους 
ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό 
με ελκυστικό πακέτο αποδοχών & 
bonus, ανάλογα με την εμπειρία 
& την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στη 
SYSCO Α.Ε., Εφέσου 6, λεωφ. Συγ-
γρού, 171 21, Νέα Σμύρνη, τηλ: 
210 9319551, fax: 210 9319662, 
e-mail: info@sysco.gr

Η ELVIAL ΑΕ, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της στον κλάδο του αλουμινίου ζητά νέους συνεργάτες για 
το τμήμα αποστολών, στο υποκατάστημά της στον Ασπρόπυργο Αττικής:

Οδηγός Γ’ Κατηγορίας
Βασικές αρμοδιότητες: 
•Διανομή των προϊόντων της Elvial (με όχημα της εταιρίας) σε σημεία ανά την Ελλάδα (Βόρειο & Νότιο)  
Απαιτούμενα προσόντα:  
•Άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα 3-6 έτη 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Πιστοποίηση ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας) 
•Κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου 
•Γνώση λεκανοπεδίου Αττικής  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε» Αγ. Παντελεήμονας, Κιλκίς ΤΚ 61100.  Υπόψη 
Προύτσου Μαρίας  ή e-mail: hr@elvial.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Ρωσική 
γλώσσα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια  
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη 
διεύθυνση: gm@iliomare.gr, fax: 25930 72085.

Το ξενοδοχείο Grand Resort Lagonissi, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Ά Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών, σε ξενοδοχεία 
5 αστέρων 
•Εμπειρία σε a la carte εστιατόρια 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
•Άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ομαδικότητα-συνεργασία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
chef@grandresort.gr

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

Guest Relations Officer

Δεσποινίδα ή κυρία με 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Αγγλικά επιπέδου Proficiency 
•Επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα 
•Επιθυμητές συστάσεις

Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•ΙΚΑ

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

 
To Oia Mare Villas στην Οία Σαντορίνης, ζητά να 
προσλάβει:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Συστάσεις απαραίτητες

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει:  
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
oiamarevillas2@hotmail.com 

 
Ναυαγοσώστρια - Αθήνα

Προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ναυαγοσώστη 
•Γνώση μίας γλώσσας - Αγγλικών 
•Κάτοχος διπλώματος ναυαγοσώστη 
•Γνώσεις πρώτων βοηθειών

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία παρακαλώ 
στη διεύθυνση e-mail: ops-director@president.gr, 
fax: 210 6924900.

Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, 
Elounda, Crete, member of The Luxury Collection 
of Starwood Hotels & Resorts, seeks an individual 
to cover the following position property:

Sales Manager - Crete

The exclusive Starwood property Blue Palace, is 

recruiting for the exciting new position of sales 
coordinator. 
Job role: 
•Responsible for group sales and general sales 
activities within the hotel. 
•This position will require regular liaison with  
the director of sales & marketing on sales related 
issues 
•Provides sales support to group sales manager and 
assist in the preparation of sales material & RFPs. 
•Support the administrative needs of the sales 
process as well the sales & marketing department 
in regard to different administrative activities 
•Take personal responsibility to ensure that 
Standards are maintained and that the system  
is utilised to its full capacity.  
•Ensure accurate follow up and communication 
both internally with the other Hotel departments 
•To take responsibility for the compilation  
and execution of sales action plans as agreed  
with the sales manager 
•To arrange and manage familiarisation trips  
and educational in line with business needs. 
•Responsible for organizing various events
Qualifications & skills: 
•Studies in tourism or in sales would be beneficial 
•Work experience in a similar position would  
be considered as an asset. 
•Excellent command of English 
•Additional language knowledge will  
be considered an asset 
•Driving licence is required 
•Communication and organization skills  
are of the utmost importance 
•Ability to thrive under pressure 
•Service orientation and flexibility are required
Applications should be submitted in English or 
Greek. Blue Palace Resort & Spa, attention Mr. 
Menelaos Bokeas, P.O BOX 38 72053 Elounda Crete, 
e-mail: hr@sbokoshotels.gr, fax: 2810 334037, tel.: 
28410 65500 - 2810 334034.

 
Το ξενοδοχείο CAVO TAGOO στη Μύκονο ζητά για 
τη σεζόν (Μάιος - Οκτώβριος) 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή άλλης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•2 ξένες γλώσσες 
•γνώση του Fidelio 
•όριο ηλικίας 30 ετών

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό και φωτογραφία 
(απαραίτητη) στο e-mail: gm@cavotagoo.gr

Barcelό Hotels & Resorts - Όλοι έχουμε την ευκαι-
ρία να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, έτσι σκεφτόμαστε 
και έτσι αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση. Είμαστε μια 
ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται σαν μέρος της 
επιτυχίας της Barcelό. Στον Όμιλο Barcelό πιστεύουμε 
ότι η δυνατότητα για εξέλιξη είναι το καλύτερο δώρο 
που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Θέλουμε να σας 
προσφέρουμε τα εργαλεία, να σας εμπνεύσουμε και να 
μοιραστούμε το όραμά σας. Πιστεύουμε ότι η υπευθυνό-
τητα, η ηγετικότητα και η ευελιξία είναι οι αξίες που μας 
επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πάρτε την 
πρωτοβουλία και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε 
στις δυνατότητές σας.  Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.
Barcelό Hydra Beach Resort & Spa: Προσφέρου-
με στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φι-
λοξενίας στο ξενοδοχείο μας Barcelό Hydra Beach 
Resort στο Πλέπι Θερμησίας, TK 21051, Ερμιoνίδα 
στην Πελοπόννησο. 

Και γνωρίζοντας ότι για να προσφέρουμε στους επισκέ-
πτες μας το καλύτερο, πρέπει πρώτα να προσφέρουμε 
στους εργαζομένους μας το καλύτερο.   Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο θα βρείτε εξαιρετικές ευκαιρίες 
εργασίας, όπως:

Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή Opera, 
Microsoft Windows, POS. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση 
με γρήγορους ρυθμούς. 
•Ικανότητα στην εστίαση των αναγκών του επισκέπτη. 
•Ικανότητα για ομαδική εργασία. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά και ιταλικά  
και/ή γαλλικά.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατο-
λισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επιμέ-
λεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με 
προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση 

σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.
Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να 
εργαστείτε με μια ισχυρή νεανική ομάδα σε ένα αξιο-
σέβαστο περιβάλλον, στο Barcelό Hydra Beach Resort 
για τη θερινή περίοδο 2015.
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα με 
πρόσφατη φωτογραφία σας, στο  e-mail: hydrabeach.
hr@barcelo.com. Θα επικοινωνήσουμε με περιορι-
σμένο αριθμό υποψηφίων.

Από ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο ζητείται:
Υπάλληλος για το Τμήμα 
Κρατήσεων / Ρεσεψιόν

•Με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4*, γνώσεις  Αγγλικών 
και προαιρετικά Ρώσικα, Τσέχικα ή Γαλλικά.
Η εταιρία προσφέρει διαμονή & διατροφή εντός του 
χώρου εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: korfiatimarianthi@
gmail.com

 
Reservations Agent

Aqua Vista Hotels is currently seeking to recruit a 
dynamic, talented  and experienced individual who 
is willing to learn and build up a successful career 
in hospitality to join our reservations.
The reservations agent role has the following 
responsibilities: 
Essential qualifications: 
•2 years previous experience in similar position. 
•Hospitality or tourism degree will be considered 
as an asset. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language. 
•The knowledge of another language  
will be considered as an asset. 
•Computer literate and experienced with PMS  
& GDS systems. 
•Experience in OTA Extranets (Booking, Expedia 
etc) and hotel operating & on line systems 
(webhotelier, cosmores, etc) 
•Excellent organization, communication skills  
and teamwork spirit. 
•The candidates should be available to work  
all year round in Santorini/Greece
Key responsibilities & attributes: 
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, room descriptions as well  
as the local area. 
•Respond to communication from guests, travel 
agents and other networks.  
•Processes reservations by telephone and email 
correspondence.  
•Makes sure reservation filing is kept up to date.  
•Follow-up on guest availability requests.  
•Prompt and efficient completion of the shift’s 
duties and reporting areas. 
•Contribute actively in achieving monthly  
and yearly targets. 
•Develop and form positive relationships with guests 
and team members, whilst remaining professional 
and service standard orientated at all times.  
•The reservations agent will report directly  
to the reservations manager. The group offers  
a competitive salary, a friendly work environment, 
and opportunities for career development within  
a dynamic group
Please send your CV (Code: RES_AGENT 2015) 
with a recent photograph  to the following e-mail: 
careers@aquavistahotels.com. All applications will 
be treated with strictest confidence.

 
Food & Wine Tour 
Agency - Santorini

Santorini Wine Tour, a leading wine and culinary 
tour agency, is looking to recruit a candidate for 
the summer season 2015.
The position is full-time and the main duties  
of the candidate would include amongst other: 
•Leading small, exclusive wine & culinary group 
tours 
•Talking about and presenting wines and food 
•Escorting small groups of travelers experiencing 
wine & culinary tours
Qualifications: 
•WSET advanced level or degree in enology  
or proven work experience as a Sommelier  
or wine water 
•Good knowledge of Greek and international wines 
•Proficient in English (verbal communication) 
•Pleasant, friendly & fun personality 
•Able to live in Santorini April – October 
•Driving license

The company offers: 
•An attractive package including pay, 
accommodation and specialized training 
•Strong possibility for annual contract

If you are interested in applying for the job please 
provide us with a short cover letter explaining why 
you would like to work with us, along with your 
CV and a recent picture to the following e-mail: 
info@santoriniwinetour.com. All applications will 
be treated with confidentiality.

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

Guest Relations Officer

Δεσποινίδα ή κυρία με 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Αγγλικά επιπέδου Proficiency 
•Επιθυμητή 2η ξένη γλώσσα 
•Επιθυμητές συστάσεις

Προσφέρονται: 
•Διαμονή  
•ΙΚΑ

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ 
Αισθητικοί - Αθήνα

Η WEST ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
προώθησης πωλήσεων, αναζητά αισθητικούς 20-35 
ετών με πολύ καλή εμφάνιση & ικανότητες πώλησης 
για λογαριασμό μεγάλων πελατών της σε καταστήματα 
καλλυντικών.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο & στις πωλήσεις.

Παρέχονται: 
•Μισθός & bonus 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία 
προσώπου και ολόσωμη, αναγράφοντας τον κωδικό 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ μέσω e-mail: cva@westsa.gr ή fax: 210 
9735005, τηλ. επικοινωνίας 210 9735035, (10:00-
16:00).

Sani S.A. is currently seeking to recruit professional 
for the position of:

Spa Therapist - Chalkidiki

Job description: A spa therapist should be able to 
carry out body, facial and nail treatments according 
to the company standards.

Candidate profile 
•At least 2 years of experience in facial, body  
and nail treatments in 5* environment 
•Degree of physiotherapy 
•Excellent command of English language. 
Knowledge of second language would be 
considered as an extra asset (preferably Russian 
or French) 
•Experience in spa products sales would 
 be an asset 
•Excellent communication skills 
•Pleasant personality

The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail: Maria Karafoulidou, human resources and 
development department, Kassandra, Chalkidiki, 630 
77. Τel.: 23740 99 440, fax: 23740 99 441, e-mail: 
mkarafoulidou@saniresort.gr

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων «ΒΙΟ-
ΤΥΠΟΣ»  ζητά να προσλάβει:

Καθαρίστρια

•Ηλικίας ως 35 ετών, που να διαμένει  
στην περιοχή του Αιγάλεω για την καθαριότητα 
των χώρων της ιατρικής μονάδας στο Αιγάλεω.

Ωράριο λειτουργίας διακεκομμένο 08:00-13:00 και 
17:00-20:00.

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



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ- Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands 
βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πωλήσεων Ελλάδος 
εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα «χρωμάτων – εργαλείων – σιδηρικών». 

Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία μας είναι 
σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την στιγμή 
στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Στέλεχος Αγορών 
και Διαχείρισης Αποθεμάτων

Ψάχνουμε τα καλύτερα στελέχη των αγορών και logistics της αγοράς ικανούς να ενταχθούν στο δυνα-
μικό της εταιρείας μας και να στελεχώσουν το τμήμα αγορών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Deree ή ανώτατης σχολής με οικονομική ή τεχνολογική κατεύθυνση, μεταπτυχιακό 
θα εκτιμηθεί. 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένο περιβάλλον διαχείρισης αποθεμάτων 
- αγορών – εισαγωγών – μεταφορικών 
•Ευχέρεια στην ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών, έμφαση στην λεπτομέρεια 
και στην παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office Word, Excel, συστήματος ERP (κατά προτίμηση Entersoft) & internet 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία 28 – 35 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency και γνώση τεχνικών εμπορικών όρων 
με αποδεδειγμένη ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας. 
•Δυνατότητα συνδιάσκεψης μέσω skype 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία και το do it yourself  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλό σταθερό μισθό και bonus επίτευξη στόχου 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CV1@fournarakis.gr, 
website: www.fournarakis.gr και www.ffgroup-toolindustries.com

Από γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων ζητούνται άτομα για Φολέγανδρο και Μύκονο για εργασία 
άμεσα και με ευχέρεια λόγου και πρωτοβουλιών.

Αυστηρώς απαραίτητα 
προσόντα:  
•Χρήση Η/Υ, 
•Δίπλωμα οδήγησης, 
•Αγγλικά  
Προσφέρονται αποδοχές αναλόγως προσόντων. 

Θα εκτιμηθούν:  
•γνώσεις στο αυτοκίνητο, 
•δεύτερη ξένη γλώσσα, 
•εμπειρία στα τουριστικά.

Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικά στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: job-offers@tomaso.gr

H Γενική Ταχυδρομική για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη βελτίωση πολύπλοκων 
εφαρμογών μεγάλης κλίμακας ζητά:

Διαχειριστές Τεχνικών Έργων - Κωδ: SGTPM5
Καθήκοντα θέσης: 
Θα είστε το πρόσωπο 
που θα εξασφαλίζει ότι: 
•Ο στόχος και το περιεχόμενο 
του έργου έχουν εγκριθεί 
και επικυρώνονται τακτικά 
•Οι ανάγκες των χρηστών 
είναι συγκεντρωμένες 
και ευκατανόητες 
•Οι ομάδες είναι σωστά 
στελεχωμένες (σε δεξιότητες 
και τον αριθμό) 
•Τα διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη κατανοούν το ρόλο τους 
και έχουν δεσμευθεί πλήρως 
•Τα διάφορα τμήματα 
της εταιρείας (τεχνικά ή μη) 
συντονίζονται για την 
πραγματοποίηση του έργου 
•Ο κατάλογος με τα καθήκοντα 
ελέγχεται τακτικά, ενημερώνεται, 
ορίζονται οι προτεραιότητες 
και ορίζονται οι υπεύθυνοι 
περάτωσης των καθηκόντων 
•Η κατάσταση του έργου 
είναι εύκολα και άμεσα ορατή 
από όλους 
•Επίσης, θα συμβάλλετε 
στη βελτίωση των μεθόδων 
διαχείρισης έργου και τις 
βέλτιστες πρακτικές 
στην εταιρεία γράφοντας 
τις κατευθυντήριες γραμμές, 

τον καθορισμό των διαδικασιών, 
την εκπαίδευση των χρηστών 
& την παρακολούθηση της ορθής 
χρήσης των κατευθυντήριων 
γραμμών του έργου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προσόντα διαχείρισης έργου 
•Τέλεια γνώση των μεθόδων 
διαχείρισης έργου (προτίμηση 
για Agile αντί Waterfall) 
•Ικανότητα κατηγοριοποίησης, 
καθορισμού διαδικασιών, 
απόδοσης προτεραιοτήτων,  
παρακίνησης ομάδων, σαφών 
αναφορών  
•Άριστη χρήση Office suite  
Θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε Agile μεθοδολογίες 
(SCRUM / Kanban). Ιδανικά 
εμπειρία σαν «Scrum Master» 
•Καλή γνώση των Agile 
εργαλείων διαχείρισης έργου 
(Jira Agile, Asana, Pivotal 
Tracker, Axosoft OnTime) 
•Προσόντα πληροφορικής 
•Καλή κατανόηση του κύκλου 
ζωής της ανάπτυξης εφαρμογών 
•Προηγούμενη εργασιακή 
εμπειρία στον τομέα 
της πληροφορικής ώστε 
να είστε σε θέση να κατανοήσετε, 
να καθορίσετε 

και να καθοδηγήσετε σύνθετα 
τεχνικά έργα σε συνεργασία 
με την ομάδα ανάπτυξης  
Θα εκτιμηθούν: 
•Καλή τεχνική γνώση σε 
μία από τις ακόλουθες τρεις 
περιοχές: 
-Ανάπτυξη (heavy load server, 
REST API, Desktop client, 
website, mobile application, 
Database) 
-Υποδομές (Virtualization, 
networking, VOIP, cloud 
hosting, security, devops) 
-Πληροφοριακά συστήματα 
(domains, τακτικές 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και τηλεφώνων, εταιρικά 
εργαλεία, ERP, υποστήριξη)  
Ιδανικό προφίλ υποψήφιου/ας: 
•Αυτονομία, ομαδικό πνεύμα 
•Ενεργητικότητα και σθένος 
•Δεκτικότητα 
•Οργάνωση και επικέντρωση 
•Δια βίου μάθηση 
•Θετική διάθεση 
•Άριστη επικοινωνία, γραπτή 
και προφορική  
σε ελληνικά και αγγλικά

Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: job-it@taxydromiki.gr

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής - Bάρκιζα
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής σχολής 
•Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις τουριστικών 
εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή νοσοκομείων 
•Γνώση Η/Υ 
•Συστάσεις  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 

•Οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας   
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jbozikis@
panasgroup.gr. Απαραίτητη η αποστολή βιογρα-
φικού με φωτογραφία.

Senior Digital Design Engineer
Company description: SITAEL Hellas, a Greek 
Enterprise specializing in Space electronics, is hiring 
engineers in various fields of design, development, 
production and qualification of instruments, electronics 
and microelectronics Systems compliant with high 
reliability standards. The company has been founded 
in 2013, and is currently carrying out activities in the 
space propulsion field. Based in Veria, Greece, with 
the help of its parent company, SITAEL S.p.A. (Italy), 
SITAEL Hellas is becoming an established Greek 
player in the space sector, promoting solutions and 
systems in the space and industrial markets. For 
more information regarding our company, please 
visit our website: www.sitael-hellas.com

Employment: SITAEL-Hellas is hiring a senior digital 
design engineer (CODE: SDD_1) with experience 
in design of digital electronics test solutions that 
include FPGAs and Microprocessors. Position is 
based in Veria, Greece.

The ideal candidate must have solid knowledge of 
electronic circuit design tools for schematics capture; 
modeling and simulation skills are essential as well 
as the ability to prove out designs in practice through 
laboratory testing and board-level debugging. 
Experience with embedded processors, FPGAs, 
writing VHDL, developing test benches, conducting 
timing analysis and verifying firmware design by 
running simulations is a plus.

Education and experience: 
•B.S./M.S. degree in electrical engineering, 
physics or relevant field 
•2+ years of professional experience as a digital 
design engineer. Experience in FPGA and board 
level hardware designs using Verilog or VHDL 
design techniques, methodologies and related 
verification activities  
Required skills / qualifications: 
•Competence in the design and development 
of electronic/electrical systems 
•Experience in PCB design & modeling 
(e.g. SPICE, Allegro, etc) 
•Experience with FPGA design, using VHDL 

or Verilog 
•Design experience with Xilinx and/or Altera 
FPGA devices, including HDL design entry, 
logic synthesis, simulation, and board level 
integration 
•Experience with specifying, designing, verifying 
and testing ASICs 
•Knowledge of high speed data acquisition 
and digital signal processing   
Additional requirements: 
•Methodical, quality and results-oriented 
•Ability to work within tight timelines 
•Ability to learn new technologies 
•Good interpersonal skills, adaptive, team player 
•Very good written and oral communication 
skills both in English and Greek; good written 
and oral communication in Italian (Optional) 
•Availability to travel abroad  
Main responsibilities: 
•Interact with senior personnel to consider 
design, development and project planning 
approaches 
•Perform task breakdown, effort analysis 
and prioritization of assigned work 
•Review technical documentation and follow 
established practices and procedures to achieve 
overall project performance, schedule, 
and quality standards 
•Collaborate effectively with fellow engineers 
in quality assurance and customer support

SITAEL Hellas provides a creative, challenging 
and dynamic working environment along with a 
competitive compensation package and exceptional 
career opportunities.

If you are interested in the above mentioned position, 
please forward your CV and a cover letter by email, 
mentioning position code SDD_1, to the following 
e-mail: hr@sitael-hellas.com. All applications will be 
treated with strict confidentiality. Only appropriate 
candidates will be contacted. SITAEL Hellas doesn’t 
discriminate against individuals on the basis of sex, 
race or religion. We encourage all candidates to apply.

Μηχανολόγος Μηχανικός 
Για εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών στο Πολύκαστρο Κιλκίς. Επιθυμητή εμπειρία σε 
σχεδιαστικά προγράμματα CAD και προγραμματισμό CNC μηχανημάτων μεταλλικών κατασκευών.

Τα βιογραφικά να στέλνονται στο e-mail: steel.processes@gmail.com. Βιογραφικά από απομακρυ-
σμένες περιοχές δε θα ληφθούν υπόψη.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Υποσταθμών Υψηλής Τάσης - Πειραιάς

H Human Resources Expertise, HRM Consulting, Coaching, Training, αναζητεί ηλεκτρολόγο μηχανικό 
με εμπειρία σε υποσταθμούς υψηλής τάσης για δυναμική τεχνική εταιρία που εδρεύει στον Πειραιά και 
δραστηριοποιείται στην εξ’ ολοκλήρου ανάληψη εκτέλεσης τεχνικών έργων και εργασιών συντήρησης 
στον ευρύτερο βιομηχανικό και κατασκευαστικό τομέα.

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΕΙ με εμπειρία τουλάχιστον 4 έτη, άριστα 
αγγλικά, προθυμία, ομαδική συνεργασία, τεχνική επάρκεια.

Η εταιρεία προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης, πολύ καλή συνεργασία και ανταγωνιστική αμοιβή ανάλογα 
με το προφίλ του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: rec@hre.gr με κωδικό ΗΛ-
ΜΗΧΥΠ. Human Resources Expertise HRM Consulting, Business and Executive Coaching, Training, 
90, Kifisias Avenue, 151 25 Athens, Greece, tel: +302108764831, +302108160255, website: www.hre.
gr, “We take care of the people who take care of your business”.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά Στελέχη 
Επιχειρήσεων
ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά Υπεύ-
θυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα 
προσόντα: πολύ καλή γνώση Αγγλικών, καλός 
διαπραγματευτής, όρεξη για εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lionpharma.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου, 
ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγωγών. Απαραί-
τητη γνώση άπταιστων Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Διοικητικής Υποστήριξης, 
από εταιρία συμβούλων. Πτυχιούχος ΑΕΙ, με άριστη 
γνώση ms office, Αγγλικών, αμοιβή συζητήσιμη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ycp.gr, τηλ: 210 
7700583.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
από όμιλο επιχειρήσεων για τη στελέχωση νέας 
διεύθυνσης και νέας μονάδας στην Αθήνα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος, για να στελεχώσει 
διοικητική θέση γραφείου στην Αθήνα. Απαιτείται 
ξένη γλώσσα, άριστη γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, πτυχίο ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
papatheomaria.sec@gmail.com, κωδ: MNGATH.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος, για διαχείριση εξαγωγών με 
εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών, λογιστικού 
προγράμματος ΚΕΦ5 και logistics, από μεταλ-
λουργική βιομηχανία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.societe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών, από 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία σε εισα-
γωγές και εμπειρία σε αγορές. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος-Διαχειριστής Έργων(project 
manager) για εργασίες εντός γραφείου αλλά και με 
εξωτερικές αρμοδιότητες. Άριστη γνώση autocad-
δίπλωμα οδήγησης-άριστη γνώση Αγγλικών και 
εμπειρία πωλήσεων. Επιθυμητά: ικανότητες συν-
δυαστικής οργάνωσης-εργασιών-γνώση Ιταλικών. 
E-mail: designdepartment.thess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Εξαγωγών, με απαραίτητη 
3ετή προϋπηρεσία στην ανάπτυξη πελατολογίου 
(όχι υπάλληλος τιμολόγησης). Καλή χρήση Η/Υ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα. Μόνο σοβαρές προτάσεις, βάση Χαλκιδική. 
E-mail: exports@lawyer.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Οικονομικών CEO/CFO στη 
Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος διοίκησης οικονομίας, 
διοίκησης επιχειρήσεων, ή σχολής εμπορίας και 
διαφήμισης. Γνώση Αγγλικών, αγάπη για video 
games, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@creat3d.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά άτομο για διοι-
κητική θέση - Ιδιαιτέρα Γραμματέα και Υπεύθυνη 
Επικοινωνίας του ομίλου. Άριστη εμφάνιση - ισχυ-
ρή προσωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα με καλή χρήση Η/Υ, Αγ-
γλικών. Οργανωτική, φιλόδοξη, επικοινωνιακή 
ικανότητα, ως Διοικητικό Στέλεχος εμπορικής 
επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: gxtgroup@
gmail.com, κωδ: Υ1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός - Διοικητικός Συνερ-
γάτης, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Αντίληψη, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή δεξιότητα 
στον κλάδο των υπηρεσιών για εμπορικό στήσιμο 
και ανάπτυξη επιχείρησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: 01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Product Manager/Marketing Specialist 
από εισαγωγική-εμπορική Α.Ε. Προσόντα: απόφοιτος 
ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης, γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ με μικρή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ngouzelos@autoglassfit.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη-
έρευνα μέσω Google. Άτομο με άψογη γνώση 
χειρισμού computer. Βιογραφικά στο e-mail: 
rubinam@otenet.gr, τηλ: 6937 957571, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Υπάλληλος Διοικητικής 
Υποστήριξης, από βιομηχανία στον Αυλώνα 
Αττικής. Προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ οικο-
νομικής κατεύθυνσης, γνώσεις Αγγλικών, ms 
office και λογιστηρίου. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 
E-mail: astir@vitogiannis.gr.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Γραμματέα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

H VISA HANDLING SERVICES ζητά Υπάλλη-
λο Γραφείου. Απαιτείται: άδεια εργασίας, καλή 
χρήση Η/Υ, υποχρεωτική γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών (ευχέρεια) στη Θεσσαλονίκη. Βιο-

γραφικά στα Ρώσικα στο e-mail: thessaloniki@
vhs-greece.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγική με έδρα τον Ασπρόπυργο, 
ζητά άτομο με καθήκοντα γραμματείας. Πτυχίο 
οικονομικού Πανεπιστημίου, γνώση τουριστικών 
επιθυμητή και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ecocarpet.gr, τηλ: 210 5572401.

ΓΡΑΦΕΙΟ γενικού τουρισμού, ζητά έμπειρους 
Υπαλλήλους με γνώσεις αεροπορικού εισιτηρίου 
(sabre), ακτοπλοϊκού εισιτηρίου και Αγγλικής 
γλώσσας. Fax: 210 6120164.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτες, ανεξαρτήτου ηλικίας 
γνώσεων και εμπειρίας, από εταιρία πράσι-
νης ενέργειας για τα τμήματα: παραγγελιών-
fax-φωτοαντιγράφων-αποθήκης, μηχανογράφη-
σης-νομικό. 8ωρο ή 4ωρο. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Γραμματέας, με γνώση Η/Υ - 
internet στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6909 109075, 
210 2845367.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί 4 Υπαλ-
λήλους Γραφείου, για το τμήμα επιβεβαίωσης 
στοιχείων πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευμα-
τινό, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 6930 230295.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με επικοινω-
νιακές και οργανωτικές δεξιότητες, για θέση 
back office (γραμματεία) σε εισαγωγική εταιρία. 
Απαιτούνται άριστες γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και 
τιμολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.
gr, κωδ: 201.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Χαλκιδική ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για τη θερινή σεζόν 2015, με 
εμπειρία στο χώρο και γνώσεις Αγγλικών και 
Ρωσικών. Επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariaharal@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με άδεια οδήγησης και καλή 
γνώση Αγγλικών, από γραφείο ενοικιάσεως αυ-
τοκινήτων στην Άνδρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@rentacareuro.com, τηλ: 22820 72440.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διοικητικής Υποστήριξης σε 
εταιρία βιομηχανικών εφαρμογών στη Νέα 
Ιωνία Αττικής. Προσόντα: Αγγλικά, MS Office, 
γνώσεις λογιστηρίου, κάτοχος μοτοποδηλάτου. 
Θα εκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρολογικού υλικού. 
E-mail με θέμα “Γραμματέας DELTATECH: cv@
ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Ιατρείου, τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης με σχετική προϋπηρεσία με 
άριστες γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης για απογευματινή ημι-
απασχόληση. Δίδεται μισθός και ΙΚΑ. E-mail: 
profpapachristoud@yahoo.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων, ζητά Υπάλλη-
λο Γραφείου για το τμήμα εξαγωγών, με επαγ-
γελματική εμπειρία σε γραφείο εξαγωγών, για 
ανάλυση παραγγελιών. Άριστη γνώση Γερμα-
νικών και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
youngpowerbros@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εξοπλισμών ζητείται άτομο για 
γραμματειακή υποστήριξη, αρχειοθέτηση, τήρηση 
πρακτικών. Απαραίτητη Αγγλική γλώσσα, ανάλο-
γο πτυχίο. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
bekiaris.net.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει άμεσα Υπαλλή-
λους Γραφείου σε τμήματα γραμματείας, αρχεί-
ου, παραγγελιών, υποδοχή, τηλεφωνικό κέντρο. 
Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 212 6872486.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
έμπειρη Γραμματέα με άνω των 10 ετών προϋ-
πηρεσία για εσωτερική απασχόληση. Παροχές: 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
euroeduc@otenet.gr.

REMARC Agency Hotel Entertainment Company, 
is looking for Office Assistant. Requirements: 
young personality, advanced in English, medium 
or high knowledge of outlook Microsoft office, 
computers, finances. CVs and photo: remarc@
otenet.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Γραμματέα από 
την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, με γνώσεις 
ασφαλιστικών προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
mtiris@hotmail.gr, τηλ: 6944 530526.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από εταιρία παροχής υπηρεσι-
ών Α.Ε για τμήμα διαγωνισμών. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστα Αγγλι-
κά, άριστη χρήση Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: eirini.
kofinadeli@ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Φροντιστηρίου, από κέ-
ντρο ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη Αττικής. 
Έμπειρη και επικοινωνιακή, με άριστη γνώση 
Αγγλικών, Ms Office, για 8ωρη απογευματινή 
απασχόληση. Ωράριο: 14:00-22:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: ksenegloses@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Υπάλληλος Γραφείου για εταιρία, 
χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άριστες γραμ-
ματικές γνώσεις και Αγγλικά, άριστο χειρισμό 

Η/Υ, προτιμητέος ΑΕΙ. Δεν αφορά telemarketing ή 
έρευνες. Βιογραφικά στο e-mail: kentroma@on.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη με 
πλήρη απασχόληση από εταιρία στη Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, word, excel 
κλπ. Βασικές γνώσεις λογιστικής και Αγγλικά. 
Τηλ: 2310 467231.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας, με γνώσεις Η/Υ, εμ-
φανίσιμη ως Ιδιαιτέρα Πωλήσεων, με δυνατότητα 
ταξιδίων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
adgety@yahoo.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιατρικών παροχών ζητεί άμε-
σα άτομα για επιβεβαίωση, καταχώρησης. Άμεση 
πρόσληψη, υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 
6930 230295.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής 
ζητεί 5 άτομα για τα τμήματα διαφήμισης-γραμμα-
τείας-μηχανογράφησης, αρχείου. Σταθερός μισθός, 
πριμ, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 690 9126428.

TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο Στέφανου Στανέλλου 
ζητεί άμεσα να προσλάβει νέα για γραμματειακή 
υποστήριξη. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@stanellos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για 8ωρη 5ήμερη απασχόληση σε 
ναυτιλιακή εταιρία στον Πειραιά, ως Γραμματειακή 
Υποστήριξη. Βιογραφικά στη διεύθυνση: Πειραιάς 
185 10, Τ.Θ.: 80406.

ΕΤΑΙΡΙΑ Logistics στον Ασπρόπυργο αναζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη εταιρία 3PL για εξυπηρέτηση πε-
λατών. Βιογραφικά στο e-mail: hr2@goldair.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, εμφανίσιμες, με γνώση και 
άριστη γραφή Ελληνικών, από εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας ως Υπάλληλοι Γραφείου. 5ήμερο, 
πρωινό. Παρέχεται και μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 
3604323.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητά 3 νέες, εμφανίσιμες, 
με γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ για τμήμα αρχειοθέτη-
σης. Πρωινό 5ήμερο, βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 
210 3604323.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου πεπειραμένος, 
κατά προτίμηση με πείρα στον κλάδο των κου-
φωμάτων. Τηλ: 210 2484454.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με γνώσεις Αγ-
γλικών - Η/Υ, προϋπηρεσία σε εταιρία courier 
επιθυμητή, με κάρτα ανεργίας. Ωράριο: 10:00-17:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@skynetworldwide.
gr, τηλ: 210 9966661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για 8μηνη εργασία σε γρα-
φείο ενοικιάσεων μοτοποδηλάτων και ΙΧ στην 
περιοχή Αίγινας. Τηλ: 6944 555116.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, εμφανίσιμη με άριστα Ελλη-
νικά, για άμεση πρόσληψη στο τμήμα υποδοχής. 
Πρωινό πενθήμερο, σταθερός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 210 8898844.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα φοιτήτρια, με γνώσεις Η/Υ, για 
απασχόληση 2-3 ώρες την ημέρα από το μεσημέρι 
και μετά σε μεταφορική εταιρία. Περιοχή: Άγιος 
Ιωάννης Ρέντη. Τηλ: 210 4833867.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος Γραφείου, με άριστη 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών, Ιταλικών, στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 9645260.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist, από γυμναστήριο στην 
Ηλιούπολη. Δευτέρα έως Παρασκευή. Οργανωτική, 
ευγενική συνεργάσιμη. Άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 
15:00-23:00, 09:00-14:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
jws.arenas@gmail.com, τηλ: 210 9714310.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ μοντέλων γνωστό, ζητά νέα για 
θέση γραφείου. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, 
χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, κοντά στην 
Αργυρούπολη, τηλ: 210 9966234, 6978 009727.

ΑΝΩΝΥΜΗ κατασκευαστική εταιρία μονωτι-
κών προϊόντων ζητά 5 Υπαλλήλους Γραφείου, 
για μηχανογράφηση, γραμματεία, διαχείρισης, 
αποθήκης, παραγγελιών. Παρέχεται: σταθερός 
μισθός, καριέρα. Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, από εταιρία πράσινου καφέ, 
για ρεσεψιόν, γραμματεία, καταγραφή, έρευνα, 
διοίκηση. Σταθερές αποδοχές, πρωινό ή απογευ-
ματινό ωράριο. Τηλ: 694 4219327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος, από όμιλο εται-
ριών για να στελεχώσει θέση σε γραφείο στην 
Αθήνα. Απαιτείται πτυχίο ξένης γλώσσας, άριστη 
γνώση Η/Υ, αντίστοιχη προϋπηρεσία, πτυχίο από 
ΑΕΙ. E-mail με θέμα MNGATH: papatheomaria.
sec@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις - 
Διαφήμιση
ΕΤΑΙΡΙΑ προώθησης πωλήσεων, ζητά 4 νέους 
για τα τμήματά της σε διαφημιστική καμπάνια. 
Προσφέρεται: πλήρης και οργανωμένη εκπαί-
δευση και ανάπτυξη των υποψηφίων, μέσα σε 
ένα ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: experience.
adv15@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για το τμήμα marketing - 
πωλήσεων, με γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άνεση στην 
επικοινωνία από διαφημιστική εταιρία. Παρέχεται: 
μισθός και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@idplus.info, κωδ: Κ.Θ.3.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές για έρευνα αγοράς. Βιογραφικά με 
ένδειξη κωδ.(HR.155)στο e-mail: eduschoolscv@
gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανική εταιρία ζητά άτομο για να 
αναλάβει το τμήμα του marketing. Προϋπηρεσία, 
ευχάριστη προσωπικότητα και επικοινωνία τα 
βασικά προσόντα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primegroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, από εταιρία συστημάτων 
ασφαλείας. Εμφανίσιμη Συνεργάτης για το 
τμήμα Πωλήσεων - Marketing. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογο τμήμα επιθυμητή, γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.
gr, τηλ: 210 5771997.

ΟΜΙΛΟΣ εισαγωγών - εξαγωγών συμπληρω-
μάτων διατροφής ζητεί άτομα για διαφημιστικό, 
τηλεφωνικό κέντρο, τμήμα δημοσίων σχέσεων, 
αποθήκη. Σταθερές αποδοχές. Τηλ: 211 9964014.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο στην Αθήνα, ζητεί να 
προσλάβει full time και part time, Sales and 
Marketing Officer. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχι-
στον 4 ετών. E-mail με φωτογραφία: assistant.
manager79@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital and Social Media Manager, από 
εκδοτική εταιρία στο Κορωπί, για να αναλάβει τη 
διαδικτυακή προώθηση προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: NET0515.

ΕΤΑΙΡIΑ εκδοτική ζητεί άτομο για δημόσιες 
σχέσεις, διαφήμιση και προώθηση σε βιβλιο-
πωλεία με προϋπηρεσία στο χώρο. Επιθυμητή 
άδεια οδήγησης. Ωράριο: 10:00-16:00. Τηλ: 210 
3826220, κωδ. Jb-006.

MARKETING Assistant ζητείται από διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Marketing για εργασία 
στην Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία, με προϋπηρεσία, 
καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Με εργα-
τικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: s.takvorian@
swiisjobs.gr, τηλ: 23920 75661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πρακτική άσκηση στα Social 
Media, από εταιρία διαδικτυακού marketing. Δη-
μιουργικότητα, άριστη χρήση λόγου και ευχέρεια 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
imode.gr, τηλ: 210 9816510.

DIGITAL Marketing-Social Media Marketing 
Υποψήφια, ζητείται από σχολές ομορφιάς με 
ανάλογες σπουδές και εμπειρία στη διαφήμι-
ση, άριστη γνώση των social media (webpage-
facebook-twitter-google ads-email marketing), 
κάτοικος Νοτίων Προαστίων. E-mail: info@
evabeauty.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την εκπροσώπηση της 
εταιρίας σύμφωνα με την κουλτούρα της εταιρί-
ας, με εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και 
δυναμική προσωπικότητα. Παρέχεται: ευέλικτο 
ωράριο εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hr@updience.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι, για απασχόληση ως Δη-
μοσιογράφοι και Παραγωγοί Διαφημίσεων σε 
εκδοτικό και διαφημιστικό οργανισμό, σε έντυπα 
πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Μισθός 
και bonus. Τηλ: 6975 731397, 210 5446460.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Capsis ζητά Marketing Assistant. 
Προσόντα: πανεπιστημιακές σπουδές -άριστη 
χρήση Η/Υ και ειδικότερα στο ΜS Office-άριστη 
ικανότητα επικοινωνίας-οργάνωσης-ομαδικής 
εργασίας-γνώσεις social media-digital marketing. 
E-mail: marketing@capsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με γνώσεις οικονομικών, 
marketing, Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ, με εμπειρία 
σε επιδοτούμενα προγράμματα ΈΣΠΑ από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελει-
όφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, 
mysql, γραφιστική και web design, δημόσιες 
σχέσεις και εμπόριο, δημοσιογραφία και media. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Σύμβουλος ζητά Υπεύθυνο 
Δημοσίων Σχέσεων για συνεργασία. Τηλ: 6944 
439565.

ΖΗΤOYNTAI άτομα για PR, από μπουάτ - κέντρο 
διασκέδασης στο Νέο Κόσμο και Λεωφόρο Συγ-
γρού. Τηλ: 6906 458678.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά άτομα με 
ατζέντα στη showbiz, ως Υπευθύνους Δημοσίων 
Σχέσεων του ομίλου. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, από τουριστική εταιρία 
με σχετική προϋπηρεσία και γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: fc@amaliahotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια για 4ωρη εργασία στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 6945 337828.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Λογιστηρί-
ου, με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
χρήση Η/Υ, γνώσεις ναυτιλιακής λογιστικής. 
Γνώση φοροτεχνικών - φορολογικών ΑΕ, ΙΚΕ, 
ΦΠ. επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lamdamaritime.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέο /α Βοηθό Λογιστή, 
πτυχιούχο ΑΕΙ για το λογιστήριο με προϋπηρεσία 
και γνώση στον χειρισμό προγραμμάτων ERP. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστα Αγγλικά, Η/Υ, 
δίπλωμα οδήγησης. E-mail με φωτογραφία: 
cava@cavahalari.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για το λογιστήριο 
με προϋπηρεσία στην Ηλιούπολη. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: ipirotikifs@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια, με δικαίωμα υπογραφής 
βιβλίων Α΄ τάξης. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
4 χρόνια σε μηχανογραφημένο λογιστήριο, με 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerina1372004@yahoo.gr.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Βοηθός Λογιστή με πτυχίο 
λογιστικής. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 
3237169.

Α.Ε. ΖΗΤΑ Βοηθό Λογιστή με 3ετή προϋπηρεσία 
σε εμπορική εταιρία (Γ’ κατηγορίας βιβλία), πρό-
γραμμα εμπορικής διαχείρισης (ΚΕΦΑΛΑΙΟ)-Η/Υ 
(MS Office)-γνώση μισθοδοσίας-φορολογικής-
Φ.Π.Α.-Αγγλικών-επικοινωνιακή ευχέρεια-υπευ-
θυνότητα-οργανωτική ικανότητα. Περιοχή Αμπε-
λόκηποι. E-mail: viografika.trend@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στον Ασπρόπυργο επιθυμεί να 
προσλάβει δύο Βοηθούς Λογιστή με πτυχίο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ. Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε μη-
χανογραφημένο λογιστήριο σε ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: h3.depar@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι δημοσίου ΙΕΚ, για πρακτική 
εξάσκηση σε λογιστική - φοροτεχνική εταιρία. 
Εργασία σε πραγματικά δεδομένα Λογιστή, δυνα-
τότητες συνέχισης εργασίας. Τηλ: 210 8651701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, από βι-
ομηχανία στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής με πτυχίο 
ΑΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο, 3ετή προϋπηρεσία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας λογιστικών βιβλίων. Άριστη 
γνώση των ΕΓΛΣ-ΚΦΑΣ φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ, εργατικής νομοθεσίας-χρηματοοικονομικής, 
ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων-ελεγκτικής. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανογράφος Singular Control 
έμπειρος /η για εμπορικό, λογιστική, Galaxy 
OTR, σε εταιρία πληροφορικής για μερική ή 
πλήρη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ibs.gr, κωδ: DEV04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση του Βοηθού Λογι-
στή. Απαραίτητες γνώσεις: Πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών, άψογη χρήση H/Y. Τηλ: 211 2213875.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ζητείται από ΑΕ, με γνώσεις ERP και 
τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: logistirio@malliaris.gr.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - Λογιστές ζητούνται για συγ-
γραφή οικονομικών - λογιστικών βιβλίων, από 
γνωστό οίκο Αθηνών. Αμοιβή μετρητοίς. Τηλ: 
6945 554168, 6972 713768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, απόφοιτη ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 
με 2ετή προϋπηρεσία για λογιστικό γραφείο. 
Ενασχόληση με καταχωρήσεις και διεκπεραιώσεις, 
κάτοχος άδειας οδήγησης. Μερική απασχόληση, 
απαραίτητη η προθυμία για εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lkaccounting@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί άτομο με άριστη γνώση 
Η/Υ, ms office και τήρηση απλογραφικών βιβλί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: tasos450@gmail.
com, τηλ: 6937 422003, Υπεύθυνος Προσωπικού 
Γκόγκος. Αναστάσιος.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για super market 
στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: αντίστοιχη 
προϋπηρεσία. Επιθυμητό πτυχίο οικονομικής 
κατεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@
diellas.eu.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο της μεταφο-
ράς και logistics αναζητά Βοηθό Λογιστή για 

Μικρές αγγελίες εργασίας



Μηχανικός Ιατρικού Εξοπλισμού 
Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 

Τόπος εργασίας: Ινστιτούτο οφθαλμολογίας & 
μικροχειρουργικής Ophthalmica, Θεσσαλονίκη  
Πλήρης απασχόληση.  
Σκοπός εργασίας: Η διενέργεια προεγχειρητικών 
ελέγχων. Η συντήρηση όλου του μηχανικού  
εξοπλισμού του κέντρου.  
Κύρια καθήκοντα: 
•Να διενεργεί διαγνωστικές και απεικονιστικές 
εξετάσεις και προεγχειρητικούς ελέγχους για όλες 
τις επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Κέντρο. 
•Να συντηρεί και να ελέγχει την ομαλή  
λειτουργία των διαγνωστικών μηχανημάτων, 
ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 
•Να διαχειρίζεται την αποθήκη των αναλωσίμων 
των ιατρικών μηχανημάτων και  
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
•Να διαχειρίζεται τις διαδικασίες συστήματος 
ποιότητας που αφορούν στα ιατρικά μηχανήματα 
του χειρουργικού και διαγνωστικού τομέα  
και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
•Να συμμετέχει στην υλοποίηση και συντήρηση 
του ηλεκτρονικού συστήματος αρχειοθέτησης 
απεικονιστικών εξετάσεων. 
•Να χειρίζεται τη μονάδα της διαθλαστικής  
χειρουργικής. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ, ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων διαχείρισης 
ασθενών 
•Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια και ακεραιότητα 
•Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία 
•Αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα  
στο χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλο  
το φάσμα των δραστηριοτήτων 
•Αξιοπιστία και εχεμύθεια 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε 
ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
με ευκαιρίες εξέλιξης.

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

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ανώτατης  
σχολής ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου. 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε οικοδομικά 
έργα, τοπογραφικές μελέτες, πολεοδομικές  
μελέτες και μελέτες περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση AutoCAD και τοπογραφικών 
προγραμμάτων. 

•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και ομαδικής συνεργασίας.

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

Συνεργάτης για Front Desk / Reception
Το Aktina Travel Group ζητεί για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, συνεργάτη που θα αναλάβει  
την υποστήριξη του Front Desk – Reception της εταιρίας.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει:  
•Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και χειρισμού PC. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση. 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία. 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας στην μεγαλύτερη τουριστική εταιρία στην Ελλάδα. 
•Μισθό αναλόγως προσόντων. 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία.  
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό με φωτογραφία στο e-mail: careers@aktinatravelgroup.com

Maintenance - Mykonos 
Company description: The Rocabella Mykonos Art Hotel & Spa intents to be hospitality heart of the 
area of Agios Stefanos - a small picturesque Mykonina village, offering great views to Mykonos town, 
Delos, Syros and the new Mykonos port.

This boutique hotel & spa is a refreshing addition to a village sprawling with traditional whitewashed 
structures and intends to put the focus back on the outdoors and natural surroundings.

Location: The hotel is located 100 meters from the sandy beach of Agios Stefanos and all rooms offer 
inspiring views of the Aegean Sea. From the hotel, a short drive takes you to the premier attractions in 
Mykonos Town such as the famous cocktail bars; the folklore museums and the fine dine restaurants. 
The hotel is located in an area of 4000 square meters strategically overlooking Mykonos and the 
Mykonos Airport is just 6 kilometers away.

•You should then send us by using your e-mail: 
Your CV and a recent photo of yours to the following e-mail:  
hr@rocabella.gr / rocabellacv@gmail.com

If you do not have an e-mail address, you can create one using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, 
Hotmail). Upon creating your email account, enter your email address and begin the online application and 
registration process. Upon its receipt we will inform you accordingly. Please note that no application 
will be accepted if you fail to send us the required documents (CV, Photo). Looking forward meeting 
you in person!

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

Πωλήτρια Λιανικής Πλήρους Απασχόλησης 

O&M Site Engineer - Thessalia
Sky Development RES SA is looking to employ an O&M engineer (Full time) with main task the 
execution of all corrective and preventive actions in P/V plants.

Candidate profile: 
Essential knowledge, skills and experience: 
•Resident of Prefecture of Thessalia (or nearby) 
•Technical education ( electrical or mechanical engineering from TEI or similar technical school) 
•Minimum 2 years of experience in the maintenance of MW scale PV plants 
•Minimum 2 years of experience in the operation and maintenance of Medium Voltage installations 
•Good IT skills 
•English language user (at least basic knowledge in English, both writing and speaking)  
Additional requirements: 
•Able and willing to work in various locations around Greece 
•Physical ability and willingness to perform manual works in the field  
•Fast learner and rapidly adapting to changes 
•Positive attitude and capable to perform efficiently under pressure 
•Strong ability and self-motivation to resolve complex issues taking initiatives and results oriented

Potential candidates should submit their CV by e-mail: eleni.koletti@skysolargroup.com. All 
applications will be treated strictly as confidential.

Για shop in shop στο πολυκατάστημα  NOTOS 
HOME Πλατεία Κοτζιά.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε κατάστημα λιανικής  
ή πολυκατάστημα 
•Απαραίτητο επίπεδο δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης 
•Επικοινωνιακός και μεθοδικός χαρακτήρας  
με πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας  
και έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη. 
•Ενδιαφέρον για τη μόδα και  

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

H ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη Μάνδρα: 

Μηχανικό Συντήρησης
Αντικείμενο της θέσης είναι η προληπτική συντήρηση και ο αποτελεσματικός χειρισμός  
του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η επίβλεψη των τεχνικών έργων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης  
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης  
και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΜΗΧ, στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή με 
fax στον αριθμό: 210 68 61 600. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Φαρμακοποιός / Βιολόγος 
Απόφοιτος επιστημών Υγείας

Φαρμακείο στα ανατολικά προάστια (κοντά σε 
έξοδο Αττικής οδού) ενδιαφέρεται να προσλάβει 
φαρμακοποιό ή βιολόγο ή σχετικών σπουδών με 
προϋπηρεσία και τα ακόλουθα προσόντα:

•Πολύ καλή γνώση συμπληρωμάτων διατροφής 
και βοτάνων 
•Επιθυμητή γνώση ολιστικής προσέγγισης 
•Γνώση δερμοκαλλυντικών προϊόντων 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες με προμηθευτές 

•Γνώση χειρισμού Η/Υ  
Το φαρμακείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως  
των προσόντων 
•Ευχάριστο και μη ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
pharmacykourbeli@gmail.com ή chris.
androulidakis@gmail.com

Νεοσύστατο Ιατρείο Κοσμητικής

Πλαστικός Χειρούργος και Δερματολόγος 
•Για συνεργασία ή πλήρη απασχόληση σε νεοσύστατο ιατρείο κοσμητικής στην Κηφισιά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.liontou@yahoo.gr

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

Τοπογράφο Μηχανικό (Code SPC)
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τα νέα γραφεία της στο Κορωπί. Προϋπηρεσία 
σε μηχανογραφημένο λογιστήριο απαραίτητη. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο και γνώση 
SAP. E-mail: accthemis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Βοηθός Λογιστή με 1 χρόνο 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ και ερ-
γασίες γραφείου, Ιταλικής ή Αγγλικής γλώσσας. 
Μερική απασχόληση, βασικός μισθός. Ε-mail: 
libra@libra.gr, τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, για άμεση πρόσλη-
ψη, σε λογιστικό γραφείο στους Παξούς. Τηλ: 
6937 049381.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση, από λογιστικό 
γραφείο στα Άνω Λιόσια. Απόφοιτη ΤΕΙ - ΙΕΚ 
και κάτοικοι γύρω περιοχών κατά προτίμηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: c.aristeropoulos@outlook.
com.gr, τηλ: 6974 350139.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για 6ωρη απογευματινή 
απασχόληση σε λογιστικό γραφείο στο Μοσχάτο. 
Εμπειρία σε βιβλία Β-Γ κατηγορίας, μισθοδοσία, 
δηλώσεις εισοδήματος, γνώστης προγραμμάτων 
epsilon. Βιογραφικά στο e-mail: xtzaf@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από το Κ.Ε.Κ. Edisinet, με 
εμπειρία λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης 
ανώνυμης εταιρίας. Καλή χρήση Η/Υ με γνώ-
ση ERP προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
thessaloniki@edisinet.gr.

 

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΟΜΙΛΟΣ ζητά άτομα με εμπειρία στον οικονομικό 
τομέα. Απαιτείται ικανή και υπεύθυνη προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: zois1000@yahoo.
gr, κος Ζώης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος-Λογιστής με πτυχίο 
ΑΕΙ, μεταπτυχιακό τίτλο, 3ετή προϋπηρεσία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας λογιστικών βιβλίων. Άριστη 
γνώση των ΕΓΛΣ-ΚΦΑΣ φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ, εργατικής νομοθεσίας-χρηματοοικονομικής, 
ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων-ελεγκτικής. 
E-mail: telechas@epilisis.net.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - Λογιστές ζητούνται για συγ-
γραφή οικονομικών - λογιστικών βιβλίων, από 
γνωστό οίκο Αθηνών. Αμοιβή μετρητοίς. Τηλ: 
6945 554168, 6972 713768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Οικονομικών CEO/CFO στη 
Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος διοίκησης οικονομίας, 
διοίκησης επιχειρήσεων, ή σχολής εμπορίας και 
διαφήμισης. Γνώση Αγγλικών, αγάπη για video 
games, ολοκλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@creat3d.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με γνώσεις οικονομικών, 
marketing, Αγγλικών και γνώσεις Η/Υ, με εμπειρία 
σε επιδοτούμενα προγράμματα ΈΣΠΑ από εταιρία 
συμβούλων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: apasxolisicv@gmail.com.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι πτυχιούχοι οικο-
νομικών σχολών ή τελειόφοιτοι ως Παρουσια-
στές-Σχολιαστές οικονομικών θεμάτων σε ενη-
μερωτικό-ψυχαγωγικό 24h web tv-εβδομαδιαίο 
video περιοδικό ποικίλης ύλης και επιστημο-
νικής υποστήριξης. E-mail με φωτογραφίες: 
inefproductions@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος, γνώστης διεθνών 
τραπεζικών συναλλαγών, Αγγλικών, Η/Υ. Αντί-
ληψη, μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή 
δεξιότητα ως Στέλεχος-Συνεργάτης διεθνών 
συναλλαγών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: KR-sk.

 

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΜΕΓΑΛΟΣ ασφαλιστικός όμιλος ζητά 2 άτομα 
για την κάλυψη θέσεων Manager - Συμβούλων. 
Προσόντα: ικανότητα επικοινωνίας, εργατικότητα 
και φιλοδοξία για εξέλιξη. Υψηλές αμοιβές και 
bonus-εκπαίδευση-τεχνογνωσία-υποστήριξη. 
E-mail: g.karpouzis@freemail.gr, τηλ: 6944 
905762, κα Καρπούζη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά από όλη την Ελλάδα, 
Ασφαλιστές /τριες και Πράκτορες για ελεύθερη 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: mitiris@
hotmail.gr, τηλ: 6944 530526.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές /τριες, από μεγάλη 
ελληνική ασφαλιστική εταιρία. Μεγάλο πακέ-
το αποδοχών, ταχεία εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: mtiris@hotmail.com, τηλ: 6944 530526.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Προϊστάμενο Ασφαλιστικού 
Πρακτορείου, με εμπειρία στη διοίκηση ασφα-
λιστικών συμβούλων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να εργαστεί σε πολυεθνική 
ασφαλιστική εταιρία ως Ασφαλιστικός Σύμβου-
λος. Προσφέρεται: έμμισθη σχέση και επιπλέον 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: jobforthepeople@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για στελέχωση πωλήσεων, με 
αντικείμενο στα χρηματοοικονομικά. Σταθερές 
αποδοχές και προμήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι στον κλάδο των ακι-
νήτων για την Αττική από την πρώτη εταιρία 
χωρίς μεσιτική αμοιβή στην Ελλάδα. Πραγμα-
τικά η μεγαλύτερη προμήθεια στην αγορά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Realtors Free Real Estate Services, 
Σύμβουλοι για πώληση και ενοικίαση ακινήτων, 
στις περιοχές Αλίμου -Ελληνικού - Γλυφά-
δας - Βούλας, από την πρώτη εταιρία χωρίς 
μεσιτική αμοιβή στην Ελλάδα. E-mail: info@
bestandglamorous.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Υπάλληλος Πρακτορείου 
Ασφαλίσεων. Απαραίτητα προσόντα: άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ, προϋπηρεσία σε ασφα-
λιστικό πρακτορείο ή σε ασφαλιστική εταιρία, 
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή 
η γνώση συστημάτων έκδοσης ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. E-mail: hr@lapena.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Managers Ασφαλιστικών Συμβούλων 
με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή προϋπηρε-
σία δύο τουλάχιστον έτη σε θέση Ασφαλιστικού 
Συμβούλου. Ομαδικότητα-ακεραιότητα-επαγγελ-
ματισμός. Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, ανάλογα με τα προσόντα-εμπειρία των 
υποψηφίων. E-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι, 
από διεύθυνση πωλήσεων μεγάλης ασφαλιστικής, 
για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων στη 
Θεσσαλονίκη. Τριτοβάθμια εκπαίδευση επιθυμητή. 
Θα προτιμηθούν οι καλύτεροι. Βιογραφικά στο 
e-mail: chavianidis@gmail.com.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ-  
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ από εταιρία πληροφορικής. 
Full time, Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@digicom-group.gr, 
τηλ: 210 4914350, 6937 078889.

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 Μηχανικός Λογισμικού-Η/Υ, ως 
Υπεύθυνος υποστήριξης-ανάπτυξης λογισμικού. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής-
εγκατάσταση linux servers-προγραμματισμός σε 
Python και PHP-βάσεις δεδομένων PostgreSQL-
MySQL-εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων, 
voip τηλεφωνίας. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: info@planetwheel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εγκαταστάσεων - Χειριστής 
ΚΛΣ, για εταιρία συστημάτων ασφαλείας. Απα-
ραίτητα προσόντα: πτυχίο κατάλληλο για άδεια 
security τύπου Β’ ή άριστη γνώση πληροφο-
ρικής. Διεύθυνση: Στουρνάρα 13, ΤΚ 54 632, 
κωδ: ErgoAlarm.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, για κα-
τάστημα Η/Υ στις Αχαρνές. Γνώσεις σε δίκτυα, 
laptops, printers, φορολογικούς μηχανισμούς. 
Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ninios_p@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Πληροφορικής, από Γαλλι-
κή αρχαιολογική σχολή Αθηνών, για συστήματα 
και δίκτυα. 5μηνη σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης. Ημερομηνία πρόσληψης: 01/06 - 
31/10/2015. Επιθυμητή η Γαλλική γλώσσα. Ε-mail: 
arnaud.contentin@efa.gr, τηλ: 210 3679910.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων Η/Υ αυτοματισμών ή 
Ηλεκτρονικός, με καλή γνώση του αντικειμένου, 
για μόνιμη απασχόληση. Απαιτείται άδεια οδήγησης 
ΙΧ. Ωράριο: 08:00-19:00. Τηλ: 6974 010077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ ή Ηλεκτρονικός, με 
ευχέρεια εργασίας σε μηχανογραφημένο περι-
βάλλον, ικανότητα επικοινωνίας και τεχνικής 
υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, πολύ καλή γνώση 
δικτύων, βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών. E-mail: 
service@tele.gr.

Η ΙQOM εταιρία πληροφορικής αναζητά Τεχνικό 
Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής, από-
φοιτο αντίστοιχης σχολής με γνώσεις Αγγλικών. 
Εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@iqom.gr, κωδ: TC01 (να αναγρά-
φεται ο κωδικός).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός τηλεπικοινωνιών VoIP/
cloud, αυτοματισμών - δικτύων. ΑΕ Μαρούσι. 
Εμπειρία - άριστα Αγγλικά απαραίτητα, ΙΚΑ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: panashop@outlook.com, 
τηλ: 212 2133905.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία πληροφορικής με έδρα την 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης ζητεί Τεχνικό / Ηλε-
κτρονικό Η/Υ, με άριστη γνώση στο hardware, 

κυκλώματα και την επισκευή. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Άριστη γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
τηλεπικοινωνιακής κατεύθυνσης με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα ΙΧ, για 
εργασία πεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mihaniki.gr, θέμα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer, από νεοσύστατη start-up 
για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Γνώ-
σεις net ή java, SQL και απαραίτητα καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθούν τυχόν 
επιπλέον γνώσεις προγραμματισμού. Ε-mail: 
6bitproject@gmail.com.

Η WINGS ICT Solutions ζητά 2 Junior Developers 
για απασχόληση σε συνεργασία με μεγάλο προ-
μηθευτή λογισμικού. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@wings-ict-solutions.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Author-Front End Developer. Πολύ 
καλή γνώση μετατροπής PSD σε HTML5-CSS3-
Javascript-προϋπηρεσία σε responsive authoring-
wordpress theming. Γνώση σε microformats, 
schema. Μισθός ανάλογων προσόντων, bonus. 
Ε-mail: jobs@webolution.gr, κωδ: FW-DEV.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής χώρου υγείας αναζητά 
Αναλυτή-Προγραμματιστή για το τμήμα παραγωγής. 
Επιθυμητή εμπειρία-ειδίκευση στην εφαρμογή 
της μισθοδοσίας (PHP, HTML5, Javascript, MVC 
Frameworks). Βιογραφικά στο e-mail: info@csl.
gr, τηλ: 210 7791241.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ νέο που θα εργαστεί ως Ειδικός 
Σύμβουλος Internet σε κατάστημα Vodafone στη 
Βέροια. Βιογραφικά μέχρι 30/05/2015 στο e-mail: 
vf354@vfshop.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα το Νέο Ηρά-
κλειο, ενδιαφέρεται να προσλάβει πτυχιούχο 
Web Developer (java) ΑΕΙ/ΤΕΙ. Καλή γνώση java, 
SQL, javascript. Εμπειρία σε apache tomcat, 
ORM, android θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ilink.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Support για τα κεντρικά γραφεία 
εταιρίας κοσμημάτων στο κέντρο Αθήνας. Βασικές 
γνώσεις γραφιστικής (photoshop indesign), άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: jobs@pandoragreece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Net, C+, Teleric, Java, κλπ. 
Web Developer - Programmer, για startup σε 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: spapadakis@
pharmacydeal.gr, υπόψιν κα Παπαδάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, με γνώσεις php-
joomla development για ανάπτυξη έργου (joomla 
module, frontend-backend). Διαθέσιμος χρόνος 
ανάπτυξης 1,5 - 2 μήνες. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mrit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Εντύπου-Web Designer, με 
άριστη γνώση photoshop-illustrator-indesign-
after effects. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε webdesign, motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδια-
στικές προτάσεις. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής web εφαρμογών στη 
Θεσσαλονίκη, με άριστη γνώση joomla, drupal, 
php, html, jquery, javascript, css, mysql, ajax. 
Επιθυμητές γνώσεις linux webserver. Βιογρα-
φικά και portfolio στο e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για δημιουργία 
ιστοσελίδων και εξωτερική συνεργασία. Άρι-
στη γνώση html5, css3, php, mysql και καλή 
γνώση bootstrap. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dproject.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Web Designer, από 
εταιρία δημιουργίας ιστοσελίδων, για εξωτε-
ρική συνεργασία. Άριστη γνώση photoshop. 
Απαραίτητα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Microsoft Net Developer, από γνωστή 
εταιρία πληροφορικής, για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε WINFORMS, 
WPF, ASP, NET MVC, WCF, SQL SERVER. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Λογισμικού-Η/Υ, ως 
Υπεύθυνος υποστήριξης-ανάπτυξης λογισμικού. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ανώτατης σχολής-
εγκατάσταση linux servers-προγραμματισμός σε 
Python και PHP-βάσεις δεδομένων PostgreSQL-
MySQL-εμπειρία σε εγκατάσταση συστημάτων, 
voip τηλεφωνίας. Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: info@planetwheel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία δημι-
ουργίας ιστοσελίδων, για εξωτερική συνεργασία. 
Άριστη γνώση html, php, css, MySql. Απαραίτη-
τα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
el.media2012@yahoo.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Προγραμματιστή για 
διαχείριση, ανάπτυξη και υποστήριξη web sites. 
Μόνιμη απασχόληση, καλή γνώση HTML, SQL, JS, 
ΡΗΡ, ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: cvs@takt.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ΕRP support, για στελέχωση 
του τμήματος support σε εμπορικές και λογιστικές 
εφαρμογές της Altec, Softone-Epsilonnet. Προϋ-
πόθεση καλή γνώση MS SQL Server. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer ή Προγραμματιστής /
τρια C# και Devexpress, για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις: C#.net, ASP.net, Java, SQL server, 
DevExpress components και XPO. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Content Editor έμπειρος /η για word 
press ιστότοπους για woo commerce καταστήματα. 
Άριστη γνώση Ελληνικών και Google Analytics. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ibs.gr, κωδ: DEV03.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση Συντονιστή Ιστο-
σελίδας (Front End Developer) Απαραίτητες 
γνώσεις: front end development, γραφιστικά 
προγράμματα π.χ photoshop, illustrator, corel, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: infosound2014@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος iOS - Web Developer, 
με γνώσεις Swift, PHP, Ruby, HTML5, CSS3 
και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
visionworksltd.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής-Web 
Designer, (5-10 έτη εργασίας). Άριστη γνώση 
Drupal-Photoshop-UX/UI-CSS-HTML-PHP (προ-
αιρετικά και Java Script). Σοβαρές υποψηφιό-
τητες μόνο. Ο επιλαχών θα αναπτύξει εταιρική 
ιστοσελίδα. E-mail: a.coscoletos@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Προγραμματιστή 
για full time εργασία. Τουλάχιστον 2 χρόνια προ-
ϋπηρεσία. Γνώσεις visualbasic.net, SQL server. 
Χρηματοοικονομικές γνώσεις και γνώσεις παρα-
γώγων θα ληφθούν υπόψιν. E-mail: ddringogias@
eltrade.gr, τηλ: 210 3387090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνεργος Προγραμματιστής για συ-
νεργασία, με άριστη γνώση σε προγραμματισμό 
παιχνιδιών για τη δημιουργία διαδικτυακού παι-
χνιδιού σε πλατφόρμα windows. Βιογραφικά στο 
e-mail: karydis@otenet.gr.

H ALEXANDER MOORE προσλαμβάνει: Technical 
Consultant, Υπεύθυνο Ανάπτυξη Εφαρμογών στην 
πλατφόρμα του SAP Business One. Επιθυμητά 
προσόντα: γνώση ανάπτυξης σε περιβάλλον ΝΕΤ-
γνώση MSSQL-επιθυμητή γνώση JavaScript, 
HTML5. E-mail: hr@alexandermoore.com, κωδ: 
Μ.IT.2015/5.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, κατά προτίμηση να κάνει την 
πτυχιακή του, για να ανανεώνει τα είδη μας 
στο site, να το αναβαθμίζει κλπ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@parastatidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση και κατασκευή 
ιστοσελίδων. Ελάχιστες γνώσεις PC. Τηλ: 6975 
128648.

Η POINT BLANK αναζητά έμπειρο Web Designer 
για εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pointblank.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, έμπειρος με άρι-
στη γνώση PHP/MySql/javascript/Front-End-
Development/CSS, Αγγλικά, εργατικότητα, 
εχεμύθεια, ανήσυχο πνεύμα, ως συνεργάτης 
ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών web. 
Βιογραφικά με πλήρες portfolio στο e-mail: 
jobslinks1@gmail.com, κωδ: Wsk.

 

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά νέα για προώθηση 
προϊόντων, διακόσμηση κτιρίων και εξωτερικών 
χώρων. Προσόντα: πολύ καλά Αγγλικά-εμπειρία 
στην παραγγελιοληψία-εμπορική αλληλογραφία. 
Περιοχή: Βάρη. Τηλ: 6932 725555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Χορού - Παιδαγωγός, από 
πολυχώρο δημιουργικής απασχόλησης στα Βόρεια 
Προάστια. Τηλ: 6978 977578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας ως Εξωτερικός Συνερ-
γάτης, από εμπορική εταιρία για τη δημιουργία 
ετικετών, για χημικά προϊόντα σύμφωνα με CLP/
GHS πρότυπα. Βιογραφικά στο e-mail: irini_21@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια ρούχων-πυζαμών, από 
βιοτεχνία πυζαμών στη Θεσσαλονίκη για εξωτε-
ρική συνεργασία. Εμπειρία κυρίως στη γυναικεία 
πυζάμα. Βιογραφικά στο e-mail: info@dustin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ, για βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων στο Μοναστηράκι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@oris.gr, τηλ: 210 3232826.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται από επιδιορ-
θωτήριο ρούχων στο Μαρούσι και την Κηφισιά. 
Τηλ: 210 6143040, 6938 142185.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Support για τα κεντρικά γραφεία 
εταιρίας κοσμημάτων στο κέντρο Αθήνας. Bασικές 
γνώσεις γραφιστικής (photoshop indesign), άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: jobs@pandoragreece.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλέξιμο, από εργοστάσιο 
στη Σίνδο, με γνώση από στρογγυλές μηχανές. 
Τηλ: 2310 795390.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ κατασκευής επιγραφών-διαφη-

μιστικών κατασκευών(στο Γέρακα Αττικής), 
ζητά Γραφίστα/τρια, με ανάλογη εμπειρία, για 
δημιουργία προσχεδίων-λογοτύπων. Γνώση χει-
ρισμού κοπτικού μηχανήματος βυνιλίων-ψηφι-
ακού(μηχανήματος εκτύπωσης-αυτοκόλλητων), 
θεωρείται επιπλέον προσόν. Άμεση πρόσληψη 
ύστερα από συνέντευξη-δοκιμαστικό. Μισθός και 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 6049248, 210 6048619.

ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων 
αναζητά Graphic Designer με 5 χρόνια προϋπη-
ρεσίας τουλάχιστον σε διαφημιστική εταιρία και 
εμπειρία digital. Σταθερή συνεργασία, part time. 
Βιογραφικά με portfolio στο e-mail: contact@
extrovert.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Εντύπου-Web Designer, με 
άριστη γνώση photoshop-illustrator-indesign-
after effects. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε webdesign, motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδια-
στικές προτάσεις. Βιογραφικά με portfolio στο 
e-mail: hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας, για το δημιουργικό τμή-
μα εταιρίας στο χώρο του υφάσματος και της 
μόδας. Απαραίτητη η άριστη γνώση illustrator, 
photoshop καθώς και εμπειρία στους διαχωρι-
σμούς χρωμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
tenbusiness.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, που να δι-
αθέτει τιγκέλι, ως Εξωτερική Συνεργάτης, σε 
εργαστήριο στη Γλυφάδα. Αποκλείεται το φασόν. 
Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με μεγάλη εμπειρία στο νυ-
φικό και βραδινό, για εσωτερική εργασία, από 
γνωστό οίκο μόδας στο Κολωνάκι. Απαραίτητες 
συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: stylemac21@
gmail.com, τηλ: 6979 178974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Web Designer, από 
εταιρία δημιουργίας ιστοσελίδων, για εξωτε-
ρική συνεργασία. Άριστη γνώση photoshop. 
Απαραίτητα δείγματα εργασιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: el.media2012@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών ζητά 
Εκφωνητές και Παρουσιαστές για παραγωγή 
διαφημιστικών μηνυμάτων για ραδιόφωνο-
τηλεόραση-telemarketing-trailers-συνεντε
ύξεις-video clips. Για τηλεοπτικά απαραίτητη 
φωτογραφία και για ραδιοφωνικά ένα δείγμα 
φωνής. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. E-mail: info@
lockidea.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, με ειδίκευση στα 
νυφικά, από ατελιέ Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 
210 4827467, ώρες επικοινωνίας σε ωράριο 
καταστημάτων.

ΤΟ TOURISTORAMA αναζητά Web Designer - 
Γραφίστα, με άριστη γνώση κατασκευής ιστο-
σελίδων Word Press και Joomla καθώς και 
δημιουργία εντύπων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@touristorama.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες /ες, Χορεύτριες /ες με 
γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση. Τελει-
όφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ για προγραμματισμό php, 
mysql, γραφιστική και web design, δημόσιες 
σχέσεις και εμπόριο, δημοσιογραφία και media. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώσεις, φαντασία και 
δημιουργική διάθεση. Απαραίτητη η καλή γνώση 
προγραμμάτων illustrator και photoshop, και η 
εξοικείωση σε περιβάλλον mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: atelier@la-stampa.gr, τηλ: 210 3412088, 
κος Σ. Στεφανίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για κατάστημα ψηφια-
κών εκτυπώσεων στο Ελληνικό. Εφαρμοστές 
Αυτοκόλλητων, Τεχνικοί Επιγραφοποϊίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@copy-print.gr, τηλ: 
6981 808080, 210 9610010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο άτομο για πλέξιμο με βελό-
νες και βελονάκι, για συνεργασία με κατάστημα 
πωλήσεως ειδών πλεκτικής. Περιοχή: Παλαιό 
Φάληρο. Τηλ: 210 9430079.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για γραφιστική και οπτική 
επικοινωνία, από ένα λογότυπο μέχρι μια διαφη-
μιστική καμπάνια. Τηλ: 6932 003056.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Cameraman, 
με άριστη γνώση καλλιτεχνικής φωτογραφίας, 
βιντεολήψης και επεξεργασίας βίντεο, με ή χωρίς 
εξοπλισμό για μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: CAM.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ως Πα-
ρουσιαστές - Σχολιαστές, σε νέο 24ωρο web tv 
και video περιοδικό ποικίλης ύλης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: inefproductions@
gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 30



 Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας 
ΘεσσαλονίκηΤμήμα Πωλήσεων: Πτυχιούχοι 

Μηχανικοί - Οικονομικά/Διοίκηση/Μάρκετινγκ
Από εταιρεία παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης αποβλήτων και εμπορία ανακυκλώσιμων υλικών με έδρα 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, ζητούνται πτυχιούχοι μηχανικοί ή οικονομικοί/διοίκησης /μάρκετινγκ με εμπειρία στις 
βιομηχανικές πωλήσεις και γνώση διαδικασιών συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. μηχανικού ή οικονομικών/διοίκησης/μάρκετινγκ 
•Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένη εμπειρία σε βιομηχανικές πωλήσεις 
•Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
•Άριστα Αγγλικά 
•Δυνατότητα εργασίας σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Δυνατότητα εργασίας αυτόνομα και σε ομάδα 
•Θέση στόχων και επίτευξη 
•Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
•Εμπειρία στην οργάνωση παραγωγικής διαδικασίας 
•Γνώση οργάνωσης, τήρησης ISO 
•Οργάνωση και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων και έρευνα της αγοράς 
•Γνώσεις προετοιμασίας φακέλων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 
•Αρίστη γνώση Η/Υ, ERP, Internet, Microsoft Office 
•Γρήγορη αντίληψη του αντικειμένου και ικανότητα για προτάσεις νέων υπηρεσιών και προϊόντων  
Θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εμπειρία σε εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων 
•Δεξιότητες πειθούς και επηρεασμού τρίτων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr. Βιογραφικά που δεν καλύπτουν  
τα απαραίτητα προσόντα δε θα εκτιμηθούν.

Σπουδαστές-τριες ΤΕΙ (Μηχανολόγοι Μηχανικοί) 
για Πρακτική Άσκηση - Λυκόβρυση

Ζητούνται σπουδαστές/τριες ΤΕΙ για Πρακτική Άσκηση στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Α.Ε.

Περιοχή απασχόλησης: 
•Λυκόβρυση Αττικής  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτοι μηχανολόγοι μηχανικοί ΤΕΙ με δικαίωμα πρακτικής άσκησης. 
•Καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office-Excel/Word/PowerPoint). 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Παρέχονται: 
•Εκπαίδευση – υποστήριξη. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
m.papadopoulou@aerioattikis.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ ή  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ ή Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής

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

Φυσικοθεραπευτή /τρια ΤΕΙ-ΙΕΚ
Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη  
προϋπηρεσία σε ανάλογο  
χώρο ομορφιάς 

•Άνεση στην επικοινωνία 

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  

kolonaki@figuraclinica.com.  

Τηλ. κεντρικής διοίκησης: 
2310 242429.

Θέση: Τεχνικός συντήρησης / λειτουργίας  
εγκατάστασης / τεχνική υποστήριξη  
Τόπος: Μήλος

Απαραίτητα προσόντα: 2-4 έτη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση. Εξοικείωση με  
τον εξοπλισμό υδραυλικών, ηλεκτρολογικών 
δικτύων, βιομηχανικό εξοπλισμό και γενικό Η/Μ 
εξοπλισμό. Γνώση Η/Υ.

•Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Η εξοικείωση με 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ή και χημική βιομηχανία.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για την εταιρεία 
μας στο: www.sychem.gr.

Επικοινωνία - βιογραφικά στο e-mail:  
jobs@sychem.gr, με κωδικό MIL2.

Λίγα λόγια για την εταιρία μας: Η OIKIES Real 
Estate είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
αλυσίδες παροχής ολοκληρωμένων κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών. Ξεκίνησε το 2007 τη λειτουργία της και 
σήμερα απαριθμεί 5 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα.

Η επιτυχία μας απορρέει από την πλήρη ικανοποί-
ηση των αναπτυσσόμενων αναγκών των πελατών 
μας, την παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών και 
εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας, καθώς και την 
εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιων 
προοπτικών στους συνεργάτες μας.

Το κλειδί για την επιτυχία είναι: 
•H τεχνολογία 
•Η εκπαίδευση 
•Η δικτύωση και τα συγκροτημένα εργαλεία  
πωλήσεων, οργάνωσης της επιχείρησης 
•Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων,  
έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες  
των καταναλωτών

Η φιλοσοφία μας: Επένδυση - αξία  
στους ανθρώπους μας! Με πίστη στις αξίες  
και το όραμά μας  θεωρούμε το ανθρώπινο  
δυναμικό ως το σημαντικότερο παράγοντα  
για την επίτευξη των στόχων μας

Αναζητούμε συνεχώς ικανούς  ανθρώπους - 
υποψηφίους, και επενδύουμε στη συνεχή  
εκπαίδευση και εξέλιξη των εργαζομένων μας.

Η θέση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται  
στο σύμβουλο ακίνητης περιουσίας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Προφίλ προσωπικότητας με αντίληψη,  
οξυδέρκεια, δυναμισμό και ωριμότητα. 
•Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων 
•Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης και φιλοδοξία 
για επαγγελματική εξέλιξη 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών  
Αμοιβές και παροχές: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
και ανταγωνιστικό πλαίσιο 
•Ισχυρό brand name 
•Διαρκής εκπαίδευση - υποστήριξη  
και παρακίνηση 
•Διαφημιστική προβολή 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Ελάτε στην ομάδα μας: 
•Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: hr@oikies.net

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

Εργάτες 
Για το τμήμα παραγωγής στο εργοστάσιο με έδρα 
τη Μάνδρα Αττικής.  
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•βασικές γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. 
•βασικές γνώσεις Η/Υ. 
•δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Προσφέρουμε: 

•Πλήρη απασχόληση. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον. 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε θέση υπευθύνου  
βάρδιας.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: plastics.
packaging01@gmail.com. Όλα τα βιογραφικά ση-
μειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ελληνική Εταιρεία

Άτομο ως 30 ετών με Εμπειρία  
στις Εκδόσεις Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων

Για το μας γραφείο μας στον Πειραιά. 
 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών  
και Ms Office.

Προσφέρεται σταθερός μισθός, ευχάριστο  

περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα απόκτησης 
σημαντικής εμπειρίας στο χώρο του e-commerce 
και του τουρισμού.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
athensjobs@gmail.com

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Μηχανικό Αυτοκινήτων - Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τεχνική εκπαίδευση 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

Product Manager - Αθήνα
Μεγάλη εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο ηλεκτρολογικού υλικού ζητά έναν product 
manager που θα αναλάβει τα προϊόντα για τους αυτοματισμούς κτιρίων (ΚΝΧ).

Αναφερόμενος στον γενικό διευθυντή θα είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των πωλητών, την παρα-
κολούθηση του ανταγωνισμού & των τιμών, την στοχοθέτηση ανά κανάλι, τη δημιουργία ενημερωτικού 
υλικού καθώς και για την προβολή της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 30 – 40 ετών. 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού απαραίτητο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
•Αγγλικά καλά & καλή χρήση Η/Υ. 
•Τουλάχιστον 3-6 χρόνια πείρα σε τμήμα MKT ή πωλήσεων από πολυεθνική εταιρία. 
•Πιστοποίηση ΚΝΧ επιθυμητή.  
Παρέχεται καλό πακέτο αποδοχών και δυνατότητα εξέλιξης.  
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό P.M.Κ./ΑΜ  
στο e-mail: alamrop@gmail.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης έμπειρος από επιχείρηση 
τεντών. Τηλ: 210 7234914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ πεπειραμένη για ατελιέ μό-
δας. Ωράριο: 11:00-17:00. Τηλ: 6944 378643, 
210 7757734.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια με καλή γνώση corel 
- photoshop, για 3μηνη εργασία στη Ρόδο, με δω-
ρεάν διαμονή. Τηλ: 6932 410820, κος Κλεάνθης.

ΝΕΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ μοντάζ ή photoshop ζητείται 
από studio φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ksphotography.gr.

 

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων 
και εμπειρίας, από κατασκευαστική εξαγωγική 
εταιρία αεροστόπ, για υποδοχή-αποθήκη-διανο-
μή-εμπορικό-τηλεφωνικό κέντρο. 8ωρο, 6ωρο 
πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές, για στελέχωση νεοσύστα-
του τμήματος σταθερής τηλεφωνίας. Σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη και bonus, ευχάριστο 
περιβάλλον. Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 210 5737061.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για τηλεπωλήσεις, 
πλησίον μετρό Μεγάρου Μουσικής, από εταιρία 
για 4ωρη απασχόληση. Στόχος η προώθηση, υπη-
ρεσιών σταθερής - κινητής τηλεφωνίας. Καλές 
αμοιβές, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 215 5505033, 
6937 223595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτες, ανεξαρτήτου ηλικίας 
γνώσεων και εμπειρίας, από εταιρία πράσι-
νης ενέργειας για τα τμήματα: παραγγελιών-
fax-φωτοαντιγράφων-αποθήκης, μηχανογράφη-
σης-νομικό. 8ωρο ή 4ωρο. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα. Δυ-
νατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ευχέρεια λόγου, για ει-
σερχόμενες και εξερχόμενες παραγγελιοληψίας 
πελατών καθώς και aftersales service. 6ωρα, 
5ωρα, σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: salescenter.20@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Agent, για εργασία γραφείου εξυ-
πηρέτησης πελατών και ανάπτυξης πελατολογίου 
στην περιοχή Ρουφ. Ευέλικτα ωράρια 6ωρα, 5ωρα. 
Παρέχεται: ΙΚΑ και σταθερός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: salescenter.20@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προσόν το να είναι άμεσοι, 
εργατικοί, φιλόδοξοι, για 6ωρα και 5ωρα, πρω-
ινά απογεματινά, για στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου. ΙΚΑ και μισθός σταθερός. Βιογραφικά 
στο e-mail: salescenter.20@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο χώρο των 
τηλεφωνικών πωλήσεων, από εταιρία σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, για μερική απασχόληση. 
Μισθός, bonus, πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. 
Τηλ: 210 6465164, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνταξιούχοι εμπορικού ναυτικού 
και δημοσίου, για ημιαπασχόληση. Διεύθυνση 
Σωτήρος Διός 12 και Κολωκοτρόνη 83 Πειραιάς, 
4ος όροφος. Γραφείο 8. Τηλ: 6944 530526, κος 
Μιχαλάκης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες με προϋπη-
ρεσία, άνεση στην επικοινωνία, για προώθηση 
τηλεφώνων. Μισθός σταθερός, ασφάλιση, πλη-
σίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6465164, 
210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας ζητεί Υπαλλήλους, με ικανότητες διοίκησης 
στο εμπορικό τμήμα και 3 Χειριστές τηλεφω-
νικού κέντρου. Σταθερός μισθός, καριέρα. Τηλ: 
211 9964014.

Η Ε.Ε GROUP S.A αναζητά νέους /ες, για στελέ-
χωση του τηλεφωνικού κέντρου εξερχόμενων 
και εισερχόμενων κλήσεων για την ενημέρωση 
υπηρεσιών και προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv-info@eren.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Τηλεφωνητές -τριες με προϋπη-
ρεσία, άνεση στην επικοινωνία, για προώθηση 
τηλεφώνων. Μισθός σταθερός, ασφάλιση. Πλη-
σίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6465164, 
210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες πρόθυμες για εργασία, 
από εταιρία προώθησης κάρτας υγείας. Πρωινή 
4ωρη απασχόληση και bonus. Τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, από ανώνυμη εταιρία 
ιατρικών παροχών υγείας για την οργάνωση, 
στελέχωση τμημάτων και marketing, για 5θήμε-
ρη εργασία. Παρέχεται: σταθερός μισθός, άμεση 
πρόσληψη, ασφάλιση. Τηλ: 212 6872544.

BΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητά δύο νέες, εμφανί-
σιμες, με γνώσεις Η/Υ, για το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. Πενθήμερη εργασία πρωινή, μισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604323.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για 4ωρη - 5ωρη πρωινή 
ή απογευματινή εργασία γραφείου. Προσφέρεται 
σταθερός μισθός, πενθήμερο και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Call Center (όχι 
telemarketing). Βάρδια 24ωρη, βασικός μι-
σθός, γρήγορη πληκτρολόγηση, ορθογραφία, 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primadictio.gr, τηλ: 210 2122100.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει άτομα, με βασικό μισθό, 
για ενημέρωση πελατολογίου σε κάρτα υγείας. 
Άριστες εργασιακές συνθήκες, πλησίον ηλεκτρικού 
σταθμού Άνω Πατησίων. Τηλ: 211 4113230.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ αναπτυσσόμενος επαγγελματικός 
οδηγός, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα άτομο με 
εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Απαραίτητη 
η γνώση Η/Υ. Παρέχεται: σταθερός μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@vresnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να μιλά Γερμανικά δια 
εταιρίας, εισαγωγική simco trade pc. Τηλ: 210 
3255208, υπόψιν κας Γκίκα Λιας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ οδηγός ζητά Agent για τη-
λεφωνικές καταχωρήσεις. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ. Παρέχεται: ασφάλεια, σταθερός μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@vresnet.
gr, έως 29/05.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραμματείς, για το εμπορικό τμή-
μα ενημέρωσης ιατρικών παροχών σε ανώνυμη 
εταιρία. Γνώσεις Η\Υ και ευχέρεια λόγου. Πα-
ρέχονται: σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6930 230295.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί Υπαλλή-
λους Γραφείου για τμήματα επιβεβαίωσης στοι-
χείων πελατών. Ωράριο πρωινό ή απογευματινό, 
ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 212 6878495.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομα για εσωτε-
ρική θέση γραφείου σε τμήματα: γραμματείας, 
αποθήκη, καταγραφής στοιχείων, τηλεφωνικό 
κέντρο. Άμεση πρόσληψη, σταθερές αποδοχές. 
Τηλ: 211 9964015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Operators, με διάθεση για εργασία, 
αίσθημα αυτοπαρακίνησης και με προσανατολισμό 
στην επίτευξη στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως Υπάλληλοι Γραφείου, από 
όμιλο υγείας για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Ωράριο: 6ωρο, 4ωρο, πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6930 230295.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία προσλαμβάνει 
Υπάλληλους Γραφείου, στα τμήματα: ρεσεψιόν, 
γραμματεία και τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση πρό-
σληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Εξυπηρέτησης 
Πελατών στο Ρέντη. Απαραίτητη προηγούμενη 
εμπειρία σε μεταφορική ή πρακτορείο. Επικοι-
νωνιακός χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα, εργα-
τικότητα και καλή γνώση ms office. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ πολυεθνική εταιρία στον το-
μέα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς ζητά άτομα 
για σύστημα εργασίας, με προοπτική εξέλιξης 
και υψηλά bonus βάση παραγωγικότητας. Τηλ: 
6974 927266.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ανώνυμη εταιρία ζητεί για άμεση 
πρόσληψη άτομο. Επικοινωνιακή, δραστήρια, 
για τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Προϋπηρεσία 
όχι απαραίτητη, κατά προτίμηση κάτοχος ΙΧ. Τηλ: 
210 8898708, 6975 665860.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει 10 άτομα με 
βασικό μισθό και εμπειρία στην τηλεφωνική 
απασχόληση. Επιπλέον παροχές, ασφάλιση και 
bonus. Προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από όμιλο παροχών υγείας, για 
διαχείριση κλήσεων στη ρεσεψιόν, τηλεφωνικό 
κέντρο, γραμματεία. Πρωινό ή απογευματινό ωρά-
ριο, πενθήμερο. Παρέχεται: ωράριο, ασφάλιση, 
σταθερές αποδοχές. Τηλ: 211 9964009.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με σκοπό την προώθηση 
των στόχων του οργανισμού με άνεση στην τη-
λεφωνική επικοινωνία. Ωράριο: 10:00-14:00. 
Τηλ: 210 5225800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Τίμια, αξιόπιστα 
με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις να είναι 
συνεργάσιμα, με όρεξη για δουλεία, εκπαιδεύσιμα 
με ήθος, και εντός Αττικής. Τηλ: 6945 675759.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εμπορική επιχείρηση, με 
ευχέρεια λόγου-άριστη γνώση Η/Υ, office για 
γραμματειακή υποστήριξη-εξυπηρέτηση πελατών. 
Προαιρετικά: γνώση photoshop-προϋπηρεσία 
πωλήσεων-κάρτα ανεργίας. E-mail: etienn@
hotmail.com, τηλ: 210 9963630.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιατρικών παροχών ζητεί άμεσα 
άτομα για επιβεβαίωση, καταχώρησης. Άμεση 
πρόσληψη, υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 
6930 230295.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για ολιγόωρη ή απογευματινή 
εργασία, για πενθήμερο σε γραφείο. Προσφέρονται: 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση πριμ. Βιογραφικά 
στο e-mail: powercall54@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα ζητεί άτομα ως Υπαλλή-

λους Γραφείου, για τη στελέχωση νεοσύστατου 
τμήματος για διοίκηση και λήψη παραγγελιών. 
Άμεση πρόσληψη, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 212 
6872501.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Project Manager, από τη διαφημιστι-
κή εταιρία Beyond The Line για να αναλάβει τη 
διαχείριση client service μεγάλου πολυεθνικού 
πελάτη. Απαραίτητη 3ετή προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση. E-mail: cv@adsquareltd.com, κωδ: 
CSPM2015SKY.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά 2 άτομα στο τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών και marketing για έλεγχο, 
ανανέωση πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@galaxynet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής χώρου υγείας αναζητά 
Στέλεχος για το τμήμα υποστήριξης. Επιθυμητή 
εμπειρία/ειδίκευση στην εφαρμογή της μισθο-
δοσίας δημοσίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
csl.gr, τηλ: 210 7791241.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία, για νεοσύστατο 
τμήμα πωλήσεων στις τηλεφωνικές πωλήσεις. 
Μερική απασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας. 
Παρέχονται: βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus. Ωράριο: 
10:00-21:00. Τηλ: 210 2720042.

 

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές, από εμπορική 
εισαγωγική εταιρία, με ποσοστά και μεγάλες 
αποδοχές, για την κάλυψη του ήδη υπάρχοντος 
πελατολογίου. Περιοχές: Νησιά, Αττική και Βό-
ρεια Ελλάδα. Ε-mail: megi@protopsaltis.gr, τηλ: 
2310 778955.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά νέα για προώθηση 
προϊόντων, διακόσμηση κτιρίων και εξωτερικών 
χώρων. Προσόντα: πολύ καλά Αγγλικά-εμπειρία 
στην παραγγελιοληψία-εμπορική αλληλογραφία. 
Περιοχή: Βάρη. Τηλ: 6932 725555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια (ελεύθερος συνεργάτης), 
από εισαγωγική εταιρία με έδρα την Καβάλα, για 
πώληση προϊόντων σε τουριστικά καταστήματα/
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Αμοιβή ικανοποιητική, 
απαραίτητο προσόν κατοχή αυτοκινήτου. E-mail: 
koyros02@otenet.gr, τηλ: 6979 917677, κος 
Κάλφας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Vodafone ζητά άμεσα νέους /ες για 
προώθηση καρτοκινητής σε Πανεπιστήμια και 
σχολές. Εργασία 5μερη, 6ωρη με μισθό, ασφάλιση 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: politisba@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες, εμφανίσιμες, με άνεση στην 
επικοινωνία για direct promotion σε Αθήνα και 
νησιά, από διαφημιστική εταιρία. Παρέχονται: 
μισθός και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: athenspromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες, εμφανίσιμες, με άνεση στην 
επικοινωνία, για direct promotion σε Αθήνα και 
νησιά. Παρέχονται: μισθός και bonus. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@idplusmedia.
com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα, για 
προώθηση τουριστικού οδηγού σε Αθήνα και 
νησιά. Δυνατότητα ταξιδιών, μισθός και bonus. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
greek-advertising.com, κωδ: Κ.Θ.2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί νέα 
για τη θέση της Visual Merchandiser. Βιογραφικά 
στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ: 210 
3210722, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΔΙΑΔΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα νέους-νέες 
για προώθηση καρτοκινητής σε πανεπιστήμια και 
σχολές. Εργασία 5μερη, 6ωρη με μισθό-ασφάλιση-
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: gerolymatou@
chapter5.gr, τηλ: 210 9525255.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητές -τριες με 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη 
του δικτύου της στην Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@primegroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός έμπειρος Πωλητής /τρια, 
από εταιρία ειδών συσκευασίας. Καθήκοντα: εύ-
ρεση νέων πελατών, επίσκεψη στους υπάρχοντες. 
Βιογραφικά στο e-mail: gk@smarttrade.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών διαφήμισης, ζητά Πωλητές 
/τριες για προώθηση ιστοσελίδων σε όλη την 
Ελλάδα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Promoter καπνικών προϊόντων, 
για 4μηνη απασχόληση στο Duty Free κήπων 
Έβρου. Απαραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών, 
πολύ καλή εμφάνιση και επικοινωνία, κάτοχος 
ΙΧ. Προσφέρονται: έξοδα μετακίνησης-μισθός-
bonus-ασφάλιση. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@upgr.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
με δίπλωμα ΙΧ και moto 125 cc, για εξωτερικές 
εργασίες. Θα προτιμηθούν κάτοικοι Ασπρόπυργου 
και Ελευσίνας. Τηλ: 210 5580506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, με ευχέρεια στις δημόσιες 
σχέσεις, για πρωινή 4ωρη εργασία, εσωτερική 
- εξωτερική. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Τηλ: 
210 5710290, ώρες επικοινωνίας 08:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές και Αθλητές, ερασιτέ-
χνες και επαγγελματίες για προώθηση προϊόντων 
υγιεινής διατροφής. Προϋπηρεσία όχι απαραίτη-
τη. Άμεση συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Promoters για προωθητική ενέργεια 
στην Καλαμάτα. 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 6949 
401321, κα Γιαννοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες, για εργασία σε 
διαφημιστική εταιρία, για προώθηση προϊόντων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις, ικανοποιητικές απο-
λαβές. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
diafimistiki.online@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γερμανόφωνο άτομο ευχάριστο, 
με ομαδικό πνεύμα για προώθηση προϊόντων 
marketing. Απαραίτητη προϋπόθεση, άριστη γνώ-
ση της Γερμανικής γλώσσας, άριστες συνθήκες 
εκπαίδευσης-εργασίας, ανταγωνιστικές αποδοχές, 
ασφάλιση, δυνατότητα μερικής-πλήρους απα-
σχόλησης. Τηλ: 6986 008675, κα Μάιλι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, πεπειραμένη, εμφανίσιμη με 
ευφράδεια λόγου, για δημόσιες σχέσεις και προ-
ώθηση επώνυμων προϊόντων ρούχα-παπούτσια-
τσάντες. Βιογραφικά στο e-mail libra@libra.gr. 
Τηλ: 210 9229891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι/ες για στελέχωση νέων 
γραφείων που δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο των συμπληρωμάτων διατροφής, για την 
κάλυψη τμημάτων: εμπορικό-διαφημιστικό-
τηλεοπτικό-τηλεφωνικό κέντρο-δημοσίων 
σχέσεων-διοίκησης. Σταθερές αποδοχές-πρι-
μ-καριέρα-δημιουργικότητα. Άριστη χρήση λόγου 
και ευχέρεια στην επικοινωνία. Τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Συνεργάτες για πολυε-
θνική παγκοσμίου κύρους, για προώθηση προϊ-
όντων, ελέγχου βάρους, περιποίησης δέρματος, 
διατροφικών συμπληρωμάτων, καθαριότητας, 
καλλυντικών κλπ. Εισοδήματα από bonus, μόνο 
με ραντεβού. Ε-mail: marioikonomou@gmail.
com, τηλ: 6936 344260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεσο συμπληρωματικό 
εισόδημα. Προσωπικότητα, επιχειρηματική νοο-
τροπία, συνεπή, ειλικρινή, κοινωνικά, δραστήρια, 
υπεύθυνα για εργασία από το χώρο τους. Ελεύθερο 
ωράριο, χωρίς κεφάλαιο. Τηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με ικανότητες Πωλητή για 
προωθητική καμπάνια στον τουριστικό τομέα. 
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία και γνώσεις του του-
ριστικού κλάδου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
requestit.gr, τηλ: 210 8838700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες για direct promotion. Εμ-
φανίσιμες, με άνεση στην επικοινωνία σε Αθήνα 
και Νησιά, από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά 
Κ.Θ.5 με φωτογραφία στο e-mail: stella.mplus@
gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα άτομα, με 
ευχέρεια επικοινωνίας, για την υλοποίηση 
προωθητικών προγραμμάτων σε καταστήματα 
της περιοχής τους. Τηλ: 210 9430777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής /τρια Καλλυντι-
κών για το νομό Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 
και όμορους νομούς. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε εξωτερικές πωλήσεις 2 χρόνια (ελάχιστο), 
κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ. Παρέχονται: μισθός-
αυτοκίνητο-κινητό-bonus-ασφάλιση. E-mail: 
epy@epyoe.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση καλλυντικών 
προϊόντων. 7ωρη απασχόληση, ικανοποιητικός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056, 
κα Σγουράκη.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική ζητεί άτομα, απόφοιτους 
Λυκείου, κατόχους Ι.Χ., για μόνιμη 5θήμερη ερ-
γασία. Παρέχεται αρχικός μισθός συν ασφάλεια. 
Τηλ: 210 8541212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια, από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου και διακόσμησης για 
τουριστικές περιοχές για δειγματισμό με laptop. 
Κάτοχος αυτοκινήτου-μηχανής. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
olympiastella123@msn.com, fax: 210 6927798.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, ευπαρουσίαστες, επι-
κοινωνιακές, από εταιρία τροφίμων και ποτών 
για super-market της περιοχής τους. Παρέχεται: 
βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258099.

ΟΙΚΟΣ καλλυντικών γνωστός, ζητά νέα για μό-
νιμη εργασία για 5νθήμερο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258167.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από εταιρία τροφίμων 
για καταστήματα λιανικής πώλησης. 5νθήμερο, 
ασφάλιση σε περιοχές Γλυφάδα και Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8258097.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση και δικτύωση 
από παγκόσμια εταιρία καλλυντικών σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό. Τηλ: 6932 632694.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Grama ABEE ζητά Συνεργάτη, στον 
τομέα του Visual Merchandising. Πλήρης απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πώληση και προώθηση 
προϊόντων, με μεγάλα ποσοστά κέρδους και 
πληρωμή αυθημερόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες, για προβιοτικά κα-
θαριστικά, με υψηλά ποσοστά και bonus. Μόνιμη 
συνεργασία. Τηλ: 6998 848310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες άμεσα από εμπορική ελληνική 
εταιρία για την προώθηση προϊόντων. Πρωινή 
εργασία, μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 2310 234733, 
6985 677058.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος Κομμωτηριακών Καλ-
λυντικών. Άτομο επικοινωνιακό με όρεξη για 
δουλειά, για διατήρηση πελατολογίου και ανά-
πτυξη. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, μισθός, 
bonus κ.α. Βιογραφικά στο e-mail: hp.komm@
gmail.com, fax: 2310 232152.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά έμπειρους 
Πωλητές με σπουδές και προϋπηρεσία στην επι-
κοινωνία - δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί για με-
ρική ή πλήρη απασχόληση. Υψηλά εισοδήματα 
και bonus, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sanctus1961@gmail.com, τηλ: 
6973 471236.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Εξωτερικός με αντικείμενο τις 
πωλήσεις. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, bonus 
επίτευξης στόχου και πενθήμερο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@somon.gr.

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, με εμπειρία από τουριστικό 
κατάστημα ενδυμάτων στην Πλάκα. Αγγλικά απα-
ραίτητα. Γαλλικά, Ιταλικά ή Ισπανικά προαιρετικά. 
Τηλ: 210 3210370.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ζητά Υπάλληλο με προϋπηρεσία, 
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου Αχαρνών. 
Παρέχεται: μισθός και ΙΚΑ. Θα προτιμηθούν 
κοντινές περιοχές. Δευτέρα 08:00-11:00, Πέ-
μπτη 17:00-21:00, και Σάββατο 08:00-11:00. 
Τηλ: 210 2384661.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Ζαχαροπλαστείου πε-
πειραμένες, στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5760808, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εμποροϋπάλληλος για μαγαζί με γυ-
ναικεία εσώρουχα σε πεζόδρομο του Περιστερίου, 
για την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ: 6977 987642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λειτουργία e-shop, blog σε 
καταστήματα με γυναικεία ενδύματα στο Νέο 
Κόσμο. Τηλ: 210 9023313, 6972 401724.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ένδυσης ζητά Προσωπικό 
Πώλησης. Θα εκτιμηθεί ανάλογη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwogr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις λογιστικής, από πρα-
τήριο υγρών καυσίμων. Τηλ: 210 9581390, 6979 
326510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε sport cafe στην 
περιοχή της Ευκαρπίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6971 881318, κος Δημήτρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητεί Πωλήτρια Καταστήματος. 
Απαραίτητα πολύ καλή γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, προοπτική εξέλιξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής κινητής τηλεφωνίας, 
από κατάστημα αλυσίδας κινητής τηλεφωνίας. 
Προσφέρεται: πλήρης ασφάλιση, μισθός και bonus 
επίτευξης στόχων. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: politisba@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ νεανικών ενδυμάτων ζητά Πωλήτριες 
για την Ερμού. Βιογραφικά στο e-mail: maria@
tectus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για το κατάστημα Bloom 
Μητροπόλεως. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο 
της λιανικής πώλησης, γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@el-fashion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, για κα-
τάστημα Η/Υ στις Αχαρνές. Γνώσεις σε δίκτυα, 
laptops, printers, φορολογικούς μηχανισμούς. 
Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ninios_p@yahoo.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων επί της 
Ερμού ζητεί Πωλήτριες. Βιογραφικά στο e-mail: 
owtwoathens@gmail.com, τηλ: 210 3210722, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων ενδυμάτων επί της 
Ερμού ζητεί Πωλήτριες για μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@gmail.
com, τηλ: 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος λιανικής, πρόσχα-
ρη-επικοινωνιακή, με γνώσεις Αγγλικών για 
εμπορική επιχείρηση στα Φηρά Σαντορίνης. Θα 
προσμετρηθεί η γνώση περισσότερων ξένων 
γλωσσών και η προϋπηρεσία. E-mail: orestis.
info@gmail.com, τηλ: 2286 021721, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λουλουδούδες, εμφανίσιμες από 
κέντρο διασκέδασης στο Νέο Κόσμο, Λεωφόρος 
Συγγρού. Τηλ: 6906 458678.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ζητά νέο με προϋπηρεσία. Τηλ: 210 
9513232, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με πολύ καλή γνώση ανθοδετικής, 
για 4ωρη απασχόληση σε φυτώριο στο Λαγονήσι. 
Τηλ: 22910 22131.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ της Forthnet, στα Μελίσσια, 
ζητά Εκπρόσωπο Πωλήσεων, εξειδικευμένο στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, συνδυαστικών 
υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Η θέση 
αφορά 5ωρη πρωινή απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, για κατάστημα γυναικείων 
ενδυμάτων, εμφανίσιμες, χαμογελαστές, (μέ-
γεθος small - medium), με όρεξη για δουλειά, 
για δημιουργία ενδυμάτων. Χωρίς εμπειρία στον 
Άγιο Ελευθέριο. Τηλ: 6931 702090.

ΝΕΑ ΑΛΥΣΙΔΑ street food στο Κέντρο της Αθήνας, 
ζητά Προσωπικό για Ταμία και Βοηθό Αρτοποι-
ού, για 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 6942 834685.

ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα οπτικών ζητά Πωλητή /τρια 
γυαλιών ηλίου, για το κατάστημα του αεροδρομίου. 
Απαιτείται προϋπηρεσία σε πωλήσεις, άριστη 
γνώση Αγγλικών και μίας δεύτερης γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από κατάστημα στην Πάτρα, κά-
τοχος Voucher υγείας ή αποφοίτων ΑΕΙ ΤΕΙ, για 
κάλυψη θέσης πρακτικής άσκησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikchondrog@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερικός Πωλητής /τρια με εμπειρία, 
από κατάστημα ειδών συσκευασίας. Καθήκοντα: 
εξυπηρέτηση πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@smarttrade.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με γυναικεία ενδύματα στη Γλυφάδα 
και το Χαλάνδρι ζητά Πωλήτρια, με άριστες ικα-
νότητες στην πώληση, για μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 210 9680257, 6944 067789.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας στα Ιλίσια 
ζητά Υπάλληλο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: windcoulio@gmail.com, 
τηλ: 210 7799906.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία σε ταμείο και 
service, από ψησταριά στους Αμπελόκηπους. 
Πλήρες πρωινό ωράριο. Τηλ: 210 7793271.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση σε κάβα στο 
κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 8212292.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με πείρα, από super - 
market στην Κορρώνη Μεσσηνίας. Τηλ: 6979 
808287.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες, από κατάστημα με 
κατοικίδια, τροπικά ψάρια στον Γέρακα. Τηλ: 210 
8104018.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ βιολογικών προϊόντων στην 
Καισαριανή στο Caravel ζητά νέο για υπεύθυνη 
πλήρη ή μερική απογευματινή εργασία. Επιθυμητό 
μεταφορικό μέσο. Παρέχεται βασικός μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 7294050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε internet cafe. Πα-
ρέχεται: διαμονή σε internet - καφέ στο πρώτο 
πόδι της Χαλκιδικής. Τηλ: 6987 145301.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για στελέχωση βιβλιο-
πωλείου. θα προτιμηθούν συνεργάτες με σχετική 
εμπειρία. Γενικά χαρακτηριστικά: καλή γνώση 
2 ξένων γλωσσών. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση-
παραγγελιοληψία-εκτέλεση παραγγελιών-τιμο-
λόγηση. E-mail: imitakos@mitakosbooks.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για 5νθήμερη απασχόληση 
σε φαρμακείο στο Γουδί, με σχετική εμπειρία 
στην εξυπηρέτηση. Ωράριο: 11:00-13:00. Τηλ: 
210 7475009.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Ταμίας, πεπειραμένη, με εμπειρία 
σε super market. Περιοχή Δραπετσώνα. Τηλ: 
210 4623171, 6972 129845.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από ζαχαροπλαστείο για 
απογευματινή - βραδινή απασχόληση. Περιοχή 
Δραγούμη 20, Θεσσαλονίκη. Ωράριο: 10:00-14:00. 
Τηλ: 2310 242877.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με μηχανουργικές γνώσεις, 
για εμπορικό κατάστημα, με δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ: 2310 525862.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, για ταμείο και παραγ-
γελιοληψία, από σουβλατζίδικο στο Περιστέρι. 
Απαραίτητα με προϋπηρεσία. Τηλ: 6932 603100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Λειτουργίας Καταστήματος 
και περιποίησης άκρων στο Μαρούσι. Απαραίτητη 
η γνώση manicure-pedicure, ονυχοπλαστικής 
και χρήση Η/Υ. Ωράριο: 13:00-21:00. Τηλ: 6997 
006676.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια νέα, από φούρνο - ζαχα-
ροπλαστείο στο Κουκάκι. Απογευματινή 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6949 862701, 210 9219730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα του-
ριστικών ειδών στο Μοναστηράκι, δίπλα στην 
Παναγία Γρηγορούσα. Απαραίτητη γνώση ξένης 
γλώσσας. Τηλ: 210 3225079, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 10:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια νέα, με γνώση Αγγλικών, 
Ρωσικών, από τουριστικό κατάστημα στην Πλάκα. 
Τηλ: 210 3238522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για βενζινάδικο, για ημια-
πασχόληση και Κυριακάτικη εργασία. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Ωράριο: 09:00-18:00. Τηλ: 6974 
413013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεμαχιστής - Ξεκοκαλιστής 
Κρέατος για μπαλτά και βιτρίνα, για κρεοπωλείο 
λιανικής - χονδρικής στη Σκόπελο. Παρέχονται: 
ένσημα και δωμάτιο. Μόνιμη εργασία. Τηλ: 6977 
718444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για mini market, με σχετική 
εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο, από περιοχές 
Νοτίων Προαστίων της Θεσσαλονίκης. (Περαία, 
Αγία Τριάδα, Καρδιά κλπ.), για ημιαπασχόληση. 
Ε-mail με φωτογραφία: mtsorba@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευχάριστη, με προσεγμένη εμφάνιση, 
ευγένεια και ικανότητες πώλησης, για παρασκευή 
ροφημάτων και πώληση. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: coffeetails.piraeus@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί άτομο για ταμείο. 
Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παιδικών ειδών ζητεί Πωλητή 
-τρια. Απαραίτητη κάρτα ανεργίας και πτυχίο 
ΑΕΙ - ΤΕΙ. Περιοχή Παγκράτι. Τηλ: 6973 669169.

ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, ζητείται για εργασία σε 
πρατήριο υγρών καυσίμων, με την ειδικότητα 
Πωλήτριας Καυσίμων. Τηλ: 210 2719319, ώρες 
επικοινωνίας 16:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για καταστήματα με 
γυναικεία ενδύματα, πεπειραμένες, με άνω 
των τριών ετών προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
Βιογραφικά στο e-mail: kaitevadaraki@hotmail.
com, τηλ: 6947 374394.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από βιβλιοπωλείο στο Χολαργό. 
Μόνιμη εργασία, απαραίτητα πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 210 3635352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα στο Χαλάν-
δρι, για 5νθήμερη εργασία. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 8258170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας για ψητοπωλείο στο Παγκράτι, 
για βραδινή ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 7011506.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, από γνωστό κατάστημα 
καλλυντικών για 5νθήμερη εργασία. Παρέχονται: 
βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258148.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, από κατάστημα καλ-
λυντικών στην Κηφισιά. Παρέχονται: βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258149.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, από κατάστημα καλ-
λυντικών για 5νθήμερη εργασία. Παρέχονται: 
βασικός μισθός και ΙΚΑ στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 
8258141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, από κατάστημα παιχνιδιών 
στην Κηφισιά και το Μαρούσι. Παρέχονται: βα-
σικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 8258165.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Delair, από την εταιρία 
Studio Life σε όλη την Ελλάδα, για πρωτοποριακά 
φίλτρα νερού, που παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις 
για νερό με άλατα σε προσιτές τιμές. Υψηλές 
προμήθειες-απαραίτητη εμπειρία στην πώληση-
δωρεάν εκπαίδευση. E-mail: info@studiolife.gr, 
τηλ: 210 6205060, 80111 11180, κα Αρβανίτη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Πωλητές με εμπειρία, με όρεξη για 
δουλειά, επικοινωνιακοί, με μεγάλα όνειρα, θετική 
στάση από πολυεθνική εταιρία με αυξανόμενο 
εισόδημα. Βιογραφικά στο e-mail: zoikolari13@
yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

A B2B SΑΑS company is seeking for a Sales 
Account Manager. The candidate must hold a 
bachelors degree, 3 years of work experience, 
excellent English skills. CVs: katerina.
anagnostara@essdocs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για το τμήμα marketing - 
πωλήσεων, με γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άνεση στην 
επικοινωνία από διαφημιστική εταιρία. Παρέχεται: 
μισθός και bonus. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@idplus.info, κωδ: Κ.Θ.3.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικεφαλής 
στους τομείς ανάπτυξης, οργάνωσης, στελέχω-
σης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για την κάλυψη δικτύου πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚH εταιρία ζητά 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά, για κάλυψη τμημάτων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ επιχείρηση FLP επιθυμεί να στελε-
χώσει νευραλγικής σημασίας θέσεις συνεργασίας, 
στους τομείς ανάπτυξης πωλήσεων-ανάπτυξη 
δικτύου. Οργανωτική ικανότητα, μεθοδικότητα 
και ευχέρεια επικοινωνίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, από μεγάλη εταιρία 
για το τμήμα πωλήσεων και υγείας. Παρέχε-
ται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aloeverafriends.gr, τηλ: 6944 327888.

Η ΕΕ GROUP επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικούς 
Πωλήσεων, για την υποστήριξη σε marketing 

projects και διαχείριση σχέσεων με πελάτες 
(CRM). Βιογραφικά στο e-mail: info@eren.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ ικανοί και έμπειροι, ζητούνται από 
εισαγωγική Α.Ε. φωτισμού LED, σε Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: humanresourcesnik@
gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ζητά άτομο με εμπειρία στη χον-
δρική πώληση, γνώση της τουριστικής αγοράς, να 
διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών και δικό του 
όχημα, για τετράμηνη εργασία έως τέλη Σεπτεμ-
βρίου. E-mail: emmanuela.bravou@safilo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet ζητά 2 Στελέχη Πωλήσεων για 
ανάπτυξη πελατολογίου σε νεοσύστατο τμήμα. 
Παρέχονται: υψηλός μισθός, bonus και ασφά-
λιση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Μηχανικός Πωλήσεων advanced 
λύσεων-εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για το 
τμήμα Πωλητών. Απόφοιτη ΤΕΙ, από διεθνοποι-
ημένη εταιρία τηλεπικοινωνιών στο Μαρούσι. 
Άριστα Αγγλικά και 1 γλώσσα. E-mail: panashop@
outlook.com, τηλ: 212 2133905.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπεύθυνα άτομα για συνεργασία στην 
ανάπτυξη εμπορικού δικτύου. Ελεύθερο ωράριο 
με συνδυασμό εργασίας από το σπίτι. Επιθυμητή 
η γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο 
e-mail: chrisartidea@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να στελεχώσουν το τμήμα 
πωλήσεων μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση, μεγάλα οικονομικά κίνητρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@aloeverafriends.
gr, τηλ: 6944 327888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής. Κύρια Καθήκοντα: εξυ-
πηρέτηση πελατών-ενημέρωση-παραγγελιο-
ληψία-διαχείριση χρηματικών ποσών-έρευνα 
αγοράς-πλάνο ανάπτυξης περιοχής-ανάπτυξη 
νέου πελατολογίου. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (DIY είδη οι-
κιακής χρήσης), γνώση τοπικής αγοράς. E-mail: 
aplasticscareers@gmail.com, τηλ: 210 5584362.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων, από επίσημη 
αντιπροσωπεία VW, με 5ετή προϋπηρεσία. Κατά 
προτίμηση σε group wag, με γνώση Αγγλικών και 
χειρισμό Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: fleetsales@
filosidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Πωλήσεων, με 5ετή προ-
ϋπηρεσία αυστηρά στο χώρο του αυτοκινήτου, 
κατά προτίμηση (group vag), με πολύ καλή γνώση 
χειρισμού Η/Υ, Αγγλικών. Δυναμική προσωπι-
κότητα και ικανότητα επικοινωνίας. Ε-mail: 
fleetsales@filosidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγγελιολήπτες, από πολυεθνική 
εταιρία για το εμπορικό τμήμα. Παρέχονται: στα-
θερές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο, ασφάλιση. 
Τηλ: 211 9964008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια b2b, door to door 
για επίσκεψη και προώθηση σε επαγγελματίες, 
υπηρεσιών πληροφορικής (πακέτα ιστοσελίδων, 
προγράμματα). Bonus παραγωγικότητας, ελεύ-
θερο ωράριο. Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πωλήσεις. Ελεύθερη συ-
νεργασία και ωράριο με καλές αποδοχές, bonus. 
Τηλ: 211 0126088.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στον Άλιμο ζητείται 
Πωλητής /τρια με γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
agelianea@gmail.com, κωδ: ΠΩΛ/15, τηλ: 6946 
125599, ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγωγών. Απαραίτητη 
γνώση άπταιστων Αγγλικών. Επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα Αραβικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με καλή γνώση Αγγλικών-
Ελληνικών, Η/Υ και αυτοκινήτου, για απασχόληση 
σε εταιρία εισαγωγής αυτοκινήτων. Δυνατότητα 
ταξιδιών επιθυμητή. Τηλ: 210 77770202, 6931 
712222.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητεί νέες με ευχέρεια στην επικοι-
νωνία για το εμπορικό τμήμα περιοδικών γάμου 
- βάπτισης. Παρέχονται βασικός μισθός, σταθερή 
εργασία. Τηλ: 210 6984280, κα Βασιλείου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, που να μιλά Γερμανικά δια 
της εισαγωγικής εταιρίας Simco Trade Pc. Βιο-
γραφικά στο e-mail: simko@otenet.gr, τηλ: 210 
3255208, κα Γκίκα Λία.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ceres Cosmetics, αναζητά 2 Συνεργά-
τες Πωλήσεων με έδρα το Ηράκλειο ή τα Χανιά, 
για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων σε φαρμακεία, 
βιολογικά καταστήματα και χώρους αισθητικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: e.artstrokes@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ceres Cosmetics αναζητά 3 Συνερ-
γάτες Πωλήσεων καλλυντικών, για φαρμακεία, 
βιολογικά καταστήματα και χώρους αισθητικής. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία και αμοιβή αναλόγων 
προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: e.artstrokes@
gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά για άμεση 
πρόσληψη Υπεύθυνο Πωλήσεων spa για Κέρκυ-
ρα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: spa@mitsishotels.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά για άμεση 
πρόσληψη Υπεύθυνο Πωλήσεων spa για Κρήτη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: spa@mitsishotels.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά για άμεση 
πρόσληψη Υπεύθυνο Πωλήσεων spa για Ρόδο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: spa@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πωλήσεις με άδεια οδήγησης. 
Τηλ: 210 5580450.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές, για δίκτυο ανά-
πτυξης επιχειρήσεων. Ποσοστό κέρδους 80%. 
Βιογραφικά στο e-mail: natassa.skiadopoulou@
gmail.com, τηλ: 6940 883383, κα Νατάσα Σκια-
δοπούλου.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται από διαφημιστική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr.imagegroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, με εμπειρία σε πωλή-
σεις-ικανότητες οργάνωσης, για ανάπτυξη δικτύου 
πωλήσεων. Άμεση δυνατότητα συνεργασίας-σί-
γουρη προοπτική καριέρας-υψηλά εισοδήματα-
μεγάλα ποσοστά κέρδους (από 40% έως και 80%). 
Απαραίτητα: ειλικρίνεια, θετικότητα, ολοκλήρωση 
στόχων. Τηλ: 6986 950930.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρώην ζητούνται για άμεση 
συνεργασία με χωρίς κεφάλαιο με τη μεγαλύτε-
ρη παραγωγό εταιρία. Απαραίτητα: ειλικρίνεια, 
δυνατότητα ολοκλήρωσης στόχων, θετική στάση 
προς μάθηση. Άμεσα, συνεχώς αυξανόμενο ει-
σόδημα. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια χονδρικής ένδυσης, για 
πλήρη απασχόληση. Επιθυμητή η εμπειρία στο 
αντικείμενο τουλάχιστον 5 ετών και γνώση Η/Υ, 
Αγγλικών. Άμεσα διαθέσιμος. Βιογραφικά στο 
e-mail: sevasti@mambretti.gr, τηλ: 210 7253965.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από αντιπροσωπεία 
θερμαντικών, ηλεκτρικά - οικιακής χρήσεως. 
Θα προτιμηθούν οι έχοντες σχέση με καταστή-
ματα εστίασης. Ωράριο: 08:00 - 16:00. Τηλ: 210 
5710290.

ΕΤΑΙΡΙΑ πολυεθνική ζητά άτομα για πλήρη ή 
μερική απασχόληση. Εγγραφή 20 ατόμων (300 
ομάδα). Ωράριο: 10:00-21:00. Τηλ: 6974 486732.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών οικιακού εξοπλισμού, 
ζητεί άτομα, απόφοιτους Λυκείου, για 4ωρη απα-
σχόληση από το σπίτι. Ωράριο: 16:00-20:00. Τηλ: 
210 8541212.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εισπράκτορας με προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις, για εταιρία στον κλάδο του αυτοκινήτου. 
Απαραίτητο δίπλωμα δίκυκλου. Ωράριο: 09:00-
17:00. Βιογραφικά στο e-mail: megadouka@
safetykleen.gr, τηλ: 210 9719180, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales και Customer Support 
Representative με γνώσεις χρήσης internet, 
office, Αγγλικών. Επικοινωνιακές, διαπραγμα-
τευτικές και οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια 
στον προφορικό και γραπτό λόγο. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@visionworksltd.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων 
οινοποιίας με έδρα τη Χαλκίδα, ζητά Υπεύθυνο 
Πωλήσεων με πτυχίο Μηχανικού ή Τεχνολόγου 
τροφίμων. Άριστη γνώση Αγγλικών και Microsoft 
office. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα σε νέα γραφεία 
εμπορικής επιχείρησης τροφίμων, για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6984 328422.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος, για διαχείριση εξαγωγών 
με εμπειρία και γνώση ξένων γλωσσών, λογι-
στικού προγράμματος ΚΕΦ5 και logistics, από 
μεταλλουργική βιομηχανία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.societe@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στην Καλαμαριά ζητεί 
Πωλητή /τρια για πωλήσεις σε είδη πληροφο-
ρικής. Άριστη γνώση Hardware και Αγγλικής 
Γλώσσας. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@pcrama.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, από κατάστημα με ιατρικά είδη στην 
Πάτρα. Κάτοχος voucher υγείας ή αποφοίτων ΑΕΙ 
ΤΕΙ, για την κάλυψη θέσης πρακτικής άσκησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: medikhan4@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης, κάτοικος Αττικής, 
για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων εται-
ρίας παραγωγής και διάθεσης συμπληρωμάτων 
διατροφής. Απαραίτητη εμπειρία στην πώληση 
συμπληρωμάτων διατροφής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@health-sign.gr.

ΔΥΝΑΜΙΚΑ αναπτυσσόμενη εταιρία ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων και κλινικής διατροφής ζητά 
να προσλάβει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
Ιατρικούς Επισκέπτες, με προϋπηρεσία στο χώρο 
των ακτινοθεραπευτών, ογκολόγων. E-mail: 
info@broadsky.gr.

Η PRIMALIFE, εισαγωγική επιχείρηση, αναζητεί 
συνεργασία με εξωτερικούς Πωλητές /τριες φαρ-

μακείων για όλη την Ελλάδα. Απαιτούνται: κατοχή 
αυτοκινήτου, ανάλογη εμπειρία-προϋπηρεσία στον 
χώρο των πωλήσεων των φαρμακείων. E-mail: 
primalife@hotmail.com, τηλ: 6936 550943.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ιατρικών μηχανημάτων 
και αισθητικής, άτομο για επιδείξεις-εξωτερι-
κές πωλήσεις σε Αισθητικούς και Γιατρούς, με 
γνώση της Αγγλικής. Επικοινωνιακό με διαπραγ-
ματευτική ικανότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
efitournavitou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Πωλητής από εταιρία ιατρι-
κών μηχανημάτων. Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρονικός, 
γνώστης Αγγλικής, δυνατότητα μετακινήσεων, 
ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, 
πελατοκεντρική αντίληψη. Παρέχεται: εκπαίδευση, 
μισθός, ασφάλιση, bonus επί των πωλήσεων. 
E-mail: efitournavitou@gmail.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα 
υγείας, προσφέρει συνεργασία σε Συνεργάτες. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση, ωράριο αναλόγως 
αποδοχών. Τηλ: 6909 814220.

ΕΤΑΙΡΙΑ ορθοπεδικών ειδών ζητεί Πωλητή Φαρ-
μακείων για την Αττική. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις φαρμακείων τουλάχιστον 2 έτη. 
Βιογραφικά στο e-mail: kyritsis-personnel@
hotmail.com, τηλ: 210 6775555.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για ενημέρωση κτηνια-
τρείων. Προϋπηρεσία πωλήσεων στο χώρο ή 
στις πωλήσεις φαρμακείου για Βόρεια Ελλάδα 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. (Κάλυψη μέχρι Θράκη). 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@pethealth.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολύπειρος Ιατρικός Επισκέπτης (8-12 
έτη εργασίας). Σοβαρός, ικανός, επικοινωνιακός, 
αποτελεσματικός με επιτεύγματα σε όλη τη διάρ-
κεια της καριέρας του /της. Σοβαρές υποψηφι-
ότητες μόνο. E-mail: a.coscoletos@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των φαρμακείων αναζητά 
Πωλητή /τρια για cold calls και τηλεφωνικές 
πωλήσεις σε φαρμακεία. Προϋπηρεσία επιθυμητή, 
αλλά όχι απαραίτητη. Καλές αποδοχές. Βιογρα-
φικά στο e-mail: spapadakis@pharmacydeal.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των φαρμακείων αναζητά 
Εξωτερικό Πωλητή /τρια για φαρμακεία. Προϋ-
πηρεσία στο χώρο των παραφαρμάκων-καλλυ-
ντικών επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Καλές 
αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: spapadakis@
pharmacydeal.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Συνεργάτες με εμπειρία 
στην ιατρική ενημέρωση, για άμεση και έμμεση 
πώληση ιατρικών ειδών σε ιατρεία, κλινικές κλπ 
χώρους υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
nostrumiatrika.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές, από ανώνυμη εταιρία 
ιατρικών και συναφών υπηρεσιών για τους 
νομούς Λάρισας-Τρικάλων-Καρδίτσας-Βόλου. 
Εμπειρία επιθυμητή, όχι απαραίτητη. Θα προτι-
μηθούν κάτοχοι αυτοκινήτου-αποδοχές ικανο-
ποιητικές βάση προμηθειών. E-mail: trikala@
homecareservices.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί - Παθολόγοι και ειδικευό-
μενοι ανεξαρτήτου ειδικότητας από πολυεθνική 
εταιρία καλλιέργειας και παραγωγής reishi, για 
ανεξάρτητη επαγγελματική συνεργασία με αρκετά 
μεγάλο περιθώριο κέρδους-τζίρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

 

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες  
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος Ιατρός, για υπηρεσίες 
ιατρικής αισθητικής. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimiferra@yahoo.gr, 
τηλ: 210 3232033.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γαστρεντερολόγοι για εργασία 
σε νοσοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, 
προϋπηρεσία 2 ετών, βασικό μισθολογικό πα-
κέτο KWD 1200. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο 
e-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παιδίατροι για εργασία σε νοσοκομείο 
στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία 2 ετών, 
βασικό μισθολογικό πακέτο KWD 1200. Βιογραφι-
κά στα Αγγλικά στο e-mail: allianceresourcegr@
gmail.com, τηλ: 210 6142490.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ζητά αδειούχο Φαρμακο-
ποιό με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: aggelies@vitafarm.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Νοσηλευτές /τριες, για 
νοσοκομεία της Αγγλίας. Πτυχίο νοσηλευτικής, 
εμπειρία ενός έτους σε μονάδες εντατικής νοση-
λείας-επείγοντα-παιδιατρική-θαλάμους-γνώση 
Αγγλικών. E-mail: allianceresourcegr@gmail.
com, τηλ: 210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια - Νοσοκόμα, από μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων στο Χαλάνδρι. Δευτέρα 
- Παρασκευή. Τηλ: 210 6850427, ώρες επικοι-
νωνίας: 12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δερματολόγος, από ινστιτούτο ιατρι-
κής κοσμετολογίας, για παροχή υπηρεσιών σε 
ιατρικές θεραπείες. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 3232033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια με μπλοκ παροχής 
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υπηρεσιών, για φυσικοθεραπευτήριο στα Μεσόγεια. 
Βιογραφικά στο e-mail: magdalinika@live.com.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel, 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδακτο-
ρικούς Ιατρικής- Φαρμακευτικής - Νοσηλευτι-
κής - Φυσικοθεραπείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@exampanel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, Νοσηλευτές /
τριες, για οίκο ευγηρίας στο Κάτω Χαλάνδρι. 
Παρέχεται: βασικός μισθός, ασφάλιση. Ωράριο: 
18:00-21:00. Τηλ: 6939 301664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια, με γνώσεις νοσηλείας, 
για νυχτερινή βάρδια σε μονάδα φροντίδας ηλικι-
ωμένων στο Χαλάνδρι. Ωράριο: 09:00-13:00 και 
17:00-20:00. Τηλ: 210 6825957, 6974 423853.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναισθησιολόγος για συνεργασία σε 
αεροδιακομιδές. Athens Assistance. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@athensassistance.gr, τηλ: 210 
4296631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ή τελειόφοιτος Φυσικοθε-
ραπεύτρια ή Νοσηλεύτρια, για απασχόληση παιδιού 
2 ετών με ειδικές ανάγκες. Ωράριο πλήρες-μειω-
μένο κατόπιν συμφωνίας. Παρέχεται: ασφάλιση-
ικανοποιητικός μισθός. Περιοχή κέντρο Πειραιά. 
Ε-mail: a.tagarakis@yahoo.gr, τηλ: 6976 714439.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ φαρμακοβιομηχανία ζητά Υπεύθυνο 
Χημείου και μικροβιολογικού εργαστηρίου φαρ-
μάκων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
ετών. Βιογραφικά στο e-mail: greekpharmajobs@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός σε αναμονή ειδικότητας, για 
απασχόληση σε εκδοτική εταιρία. Άριστος χειρισμός 
Η/Υ και internet, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: kafkas@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες, για εργασία 
σε Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Προϋπηρεσία 
καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Εργατι-
κότητα, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.takvorian@swissjobs.gr, τηλ: 23920 75661.

C.O.G.U.K. is now recruiting registered Nurses 
from Greece to work for clients in the UK as 
private sector. Full time. CVs: paulw@coguk.
com, Paul Wilson.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες, από κέντρο 
αποκατάστασης στα Χανιά. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympionchanion.
gr, fax: 2821 049395.

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ιατρός έμπειρος ζητείται από 
ιατρικό διαγνωστικό κέντρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.batali@magnitiki.gr, τηλ: 210 6743294.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται για καλοκαιρινή απασχό-
ληση σε κατασκήνωση στα Χανιά Κρήτης. Τηλ: 
6973 324401, ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ειδικός, Κλινικός Διατροφολόγος, απόφοι-
τος Πανεπιστημίου με ειδίκευση στην αντιμετώπιση 
μεταβολικών διαταραχών σε χρόνια πάσχοντες, για 
συνεργασία με ιατρικό κέντρο ευεξίας στο Παλαιό 
Φάληρο. E-mail: apetropouloumd@gmail.com.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ειδικευμένος ή σε μερική αναμονή 
ειδικότητας ζητείται για συνεργασία σε παιδιατρείο 
στο Γαλάτσι για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: grammateia1@gmail.
com, τηλ: 210 2913533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός, για ορεινή παιδική κατασκήνωση 
κοντά στα Καλάβρυτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@achaikochorio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός, κάτοχος άδειας ασκή-
σεως επαγγέλματος, με γνώση Αγγλικών για 
εργασία σε φαρμακείο στην Κύπρο. Τηλ: 3579 
6821224.

H AEGEOSPAS αναζητά Συνεργάτες των ειδικο-
τήτων Managers, Αισθητικοί, Φυσικοθεραπευτές, 
Πωλητές, για να στελεχώσουν Spa της εταιρίας 
στην Ελλάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: manager@aegeospas.gr, τηλ: 2810 
263700, 6940 650127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τραυματιοφορέας - Νοσηλευτής, για 
εργασία σε ιδιωτική επιχείρηση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@11311.gr, τηλ: 2310 637277.

 

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος, με 10 έτη προϋπηρεσία σε 
γραφεία και εμπειρία στα δικόγραφα-ακροατήρια, 
από δικηγορικό γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών για εσωτερική εργασία. Τηλ: 6945 411215, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος /η Δικηγόρος, από δικηγο-
ρικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: lawofficeathens2@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι σε webtv-videoπεριοδικό. 
Πτυχιούχοι νομικής ή τελειόφοιτοι ως παρου-
σιαστές-σχολιαστές νομικών και συναφών θε-
μάτων σε ενημερωτικό- ψυχαγωγικό 24h web 
tv-εβδομαδιαίο video περιοδικό ποικίλης ύλης 
και νομικής υποστήριξης. E-mail με φωτογραφία: 
inefproductions@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Collections Representatives, από 
δικηγορική εταιρία στο κέντρο της Αθήνας. Σκο-
πός η διαχείριση οφειλών σταθερής τηλεφωνίας. 

Απαραίτητη προϋπηρεσία στη διαχείριση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών-σταθερός μηνιαίος μισθός 
ασφάλιση. Προοπτικές εξέλιξης. Μερική πενθήμερη 
απασχόληση. E-mail: etoussa@aolawyers.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

 

Εκπαίδευση - Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
LOOKING for Native EFL Teacher in afternoon 
classes. Also a Pre-School Teacher (native 
speaker) for morning classes. CVs and a recent 
photo: info@papademetriou.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Χορού - Παιδαγωγός, για 
μαθήματα μαγειρικής, από πολυχώρο δημιουρ-
γικής απασχόλησης στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 
6978 977578.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών για φρο-
ντιστήρια σε Κορυδαλλό και Νίκαια. Τηλ: 210 
4929615, 6973 488285.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια, Αγγλικών, (Native Speaker/
Bilingual), για κέντρο ξένων γλωσσών στην Αγία 
Παρασκευή, στάση μετρό Χαλανδρίου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: eleni_alpha@yahoo.gr, τηλ: 
210 6008899, ώρες επικοινωνίας: 15:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών με 3ετή προϋ-
πηρεσία σε φροντιστήριο, από φροντιστήριο στο 
Ρέντη - Καμίνια. Full time ή part time, ικανοποι-
ητικός μισθός. Τηλ: 210 8980919, 210 4826229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικής, για κέντρο 
ξένων γλωσσών στα Δυτικά Προάστια. Τηλ: 
210 5812839, ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Αγγλικών - Παιδαγωγός, 
από πολυχώρο δημιουργικής απασχόλησης στα 
Βόρεια Προάστια. Τηλ: 6978 977578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Φιλόλογος, Native 
Speaker, από κέντρο ξένων γλωσσών στο Βύ-
ρωνα. Βιογραφικά στο e-mail: nikoskarapanos@
yahoo.gr, τηλ: 6946 477310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών, Γαλ-
λικών, Γερμανικών, Ιταλικών και Ισπανικών, 
με επικοινωνιακές ικανότητες και φιλοδοξίες, 
από γνωστό εκπαιδευτικό όμιλο Χαλανδρίου. 
Άριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 210 6828860.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Μαθηματικών, Φυ-
σικής, Χημείας, Βιολογίας, και Φιλόλογος για 
φροντιστήρια σε Κορυδαλλό και Νίκαια. Τηλ: 
210 4929615, 6973 488285.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, χωρίς εμπειρία 
με επίσημη άδεια διδασκαλίας, άριστη γνώση, 
προφορά της γλώσσας, αγάπη για δουλειά, 
συστάσεις, υπεύθυνη, συνεπής, οργανωτική, 
επικοινωνιακή. Λογική τιμή/ώρα, ΙΚΑ-ένσημα, 
σταθερή συνεργασία, άριστο περιβάλλον στην 
Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 30 Καθηγητές Αγγλικών, για να 
διδάξουν σε Πανεπιστήμια της Κίνας (σε μεγάλες 
πόλεις). Παροχές: μισθός-σπίτι-διατροφή-ένα 
αεροπορικό εισιτήριο το χρόνο. Συμβόλαιο 
μονοετές ή διετές. E-mail: konstantina_tom@
yahoo.gr, τηλ: 6977 324521.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιμελήτρια ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, για 6άμηνη απασχόληση. Κυλιόμενο 
ωράριο σε ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
Περιοχή Παλαιά Πεντέλη, υποχρεωτικά κάτοι-
κος γύρω περιοχών. Τηλ: 210 8040982, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παιδαγωγοί - Γυμναστές και Βρεφο-
νηπιοκόμοι, με μεράκι και αγάπη στα παιδιά, για 
καλοκαιρινή απασχόληση σε ημερήσιο summer 
camp στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
filanthi@outlook.com.

ΑΤΟΜΑ για τηλεφωνική συμπλήρωση ερω-
τηματολογίων σε δημοσκοπήσεις από εταιρία 
έρευνας αγοράς στο Χαλάνδρι (πλησίον μετρό 
Δουκίσσης Πλακεντίας). Όχι πωλήσεις, προώ-
θηση και εισπρακτική. Αμοιβή βάσει απόδοσης. 
E-mail: info@threesixtyone.gr, τηλ: 211 1060700.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στο Αγρίνιο, ζητά να 
προσλάβει Καθηγητή -τρια Γερμανικών για το 
έτος 2015-2016. Απαραίτητη η διδακτική εμπει-
ρία σε όλα τα επίπεδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
xenesglossesag@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών Γ’ στο Αγρίνιο, ζητά 
native speaker Καθηγήτρια Αγγλικών για το σχο-
λικό έτος 2015-2016. Απαραίτητη η διδακτική 
εμπειρία σε επίπεδα πτυχίων και η άδεια διδα-
σκαλίας. E-mail: xenesglossessag@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός - Νηπιαγωγός με ειδί-
κευση στις αρχές των Ελεύθερων Σχολείων και 
εμπειρία στα Σχολεία του Δάσους. Βιογραφικά στο 
e-mail: pefkites@gmail.com, τηλ: 6984 960821.

O ΟΜΙΛΟΣ εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Αγγλικών, Γερ-
μανικών, Γαλλικών και Ισπανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@applepetralona.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές, από φροντιστήριο στην 
Πετρούπολη. Φιλόλογος, Μαθηματικός, Φυσικός, 

Βιολόγος. Βιογραφικά στο e-mail: petroupoli@
poukamisas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών, έμπειροι και 
επικοινωνιακοί, μόνο πτυχιούχοι φιλολογιών, από 
φροντιστήριο στην Ηλιούπολη Αττικής. Διδασκαλία 
σε τάξεις lower και proficiency. Βιογραφικά στο 
e-mail: ksenesgloses@gmail.com.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ μη καπνίστρια με εμπειρία 
ζητείται για βρέφος 8 μηνών στο Χαϊδάρι. Τηλ: 
6951 953866.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος/η Παραγωγής-Τεχνολόγος 
Τροφίμων, από γαλακτοβιομηχανία στον Ασπρό-
πυργο. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Χημικός Μηχανικός 
ή Τεχνολόγος Τροφίμων. 5 έτη προϋπηρεσίας 
σε βιομηχανία τροφίμων και σε οργάνωση πα-
ραγωγής. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: bonito@otenet.gr, fax: 210 5573215.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, 
για συνεργασία σε φροντιστήριο μέσης εκπαί-
δευσης. Δευτέρα - Παρασκευή, ωράριο: 18:00-
20:00. Βιογραφικά στο e-mail: pyramida.edu@
hotmail.com, τηλ: 210 8834310.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών, ζητεί 
Γεωπόνο - Επόπτη δημόσιας υγείας ΑΕΙ - ΤΕΙ 
και Υγιεινολόγο Τροφίμων, κάτοχο αυτοκινήτου, 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο email: 
pcsh@pcsh.gr, τηλ: 210 5147141.

Η TETRAGON ΕΠΕ ζητεί Αρχιτέκτονα - Μουσει-
ολόγο στη Θεσσαλονίκη. Θα εκτιμηθεί προηγού-
μενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: expo@
tetragon.gr, fax: 2310 861314.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια, με εμπειρία στις 
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για συνεργασία 
στο κέντρο Χαλανδρίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@iliahtida-therapy.gr, τηλ: 210 6893610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γαλλικών για Κ.Ξ.Γ στη 
Σίφνο. Βιογραφικά στο e-mail: sifnosen@otenet.
gr, τηλ: 2284 032290, 6974 190193.

LOOKING for English Teachers, qualified and 
experienced to teach all exam classes, preferably 
native speakers in Marousi. Working hours 10:00-
13:30 and 13:30-21:00. Tel: 6947 840322, 210 
8055884.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Αγγλικών πτυχιούχοι και με πεί-
ρα για όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων 
Cambridge and Michigan examination classes. 
Περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 6947 840322, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-13:00, 210 8055884, ώρες 
επικοινωνίας 13:30-21:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μαθηματικών για άμεση συνεργασία, 
ζητούνται από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: kelefthia@
hotmail.com, τηλ: 210 5711717, ώρες επικοι-
νωνίας Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-21:00.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ τμήματος Φυσικής ζητείται για ιδι-
αίτερα μαθήματα και επιμέλεια εργασιών. Τηλ: 
6947 190080, ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ και Φυσικοί ζητούνται από 
φροντιστήριο με τριετή προϋπηρεσία για Α’ και 
Β’ Λυκείου. Τηλ: 6987 991398, ώρες επικοι-
νωνίας 09:00-15:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Φυσικής για άμεση συνεργασία, 
ζητούνται από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: kelefthia@
hotmail.com, τηλ: 210 5711717, ώρες επικοι-
νωνίας, Δευτέρα έως Παρασκευή 18:00-21:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών με εμπειρία και συστά-
σεις, ζητείται από κέντρο ξένων γλωσσών στον 
Άλιμο. Τηλ: 6972 508759, ώρες επικοινωνίας 
10:00-12:00, 17:00-19:00.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Γερμανικών στο Περιστέρι 
ζητά Καθηγητή /τρια Γερμανικών για τη νέα 
σχολική χρονιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
germanika-peristeri.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γαλλικών, Γερμανικών 
και Ισπανικών. Απόφοιτοι Γαλλικής, Γερμανι-
κής και Ισπανικής φιλολογίας, με τουλάχιστον 
2 χρόνια προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, από 
ΚΞΓ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μόνο από-
φοιτοι Πανεπιστημίου. E-mail: youngtravelers.
school@gmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών από εκπαιδευ-
τήριο στο κέντρο. Απόφοιτοι Πανεπιστημίου, με 
2ετή απασχόληση σε φροντιστήριο για απασχόληση 
την σχολική χρονιά 2015-2016. Βιογραφικά στο 
e-mail: job.english.teacher@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μαθηματικών και φυσικής, 
με 2ετή τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία σε 
Β’ και Γ’ Λυκείου και ηλεκτρονικές σημειώσεις, 
από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές βιολογίας και πληρο-
φορικής, με 2ετή τουλάχιστον φροντιστηριακή 
εμπειρία σε Β’ και Γ’ Λυκείου και ηλεκτρονικές 
σημειώσεις, από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευ-
σης. Βιογραφικά στο e-mail: thetikoi.meshs@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Ιταλικών, για ιδιαίτερα 
μαθήματα παθολογίας, φαρμακολογίας. Τηλ: 
6977 211946, 210 6436679.

PRIVATE primary school is seeking for a native 

English language Teachers for a summer day-
camp, 17/5/15 - 30/6/15,Monday - Friday, 8:30-
14:30. CVs: primaryeducationthess@gmail.com, 
fax: 2310 300440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός με δεξιότητες στα θεατρικά 
παιχνίδια και στο κουκλοθέατρο, από νηπιαγω-
γείο στο Βύρωνα. Απογευματινές ώρες. Τηλ: 
210 7651179.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, από τα Νοτιοδυτικά Προάστια 
με Ι.Χ. ή μηχανή, για τετράωρη εργασία ως Σύμ-
βουλος νέων μητέρων. Προσφέρεται από την 
εταιρία πελατολόγιο και ικανοποιητικοί όροι 
συνεργασίας. Τηλ: 210 6401954.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
έμπειρο Καθηγητή-Pastry Chef. Προαιρετική 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο 
της ιδιωτικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Απασχόληση και το καλοκαίρι. E-mail: 
gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ εργαστήριο ζητά Τεχνίτη για 
κινητή προσθετική part time ή με το κομμάτι. 
Τηλ: 210 9537730.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Φανοποιός ζητείται για ημιαπασχό-
ληση σε εταιρία επιγραφών. Απαραίτητα προσόντα: 
γνώσεις Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης, προϋπηρεσία. 
Προαιρετικά προσόντα: Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ermi.gr, τηλ: 210 3463289.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός, για απασχό-
ληση σε γραφείο (με εμπειρία στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών). Βιογραφικά στο e-mail: 
il-house@otenet.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ μεταλλικών εξαρτημάτων στη Με-
ταμόρφωση ζητά Προγραμματιστή - Μηχανολόγο 
CNC κέντρων κατεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
bratepe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός, από εταιρία 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ανεγέρσεων 
μεταλλικών κατασκευών, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
Απαραίτητη η εργοταξιακή εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vameghellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και προϋπηρεσία, για 
βουλκανιζατέρ στα Μέγαρα. Τηλ: 6987 521621.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανημάτων, έμπει-
ρος, για μίζες - δυναμό, για μερική απασχόληση, 
μεσημέρι - απόγευμα στην περιοχή των Αχαρνών 
(Μενίδι). Τηλ: 210 8001501, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φανοποιός, για συνεργείο στη Με-
ταμόρφωση. Τηλ: 210 2841489.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την Παιανία ζητά Μηχανικό για 
εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης σε αυτοκίνητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@etfa.gr, τηλ: 210 
2849300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας Αυτοκινήτων έμπειρος, για 
εργασία στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5020027.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άγιο Δημήτριο ζητά Τεχνικό ηλε-
κτρομηχανολογικών πισίνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: lexa@interacqua.gr, τηλ: 210 9707164.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Άγιο Δημήτριο, ζητά Τεχνικό για 
σέρβις πισίνας. Βιογραφικά στο e-mail: lexa@
interacqua.gr, τηλ: 210 9707164.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ συματουργίας στην Αυλώνα, ζητά 
ανειδίκευτους ή ειδικευμένους κατά προτίμηση 
Εργάτες, κάτοικους περιοχής. Γνώσεις χειρισμού 
κλαρκ, με βάρδιες. Τηλ: 210 4933666, ώρες 
επικοινωνίας: 15:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Φυτωρίου, για φυτώριο 
στο Λαγονήσι. 8ωρη πρωινή απασχόληση. Τηλ: 
22910 22131.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ως Βοηθοί Μηχανουργείου, 
με ανάλογη προϋπηρεσία, από επιχείρηση στο 
Μενίδι. Τηλ: 210 2407221.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, με προϋπηρεσία σε ραφή 
δειγμάτων - επιδιορθώσεις στον Κολωνό. Τηλ: 
210 5353591, 6942 895666, 6985 037029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Μηχανολόγος Μηχανικός για σχεδί-
αση μηχανημάτων. Απαραίτητη η γνώση solidedge, 
autocad, ms office, στοιχείων μηχανών και Αγγλικής. 
Επιθυμητή η γνώση Γερμανικών ή Ιταλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hresources.2015@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός, από 
εταιρία θέρμανσης - κλιματισμού. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
theshowhome@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Βιομηχα-
νικών Εγκαταστάσεων, Πτυχιούχος με εμπειρία. 
Γνώση Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη, για πλήρη 
απασχόληση σε βιομηχανία ρυζιού στη Χαλάστρα 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: dagrek@
euricom.gr, τηλ: 2311 990600, fax: 2310 794933.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης Σίνδου, 
ζητά Εφαρμοστή - Συναρμολογητή μηχανημά-
των, με εμπειρία σε βιομηχανικές κατασκευές. 
Άδεια οδήγησης ΙΧ και άμεση πρόσληψη. E-mail: 
contact@kavafakis.gr.

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ - Ηλεκτρολόγος με έδρα στην 
Αττική ζητά Ηλεκτρολόγους. Τηλ: 6934 150155.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων, με εμπειρία 
τουλάχιστον 5 ετών στο Group VW για πλήρη 
απασχόληση σε ανεξάρτητη μονάδα στη Θέρμη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@delta-auto.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής CNC, με προϋπηρεσία, κατά 
προτίμηση σε κατασκευή καλουπιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: xatzopoulos@hotmail.com, τηλ: 2310 
799496, 2310 797404.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα ζητά άτομα 
για τη συντήρηση (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί κλπ) 
και Εργάτες γενικών καθηκόντων. Προσφέρονται: 
μισθός, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fomanager@prevezabeach.
com, fax: 2682 051770.

ΑΤΟΜΑ που γνωρίζουν κοπτοράπτη και τιγκέλι, 
ζητούνται από βιοτεχνία στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 
2770072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτης /τρια με εμπειρία, από βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 2815061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης πεπειραμένος, ή Μοδίστρα 
με εμπειρία σε επιδιορθώσεις ρούχων. Τηλ: 
210 6753886.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ τσαντών, ζητά Γαζώτρια /ης, με 
πείρα στο αντικείμενο στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6001909.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός επαγγελματικών οχημάτων 
για να αναλάβει υπεύθυνα το συνεργείο και το 
πελατολόγιο. Υπάρχει πλήρης εξοπλισμός συ-
νεργείου και διαγνωστικά μηχανήματα. Εμπειρία, 
τεχνογνωσία και υπευθυνότητα είναι απαραίτητα. 
Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. E-mail: toptheo@
hol.gr, fax: 2310 722452.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων ζητεί Προϊστάμενο 
Φανοβαφείου, με πολυετή εμπειρία σε φανοβα-
φείο και γνώσεις στην εκτίμηση οχημάτων και 
στις ασφάλειες των αυτοκινήτων, καθώς και στη 
σωστή διαπραγμάτευση με πραγματογνώμονες 
και πελάτες. E-mail: fotmal@filosidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλέξιμο, από εργοστάσιο 
στη Σίνδο, με γνώση από στρογγυλές μηχανές. 
Τηλ: 2310 795390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητής - Στραντζαδόρος 
- Τεχνίτης, με άδεια και εμπειρία, για ανοξείδω-
τες κατασκευές με αργκόν tig, από εταιρία στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 210 5596644.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Solutions ζητά Μηχανολόγους Τ.Ε 
για εργασία ως Τεχνικούς Μηχανημάτων. Άρι-
στη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@solutions-greece.com, τηλ: 2351 045833.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε εργοστάσιο 
επεξεργασίας κρεάτων στο Λάκωμα Χαλκιδικής. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ 2399 020110, υπεύ-
θυνος επικοινωνίας: κος Διδασκάλου Ηλίας.

Η TETRAGON ΕΠΕ ζητεί Αρχιτέκτονα - Μουσει-
ολόγο στη Θεσσαλονίκη. Θα εκτιμηθεί προηγού-
μενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: expo@
tetragon.gr, fax: 2310 861314.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τορναδόρος και Φρεζαδόρος, με 
εμπειρία σε μηχανουργικές κατασκευές, και 
γνώση μηχανολογικού σχεδίου. Τηλ: 6972 
098235, 69470 77963.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός ιατρικών μηχανημάτων, με 
γνώσεις σε υπέρηχους και λέιζερ στο Βύρωνα. 
Τηλ: 6972 911887, κος Αλεξανδρίτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός έμπειρος, για μαγνητικό 
τομογράφο (μηχάνημα Phillips) Τηλ: 210 5739455.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια για ραφή δειγμάτων στη Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 2843501.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, για ραφή στολών-πηλι-
κίων, κουμπί, κουμπότρυπα, ράψιμο στο χέρι, 
από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών. Περιοχή 
Εθνική Άμυνα - Πεντάγωνο. Τηλ: 210 6722228.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ κεντήματος ζητά έμπειρο Τεχνίτη 
/τρια. Τηλ: 210 5771314.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Ωράριο: 09:00-17:00, τηλ: 210 
3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, τιγκέλι, κο-
πτοραπτική, σε ελαστικά υφάσματα στο Ίλιον. 
Τηλ: 6972 375962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μονταδόρος - Σωληνουρ-
γός, από τεχνική εταιρία για βιομηχανικά δίκτυα. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv2030@gmail.com, τηλ: 
210 4290770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Μονωτές, με εμπειρία στις στε-
γανοποιήσεις, θερμοπροσόψεις, σοβατίσματα 
και ελαιοχρωματισμούς. Τηλ: 6976 655453.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στο Κορωπί 
ζητεί Μηχανικό Αυτοκινήτων, κατά προτίμηση 
με γνώσεις Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
lefkada@greenmotion.gr τηλ: 210 6022300, 
6944 585911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης γενικών καθηκόντων, από 
εταιρία μεταλλικών κατασκευών στον Άγιο Στέ-
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φανο, για περιοδική ή μόνιμη εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ids.com.gr, τηλ: 210 6220378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Ηλεκτροσυγκολλητής, 
συνεπής με προϋπηρεσία, για κολλήσεις tig/
mig, ανάγνωση σχεδίου, χειρισμό cnc μηχανη-
μάτων μηχανουργείου και λοιπών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ids.com.gr, τηλ: 210 6220378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Αυτοκινήτων για 
τοποθέτηση φιμέ, για το κατάστημα Carner Θεσ-
σαλονίκης, για είδη αυτοκινήτων, για το συνερ-
γείο του καταστήματος. Απαραίτητα με γνώσεις 
τοποθετήσεων φιμέ. E-mail: giannis@carner.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός, για συντηρήσεις και βλάβες 
κλιματιστικών, με δίπλωμα Ι.Χ. Περιοχή Αχαρνές. 
Τηλ: 210 2525955.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Οικοδομής για εργασία σε 
Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Προϋπηρεσία και 
καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Εργατικό-
τητα, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
s.takvorian@swissjobs.gr, τηλ: 23920 75661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ηλεκτρολόγου με άδεια για 
αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα. Τηλ: 210 4918800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες, για εργασία 
στην Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία. Προϋπηρεσία 
και καλές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Εργα-
τικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό 
πνεύμα. Τηλ: 2392 075661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων να εργα-
σθεί σε συνεργείο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων 
στη Σπάρτη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας. 
Βιογραφικά στο e-mail: korakianitim@oceansec.
gr, τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί Εγκαταστάσεων από τε-
χνική εταιρία ηλεκτρονικών συστημάτων και 
συστημάτων ασφαλείας, με δίπλωμα αυτοκι-
νήτου, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 
210 5771997.

Η MANAGEMENT FORCE επιθυμεί να προσλάβει 
για μόνιμη απασχόληση Χημικό Μηχανικό για τη 
θέση του Μηχανικού Ασφαλείας βιομηχανίας και 
διεργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: secretariat@
mforsafety.com, κωδ: ISGR.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ τέντας με γνώσεις ηλεκτροκόλλη-
σης, ζητείται για εργασία στον Πειραιά. Τηλ: 
210 4517921.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ανοξείδωτων κατασκευών και επαγ-
γελματικών ψυγείων βιτρίνα, ζητείται. Τηλ: 210 
9916466, 6932 755892.

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ζητούνται για την κατασκευή χάρτινων 
τσαντών. Περιοχή Σπάτα. Τηλ: 210 6038413.

 

Στελέχη Παραγωγής - Μεταποίηση 
- Ποιοτικός Έλεγχος
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ελαιουργικές επιχειρήσεις, με 
έδρα στην ΒΙΠΕ Μεγάρων, ζητά να προσλάβει 
Τεχνολόγο Τροφίμων (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για την κάλυψη 
θέσης υπεύθυνου βάρδιας παραγωγής. Βιογραφικά 
στο e-mail: agrotikisa_cv@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, με προϋπηρεσία σε ραφή 
δειγμάτων - επιδιορθώσεις στον Kολωνό. Τηλ: 
210 5353591, 6942 895666, 6985 037029.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια ρούχων-πυζαμών, από 
βιοτεχνία πυζαμών στη Θεσσαλονίκη για εξωτε-
ρική συνεργασία. Εμπειρία κυρίως στη γυναικεία 
πυζάμα. Βιογραφικά στο e-mail: info@dustin.gr.

ΑΤΟΜΑ που γνωρίζουν κοπτοράπτη και τιγκέλι, 
ζητούνται από βιοτεχνία στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 
2770072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτης /τρια με εμπειρία, από βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων για πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 2815061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ράφτης πεπειραμένος, ή Μοδίστρα 
με εμπειρία σε επιδιορθώσεις ρούχων. Τηλ: 
210 6753886.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος/η Παραγωγής-Τεχνολόγος 
Τροφίμων, από γαλακτοβιομηχανία στον Ασπρό-
πυργο. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Χημικός Μηχανικός 
ή Τεχνολόγος Τροφίμων. 5 έτη προϋπηρεσίας 
σε βιομηχανία τροφίμων και σε οργάνωση πα-
ραγωγής. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: bonito@otenet.gr, fax: 210 5573215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ, για βιοτεχνία 
γυναικείων ενδυμάτων στο Μοναστηράκι. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@oris.gr, τηλ: 210 3232826.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ζητείται από επιδιορ-
θωτήριο ρούχων στο Μαρούσι και την Κηφισιά. 
Τηλ: 210 6143040, 6938 142185.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ τσαντών, ζητά Γαζώτρια /ης, με 
πείρα στο αντικείμενο στην Αγία Παρασκευή. 
Τηλ: 210 6001909.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλέξιμο, από εργοστάσιο 
στη Σίνδο, με γνώση από στρογγυλές μηχανές. 
Τηλ: 2310 795390.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε εργοστάσιο 
επεξεργασίας κρεάτων στο Λάκωμα Χαλκιδικής. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ 2399 020110, υπεύ-

θυνος επικοινωνίας: κος Διδασκάλου Ηλίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, που να δι-
αθέτει τιγκέλι, ως Εξωτερική Συνεργάτης, σε 
εργαστήριο στη Γλυφάδα. Αποκλείεται το φασόν. 
Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα με μεγάλη εμπειρία στο νυ-
φικό και βραδινό, για εσωτερική εργασία, από 
γνωστό οίκο μόδας στο Κολωνάκι. Απαραίτητες 
συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: stylemac21@
gmail.com, τηλ: 6979 178974.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια για ραφή δειγμάτων στη Μεταμόρφωση. 
Τηλ: 210 2843501.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια, για ραφή στολών-πηλι-
κίων, κουμπί, κουμπότρυπα, ράψιμο στο χέρι, 
από βιοτεχνία στρατιωτικών στολών. Περιοχή 
Εθνική Άμυνα - Πεντάγωνο. Τηλ: 210 6722228.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ κεντήματος ζητά έμπειρο Τεχνίτη/
τρια. Τηλ: 210 5771314.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά 
έμπειρο Γαζωτή /τρια για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Ωράριο: 09:00-17:00, τηλ: 210 
3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, τιγκέλι, κο-
πτοραπτική, σε ελαστικά υφάσματα στο Ίλιον. 
Τηλ: 6972 375962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, 
από εταιρία ζαχαροπλαστείων (Τεχνολόγος Τρο-
φίμων). Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 έτη σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα έμπειρη, με ειδίκευση στα 
νυφικά, από ατελιέ Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 
210 4827467, ώρες επικοινωνίας σε ωράριο 
καταστημάτων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες πεπειραμένες, για σιδερωτήριο 
και νέα για κουμπί - κουμπότρυπα στους Αγίους 
Αναργύρους. Τηλ: 210 2388013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη, από εργοστάσιο 
κατασκευής καναπέδων. Απαραίτητη εξειδίκευ-
ση στο είδος, μόνιμη εργασία στο Κορωπί. Τηλ: 
6979 114449.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητά Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και μηχανολογικού σχεδίου 
(AutoCAD, inventor). Επιθυμητή προϋπηρεσία 
σε κατασκευαστική εταιρία, σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Παραγωγής και διοίκησης 
από βιομηχανία ηλεκτρολογικού και μηχανολο-
γικού εξοπλισμού στο Βόλο. Απαραίτητες γνώ-
σεις Αγγλικών. Τηλ: 6957 836913, υπεύθυνος 
επικοινωνίας κος Τράντος.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ζητά άτομα 
για το τμήμα συσκευασίας. Παρέχεται μισθός 
και ασφαλιστική κάλυψη. Fax: 210 8210230, 
τηλ: 210 8210555.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για ραφή εργατικών 
ρούχων στο χώρο τους. Περιοχή Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5712567, 6944 755393.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια, για δείγματα στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 
210 3412088, υπεύθυνη κα Ζαφείρη.

 

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ εταιρία (Ν.89/67) διαχείρισης Bulk 
Carriers, στην Κηφισιά, ζητά Υποπλοίαρχο ή νέο 
Πλοίαρχο για τη θέση του Βοηθού στο τμήμα 
Operations. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: ncmhrm@gmail.com.

ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητεί 
για μερική απογευματινή απασχόληση, νέα με 
ναυτιλιακές γνώσεις για Γραμματειακή Υποστήριξη 
/ Βοηθό Ναυλομεσίτη. Προτιμούνται απόφοιτοι 
ναυτιλιακών σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
iskshi@ath.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κυβερνήτης - Πηδαλιούχος ή Ανθυ-
ποπλοίαρχος μικρού Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους (9μ) για 
την τουριστική περίοδο 2015 στη Ζάκυνθο. Τηλ: 
6973 247390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Ναυτιλιακών για σύνταξη 
έργων αγοράς/εκμετάλλευσης πλοίων. Πτυ-
χιούχος-άριστα Αγγλικά, Η/Υ, να μπορεί να 
συντάξει πλήρες business plan αγοραπωλη-
σίας/εκμετάλλευσης μεγάλων bulks-Container-
κρουαζιερόπλοιων, ή πλατφόρμες πετρελαίου. 
E-mail με φωτογραφία: jobslinks1@gmail.com, 
κωδ: SHIP-SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Υπάλληλος Γραφείου ναυτι-
λιακών και παροχής υπηρεσιών στην πόλη της 
Λευκάδας. Απαραίτητα προσόντα: Άπταιστα Αγ-
γλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχες θέσεις θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasia21@hotmail.com.

MARINE electronics company is seeking for a 
Navigation and Communications Service Engineer. 
Experience at a similar position strictly in the 
shipping industry. CVs: recruitr27@gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας από 
την εταιρία Λιαχτίδα ΑΤΕΒΕ, για επικαθήμενο 
και γερανό, καθώς και Χειριστής Μηχανημάτων 
έργων με εμπειρία. Τηλ: 6975 901410.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος, από ιδιωτικό parking 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 9348978.

AΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ζητά 
Αποθηκάριο, με σχετική εμπειρία, κάτοικο γύρω 
περιοχών. Γνώση clark, οδήγησης, φορτηγών 
και αυτοκινήτων. Fax: 210 4918487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός, από κατάστημα επαγγελματικού 
εξοπλισμού. Τηλ: 210 3251306.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγική με έδρα την Παιανία, ζητά 
νέο για εργασίες αποθήκης. Οποιαδήποτε γνώ-
ση θα ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
evrelko@otenet.gr, τηλ: 210 6646053.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Οδηγοί αστικών-
σχολικών-τουριστικών λεωφορείων στη Γερμανία 
(Βαυαρία). Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα Δ’ 
κατηγορίας-τουλάχιστον 3-5 χρόνια εμπειρία-
ψηφιακός ταχογράφος-Π.Ε.Ι-γνώση Γερμανικών 
Β1. Ικανοποιητικές αποδοχές-συμβόλαιο-ασφά-
λεια-συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. E-mail: silver.
lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 6937 
212290.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία με έδρα το Μοσχάτο, 
ζητεί Οδηγό, κάτοχο επαγγελματικού διπλώ-
ματος κατηγορίας Ε’. Πλήρης απασχόληση και 
ασφάλιση. Τηλ: 210 4828358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος με εμπειρία σε φαρμα-
κευτική από φαρμακαποθήκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@pethealth.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εισαγωγών - εξαγωγών συμπληρω-
μάτων διατροφής ζητεί άτομα για διαφημιστικό, 
τηλεφωνικό κέντρο, τμήμα δημοσίων σχέσεων, 
αποθήκη. Σταθερές αποδοχές. Τηλ: 211 9964014.

ΕΤΑΙΡΙΑ Logistics στον Ασπρόπυργο αναζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη εταιρία 3PL για εξυπηρέτηση πε-
λατών. Βιογραφικά στο e-mail: hr2@goldair.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Αποθηκάριο με 3ετή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, Χειριστής Clark 
και γνώση χειρισμού Η/Υ στο πρόγραμμα απο-
θήκης ΑΠΟΘΕΜΑ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: ΑΠ0515.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητεί άμεσα 2 άτομα 
για πρωινή, 5ήμερη απασχόληση ως Βοηθούς 
Αποθήκης. Παρέχεται: σταθερός μισθός, ασφάλιση. 
Προϋπηρεσία μη απαραίτητη. Τηλ: 210 8898708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για εργασία σε εταιρία 
στο Κορωπί. Εμπειρία και ως Χειριστής Clark 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: cargobus@
cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Φαρμακαποθήκης για διανομή 
στα Βόρεια Προάστια Αττικής. Βιογραφικά ιδανικά 
με φωτογραφία στο e-mail: hr@pethealth.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Οδηγό με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και άδεια χειρι-
στού ανυψωτικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - Οδη-
γός - Αποθηκάριος, με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής. Γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: bioset.group@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλήσεων Χονδρικής, για 
τιμολόγηση πωλήσεων χονδρικής και αποθήκης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
επιθυμητό πτυχίο από ΤΕΙ λογιστικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrdeparta@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής τροφίμων ντελικατέσεν, ζητά 
Βοηθό Αποθηκάριου, με εμπειρία στο αντικείμενο. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας και γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: geochrx@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης, με δίπλωμα για μηχανάκι/
αυτοκίνητο, για εργασία σε κατάστημα/αποθήκη 
χρωμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, περι-
οχή Αγίας Σοφίας. Πλήρης απασχόληση, γνώση 
ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: infoxromata@in.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εισαγωγική εταιρία τροφίμων-απορ-
ρυπαντικών-καλλυντικών με έδρα το Αιγάλεω 
ζητά Υπάλληλο Αποθήκης με ανάλογη προϋπηρε-
σία. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@trshouse.gr, τηλ: 
210 5616766.

ΟΔΗΓΟΙ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας ζητούνται από 
εταιρία στην Παιανία, ή κάτοικοι γύρω περιοχών. 
Ωράριο: 08:00-15:00. Τηλ: 210 6028041.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Οδηγό με επαγγελματισμό, δίπλωμα 
και άδεια μηχανής. Άριστη γνώση της Αττικής. 
Τηλ: 210 9953066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθηκάριου, από ανώνυ-
μη εισαγωγική εταιρία στις Αχαρνές. Τηλ: 210 
2442142.

ΤΑΞΙ Οδηγός ζητείται για βάρδια. Περιοχή 
Καλλιθέα. ΙΚΑ, εγγύηση, κάρτα απαραίτητα. 
Τηλ: 6986 931604.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία στη Μάνδρα Αττικής ζητά 
Εργάτη /τρια για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrpitamia@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής Φορτωτή από 
εργοστάσιο στην Τρίπολη. Τηλ: 2710 230491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης για super market 
στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος 
Λυκείου, γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: kuluris@
diellas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, 
για καδοφόρο όχημα (αλυσιδάκι). Περιοχή Βο-
ρειοανατολικών Προαστίων. Τηλ: 210 2915343, 
6975 618278.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight Boutique Hotel στη 
Μύκονο ζητά Οδηγό - Συντηρητή για εποχική 
απασχόληση. Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα Δ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Ε’ επαγγελματικού, από 
μεταφορική εταιρία με κατεψυγμένα στην Αγ-
γλία. 3ετή προϋπηρεσία/ΠΕΙ/ψηφιακό ταχογράφο/
Αγγλικά. 40ωρο-5 μέρες/εβδομάδα. Εκπαίδευ-
ση(πληρωμένη) αρχική διαμονή 2 εβδομάδων-
βοήθεια σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού-
εθνική κάρτα ασφάλισης. E-mail: silver.lining37@
yahoo.com, τηλ: 2311 242026, 6937 212290.

 

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ζητά να προσλάβει Θεραπευτή 
spa για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Βιογραφι-
κά στο e-mail: operations@portoplatanias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές/τριες και Χορεύτριες /ες 
με γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας, για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΓΡΑΦΕΙΟ γενικού τουρισμού, ζητά έμπειρους 
Υπαλλήλους με γνώσεις αεροπορικού εισιτηρίου 
(sabre), ακτοπλοϊκού εισιτηρίου και Αγγλικής 
γλώσσας. Fax: 210 6120164.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε συγκρότημα 
διαμερισμάτων στη Μύκονο. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Παρέχονται: διαμονή και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ga_mykonos@hotmail.
com, τηλ: 6976 761825.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Υποδοχής. 
Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε 
αντίστοιχο ξενοδοχείο, γνώση προγράμματος 
ΕΡΜΗ. Απαραίτητη τουλάχιστον γνώση της 
Αγγλικής και Γερμανική γλώσσα θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
maredei.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντηρητές Ι.Τ, από ξενοδοχειακή 
εταιρία στο Ηράκλειο Κρήτης για το τεχνικό τμήμα 
ως Υπεύθυνοι φωτισμού και ήχου, και Ψυκτι-
κός. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
steavegr@gmail.com.

BOUTIQUE Hotel στη Φολέγανδρο, ζητεί Καμα-
ριέρα με προϋπηρεσία και απαραίτητα Αγγλικά. 
Παρέχεται: διαμονή και ημιδιατροφή εντός ξενο-
δοχείου. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@bluesand.gr.

BOUTIQUE Hotel στη Φολέγανδρο ζητεί Υπεύ-
θυνο /η Υποδοχής - Κρατήσεων με προϋπηρεσία. 
Απαραίτητα: άριστος χειρισμός Η/Υ και Αγγλι-
κά. Παρέχεται: διαμονή και ημιδιατροφή εντός 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@bluesand.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservation Manager από ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πρέβεζα, με προϋπηρεσία για 
να αναλάβει τις κρατήσεις. Η κατοχή πτυχίου 
τουριστικών θεωρείται σημαντική. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@poseidonbeach.gr, τηλ: 6976 
759267.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Ναυαγοσώστες, με σχετι-
κή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελών Σουιτών στη Σαντορίνη, 
αναζητά Front Office Manager, με 3ετή τουλάχι-
στον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: santorinisuperiorsuites@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist και Βarman, στο ξενο-
δοχείο Epavlis στο Καμάρι Σαντορίνης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@epavlishotel.com, τηλ: 
2286 034292, 6974 192386, fax: 2286 34293, 
κα Δανέζη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος για παραλίες της Ανατολικής Ατ-
τικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@action-club.
gr, τηλ: 210 5242097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με προϋπηρεσία, για ξενο-
δοχείο στα Νότια Προάστια. Τηλ: 210 9420700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για studios και σπίτια, στους 
Αειψούς Δωδεκανήσων. Απαραίτητα προϋπη-
ρεσία. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή, μισθός 
συζητήσιμος. Τηλ: 22470 41339, 6942 590648.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά υποψήφια για τη θέση 
της Receptionist. Απαραίτητα προσόντα: Άρι-
στη γνώση Αγγλικών και δεύτερης γλώσσας, 
προϋπηρεσία 4ετών σε αντίστοιχη θέση-πολύ 
καλή γνώση Η/Υ-προγραμμάτων κρατήσεων. 
Προθυμία-θετική διάθεση-προσαρμοστικότητα. 
E-mail με φωτογραφία: emousseti@yahoo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχωβα ζητεί Καμαριέ-
ρα και Καθαρίστρια με αρμοδιότητα δωμάτια, 
κοινόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στο κέντρο της Ρόδου. Βιογραφικά με φωτογραφία 
απαραίτητη στο e-mail: info@sveahotelrhodos.
com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων τουρισμού-tourism plus, 
ζητά Συνεργάτη με πτυχίο τουριστικό ή marketing, 
άριστη γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, προϋπηρεσία σε DMC, DMO, ξενοδοχείο 
ή τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
welcome@tourismplus.travel.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής για ξενοδο-
χείο 5* αστέρων στην περιοχή της Χαλκιδικής. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: hotelanta@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα ζητά άτομα 
για τη συντήρηση (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί κλπ) 
και Εργάτες γενικών καθηκόντων. Προσφέρονται: 
μισθός, ασφάλιση, διαμονή και διατροφή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fomanager@prevezabeach.
com, fax: 2682 051770.

REMARC Agency Hotel Entertainment Company, 
is looking for Office Assistant. Requirements: 
young personality, advanced in English, medium 
or high knowledge of outlook Microsoft office, 
computers, finances. CVs and photo: remarc@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, 
με απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, γνώση 
κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων και χρήση 
συστήματος Amadeus, Αγγλικά. Βιογραφικα στο 
e-mail: info@peopletravel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO στη Χαλκιδική ζητά Καμαριέρες για 
την τουριστική περίοδο του 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: kasmare@otenet.gr, τηλ: 2373 042670.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ στην Αθήνα αναζητούν νέο /α για 
το τμήμα κρατήσεων, για άμεση πρόσληψη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hotelofathens@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για σεζόν, από ξενο-
δοχείο στη Γλυφάδα. Γνώση Αγγλικών, protel 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: reception@
emmantina.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με προ-
ϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση Αγγλικών-πτυχίο 
τουριστικής σχολής-άριστη γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος fidelio-επαγγελματική εμφάνιση-
συμπεριφορά-άριστες οργανωτικές ικανότητες-
ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: nhotel1@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Α’ κατηγορίας στη Σαντορίνη 
αναζητά Receptionist και άτομο για το bar. Tηλ: 
6945 706306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η Υποδοχής, για ξενοδοχείο 
στην Καρδάμαινα της Κω. Μικρή προϋπηρεσία. 
Καλή γνώση Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: soldatospan@yahoo.gr. Τηλ: 6978 
352299.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων σε τουριστικό 
γραφείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
operation@kamaritours.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεσα πρόσληψη Receptionist, 
για ξενοδοχείο στις Κυκλάδες. Βιογραφικά στο 
e-mail: hotelaspect@gmail.com.

ΤΟ MARATHON Beach Resort, στη Νέα Μάκρη 
αναζητά Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Βιο-
γραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
hr@marathonbeachresort.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες με γνώση της Γερμανικής 
γλώσσας και τάση στο χορό και την γυμναστική για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Κύθηρα ζητά για την κα-
λοκαιρινή τουριστική περίοδο, Καμαριέρα με 
γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών. Η εμπειρία 
θα εκτιμηθεί. Παρέχεται: διαμονή και διατροφή. 
Τηλ: 6978 481568, κα Αθανασία.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Γλυφάδα, ζητά έμπειρες 
Καμαριέρες (και για απογευματινό ωράριο) 
για 8ωρη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
ouraniapar@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο στην Αθήνα, ζητεί να 
προσλάβει full time και part time, Sales and 
Marketing Officer. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία τουλάχι-
στον 4 ετών. E-mail με φωτογραφία: assistant.
manager79@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Assistant Housekeeper, από καινούργιο 
ξενοδοχείο 5* στη Ζάκυνθο. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση απαραίτητη και γνώση Αγγλικής. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Παρέχονται: δι-
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αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegancesuites.gr.

5* HOTEL in Zakynthos is looking for Receptionist. 
Previous experience to deluxe hotel and English 
are mandatory. Accommodation and meal are 
provided. CVs: info@elegancesuites.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων, για 
απασχόληση στο τμήμα ορόφων μεγάλου ξε-
νοδοχείου εντός της Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, με 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση ομιλίας Αγγλικών, 
επικοινωνιακός, με γνώσεις στην πώληση πακέ-
των και εκδρομών και στην έκδοση ναυτιλιακών 
εισιτηρίων. Ωράριο κυλιόμενο: 06:30-14:30, 
14:00-22:00. E-mail: cv@hopin.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων στους Παξούς, 
Λευκάδα και Πάργα, ζητεί Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lefkada@greenmotion.
gr, τηλ: 2645023581, 6944 585911.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για από ξενοδοχείο 4* στην 
Κεφαλονιά, άμεσα για reception και bar/service. 
Τηλ: 6985 867238, κα Ευαγγελία.

H GRECOTEL Hotels and Resorts η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα 5* στην Ελλάδα, ζητεί 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απόφοιτος τουριστικής 
σχολής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και άριστη 
γνώση Αγγλικής-Γερμανικής γλώσσας. E-mail: 
cv@grecotel.com.

H GRECOTEL Hotels Resorts η μεγαλύτερη ξε-
νοδοχειακή αλυσίδα 5* στην Ελλάδα, ζητά για τη 
στελέχωση των ξενοδοχείων της Προϊστάμενο 
/η Κρατήσεων. Απόφοιτος τουριστικής σχολής, 
με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Ε-mail: cv@
grecotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Lichnos Beach στην Πάργα, 
ζητά Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία και 
πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@lichnosbeach.gr.

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί Yield 
and Revenue Manager, με εμπειρία σε τμήμα 
κρατήσεων/front office management ξενοδο-
χείου και άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: cv@
grecotel.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπαλλήλους με προ-
ϋπηρεσία, επικοινωνιακούς, με γνώσεις στην 
πώληση πακέτων και εκδρομών και στην έκδοση 
εισιτηρίων, FCRS, sabre, amadeus, travelforce. 
Ωράριο: 09:00-17:00. Τηλ: 210 5775777.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Χαλκιδική ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για τη θερινή σεζόν 2015, με 
εμπειρία στο χώρο και γνώσεις Αγγλικών και 
Ρωσικών. Επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariaharal@outlook.com.

LOOKING for French speaking Administrative 
Employee for our offices in Ano Chersonissos, 
in village Heights Golf Resorts. CVs in English: 
greece.recruitment@diamondresorts.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτριες πεπειραμένες και 
ρεσεψιόν για το νησί της Κω, για σεζόν όλο το 
χρόνο. Παρέχεται: μισθός κατόπιν συνεννόησης, 
ποσοστά και διαμονή. Τηλ: 22421 16566, 6972 
378928, κος Κωνσταντίνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής, στη Σιθωνία 
Χαλκιδικής. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Πα-
ρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@acrotel.gr.

 

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Σερβιτόρες, για sport cafe 
στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 641167.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο αναζητά για τη 
σεζόν 2015 Captain και Sous Chef. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο με διάθεση για δουλειά 
για σέρβις-κουζίνα, για Παρασκευή-Σάββα-
το βράδυ-Κυριακή μεσημέρι. Το μαγαζί είναι 
κουτούκι. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. E-mail: 
melapeidou@yahoo.gr, τηλ: 6932 413537, ώρες 
επικοινωνίας: 19:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος Α’, από εστιατόριο 
στην Κέα με προϋπηρεσία και γνώση ψαριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mseditions@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο ζητεί Σερβιτόρα με προϋ-
πηρεσία, για εστιατόριο ξενοδοχείου. Απαραίτητα 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.
com, κωδ: SRVS15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο, με εμπειρία. 
Απόφοιτος σχολής, με ομαδικό πνεύμα εργασί-
ας, γνώστης Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να φτιάχνει κρέπες, για την 
καλοκαιρινή περίοδο στη Σκιάθο. Τηλ: 6948 593937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Captain - Sommelier, για ξενοδοχείο 
5* στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: mg@
lamaltese.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για εργασία σε κυλικείο εντός 
δημοσίου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
6934 917420.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ ή Σεφ για εστιατόριο 
στην πόλη της Ρόδου. Βιογραφικά στο e-mail: 
rodosrestaurant@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, για ιταλικό εστιατόριο στην 
Κω. Τηλ: 6956 270700.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Μύκονο αναζητά άτομα για 
το service και ένα Βοηθό Κουζίνας. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tharroeofmykonos.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Κεφαλονιά ζητεί Σερβιτόρο, 
με γνώσεις Αγγλικών και τουλάχιστον 3ετή προ-
ϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* και 5*. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: operations@apostolata.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, από ξενοδοχειακή επιχεί-
ρηση στην Πρέβεζα, με προϋπηρεσία. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6976 759267.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Ψήστης, νέος, σοβαρός, 
υπεύθυνος αξιόπιστος, με εμπειρία, για εστιατό-
ριο στην Γερμανία. Καλές απολαβές. Τηλ: 0049 
8214869554, υπεύθυνος κος Γιάννης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες /οι, για cafe - εστιατόριο 
στο Θησείο. Τηλ: 210 3455550.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel and Spa στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προ-
σλάβει Σερβιτόρα /ο για το bar. Βιογραφικά στο 
e-mail: fbmanager@lesante.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel and Spa στη Ζάκυνθο, επιθυμεί να προ-
σλάβει Σερβιτόρα /ο εστιατορίου ημιδιατροφής. 
Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@lesante.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ στο Πέραμα. Τηλ: 
6986 671943.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη Barwoman, για παμπ στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Επιπλέον ποσοστά στα 
ποτά. Τηλ: 6977 661435.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα από κρεπερί για 
σεζόν σε νησί, με γνώσεις Αγγλικών. Ωράριο: 
12:00-21:00. Τηλ: 2427 029700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, από μικρή ξενοδοχειακή 
μονάδα. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@hotel-lamon.com, τηλ: 6973 
356147.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το χώρο της κουζίνας. 
Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 6936 026239, 6938 
608516, ώρες επικοινωνίας: 15:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστες - Τυλιχτές και Βοηθοί 
κουζίνας, σε σουβλατζίδικο στο Περιστέρι. 
Τηλ: 6936 965649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για εργασία σε κυλικείο, στο δι-
καστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Στον 1ο όροφο 
αριστερά. Τηλ: 2310 542285.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελών Σουιτών στη Σαντο-
ρίνη, αναζητά Barwoman με 3ετή τουλάχιστον 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: santorinisuperiorsuites@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελών Σουιτών στη Σαντο-
ρίνη, αναζητά Σερβιτόρα με 3ετή τουλάχιστον 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: santorinisuperiorsuites@gmail.com.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Galazia Hytra αναζητά Ηostess - 
Ταμία εστιατορίου. Γνώση Αγγλικών και Microsoft 
office. Ξενοδοχειακή εμπειρία επιθυμητή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist και Βarman, στο ξενοδο-
χείο Epavlis στο Καμάρι Σαντορίνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@epavlishotel.com, τηλ: 2286 
034292, 6974 192386, fax: 2286 34293, κα Δανέζη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γ’ Mάγειρας, για ξενοδοχείο 5* του 
ομίλου Spyrou. Προϋπηρεσία τουλάχιστον μια 
σεζόν, πτυχίο μαγειρικής τέχνης, επαγγελματι-
σμός, δημιουργικότητα, ομαδικότητα. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. E-mail: gm.holidays@
skopeloshotels.eu.

CAFE - εστιατόριο ζητά Σερβιτόρες /ους με 
προϋπηρεσία στην εστίαση. Αγγλικά απαραί-
τητα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: kouremenos.giannis@gmail.com.

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ζητά Μάγειρα σχολής, με 
φαντασία στην παραδοσιακή κουζίνα. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: kouremenos.
giannis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες - Barwoman, με απα-
ραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της νυχτερινής 
διασκέδασης. Tηλ: 6977 033909. Υπεύθυνος 
επικοινωνίας κος Β. Κωνσταντινίδης.

SNACK - BAR στη Μύκονο ζητεί Μπουφετζή - 
Κρεπιέρη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6906 721607.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Τυλιχτή - Ψή-
στη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6906 721607.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Πιτσαδόρο με 
εμπειρία σε ξυλόφουρνο. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: stamykonos@gmail.com, 
τηλ: 69067 21607.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Μάγειρα και Βοηθό 
Μάγειρα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6906 721607.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Μύκονο ζητεί Σερβιτόρο /α 
και Βοηθό, με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλι-
κών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6906 721607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σαλατιέρης - Πασαδόρος για δουλειά 
στην Κεφαλονιά. Τηλ: 6972 201741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα Α’, για παραθαλάσσιο 
Lounge Cafe - beach bar στην περιοχή του αερο-
δρομίου Μυτιλήνης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ak.kappaqwindowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Σερβιτόροι για εστιατόριο 
στα Βόρεια Προάστια. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mandaloun.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία service σε σκάφος 
αναψυχής. Απαιτούμενα προσόντα Ρωσικά, Αγγλι-
κά, με ανάλογη εξωτερική εμφάνιση που απαιτεί 
το πόστο. Τηλ: 6988 155573, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Chef, με πιστοποιητικό υγείας. 
Βιογραφικά στο e-mail: crvsi@windowslive.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από καφετέρια στην Κε-
φαλονιά για σεζόν, παρέχεται διαμονή, μισθός, 
ασφάλιση συν tips. Τηλ: 6948 555770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ F&B Manager για ξενοδοχείο 5* στην 
περιοχή της Χαλκιδικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hotelanta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για beach bar - cafe, για 
καλοκαιρινή σεζόν, στην περιοχή των Νέων Βρα-
σνών. Τηλ: 6936 661595, κος Γιάννης.

 

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης, τσοπάνος για φύλαξη προ-
βάτων. Τηλ: 6970 224056.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Φυτωρίου, για φυτώριο 
στο Λαγονήσι. 8ωρη πρωινή απασχόληση. Τηλ: 
22910 22131.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες για σφαγείο ζώων και 
γενικό καθάρισμα σφαχτών στην Εύβοια. Τηλ: 
6974 938640.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών, ζητεί 
Γεωπόνο - Επόπτη δημόσιας υγείας ΑΕΙ - ΤΕΙ 
και Υγιεινολόγο Τροφίμων, κάτοχο αυτοκινήτου, 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο email: 
pcsh@pcsh.gr, τηλ: 210 5147141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με εμπειρία σε πώληση 
λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών, γνώση 
υδροπονικών καλλιεργειών. Νέοι/ες, με όρεξη 
για δουλειά και αντοχή σε υπεύθυνη θέση. Προ-
σόντα η πολυπραγμοσύνη-σφαιρική γνώση του 
αντικειμένου. E-mail: agro.career.gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης γης από περιοχή Τριλόφου-
Καρδίας-Σχολαρίου. Απασχόληση μερική, απο-
σπασματική σε αγροτεμάχιο 4,5 στρεμμάτων. 
Προϋπόθεση: στοιχειώδης γνώση του αντι-
κειμένου και χρήση ερασιτεχνικών αγροτικών 
μηχανημάτων(φρεζάκι, χλοοκοπτικό, μεσηνέζα, 
κλπ). Αμοιβή με ημερομίσθιο. Τηλ: 6909 060361.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ζητά να προσλάβει Θεραπευτή 
spa για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. Βιογραφι-
κά στο e-mail: operations@portoplatanias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής/τρια και Βοηθός με εμπει-
ρία, στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 211 0138700.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Φάληρο, ζητά νέα για 
manicure - pedicure και επιπλέον γνώσεις σε 
χτένισμα. Μόνιμη απασχόληση, βασικός μισθός 
και ποσοστά. Τηλ: 210 4836410.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κολωνάκι ζητά νέα για 
manicure - pedicure. Τηλ: 210 3624095.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κολωνάκι ζητά Βοηθό Κομ-
μωτή. Τηλ: 210 3642539.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γαλάτσι ζητά επαγγελματίες 
Κομμωτές/τριες και Βοηθούς με προϋπηρεσία 
καθώς και έμπειρη Μανικιουρίστ. Τηλ: 210 
2013139, 210 8610553.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΕΙ αισθητικής ζητείται, από γνωστό 
όμιλο αδυνατίσματος. Εμπειρία επιθυμητή. Τηλ: 
6977 402712.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για συνεργασία στο Ελ-
ληνικό. Τηλ: 211 2156235.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό ζητά Κομμωτές με προ-
ϋπηρεσία και Βοηθούς, για άμεση πρόσληψη. 
Παρέχονται: μισθός, ΙΚΑ και bonus. Περιοχή 
Ζωγράφου. Τηλ: 6942 827971.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός έμπειρη, από κομμωτήριο 
στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 6945 700799, 210 
9803383.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά πεπειρα-
μένη Κομμώτρια στο πιστολάκι και Βοηθό με 
εμπειρία. Τηλ: 210 4951976.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Τεχνίτρια έμπειρη, για σα-
λόνι και βαφείο στο Χολαργό. Πλήρες ωράριο ή 
μερική απασχόληση. Συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 
210 6518047.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά νέα/ο, για βοηθητικές ερ-
γασίες με πείρα στο πιστολάκι και στις τεχνικές 
εργασίες, καθώς και Μανικιουρίστ. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, περιοχή Ζεφύρι. Τηλ: 210 2380858, 
6956 034227.

ΑΝΔΡΙΚΟ κομμωτήριο ζητά Κουρέα, με απα-
ραίτητη γνώση ξυρίσματος. Τηλ: 6941 670757, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά Τεχνίτη /τρια 
σαλονιού καθώς και έμπειρο /η Colorist για το 
κατάστημά της στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6090712.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά Κομμωτές /τρι-
ες, Τεχνίτες Βαφείου και Μανικιουρίστ, για τα 
καταστήματά της. Προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6942 845578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ, με πείρα για manicure 
- pedicure, τεχνητά νύχια και αποτρίχωση, από 
κατάστημα στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9605419.

STUDIO νυχιών στην Πετρούπολη, ζητά νέα 
για manicure - pedicure. Τηλ: 210 5025895, 
6932 703900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός, από κομμωτήριο στο 
Γαλάτσι. Επιθυμητές γνώσεις σε πιστολάκι και 
ανταύγειες. Τηλ: 6973 052509, ώρες επικοινω-
νίας: 8:30-9:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να γνωρίζει manicure - pedicure 
και νέα που να γνωρίζει manicure - pedicure και 
κομμωτική. Τηλ: 210 2848466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα να γνωρίζει από manicure - 
pedicure και αποτρίχωση. Ποσοστά ή μισθός, 
στο Νέο Ψυχικό. Τηλ: 210 6983885.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα να γνωρίζει από manicure - 
pedicure, για πλήρη απασχόληση στο Περιστέρι. 
Τηλ: 6988 803402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με άριστη γνώση στο πιστολάκι, 
καθώς και Μανικιουρίστ, από κομμωτήριο στη 
Δροσιά. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8152904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια /ης πεπειραμένος, για 
συνεργασία από κομμωτήριο πολυτελείας στη 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 8945545.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με εμπειρία, για κομμωτήριο 
στα Σεπόλια. Τηλ: 210 5157581.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για full time εργασία, με 
γνώσεις βαφείου, κούρεμα και χτένισμα. Τηλ: 
6943 078618.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες και Χορεύτριες /ες 
με γνώση της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας, για 
εργασία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@yahoo.gr, 
τηλ: 6940 581716.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά νέα για μασάζ, με εμπειρία. 
Θα προτιμηθεί άτομο, με γνώσεις αισθητικής 
προσώπου. Τηλ: 210 9882895.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Κομμώτρια στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
georgemaskas@gmail.com, τηλ: 2310 282700, 
2310 282710.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία, από κέντρο 
αισθητικής κοντά στο μετρό Κατεχάκη. Ωράριο: 
12:00-20:00. Τηλ: 6971 770740.

 

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεων αυτοκινήτων αναζητά 
Υπάλληλο για την θέση του Πλύντη οχημάτων 
στην περιοχή Ακτίου (αεροδρόμιο). Απαραίτητο 
προσόν δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 2310 472600, 
6947 900703.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για φύλαξη σε ξενοδοχείο 5*, 
στο Δεύτερο Πόδι της Χαλκιδικής. Απαραίτητη 
άδεια security. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hotelanta@gmail.com.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο Γέρακα, ζητά έμπειρη για 
πρακτική ή διπλωματούχο για part time απασχό-
ληση. Τηλ: 210 6049423, 210 6047946, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-14:00, και 18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ως Εσωτερική, για παιδάκι ΑΜΕΑ. 
Τηλ: 210 2923379, 6907 732531.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ζητά Εξωτερική Οικιακή Βοηθό. 
Απαραίτητα: κάτοικος κέντρου, καλή γνώση της 
Ελληνικής γλώσσας, προϋπηρεσία άνω των 10 
ετών σε οικογένειες, χωρίς υποχρεώσεις και 
συστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με δίπλωμα οδήγησης, για συνεργείο 
καθαρισμού, 3 μέρες την εβδομάδα. Ημιαπα-
σχόληση στην περιοχή Εύοσμος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6984 354293.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες, για τον καθαρισμό 
επαγγελματικών χώρων στα Βόρεια Προάστια Ατ-
τικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες, για διανομή φυλλαδίων 

και ενημέρωση τουριστών στη Μύκονο. Κατοχή 
μηχανής. Τηλ: 6981 177100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, μη καπνίστρια 
vegetarian ως εσωτερική στον Ωρωπό. Τηλ: 
22950 38300, 6972873974.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για οικιακές εργασίες, και φροντίδα 
ηλικιωμένης ως εσωτερική. Τηλ: 6973 395120.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς, για κατάστημα στη Θεσ-
σαλονίκη. Δευτέρα - Παρασκευή. Ωράριο: 15:00-
18:00. Βιογραφικά στο e-mail: i.samartzidis@
pizzafan.gr, τηλ: 6936 026239, 6938 608516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς για σουβλατζίδικο στο 
Περιστέρι. Τηλ: 6936 965649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως εσωτερική για φροντίδα ατό-
μου, με κινητικό πρόβλημα, στον Πειραιά. Τηλ: 
6909 151081.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος, εσωτερική στη Σπάρτη. 
Τηλ: 6984 758122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με καλά Ελληνικά για φροντίδα 
ατόμου με άνοια όχι κατάκοιτου, καθώς και κα-
θαριότητα σπιτιού. Παρέχεται: δωμάτιο, φαγητό 
και μισθός στα Κουφονήσια. Τηλ: 22850 74402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, με άδεια οδήγησης ως Πλύντης 
Αυτοκινήτων, σε γραφείο ενοικιάσεων αυτο-
κινήτων στην Άνδρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@rentacareuro.com, τηλ: 22820 72440, 
6937 050409.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες, από εταιρία καθα-
ρισμού για πρωινή και απογευματινή βάρδια. 
Τηλ: 210 9348978.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter για οικιακές εργασίες και 
φροντίδα 2 παιδιών, για εσωτερική απασχόλη-
ση με ρεπό. Περιοχή Νέα Μάκρη. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών. E-mail: margeneral@fmgroup.
gr, τηλ: 6974 269557, ώρες: 9:00-17:00 Δευ-
τέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Καθαρίστρια σε ενοικια-
ζόμενα δωμάτια στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. 
Τηλ: 6940 980969, ώρες επικοινωνίας 10:00 
- 14:00, 18:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από πιτσαρία στο Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5760255, 210 5770338.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery από ψητοπωλείο στη Νίκαια. 
Τηλ: 210 4916856, 6987 932997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery με προϋπηρεσία, γνώστης 
της Γλυφάδας. Τηλ: 210 8942343.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery σε κρεπερί, για μόνιμη εργασία 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2331 0422669.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια, για 1 - 2 φορές την 
εβδομάδα 4-6 ώρες, για οικιακές δουλειές 
και σίδερο στα Σπάτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerinapapaioannou@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας, με άδεια 
security, για φυλάξεις εντός Αττικής. Τηλ: 210 
2711000, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια security, κάτοικοι Αθηνών, 
ζητούνται. Τηλ: 210 9314396, ώρες επικοινωνίας 
08:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για φύλαξη παιδιών και οικιακές 
εργασίες στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Τηλ: 
6980 776316.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, μη καπνίστρια και έμπειρη, 
για φύλαξη βρέφους 8 μηνών στο Χαϊδάρι. 
Τηλ: 6951 953866.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για απασχόληση 2 φο-
ρές την εβδομάδα, σε πολυκατοικία στην οδό 
Πειραιώς 6 Ομόνοια. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 5231773.

ΝΕΑ, ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ από Νέα Φιλαδέλφεια 
και γύρω περιοχές, ζητείται για εργασία από 
συνεργείο καθαρισμού. Ωράριο 07:00-15:00. 
Τηλ: 6977 748603.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως Καθαρίστριες από εταιρία 
καθαρισμού. Τηλ: 210 5051831.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ και Καθαριστής με δίπλωμα, 
ζητούνται από συνεργείο καθαρισμού. Κάτοικοι 
Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 6986 745358.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται από συνεργείο κα-
θαρισμού, κάτοικοι Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 
6946 770708.

ΓΡΑΦΕΙΟ καθαρισμού πολυκατοικιών ζητεί 
έμπειρη νέα. Περιοχή Κέντρου Αθήνας. Τηλ: 
210 5247786, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ κεντρικό στην Αθήνα ζητά Σερβι-
τόρους, Μάγειρες και Διανομείς. Βιογραφικά 
στο e-mail: mixalis620@hotmail.com, τηλ: 210 
3247028, ώρες επικοινωνίας: 18:00-20:00.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ζητά νέους /ες για διανομή φυλλα-
δίων στα Νότια Προάστια. Τηλ: 210 9938211.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel ιατρικά που ασχολείται με τη 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών, ζητεί 
Διανομέα με δικό του μεταφορικό μέσον (κατά 
προτίμηση μηχανάκι). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια, για μερική απασχόληση σε 
εταιρία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 467231.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος στις 28 Μαΐου
Τη δυνατότητα πλήρους προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου δίνει η Ελληνική Καρδιο-
λογική Εταιρεία στους ανασφάλιστους πολίτες, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση 
της θνητότητας και νοσηρότητας στον ελληνικό πληθυσμό και την πρόληψη από τα καρδι-
αγγειακά νοσήματα.
H Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία επαναλάβει τον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο την 
Πέμπτη 28 Μαΐου, στο Δημοτικό Ιατρείο επί της οδού Σόλωνος 78, από τις 09.00 έως τις 14.00.
Επειδή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για 
να κλείσουν ραντεβού με τη κα Λ. Τσαπατσάρη στο τηλέφωνο 210 3626608 και στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση ltsapatsari@cityofathens.gr 
Οι καρδιολογικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από καρδιολόγους, μέλη της ΕΚΕ, σε συνερ-
γασία με την Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της ΕΚΕ.

Μουσικές διαδρομές στις γεινονιές της Aθήνας
O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων γνωρίζοντας 
όσο κανένας άλλος τις γειτονιές της πόλης, συνεχίζει να προσφέρει απολαυστικές μουσικές 
εμπειρίες στους κατοίκους της Αθήνας, ομορφαίνοντας την καθημερινότητά τους.
Με ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου, η φιλαρμονική, η χορωδία, η Big Band και το εργαστήρι 
ελληνικής μουσικής του δήμου Αθηναίων θα πλημμυρίσουν κάθε γωνιά της πόλης με 
ρυθμούς και μελωδίες και θα δώσουν την ευκαιρία στους πολίτες της να ανακαλύψουν 
μια διαφορετική διάσταση της Αθήνας.
Πλατείες, πεζόδρομοι, ανοιχτά θέατρα και πάρκα στις επτά δημοτικές κοινότητες θα μετα-
μορφωθούν, από το Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, σε μουσικές σκηνές, προσκαλώντας τους 
κατοίκους, αλλά και τους περαστικούς σε αυθόρμητες μουσικές γιορτές.
Πρόγραμμα εκδηλώσεων:
• Πέμπτη 28 Μαΐου
20.00 Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής στην Πλατεία Αγ. Θωμά (Γουδή)
• Τρίτη 2 Ιουνίου
21.00 Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών στο Πάρκο ΚΑΠΑΨ
• Δευτέρα 8 Ιουνίου
21.00 Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Πνευστών στο Κέντρο Τεχνών-Πάρκο Ελευθερίας
• Τετάρτη 1 Ιουλίου
21.00 Συναυλία της Βig Band στο Ανοιχτό Θέατρο Γκράβας
• Δευτέρα 6 Ιουλίου
20.30 Συναυλία της Big Band Λόφος Στρέφη
• Σάββατο 11 Ιουλίου
21.00 Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας στην Πλατεία Δουργουτίου
• Δευτέρα 13 Ιουλίου
20.30 Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής στο Λόφο του Στρέφη
• Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου
20.30 Συναυλία της Big Band στον Πεζόδρομο Φωκίωνος Νέγρη
• Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου
20.30 Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής στην Πλατεία Πέτρουλα
• Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
20.00 Συναυλία του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής στο Άλσος Προμπονά
• Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
20.30 Συναυλία της Big Band στο Κέντρο Τεχνών - Πάρκο Ελευθερίας
• Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου
20.30 Συναυλία - αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο του Εργαστηρίου Ελληνικής Μουσικής  
και της Χορωδίας στην Πλατεία Αγ. Παύλου
• Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου
20.00 Συναυλία της Big Band στον πεζόδρομο Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Το ALBA προσφέρει Υποτροφίες μέσω  
του διαγωνισμού Let Me Introduce Me
Το ALBA Graduate Business School at The American College of Greece ενθαρρύνει και 
επιβραβεύει τη δημιουργικότητα μέσω του διαγωνισμού “Let Me Introduce ME” προσφέ-
ροντας τέσσερις μερικές υποτροφίες για το πρόγραμμα MSc in Marketing.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν τον εαυτό τους με τον πιο έξυπνο και δημι-
ουργικό τρόπο, ώστε να αποσπάσουν τη θετική ψήφο της επιτροπής αξιολόγησης η οποία θα 
αποτελείται από καθηγητές και στελέχη του ALBA, αλλά και experts από την αγορά, όπως ο 
JamesNass, CEO της LoweAthens και ο Ανδρέας Σταϊος, Digital Director της Universal Media.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να προβάλλουν τον εαυτό τους μέσω παρουσίασης, διαφήμισης, 
video ή με όποιο άλλο τρόπο επιθυμούν και φαντάζονται και να μας ειδοποιήσουν στέλνω-
ντας το υλικό τους μέσω e-mail στο LetMeIntroduceMe@alba.edu.gr μέχρι και τις 30 Ιουνίου.
Οι 10 top finalist θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουλίου ενώ, η διαδικασία αξιολόγησης θα ολο-
κληρωθεί στις 31 Ιουλίου, με την ανακοίνωση των 4 νικητών.
Οι νικητές θα λάβουν υποτροφία αποκλειστικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 (έναρξη 
μαθημάτων Σεπτέμβριος 2015) ενώ για να μπορέσουν να ενταχθούν στο Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα όπως αυτά ανακοινώνο-
νται και ανανεώνονται στον ιστότοπο www.alba.edu.gr και να περάσουν από τη διαδικασία 
αίτησης και επιλογής του ALBA.
Ο διαγωνισμός LetMeIntroduceMe, τρέχει για 4η συνεχη χρόνια και μέχρι σήμερα 7 δημιουρ-
γικά άτομα έχουνε φοιτήσει με υποτροφία χάρη στις πρωτότυπες παρουσιάσεις και ιδέες τους.
 Για περισσότερες πληροφορίες και για τους όρους συμμετοχής παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: www.alba.edu.gr/LetMeIntroduceMe ή αποστείλετε email στο LetMeIntroduceMe@
alba.edu.gr.

Σεμινάριο Παιδαγωγικών:  
«Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση»
Δωρεάν σεμινάριο, αφιερωμένο στην Εκπαίδευση, διοργανώνει το Mediterranean College 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του «Xinis Education Festival ’15», της μεγαλύτερης και πλη-
ρέστερης εκπαιδευτικής διοργάνωσης στην Ευρώπη!
Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 19.00, η κα Εβίτα Ζιούδρου, Κλινική Γλωσσολόγος – Ιδιοκτήτρια 
«Plasis World», θα παρουσιάσει ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, με θέμα «Η δραματική τέχνη 
στην Εκπαίδευση».
Το θεατρικό παιχνίδι και η δραματική τέχνη αποτελούν χρήσιμα, ευέλικτα και διασκεδαστικά 
μέσα διδασκαλίας. Τόσο ο δάσκαλος όσο και ο θεραπευτής, μέσω του δράματος μπορούν να 
προσεγγίσουν άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα άτομα με τα οποία συνεργάζονται.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College, Εγνατία 2-4, 
στη Θεσσαλονίκη, ενώ απευθύνεται σε θεατρολόγους, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων 
και κάθε ειδικότητας, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, φοιτητές και αποφοίτους του χώρου 
των ανθρωπιστικών επιστημών.
Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για να εμπλουτίσουν 
το βιογραφικό τους!

Δωρεάν κλινική εξέταση μαστών από 2-16 Ιουνίου 
2015 σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη
Ένας από τους στόχους του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα 
Ζωής" είναι η ενημέρωση του γενικού γυναικείου πληθυσμού για την πρόληψη - έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου του μαστού. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος διοργανώνει κάθε χρόνο τον 
Συμβολικό Αγώνα Δρόμου και Περίπατο Greece Race for the Cure®.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τον Αγώνα Greece Race for the Cure® 2014 που πραγ-
ματοποιείται κάθε χρόνο από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα 
Ζωής" σε συνεργασία με την Οργάνωση Susan G. Komen for the Cure®, διατίθενται για ένα 
Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Δωρεάν Εξετάσεων σε Νέες Γυναίκες ηλικίας 20-39 ετών. Το πρό-
γραμμα θα υλοποιηθεί σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη και έχει ως μήνυμα "Καρκίνος του 
Μαστού. Μην το αφήνεις στην τύχη!".
Στόχοι Προγράμματος:
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να αφυπνιστεί κάθε γυναίκα αυτής της ηλικίας για 
τον καρκίνο του μαστού καθώς τα ηλικιακά όρια εμφάνισης της νόσου έχουν μειωθεί. Ο δεύτερος 
στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή δωρεάν κλινικής εξέτασης από χειρουργό μαστού για 
11 ημέρες, από τις 2-16 Ιουνίου 2015.
Ραντεβού για εξετάσεις:
Οι γυναίκες ηλικίας 20 έως 39 ετών, μπορούν να τηλεφωνούν στους Συλλόγου "Άλμα Ζωής", 
για να κλείνουν το ραντεβού τους για τη δωρεάν κλινική εξέταση, το διάστημα 25 - 29 Μαΐου 
2015, 10:00 - 12:00μ.μ.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Αθήνα 210 4180006, Πάτρα 2610 222274, Θεσσαλονίκη 2310 285181
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή, από Χειρουργούς 
Μαστού, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού (ΕΧΕΜ). Εάν χρειαστεί κάποια γυναίκα 
επιπλέον εξέταση, όπως υπερηχογράφημα ή μαστογραφία, θα έχει τη δυνατότητα να την κάνει 
δωρεάν σε αξιόπιστο διαγνωστικό κέντρο.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ).
Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης 210 8 253 253.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης  
Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΠΕΓΑ) «Κοινω-
νική Εργασία σε καταστάσεις κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια» υλοποιούν το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης), 
το ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) και το ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) 
και συμπράττοντες φορείς το Κέντρο Ψυχικής Υγείας παιδιών εφήβων Βύρωνα Καισαριανής 
του ΕΚΠΑ και το ΚΕΘΕΑ.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Συστήματα Διοίκησης και Σύγχρο-
νες Τεχνολογίες Παραγωγής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Ο σκοπός του έργου είναι να εκπαιδεύσει τους κοινωνικούς λειτουργούς σε σύγχρονες, επι-
στημονικά τεκμηριωμένες και μεθοδολογικά άρτιες εφαρμογές της Κοινωνικής Εργασίας σε 
καταστάσεις κρίσης, προσφέροντας τους σύγχρονα εργαλεία θεωρίας, διαγνωστικής εκτίμησης, 
παρέμβασης και έρευνας, που θα τους καταστήσει ικανούς να αναλάβουν θέσεις αυξημένης 
ευθύνης και να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επάρκεια στην κατανόηση, ανάλυση, και 
παρέμβαση στα σύγχρονα, περίπλοκα και επιτεινόμενα από την κοινωνική και οικονομική 
κρίση ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσω e-mail (scwclab@
socadm.duth.gr), μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, όπου θα δηλώνουν σε ποιον 
κύκλο υλοποίησης του προγράμματος επιθυμούν να συμμετάσχουν, συνοδευόμενη από το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση συμμετοχής. 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κύκλων θα ανακοινωθούν σύντομα. 
Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των συμπραττόντων Τμημάτων και φορέων:
http://www.socadm.duth.gr/
http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/
http://www.teicrete.gr/koinerg/koinwnikis.html
http://www.kethea.gr/
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
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ΑΤΤική

26 Μαΐου
Ένας ήρωας που λατρεύουμε μικρά και «μεγάλα» παιδιά, ο κα-
ραγκιόζης, ξεκινά την περιπλάνησή του στις γειτονιές της Αθήνας 
για να σκορπίσει χαμόγελα.
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων παρουσιάζει μία σειρά παραστάσεων καραγκιόζη από 
το Θέατρο Σκιών Σ. Χαρίδημου, οι οποίες θα διαρκέσουν ως το 
Σεπτέμβριο και θα φιλοξενηθούν σε κάθε πλατεία της πόλης. 
Την Τρίτη 26 Μαΐου στις 9 μ.μ., το Θέατρο Σκιών Σ. Χαρίδημου 
ανεβάζει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης κατακτά την Αθήνα».
Τοποθεσία: Πλατεία Κυψέλης. Ώρα: 21:00

27 Μαΐου
Ο Δήμος Πειραιά, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς και το 
Αρχείο Κουνάδη, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής 
Ημέρας Θάλασσας (30 & 31 Μαΐου) και των εκδηλώσεων 
«Ημέρες Θάλασσας», διοργανώνουν έναν κύκλο πολιτιστικών 
δράσεων με θέμα «Ο Πειραιάς στο ρεμπέτικο τραγούδι την 
εποχή του γραμμοφώνου» και σας προσκαλούν στη μουσική 
εκδήλωση «Γεια σου, Περαία αθάνατε» την Τετάρτη 27 Μαΐου 
(έναρξη συναυλίας 21:00) στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ, 
όπου θα παρουσιαστούν από τον Μπάμπη Τσέρτο και την 
παρέα του τα ωραιότερα ρεμπέτικα τραγούδια που αναφέ-
ρονται στον Πειραιά. 
Τοποθεσία: Λιμάνι Πειραιά, Κέντρο Πειραιά, Ακτή Κονδύλη/ 
Ώρα: 21:00

28 Μαΐου
Από 15 έως 31 Μαΐου 2015, γιορτάζουμε τις τοπικές αγορές 
σε όλη την Ελλάδα παρέα με το σεφ Βασίλη Καλλίδη, τις 
food bloggers Μadame Ginger, Gourmelita και Funky Cook, 
το food truck και το σεφ Γιώργο Γληνό στην Κεντρική Αγορά 
Αθηνών στο Ρέντη και σε άλλες ελληνικές τοπικές αγορές και 
ιχθυόσκαλες της χώρας. 
Οι εκδηλώσεις «Αγαπώ την αγορά μου» είναι η ελληνική 
συμμετοχή στη διεθνή καμπάνια Love Your Local Market 2015, 
στην οποία συμμετέχουν 19 χώρες και 2.000 τοπικές αγορές. 
Στόχος είναι η υποστήριξη των τοπικών αγορών και η ενίσχυ-
ση του ρόλου τους στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. 
Με κεντρικό μήνυμα «Τρώμε Σωστά, Ψωνίζουμε στην Αγορά!», 
επιστρέφουμε στις τοπικές αγορές και εστιάζουμε στην καλή 
πρώτη ύλη. Στην Κεντρική Πλατεία της Καλλιθέας (πλατεία 
Δαβάκη), ιδιοκτήτες εστιατορίων και ψαροταβερνών της περι-

οχής θα αναδείξουν τοπικές γεύσεις μέσα από μία ολοήμερη 
γιορτή που θα περιλαμβάνει κεράσματα, γευστικές δοκιμές, 
πολλή μουσική και διάφορες εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
Τοποθεσία: Πλατεία Δαβάκη, Καλλιθέα. Ώρα: 19:00

29 Μαΐου
Η Circus Dayz, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το 
INNOVATHENS διοργανώνουν το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Τσίρκο 
και Εναλλακτικών Μορφών Έκφρασης, AthensCircusFestival.
Ακροβάτες, ζογκλέρ, μουσικοί, χορευτές και καλλιτέχνες όλου 
του φάσματος των Εναλλακτικών Παραστατικών Τεχνών παίρ-
νουν μέρος σε μια τριήμερη γιορτή με επιδείξεις, σεμινάρια 
τεχνικών τσίρκο, θέατρο δρόμου, jugglingmeeting, παιδότοπο 
και παιδικό Τσίρκο, θεάματα με φωτιές, performers’ market 
και openstage για νέους καλλιτέχνες.
Τοποθεσία: Τεχνόπολις, Γκάζι - Βοτανικός - Κεραμεικός, Πει-
ραιώς 100. Ώρα: 11:00

30 Μαΐου
Διανύοντας τον 27ο κύκλο της, η σειρά συναυλιών "Οι Νέοι 
για τους Νέους" αποτελεί βήμα έκφρασης και σημαντικό θεσμό 
ανάδειξης των επίλεκτων νέων ερμηνευτών κλασικής μουσικής.
Το κιθαριστικό κουαρτέτο "Guitar 4-Tune" ιδρύθηκε το 2011 
από απόφοιτους της τάξης του γνωστού κιθαρίστα και μουσικού 
παραγωγού Στέλιου Μούστου, με σκοπό να εξερευνήσει τις 
δυνατότητες του σχετικού ρεπερτορίου (έργα αυθεντικά για 

τέσσερις κιθάρες και μεταγραφές) και να το παρουσιάσει σε 
χώρους διαφορετικής αισθητικής αντίληψης αλλά πάντοτε 
προσβάσιμους στο ευρύ κοινό. Τοποθεσία: Ωδείο Φίλιππος 
Νάκας, Κέντρο Αθήνας, Ιπποκράτους 41. Ώρα: 20:00

31 Μαΐου
Γονείς και παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία 
να ανακαλύψουν μα- 
ζί το Βιομηχανικό Μου- 
σείο Φωταερίου, και 
μέσω πρωτότυπων δι-
αδραστικών και ψυ-
χαγωγικών δράσεων να γνωρίσουν την ιστορία του χώρου 
και της πόλης το 19ο και τον 20ο αιώνα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η είσοδος στο Βιομη-
χανικό Μουσείο Φωταερίου είναι ελεύθερη, πραγματοποι-
ούνται οργανωμένες ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις για 
παιδιά, καλλιτεχνικά και ψυχαγωγικά εργαστήρια, θεατρικές 
παραστάσεις και προβολές, αλλά και ομιλίες και συζητήσεις 
με μία ευρεία θεματολογία. Υποδεχόμαστε την πέμπτη από 
τις «Κυριακές στην Τεχνόπολη», στις 31 Μαΐου με την πιο... 
παιχνιδιάρικη διάθεση! 
Στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τσίρκο και Εναλ-
λακτικών Μορφών Έκφρασης, AthensCircusFestival, που 
διοργανώνουν η CIRCUS DAYZ, η Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων και το INNOVATHENS, τα παιδιά θα έχουν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα 
τον κόσμο των Εναλλακτικών Παραστατικών Τεχνών, και να 
συμμετάσχουν σε πρωτότυπα εργαστήρια. 
Τοποθεσία: Τεχνόπολις, Γκάζι - Βοτανικός - Κεραμεικός, Πει-
ραιώς 100. Ώρα: 10:00 

01 Ιουνίου
To 2ο Φεστιβάλ Θεάτρου «Βγάλτε τις Μάσκες». Το θεατρικό 
φεστιβάλ που κυριότερος σκοπός του είναι η ανάδειξη νέων 
συγγραφέων, σκηνοθετών και ηθοποιών. Είναι ένα βήμα για 
όλους, ένας τρόπος να εκτεθούμε, να πειραματιστούμε και 
να επιβραβευτούμε. 
Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος για να ξεχωρίσει, 
είναι το να βγάλει τη μάσκα. Όλοι φοράμε μάσκες, αλλά το 
θέατρο πρέπει να έχει την αλήθεια του καθενός. Η Ομάδα 
Εξίσωση θα ανεβάσει την παράσταση «Ώρα να φεύγω» και η 
ομάδα Motus Collegia την παράσταση Boomerang.
Τοποθεσία: Χώρος Τέχνης 92 Art, Αρτέμωνος 77 Δάφνη 
(Μετρό: Άγ. Ιωάννης). Ώρα: 22:00 & 22:45

ΘΕΣΣΑΛΟΝική

26 Μαΐου
Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 στις 6.30 το απόγευμα, 
ανυπόμονοι ήρωες παραμυθιών θα περιμένουν 
να γνωρίσουν καινούριους φίλους στην Περι-
φερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου. Η πρόσκληση 
αφορά αυστηρά και μόνο παιδιά από 8 έως και 
12 χρόνων. Οι ήρωες, που δεν κρατιούνται από 
τώρα, έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και 
είναι βέβαιοι πως όχι μόνο θα γίνουν καρδιακοί 
φίλοι με τα παιδιά, που θα τους τιμήσουν με την 
παρουσία τους, αλλά και πως θα τα βοηθήσουν 
να αρχίσουν να καταλαβαίνουν καλύτερα τον 
εαυτό τους και τους άλλους. Χαμογελαστά ή 
κατσούφικα, δραστήρια ή τεμπέλικα, ευγενικά 
ή απότομα παιδιά, όλα είναι καλοδεχούμενα 
στη μικρή μαγική εσπερίδα. Εκείνο το απόγευμα 
μπορεί να ζήσουν μια μικρή, παραμυθένια περι-
πέτεια που σίγουρα θα αλλάξει κάτι μέσα τους! 
Τη γνωριμία των παιδιών και των ηρώων των 
παραμυθιών και διάφορα άλλα στη συνέχεια 
(που δεν τα μαρτυράμε) ανέλαβαν να κάνουν οι 
συγγραφείς, εκπαιδευτικοί και παραμυθούδες 
Ζωή Καραγεωργίου και Ρία Φελεκίδου.
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου, 
Νικάνορος 3. Ώρα: 18:30

27 Μαΐου
Η Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών ΜΙΜΗΣΙΣ 
ΠΡΑΞΕΩΣ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει, στο πλαίσιο 

του Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Παύλου 
Μελά την μουσικοθεατρική παράσταση «Ο 
Έρωτας στη Μάισσα Σαλονίκη» σε σενάριο 
Μερόπης Κόπτση και Γιώργου Λαδόπουλου.
Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Σταυρούπολης 
Χρήστος Τσακίρης, Λαγκαδά 221, Σταυρούπολη
Ώρα: 20:00

28 Μαΐου
Για τέταρτη χρονιά θέλοντας 
να δοθεί ακόμη μια ευκαι-
ρία σε νέους καλλιτέχνες 
που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο του κινηματο-
γράφου, να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους και να δι-
ακριθούν μέσα από αυτή, 
διοργανώνεται το Φεστιβάλ 
ταινιών μικρού μήκους FILME. Στα πλαίσια 
του φεστιβάλ κάθε χρόνο τιμάται ένας κατα-
ξιωμένος σκηνοθέτης και ένας ηθοποιός που 
έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στον κινημα-
τογράφο. Συγχρόνως παράλληλες δραστηρι-
ότητες, εκθέσεις, master classes, workshops 
και events θα ντύσουν αυτό το πολιτισμικό 
τετραήμερο το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε 
κεντρικό σημείο της πόλης.
Το συγκεκριμένο πολιτιστικό γεγονός επιδιώκει 
να τονώσει την ανάγκη των νέων ανθρώπων 
για δημιουργία και να προωθήσει τον εποι-
κοδομητικό διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών.
Τοποθεσία: Κινηματοθέατρο Φαργκάνη, πε-
ριοχή Καμάρα. Ώρα: 20:00

29 Μαΐου
Το «Φεστιβάλ Παιδείας» του Δήμου Παύλου 
Μελά ανοίγει για μια ακόμη χρονιά τις πόρτες 
του και φιλοδοξεί να γίνει πόλος έλξης για 
μικρούς και μεγάλους. Το φετινό «Φεστιβάλ 
Παιδείας» έχει τίτλο «Ταξίδι με Χρώματα, 
Ήχους, Όνειρα» και πραγματοποιείται από 
τις 24 Απριλίου έως τις 22 Ιουνίου 2015. 
Το πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο θα παρου-
σιάσουν οι μαθητές των σχολείων του Δήμου 
Παύλου Μελά, μαζί με τους καθηγητές τους, 
περιλαμβάνει εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικές 
παραστάσεις, χορό, τραγούδι, διάφορα εργα-
στήρια και δρώμενα, προγράμματα περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης και οδικής ασφάλειας.
Τοποθεσία: Δημοτικό Θέατρο Πολίχνης «'Ελλη 
Παπαπαναγιώτου». Ώρα: 19:00

30 Μαΐου
Η γκαλερί Λόλα Νι-
κολάου παρουσιάζει 
την έκθεση "Private 
Collection".
Έργα των: Αλέξη Ακρι- 
θάκη, Νίκου Αλεξίου, Σπύρου Βασιλείου, 
Γιάννη Γαΐτη, Όπυς Ζούνη, Δημήτρη Κοντού, 
Δημήτρη Μυταρά, Ναυσικάς Πάστρα, Γιάννη 
Τσαρούχη, Αλέκου Φασιανού, Μανώλη Χά-
ρου, Georges Braque, Chryssa, Henri Matisse, 
Pavlos, Pablo Picasso
Τοποθεσία: Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Κεντρικές 
περιοχές Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 52
Ώρα: 12:00 με 15:00

31 Μαΐου
O Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει για δεύτερη 
συνεχή χρονιά κύκλο εκδηλώσεων υπό τον 
τίτλο "Κυριακές στο Άνετον". Οι εκδηλώσεις 
θα πραγματοποιούνται κάθε Κυριακή, από 
τις 29 Μαρτίου έως και τις 31 Μαΐου 2015, 
στο Δημοτικό Θέατρο "Άνετον - Σκηνή Νίκος 
Ναουμίδης". 
Οι εκδηλώσεις θα λαμβάνουν χώρα στο φου-
αγιέ και στην κεντρική σκηνή του θεάτρου, 
θα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 1 έως 12 
ετών και θα στοχεύουν στην ψυχαγωγία και 
τη διαπαιδαγώγηση μέσα από διαδραστικά 
παιχνίδια, βιωματικές δράσεις και καλλιτεχνικά 
εργαστήρια. Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις δεν 
προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ενώ για 
την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος 
παραχωρεί τις υποδομές και το ανθρώπινο 
δυναμικό του θεάτρου.
Τοποθεσία: Θέατρο Άνετον, Κεντρικές περι-
οχές Θεσσαλονίκης, Παρασκευοπούλου 42
Ώρα: 11:30

01 Ιουνίου
Το 29ο Φεστιβάλ Μαθητικών και Πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την 
Παρασκευή 22 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 
Ιουνίου 2015, στο θέατρο του άλσους Νέας 
Ελβετίας. Το φεστιβάλ διοργανώνει η 5η Δη-
μοτική Κοινότητα.
Τοποθεσία: Θέατρο Άλσους Νέας Ελβετίας, 
Πάρκο Νέας Ελβετίας, Αλέξανδρου Υψηλάντου 
47. Ώρα: 18:30 με 21:00
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νομικΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή νομικής βοήθειας σε:
•Ποινικές Υποθέσεις
•Υποθέσεις Αστικού & Εμπορικού χαρακτήρα
•Εκκαθάριση & Είσπραξη των εξόδων 
Προϋποθέσεις: Xαμηλό ετήσιο εισόδημα

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 

Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 
υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα:

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ): 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα» 
Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062
Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί 
όροι, διαζύγια κ.ο.κ.) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας  
Πρωτοδικείου Πειραιά 
Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514 
Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς) 
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 
4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405 
Ώρες λειτουργίας 8-2.30 
Τηλ: 2310507405
Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, 
μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία 
για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση,  
ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία 
των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.

Δωρεάν νομική υποστήριξη
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται  
την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού  
και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες,  
οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς,  
εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, 

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν 
υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και 
νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, 
κάτοικο της πόλης μας, που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
απευθύνονται για ραντεβού 
στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα και 
στα τηλέφωνα 213 20 19 
904-5.

Δήμος Μαραθώνος

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια 
αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) 
μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορεί να καλύψει 
δωρεάν την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο 
και ενώπιον των δικαστηρίων. Εφόσον επιθυμείτε να σας 
εκπροσωπήσει Δωρεάν κάποιος Δικηγόρος της ΕΑΝΔΑ 
και πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους διαχείρισης του 
προγράμματος εκ μέρους της ΕΑΝΔΑ. Πληροφορίες: 
Γεώργιος Σταυρίδης τηλ.6977795208, Γεώργιος Κότσιρας 
τηλ. 6942643559 και στην ιστοσελίδα http://www.eanda.
gr/programma-dorean-nomikis-boitheias-gia-neoys.

Δήμος Αμαρουσίου

Μία νέα υπηρεσία για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών 
οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας (άποροι, 

άνεργοι). Σκοπός της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης 
είναι να παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες σε Δημότες 
που ήδη έχουν καταφύγει στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και αναλόγως την περίπτωση είτε τους αναπέμπει 
στα προγράμματα νομικής αρωγής του Κράτους, εφόσον οι 
ίδιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα 
αυτά, είτε τους συμβουλεύει για απλά νομικά ζητήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 213 
2031920-1 και να προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος) από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 9:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανε-
ξάρτητη αρχή. Συνεπικουρείται από 
έξι Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι 

εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία 
και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών 
Κύκλων της Αρχής: α) Κύκλος Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, β) Κύκλος Κοινωνικής 
Προστασίας, γ) Κύκλος Ποιότητας Ζωής, 
δ) Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, ε) 
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, στ) 
Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδιαφε-
ρόμενου πολίτη, ένωσης πολιτών ή νομικού 
προσώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή και 
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Πολίτη 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μια υπόθεση, 
εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή πα-
ράλειψη ή υλική ενέργεια που παραβιάζει 
δικαίωμα του πολίτη ή προσβάλλει νόμιμο 
συμφέρον του.

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται 
η υπόθεσή του. 

Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημό-
σια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση 
του προβλήματος μπορεί να καταθέσει 
αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη 
είναι αρμόδιος για υποθέσεις που ανα-
φέρονται στις υπηρεσίες του δημοσίου, 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες), των λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, 
ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημό-
σιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει 
άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική 
πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματι-
στήριο Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος 
του Πολίτη είναι αρμόδιος και για θέματα 
που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα 
του παιδιού. 

Από την άλλη πλευρά ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί 
αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από 
τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την 
τελευταία, σχετική με την υπόθεσή του, πράξη 
ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης και 
δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς 
αυτήν, σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, και σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική 
ενέργεια έχει γεννήσει ή δημιουργήσει 
δικαιώματα και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ 
τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική 

απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει 
παρανομία ή αν τα δικαιώματα αυτά έχουν 
σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγο-
νται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσι-
ων υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν 
ενώπιον των δικαστηρίων, θέματα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα ορισμένων 
αρχών (π.χ. των δικαστικών αρχών, του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΕΥΠ) 
ή άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
(π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα που αφορούν την 
εθνική άμυνα και ασφάλεια, υποθέσεις 
που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οι πράξεις υπουργών και υφυπουρ-
γών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής 
λειτουργίας και οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που 
ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 213-1306600). Από 
την αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς 

τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. 
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, 
ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (fax: 
210-7292129). Η αναφορά πρέπει να πε-
ριλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του 
προβλήματος, την εμπλεκόμενη δημόσια 
υπηρεσία, τις ενέργειες που έχουν προ-
ηγηθεί, το αποτέλεσμά τους, καθώς και 
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία 
που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση 
του θέματος.

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η 
φύση της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το 
οποίο γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο 
υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, δια-
μεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη 
συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή 
μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του 
Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο 
όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πει-
θαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει 
τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν 
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για 
τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, 
υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση 
και στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου 
του Πολίτη: http://www.synigoros.gr/

Συνήγορος του Πολίτη
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Δωρεάν νομικές συμβουλές στο «Φλοράλ» των 
Εξαρχείων
Στο Καφέ «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων, κάθε 
Τετάρτη απόγευμα, μία συνεργατική ομάδα δικηγόρων, 
αποτελούμενη από 11 νομικούς, θα παρέχει δωρεάν 
νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, 
οι οποίοι αυτή την εποχή δίνουν μάχη με τράπεζες 
και εφορίες για τη διάσωση των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Οσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για δωρεάν 
νομικές συμβουλές, μπορούν να προτρέξουν στην 
ομάδα, η οποία θα βρίσκεται στο «Φλοράλ» της 
πλατείας Εξαρχείων κάθε Τετάρτη από τις 18.00 μ.μ. 
έως τις 20.00 μ.μ. (πλατεία Εξαρχείων), ενώ μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί στα εξής τηλέφωνα: 6932 
460 039 και 6977 208 875.

Δωρεάν νομική βοήθεια για παιδιά και νέους
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  
(European Public Law Organization - EPLO), λειτουργεί 
Γραφείο Δωρεάν Νομικής Συμβουλευτικής για Παιδιά 
και Νέους με στόχο την ενίσχυση τους στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους όπως: 
Πρόσβαση σε Κοινωνικά Επιδόματα, Εκπαιδευτικά Θέματα, 
Τακτοποίηση εγγράφων διαμονής, Παραβατικότητα, 
Οικογενειακές υποθέσεις. 
Το γραφείο λειτουργεί εντός της Νομικής Σχολής Αθηνών. 
Διεύθυνση: Σόλωνος 57 (ώρες λειτουργίας: Τρίτη 
15:00-18:00 και Παρασκευή 12:00-16:00), τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6949-737350.

Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους για νέους
Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της Αθήνας κοντά σε 
νέους κάτω των 30. 
Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους δικηγόρους, 
μέλη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων 
Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), θα λαμβάνουν ανήλικοι και νέοι 
συμπολίτες μας κάτω των 30 ετών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω του προγράμματος 
«Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς. 
«Η ΕΑΝΔΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά αυτοτελώς 
την υλοποίηση αυτού του προγράμματος σε μια 
συνεργασία τόσο ουσιαστικής προσφοράς, όσο και 
συμβολικής αξίας, καθώς νέοι δικηγόροι θα βοηθούν 
νέους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη νομικής 
υποστήριξης. 
Μόλις λοιπόν κάποιος συμπολίτης μας απευθυνθεί στην 
ΕΑΝΔΑ για να ζητήσει νομική υποστήριξη στο πλαίσιο 
του προγράμματος ορίζεται η εξέταση των τυπικών 
προϋποθέσεων σε συνεργασία με τη ΓΓ Νέας Γενιάς, 
η οποία και έχει ορίσει τους απαιτούμενους όρους.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Σερρών
Διεύθυνση: Μεραρχίας 53, Γραφείο 9, Τμήμα Ασφαλιστικών 
Υποθέσεων, Τηλ.: 23210 90211

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Ξάνθης
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόγδου 1, Τηλ.: 25410 25319/26104

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Βέροιας
Διεύθυνση: Πλατεία Ρακτιβάν, Τηλ.: 23310 60222
Υπεύθυνη: Μαριάννα Παπαθεοφίλου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πολυγύρου Χαλκιδικής
Διεύθυνση: Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος, Τηλ.: 23710 
29256/29254

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κατερίνης
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 2, Τηλ.: 23510 59303
Υπεύθυνη: Κυριακή Παρουσιάδου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ):
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα»
Ώρες λειτουργίας 9:00-13:00, Τηλ: 210 8827062

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού
Συλλόγου, γραφείο 405, Τηλ: 2310 507405

Γραφείο νομικής υποστήριξης μεταναστών - Πρόγραμμα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες δωρεάν νομικής 
υποστήριξης, διοικητικής ενημέρωσης και διαμεσολάβησης 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως: νομική 
συνδρομή για θέματα σχετικά με τις άδειες διαμονής, 
νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα 
εργατικής νομοθεσίας, νομική συμβουλευτική και 
πληροφόρηση σε θέματα ασφαλιστικού, αστικού και 
οικογενειακού δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής 
πολιτικής. Διεύθυνση Γραφείου Υποστήριξης Ηρακλείου, 
ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική. Διεύθυνση, Θερίσσου 93, 
τηλ: 2810 318300

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 32, Γραφείο 332
Τηλ.: 25310 60477

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Έδεσσας
Διεύθυνση: Βεροίας 2, Γραφείο 8, Πολιτικό Τμήμα
Τηλ.: 23810 24790 

Ομάδα Νομικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
προσφύγων και μεταναστών
Η ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων 
λειτουργεί από το 2004 στο Στέκι Μεταναστών, στη 
Θεσσαλονίκη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι 
μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο 
καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, αφού ήδη 
και σε νομικό επίπεδο η θέση τους στον κοινωνικό 
ανταγωνισμό είναι εξ’ ορισμού δυσχερέστατη. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Βενιζέλου και Ερμού 23, Θεσσαλονίκη.

«Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού» 
Δίκτυο Αλληλεγγύης
To Δίκτυο Αλληλεγγύης των Ενεργών Πολιτών συστάθηκε 
από μέλη και φίλους της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί 
Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Νικολάου Πλαστήρα & Παρίτση, Νέο 
Ψυχικό, τηλ: 210 6778762-3.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 4ος 
όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405
Ώρες λειτουργίας: 8:00-14.30
Τηλ: 2310 507405

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κιλκίς
Διεύθυνση: Επτανήσου 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 3, 
Πολιτικό Τμήμα,
Υπεύθυνη: Ξανθή Τριανταφυλλίδου, Αναστασία 
Καραστρατίδου, Τηλ. 23410 24776

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πειραιά
Διεύθυνση: Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514
Ώρες λειτουργίας: από 08.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς),
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210-23554, fax: 24210-28028

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510 37858, fax: 26510 37840

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας

Tηλ.: 26650 24450/25560/23651

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413

Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων
Τηλ.: 24310 27526

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210 23554, fax: 24210 28028

Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών 
Τηλ.: 23820 23780, 23820 22556, 
23820 29756 

Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 
Τηλ.: 25310 31163, fax: 25310 
20589



H εκπαίδευση αποκτάει το δικό της site!
Έρχεται το νέο skywalker education 

Ένα site με όλες τις πληροφορίες που χρειά
ζεσαι για την εκπαίδευση. Πανεπιστήμια, 
κολλέγια, μεταπτυχιακά, επαγγελματικά 
σεμινάρια, υποτροφίες είναι μερικά μόνο 
από όσα θα βρεις με ένα κλικ. Ανανεω
μένο και λειτουργικό, αρχές Ιουνίου 
θα σε περιμένει να το εξερευνήσεις: 
skywalker.education




