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Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
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
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

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, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο  

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

Προστασίας & Αλληλεγγύης

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

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

Εκπαιδευτική Πληροφορική

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

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

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

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

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο  

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

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

Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ

•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής  

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 

Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριμνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ Δέλτα
• Καβάλα, Δημαρχείο
• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας

•  Καλαμάτα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός Οργανισμός  

«Οι δρόμοι της Ελιάς»
•  Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Καρδίτσα, Δημαρχείο
•  Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική  

Βιβλιοθήκη
•  Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
•  Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, Δημαρχείο
•  Σαμοθράκη, Δημαρχείο
•  Σάμος, Δημαρχείο
•  Σάμος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, Δημαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, Δημαρχείο
•  Σύρος, Δημαρχείο Ερμούπολης
•  Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
•  Τήνος, Δημαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, Δημαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύμη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
•  Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ Δέλτα
•  Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο Δια Βίου 

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαμπάκης

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

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδας

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

Σκέψεις για τους απόφοιτους που αναζητούν εργασία…
Νιώθω την ανάγκη να καταθέσω κάποιες 

σκέψεις που ίσως δώσουν μια διαφορετική 
οπτική σε όλους όσους έχουν ολοκληρώσει 
τις σπουδές τους και αναζητούν μια θέση εργα-
σίας στην σύγχρονη και έντονα ανταγωνιστική 
αγορά εργασίας.

Αναζητούν νέους εργαζόμενους οι εταιρίες;
Οι εταιρίες αναζητούν νέους εργαζόμενους. Σε 

ποσοστό 50% σε δείγμα που περιλαμβάνει τις 
μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική αγορά από διάφορους κλάδους, 
οι εκπρόσωποι των εταιρειών δηλώνουν ότι 
αναζητούν νέους εργαζόμενους, σύμφωνα με 
το δείκτη Recruitment Confidence Index του 
Β’ εξαμήνου του 2014, o οποίος «μετρά» την 
ελληνική αγορά εργασίας. Για κάποιον που 
έχει εργαστεί επιμακρόν σε μεγάλες εταιρίες με 
δομές και διαδικασίες το παραπάνω ποσοστό 
είναι εύκολα κατανοητό, υπό την έννοια ότι οι 
εταιρίες που έχουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
και στοχεύουν να μακροημερεύσουν στους 
τομείς τους αναζητούν ότι καλύτερο έχει να τους 
δώσει η αγορά εργασία σε νέα στελέχη, τα όποια 
στο μέλλον θα αποτελέσουν τις κεφαλές τους.

Τι αναζητούν οι εταιρίες;
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το ALBA 

Graduate Business School το 2014 αναφορικά 

με το προσδιορισμό των καθοριστικών δεξιοτή-
των ως παράγοντας διαμόρφωσης της νεανικής 
απασχολησιμότητας, ο προσανατολισμός στη 
μάθηση (97%), η επιχειρηματική ηθική και 
ακεραιότητα (96%), η πρωτοβουλία (93%), η 
προσαρμοστικότητα (92%), η διαχείριση αλ-
λαγών (92%), οι ηγετικές ικανότητες (89%), η 
επικοινωνία (88%) και η ενδογενής κινητοποί-
ηση (85%), είναι οι υψηλότερες δεξιότητες που 
αναζητούν τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού 
στους νέους εργαζόμενους.Οι εταιρείες θέλουν 
ανθρώπους που να θέλουν, ανθρώπους με 
θετική και συγκροτημένη σκέψη που, και να μην 
ξέρουν κάτι, να είναι διατεθειμένοι να μάθουν, 
να προσπαθήσουν. 

Ανθρώπους δημιουργικούς με καινοτομική 
σκέψη. Θέλουν υπαλλήλους με πρακτική σκέψη 
που να μπορούν να εκτελούν αυτόνομα οποιοδή-
ποτε έργο τους ζητηθεί. Ανθρώπους εχέμυθους, 
αφοσιωμένους με αποφασιστικότητα και επιμονή. 
Ανθρώπους που να παίρνουν πρωτοβουλίες, 
που να αντέχουν στο στρες, να είναι ευέλικτοι 
και ιδιαίτερα προσαρμοστικοί. Ανθρώπους με 
κριτική σκέψη και κοινωνική νοημοσύνη. Οργα-
νωτικούς, που να μπορούν να διαχειρίζονται τον 
χρόνο σωστά αλλά και τους πόρους που τους 
διατίθενται (ανθρώπινους ή υλικούς).

Κάποιος που διαβάζει τα παραπάνω μπορεί 
εύλογα να αναρωτηθεί: Σε ένα τόσο μορφωμένο 
νεανικό ανθρώπινο δυναμικό δεν υπάρχουν 
άτομα που μπορεί να κατέχουν τις παραπάνω 
δεξιότητες ώστε να ικανοποιήσουν την ζήτηση 
των εταιρειών;

Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική οικογένεια 
και γενικότερα η ελληνική κοινωνία δαπανά 
τεράστια ποσά στις σπουδές των παιδιών τους 
χωρίς παράλληλα να γίνονται ιδιαίτερες προ-
σπάθειες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Προφανώς, 
η χρυσή τομή είναι μια ισόρροπη προσπάθεια 
που να περιλαμβάνει στοιχεία και από τους δύο 
τομείς. Αναπτύξουμε λοιπόν την ομαδικότητα 
μας συμμετέχοντας σε ομαδικά αθλήματα, την 
επικοινωνία μας δουλεύοντας σε κάποια θέση 
που έχει να κάνει με κοινό, τη στρατηγική μας 
σκέψη παίζοντας σκάκι, την ικανότητα μας να 
επιλύουμε προβλήματα δουλεύοντας σε ένα 
τηλεφωνικό κέντρο παροχής τεχνικής υπο-
στήριξης. Η ουσία είναι να εντοπίσουμε την 
κατάλληλη σταδιοδρομία για εμάς, τις δεξιότητες 
που απαιτούνται και ισόρροπα να τις αναπτύ-
ξουμεπαράλληλα με τα τυπικά μας προσόντα.

Γεράσιμος Σπηλιώτης
Career Coach Specialist-www.myfuture.com.gr

Ανθρώπινο δυναμικό 
- Ακαδημαϊκά 
χαρακτηριστικά & 
εταιρική κουλτούρα

Κατά τον Γερμανό οικονομολόγο και τέως 
πρύτανη του πολυτεχνείου του Ανόβερο της 
Γερμανίας HermanBohrs, η επιλογή και οργάνω-
ση του προσωπικού μιας επιχείρησης, αποτελεί 
ενδεχομένως το δυσκολότερο ζήτημα που χρίζει 
αντιμετώπισης.

Εν έτη 2015 στην Ελλάδα της οικονομικής 
κρίσης και της υψηλής ανεργίας, παρατηρείται 
αδυναμία προσέλκυσης και επιλογής του κατάλ-
ληλου ανθρώπινου δυναμικού από την πλευρά 
των επιχειρήσεων, γεγονός στο οποίο έχει συμ-
βάλει και το υψηλό εργασιακό κόστος, αφού οι 
εργασιακές δαπάνες στην χώρα μας συνδράμουν 
αρνητικά στα εταιρικά λειτουργικά κόστη.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις μέσω της 
συνεισφοράς του HR, προσβλέπουν πλέον και 
κατά κύριο λόγο, στην ποιοτική διάσταση στε-
λέχωσης των τμημάτων τους, η οποία προκύπτει 
από την ανάγκη ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της 
εταιρικής αποδοτικότητας.

Εν πολλοίς επενδύουν όλο και περισσότερο 
σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλών ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών και προδιαγραφών, όχι όμως και 
κατά ανάγκη Ακαδημαϊκών.

Αρκετοί οργανισμοί προκειμένου να επιδει-
κνύεται αλλά και να επιτυγχάνεται ο απόλυτος 
σεβασμός στις διαδικασίες αλλά και στην αξία 
των διαχειριζόμενων πληροφοριών, προτιμούν 
να μετακινούν εσωτερικά το προσωπικό τους, ή 
να προσλαμβάνουν στελέχη βάσει χαρακτηρι-
στικών που κατά την άποψη των διευθυντικών 
στελεχών, θα είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν 
στο εταιρικό Know-How.

Στρέφονται δηλαδή, σε υποψήφιους των οποίων 
τα χαρακτηριστικά προωθούν την απασχολησι-
μότητα, αφού πρόκειται για απόφοιτους πτυχια-
κών προγραμμάτων οι οποίοι έχουν αποκτήσει 
συγκεκριμένες αναγκαίες για τις αρμοδιότητες 
που προορίζονται γνώσεις και δεξιότητες, τις 
οποίες αξιοποιούν στην αγορά εργασίας χωρίς 
να κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω επέκταση 
των Ακαδημαϊκών τους γνώσεων.

Συνεπώς λογικά παρατηρείται μία αυξανόμενη 
κινητικότητα στις λεγόμενες εσωτερικές πηγές 
προσέλκυσης προσωπικού, οι οποίες κατ’ ουσίαν 
απευθύνονται στους ήδη απασχολούμενους, οι 
οποίοι και προωθούνται σε ανώτερες εργασιακές 
ή νεοϊδρυθείσες θέσεις. 

Αυτού του είδους η εσωτερική διαδικασία 
προϋποθέτει από την πλευρά των επιχειρήσεων, 
διάχυση της εταιρικής κουλτούρας με κύριο στόχο 
την δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος 
υψηλής απόδοσης.

Η εταιρική κουλτούρα καθοδηγεί τον τρόπο 
σκέψης, αντίληψης των πραγμάτων και δράσης 
των εργαζομένων σε ένα οργανισμό, αποτελώ-
ντας στις μέρες μας τον νούμερο ένα παράγοντα 
απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 
μελλοντικής βιωσιμότητας. 

Γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται ουσιαστική συ-
νέργεια του HR με τις διοικήσεις των εταιριών, 
σε επίπεδο προώθησης της έννοιας της εταιρικής 
κουλτούρας και των απαιτούμενων χαρακτηριστι-
κών που την διέπουν, όπως είναι η ακεραιότητα, 
η αντικειμενικότητα και η εχεμύθεια.

Στην Ελλάδα της κρίσης είναι πλέον αναγκαία η 
ύπαρξη εργασιακών συνθηκών, απαλλαγμένων 
από τον λεγόμενο μπαμπούλα της απόλυσης, με 
την ύπαρξη άριστα καταρτιζόμενου προσωπικού 
και στελεχών ταοποία θα τολμούν και θα επιλύουν 
άμεσα τα όποια προβλήματα προκύπτουν, με 
διαμορφωμένη ισχυρή νοοτροπία και διάθεση για 
σκληρή δουλειά σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Μιχάλης Μαυριδάκης
Κάτοχος MBA, Student Affairs office, 
Career office Mediterranean College

Ενα μεταπτυχιακό ή προπτυ-
χιακό πρόγραμμα αποτελεί 
μεγάλη επένδυση σε χρόνο, 

προσπάθεια, και χρήματα. Ειδικά 
στις δύσκολες οικονομικά εποχές 
που διανύουμε, το κόστος των 
σπουδών μπορεί να είναι πιο δυ-
σβάσταχτο από ποτέ. Με τον όρο 
«κόστος» δεν εννοούμε μόνο τα 
δίδακτρα. Στη συνολική επένδυση 
πρέπει κανείς να υπολογίσει και το 
κόστος διαβίωσης στο εξωτερικό, 
το κόστος μετάβασης, μετακό-
μισης, και εγκατάστασης, ποσά 
που θα πρέπει να δεσμευθούν 
ως εγγυήσεις, άλλα ποσά που θα 
πρέπει να πληρωθούν άμεσα ως 
προκαταβολές, ακόμα και τα έξοδα 
προετοιμασίας και υποβολής των 
αιτήσεων (από τις αμοιβές ενός 
συμβούλου εκπαίδευσης για την 
προετοιμασία των αιτήσεων έως 
τα έξοδα φακέλου αίτησης που 
χρεώνουν πολλά πανεπιστήμια και 
τα δίδακτρα για την προετοιμασία 
για τα τεστ αγγλικών και γενικών 
ικανοτήτων (TOEFL, IELTS, GMAT, 
GRE, LSAT κλπ).

Υπό αυτές τις συνθήκες, η βοή-
θεια που μπορούν να προσφέρουν 
οι διάφορες διαθέσιμες υποτροφίες 
καθίσταται ολοένα και πιο σημα-
ντική και επιθυμητή. Ωστόσο θα 
πρέπει να εξετάσουμε ορισμένα 
σημεία για να γίνει πιο εύκολα και 
πλήρως κατανοητή η διαδικασία 
αίτησης μίας υποτροφίας, αλλά 
και διάφορα στοιχεία για τις πηγές 
χρηματοδότησης.

Πρώτο και κύριο που πρέπει να 
γίνει αντιληπτό είναι ότι πλήρεις 
υποτροφίες είναι από πολύ δύ-
σκολες έως αδύνατες. Ειδικά εάν 
το πρόγραμμα προσφέρεται από 
ένα business school ή πανεπιστήμιο 
ιδιωτικό, τότε θα ήταν παράξενο 
και παράδοξο να δοθεί πλήρης 
υποτροφία, καθώς το ίδρυμα 

λειτουργεί ως κανονική εταιρία, 
άρα δεν μπορεί να προσφέρει 
το προϊόν του εντελώς δωρεάν.

Επιπλέον, όταν τα δίδακτρα είναι 
πολύ χαμηλά (από δωρεάν μέχρι 
τα επίπεδα των 2.000 ευρώ για πα-
ράδειγμα σε συγκεκριμένες χώρες 
όπως η Ολλανδία), οι υποτροφίες 
πάλι είναι πολύ δύσκολες, καθώς 
κατά κάποιο τρόπο έχουν ήδη 
ενσωματωθεί στα δίδακτρα με 
τη μείωση του ποσού χάρη στην 
κρατική επιχορήγηση.

Πολύ σημαντικό είναι να γνω-
ρίζει κάποιος/α πως θα χειριστεί 
το θέμα της αίτησης υποτροφίας 
συνδυαστικά με την αίτηση απο-
δοχής του στο πρόγραμμα που 
τον/την ενδιαφέρει. Προφανώς 
και όταν μιλάμε για ανταγωνιστικά 
και επιλεκτικά προγράμματα, το 
να ρωτάει και ενδιαφέρεται κα-
νείς ανοικτά για την υποτροφία 
πριν καν ξεκινήσει την αίτηση 
για το πρόγραμμα, δεν είναι το 
καλύτερο. Εκτός εάν έχετε ένα 
προφίλ αψεγάδιαστο με τέλειες 
βαθμολογίες, ιδανική εργασιακή 
εμπειρία, υψηλότατα σκορ στα 
τεστ, και εντυπωσιακές συστατικές 
επιστολές και εξω-ακαδημαϊκή 
δραστηριότητα, το να δίνετε την 
εικόνα στους ανθρώπους που θα 

σας αξιολογήσουν ότι το πρώτο 
που σας νοιάζει είναι μία έκπτωση, 
παρά να τους πείσετε ότι αξίζετε 
μία θέση στο πρόγραμμά τους, 
συνήθως δρα αρνητικά. Όταν έχε-
τε αποδείξει ότι έχετε το προφίλ 
που αναζητούν και σας έχει γίνει 
κάποια προσφορά θέσης, τότε το 
πλεονέκτημα είναι δικό σας. Τότε 
το πρόγραμμα ζητά από εσάς να 
το επιλέξετε και ενδεχομένως είναι 
πρόθυμο να κάνει παραχωρήσεις 
για να κατοχυρώσετε τη θέση σας.

Φυσικά μιλάμε και για προγράμ-
ματα τα οποία είναι τόσο ανταγω-
νιστικά και δημοφιλή που ακόμα 
και ένας πολύ δυνατός υποψήφιος 
ή πολύ δυνατή υποψήφια, απλά 
ανταγωνίζονται ομοίως δυνατά 
προφίλ, άρα οι πιθανότητες για 
μία υποτροφία μειώνονται. Επι-
πρόσθετα, δεν πρέπει να παρα-
βλέπουμε τις περιπτώσεις όπου 
οι υποτροφίες σχετίζονται άμεσα 
και αποκλειστικά με οικονομι-
κά ή δημογραφικά κριτήρια, για 
παράδειγμα μία υποτροφία για 
γυναίκες υποψήφιες από τη Μ. 
Ανατολή ή για άτομα με συνολι-
κό οικογενειακό εισόδημα κάτω 
από ένα συγκεκριμένο όριο, το 
οποίο αποδεικνύεται με πιστοποι-
ημένα έγγραφα. Τέλος, πολλές 

υποτροφίες που δίνονται μέσω 
του πανεπιστημίου από άλλους 
φορείς αφορούν σε συγκεκριμένα 
προγράμματα ή τομείς εξειδίκευ-
σης (πχ ναυτιλία), άρα δεν είναι 
ανοικτές σε όλους.

Πέρα από τις υποτροφίες μέσω 
του πανεπιστημίου, υπάρχουν 
και εξωτερικοί φορείς και οργανι-
σμοί, που αξίζει κανείς να εξετάσει 
σοβαρά για τη χρηματοδότησή 
του, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη 
και το βαθμό δυσκολίας λόγω 
μεγάλης ζήτησης, αλλά και τις 
λεπτομερείς προϋποθέσεις για 
την απόκτηση της υποτροφίας, 
αλλά και για την περίοδο μετά 
το πέρας των σπουδών. Φυσικά, 
συνήθως είναι απαραίτητο πρώτα 
να έχει γίνει κάποιος/α δεκτός/ή 
στο πρόγραμμα της επιλογής του/
της πριν μπορέσει να κάνει καν 
αίτηση σε κάποιο ίδρυμα, κρατικό 
ή μη, ή κληροδότημα. Ενδεικτικά 
αναφέρονται χωρίς πρόθεση προ-
βολής ή προτίμησης, και χωρίς 
να αποτελούν πλήρη κατάλογο 
οι εξής υποτροφίες: ΙΚΥ, Ίδρυμα 
Ωνάση, Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή, Ίδρυμα Μποδοσάκη, 
και Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, κα-
θώς και το Fulbright για σπουδές 
στις ΗΠΑ.

Συνοψίζοντας, σε κάθε περίπτω-
ση, προτείνουμε να ενημερώνεστε 
για τις δυνατότητες υποτροφίες 
αρχικά από το ίδιο το πανεπιστήμιο 
και τις προϋποθέσεις τους και να 
ξεκινάτε τις διαδικασίες υποβολής 
αίτησης για το πρόγραμμα νωρίς 
και έγκαιρα, ώστε να υπάρχει χρό-
νος και για την επιπλέον αίτηση, 
πριν έχουν ήδη δοθεί τα περισσό-
τερα διαθέσιμα κεφάλαια.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ 
Education Consultant-Director  

of Admitted-Education 
Consultants and Advisors

Συμβουλές για υποτροφίες για  
μεταπτυχιακά-Πώς να το διαχειριστείτε;
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Επιχειρηματική ιδέα vs. Επιχειρηματική  
ευκαιρία: Ποια είναι η διαφορά τους;
Πολλοί επιχειρηματίες ή δυνητικοί επιχειρηματίες χρησιμο-

ποιούν τους όρους Επιχειρηματική Ιδέα και Επιχειρηματική 
Ευκαιρία με τον ίδιο τρόπο πιστεύοντας ότι μιλούν ακρι-

βώς για το ίδιο πράγμα. Όμως πρόκειται για δύο διαφορετικές 
έννοιες και θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνουν και 
ποιες είναι οι διαφορές τους ώστε να μπορούμε να υλοποιούμε 
τις ιδέες μας αποτελεσματικά.

Τι είναι Ιδέα
Οι ιδέες είναι ενέργεια που βρίσκεται παντού και εμείς οι 

άνθρωποι αντλούμε αυτή την ενέργεια, «κατεβάζουμε» ιδέες 
και στη συνέχεια αυτή την ενέργεια την μετατρέπουμε σε άλλες 
μορφές… σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Ιδέα είναι μια σκέψη ή 
ένα σύνολο από σκέψεις που δημιουργούνται στο μυαλό ενός 
ανθρώπου. Μία ιδέα μπορεί να προκύψει είτε ηθελημένα είτε 
άθελα. Μπορεί να προκύψει από μία συζήτηση, από μία διαδικασία 
καταιγισμού ιδεών (brainstorming). Ιδέα είναι μία εντύπωση ή 
αντίληψη που έχει ως στόχο να απεικονίσει ένα γενικό πλαίσιο 
ή ένα περίγραμμα ώστε κάποιος να μπορεί να αποκτήσει μία 
γενική εικόνα. Αλλά μία ιδέα μπορεί να είναι και μία γνώμη ή μία 
πεποίθηση. Οι ιδέες συνήθως υπάρχουν για να δώσουν λύση 
σε ένα πρόβλημα που υπάρχει, να καλύψουν μία ανάγκη, να 
κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι 
εμπεριέχουν την έννοια μιας διευρυμένης επιχειρηματικότητας.

Η Επιχειρηματική Ιδέα
Επιχειρηματική ιδέα είναι μία αντίληψη, μία άποψη, μία σκέ-

ψη η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκύψει κάποιο 
οικονομικό κέρδος. Συνήθως επικεντρώνεται σε ένα προϊόν ή 
μία υπηρεσία, τα οποία προσφέρονται στους ανθρώπους με 
αντάλλαγμα τα χρήματα. Η ιδέα είναι το πρώτο ορόσημο στο 
project/έργο δημιουργία μίας επιχείρησης. Κάθε επιτυχημένη 
επιχείρηση ξεκινάει από την ιδέα κάποιου ανθρώπου. 

Παρ’ όλο όμως που η επιχειρηματική ιδέα έχει τη δυνατότητα 
να παράξει οικονομικό κέρδος δεν έχει από τη φύση της εμπο-
ρική αξία. Στην πραγματικότητα όλες οι ιδέες βρίσκονται σε μία 
θεωρητική διάσταση. Βρίσκονται στο μυαλό των δημιουργών 
τους. Και δεν είναι λίγες οι ιδέες που μένουν εκεί. Δεν καταλή-
γουν δηλαδή σε κάτι κερδοφόρο. Για να μπορεί κανείς να δει 
αν υπάρχει πιθανότητα μία συγκεκριμένη ιδέα να πετύχει στην 
αγορά, θα πρέπει να τσεκάρει καταρχήν τη βιωσιμότητά της και 
το πόσο καινοτόμα είναι. Μία ιδέα πολλά υποσχόμενη έχει τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Είναι σχετική (πρέπει δηλαδή να λύνει κάποιο πρόβλημα ή να 
καλύπτει μία ανάγκη των ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται)
• Είναι καινοτόμα.
• Είναι μοναδική.
• Είναι επικεντρωμένη σε κάτι συγκεκριμένο.
• Είναι κερδοφόρα σε βάθος χρόνου.
Μία ιδέα για να είναι κερδοφόρα θα πρέπει να ικανοποιεί τα 
ακόλουθα:
• Θα πρέπει να προσφέρει ένα συγκεκριμένο όφελος στους 
πελάτες. Θα προσφέρει λύση σε ένα πρόβλημα ή θα ικανοποιεί 
μία ανάγκη. Κάθε πετυχημένη επιχειρηματική ιδέα πρέπει να έχει 
μία μοναδική πρόταση αξίας.
• Θα πρέπει να υπάρχει μία αγορά με θέληση να τη δεχθεί και 
θα πρέπει να διαφοροποιείται από αυτές του ανταγωνισμού.
• Θα πρέπει να εμπεριέχει έναν μηχανισμό ο οποίος θα παράγει 
κέρδος. Θα απαντάει δηλαδή στην ερώτηση πόσα χρήματα μπο-
ρούν να κερδηθούν και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα γίνει.

Η Επιχειρηματική Ευκαιρία
Επιχειρηματική Ευκαιρία είναι μία τεσταρισμένη ιδέα η οποία 

μπορεί να παράγει εισόδημα σε μία σταθερή βάση. Είναι μία 
Επιχειρηματική Ιδέα η οποία έχει ερευνηθεί ως προς την αποτε-
λεσματικότητά της και μπορεί να βγει και να σταθεί στην αγορά. 

Αν και πολλές ιδέες μπορεί να έρθουν στο μυαλό των ανθρώ-

πων, λίγες είναι αυτές που είναι κερδοφόρες με βάση την έρευνα 
αγοράς και τη μελέτη σκοπιμότητας που έχει διεξαχθεί. Αυτές οι 
λίγες ιδέες αποτελούν Επιχειρηματικές Ευκαιρίες. Μία ιδέα για 
να ονομαστεί επιχειρηματική ευκαιρία θα πρέπει να πληροί τα 
ακόλουθα κριτήρια:
• Να έχει υψηλά περιθώρια μικτού κέρδους.
• Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φτάσει στο νεκρό σημείο 
ταμειακής ροής μέσα σε 12-36 μήνες.
• Η επένδυση σε κεφάλαιο εκκίνησης θα πρέπει να είναι ρεαλιστική 
και μέσα στο εύρος αυτού που υφίσταται και μπορεί να επενδυθεί
• Θα πρέπει να έχει τη δύναμη και την ικανότητα να οδηγήσει 
την επιχείρηση στην επιτυχία.
• Το επίπεδο ενθουσιασμού για την υλοποίησή της να είναι υψηλό
• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να παράγει ένα συμπλη-
ρωματικό εισόδημα που θα στηρίξει την προσπάθεια εκκίνησης.
• Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εξελίσσεται με την 
πάροδο του χρόνου.
• Θα πρέπει να εμπεριέχει ένα σχετικά χαμηλό ρίσκο ή ένα ρίσκο 
το οποίο είναι διαχειρίσιμο.

Συμπεράσματα: Ο κόσμος είναι γεμάτος από πολλές και καλές 
ιδέες. Όμως δεν είναι πολλοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν 
αυτές τις ιδέες να τις μετατρέψουν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες 
και τελικά σε επικερδείς επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη διαφορά 
μεταξύ μία Επιχειρηματικής Ιδέας και μίας Επιχειρηματικής Ευ-
καιρίας είναι ότι τη δεύτερη μπορείς να την πουλήσεις ενώ την 
πρώτη όχι (ή τουλάχιστον πάρα πολύ δύσκολα). 

Για να μπορέσει μία επιχειρηματική ιδέα να μετατραπεί σε 
επιχειρηματική ευκαιρία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έρευνα 
αγοράς, να εκπονηθεί μία μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας, να 
υπάρχει μία συγκεκριμένη πρόταση αξίας/value proposition, να 
υπάρχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο/business model, και φυσικά 
να υπάρχει μία επιχειρηματική ομάδα η οποία θα υλοποιήσει αυτήν 
την ιδέα καταλήγοντας σε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία. 
Και όλο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα έργο/project με 
όλα τα προαναφερόμενα βήματα να λειτουργούν ως υπο-έργα.

Ας μάθουμε να μιλάμε σωστά τη γλώσσα της επιχειρηματικότητας 
και ας ξεκινήσουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε επιχειρηματική μας 
ιδέα σοβαρά και υπεύθυνα ώστε να μειώσουμε όσο μπορούμε 
τις πιθανότητες αποτυχίας.

Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT - Business Coach,  
Διαχειρίστρια Έργων, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Γεωπόνος

Ο χορός, το management και το coaching
Ο χορός και το management. Στον πρώτο 

πειθαρχείς, εκφράζεσαι και στο τέλος απελευθε-
ρώνεσαι. Στο δεύτερο πειθαρχείς, εκφράζεσαι, 
απελευθερώνεσαι και μετά… ξυπνάς. Όσο για το 
coaching μη βιάζεσθε θα αναφερθώ στο τέλος. Η 
συγκεκριμένη ρήση με την πρώτη ματιά φαίνεται 
λίγο απαισιόδοξη όσον αφορά στο management 
βέβαια. Ίσως να οφείλεται και στη δική μου μεγάλη 
συναισθηματική εμπλοκή στις σημερινές σκληρές 
συγκυρίες για μας, πολλούς από τους φίλους 
μας, συγγενείς μας κλπ κοντινούς, μακρινούς, 
άγνωστους δεν έχει καμία διαφορά. Αλλά ας έρθω 
στην ανάλυση των παραπάνω διαπιστώσεών μου.

Στο χορό η πειθαρχεία είναι απαραίτητη εκκίνηση 
και βέβαια η έκφραση είναι κεντρικό σημείο και 
η απελευθέρωση είναι το όραμα – ο σκοπός, για 
μένα τουλάχιστον. Το management με το γνω-
στό στους περισσότερους ορισμό: Οργάνωση, 
προγραμματισμός, συντονισμός, επικοινωνία, 
έλεγχος, όταν όλα γίνονται καλά εξασφαλίζει τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Δηλαδή… ψεκάστε, 
σκουπίσατε τελειώσατε και επιτύχατε. Τα τελευταία 
χρόνια όμως η αποτελεσματικότητα των παραπά-
νω διαχειριστικών πρακτικών που κάποτε ήταν η 
πεμπτουσία της επιτυχίας έχει αρχίσει να εξασθενεί 
ή και να απομυθοποιείται. 

Στο management η πειθαρχία στους κανόνες 
και στα κατά καιρούς διδάγματα των γκουρού 
και …λιγότερο γκουρού ήταν απαιτητές για την 
εξασφάλιση της επιτυχίας των μετρήσιμων ή των 
αμέτρητων στόχων που βάζαμε εμείς οι ίδιοι ή μας 
έβαζε κάποιος άλλος τους οποίους στη συνέχεια 
θα έπρεπε να αποδεχτούμε και να κυνηγήσουμε. 

Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είχαμε την 
ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις managerial ικανό-
τητές μας. Κατά τον Αριστοτέλη είναι η πεμπτουσία 
της υπαρξιακής αναζήτησης του ανθρώπου και 
συμπτωματικά και του manager. Η αξιοποίηση 
των ικανοτήτων μας, μας έκανε να νοιώθουμε 
δυνατοί οπότε ασφαλείς να απελευθερώσουμε την 
προσωπική μας έκφραση, να δημιουργήσουμε και 
τέλος να νοιώσουμε ένα είδος ελευθερίας. Όμως 
ένα πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε ότι οι πρακτικές 
που ακριβοπληρώσαμε να μάθουμε κάποτε δεν 
αρκούν ή μάλλον μας έκαναν να επαναπαυτούμε 
και να μην ακούσουμε τις Κασσάνδρες. Αφεθήκαμε 
στην υπεροπτική νωχέλεια του πουπουλένιου 
καναπέ μας και περιμέναμε πως όλα θα ήταν όπως 
ευαγγελίζονταν οι γκουρού. 

Όχι όλοι, υπήρξαν και κάποιοι που μας προε-
τοίμαζαν αλλά οι φωνές τους ήταν λίγες με μικρή 
ένταση γιατί ως γνωστόν το κύμα της άνεσης και της 
απληστίας των ανθρώπων είναι πιο συμπαγές και 
σαρωτικό. Οι μύες της συνείδησης είχαν ατονήσει, 
άρα πως να το συγκρατήσουν. 

Όμως σήμερα, πιστεύω ότι ευτυχούμε(!) να ζούμε 
σε μια μεταβατική περίοδο όπου ενώ οι παλιές ιδέες 
φυλλοροούν, νέες ιδέες και πρακτικές ετοιμάζονται 
να γεννηθούν. Σημειώνω ότι ευτυχούμε διότι για 
ένα μαζοχιστικό για άλλους λόγο, μου αρέσει 
να βρίσκομαι σε φάση δημιουργίας και αλλαγής 
και όχι απλής …πειθαρχίας σε κάτι που έχει είδη 
ειπωθεί και εφαρμοσθεί ως συνταγή. Σε κάτι που 
εμφανίζεται και στατιστικώς ασφαλώς συνιστά ο 
κάθε γιατρός του management στα συγκεκριμέ-
να συμπτώματα. Σήμερα όμως κάθε σύμπτωμα 

έχει αιτίες άλλες σοβαρότερες ασθένειες από ότι 
παλιά και οι δοκιμασμένες συνταγές δεν ισχύουν. 
Ο χορός για μένα μπορεί να μας διδάξει κάτι σε 
αυτό το μεταβατικό στάδιο, όπως:

Την ειλικρίνεια. Το σώμα του ανθρώπου δεν 
λέει ψέματα και εδώ ας θυμηθούμε τη γλώσσα του 
σώματος. Την απόλαυση μέσα από τον πόνο. Το 
σώμα μας όταν κινείται σε κάποιο ρυθμό απαλό 
ή γρήγορο, δεν αντιστέκεται, αφήνεται, απολαμ-
βάνει ακόμη και αν πονάει από την προσπάθεια 
για την πλήρη εκμετάλλευση όλων των μυών. 
Την αυτογνωσία. Η υπέρτατη ευτυχία για το σώμα 
που χορεύει είναι να φτάσει στην πλήρη γνώση 
και της πιο μικρής πτυχής του. Το μυαλό και η 
καρδιά συντονίζονται με κάθε κύτταρο κι έτσι 
μέσα από αυτή την ολοκληρωτική έκφραση στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης μουσικής να κερδίσει 
την απελευθέρωση. Μια σχεδόν συγκινητική απε-
λευθέρωση διότι είναι ευάλωτη, είναι ειλικρινής, 
είναι ανοιχτή και ταυτόχρονα πανέτοιμη για κάθε 
πρόκληση. Και αυτή την απελευθέρωση νοιώθει 
ο χορευτής σε κάθε εποχή σε κάθε συνθήκη σε 
κάθε μουσική. 

Την έκθεση, τη δοκιμή. Συντονίζεται άρρηκτα, 
προσαρμόζεται, προετοιμάζεται, γυμνάζεται, εξα-
σκείται συνεχώς, και τέλος απολαμβάνει κάθε 
προσωπική ή ομαδική παράσταση με κοινό – κριτή 
τον οποιοδήποτε καλοπροαίρετο ή κακοπροαί-
ρετο θεατή. Γιατί ο κάθε καλλιτέχνης όπως και ο 
χορευτής έχει ανάγκη να έχει κοινό, διαφορετικά 
ο νόμος της έκφρασης δεν τηρείται. 

Προσαρμογή. Ο χορός του είναι ο αποκλειστικός 
του στόχος και αφιερώνεται σε αυτόν ξεπερνώντας 

εσωτερικά ή εξωτερικά εμπόδια από τον ίδιο, από 
τους άλλους, από τις συνθήκες. Ειλικρίνεια, απόλαυ-
ση μέσα από τις δυσκολίες, αυτογνωσία, τολμηρή 
έκθεση, προσαρμογή και αφοσίωση. Αυτά είναι 
κάποια από τα στοιχεία που μας χρειάζονται αυτή 
τη μεταβατική περίοδο, για να δημιουργήσουμε 
μια νέα εποχή καλύτερη από την προηγούμενη. 

Να αξιολογήσουμε με νηφαλιότητα και κατα-
νόηση τις παλιές ιδέες, να βρούμε νέες, να ανα-
γνωρίσουμε τον εαυτό μας στις νέες συνθήκες, να 
προσαρμοστούμε, να αφοσιωθούμε με συνέπεια, 
να ξεπερνάμε τα εμπόδια από μας τους ίδιους ή 
άλλους, να πιστεύουμε σε μας και να τολμάμε 
χωρίς να φοβόμαστε την κριτική. Την οποιαδήποτε 
κριτική στο δικό μας χορό ζωής! Το coaching, ο 
coach, ο καθοδηγητής, ο προπονητής είναι ένας 
από τους ισχυρούς μας υποστηρικτές και βοηθούς 
και η μεθοδολογία του coaching, είναι ότι καλύτερο 
αυτή την εποχή.

Ο coach σας βοηθά να ανακαλύψετε και να απο-
καλύψετε τον αληθινό σας εαυτό τις αδυναμίες και 
τις δυνάμεις σας, σας βοηθά να δημιουργήσετε νέους 
στόχους πιο αντιπροσωπευτικούς, να τολμήσετε, 
να ξεπεράστε εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια 
και να τους επιτυγχάνετε με σχέδιο, αφοσίωση και 
γενναιότητα αψηφώντας κάθε κακοπροαίρετο θεατή. 

Εμπρός λοιπόν η πίστα είναι δική σας!

Βαρβάρα Ασημακοπούλου, MBA, ACC
Business & Leadership Coach, Managing 

Partner HRE, President ICF Greece
www.hre.gr, E-Learning program Athens 

University Coaching Leadership for an ethical 
and sustainable world
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Συνεντευξη     Εσύ κυβερνάς; Αν ναι, τότε YouRule…
Το YouRule είναι η πιο σημαντική πλατφόρμα καινοτομίας 

στην Ελλάδα που έχει ως βασικό πυρήνα τη δημοκρατία 
και την προώθηση της Κοινωνίας των Πολιτών. Μέσω 

αυτής της πλατφόρμας οι πολίτες μπορούν να γίνουν μέρος της 
δημοκρατίας τους γνωρίζοντας ότι οι φωνές τους ακούγονται, ότι 
οι προτάσεις τους έχουν αξία και μέσα από τις σκέψεις και τις ιδέες 
τους αλλάζουν την κοινωνία τους προς το καλύτερο μέρα με την 
ημέρα. Είναι μια πλατφόρμα που ενισχύει την κοινωνική συνοχή 
και τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών. Ο Παύλος Περίδης content 
manager του YouRule και η Ιωάννα Φωτοπούλου Ιδρύτρια και 
διευθύντρια της πλατφόρμας μας παρουσιάζουν το YouRule.

Πως ξεκίνησε το YouRule και τι είναι σήμερα;
Ι.Φ.: Το YouRule ξεκίνησε ως το πρώτο ανώνυμο κοινωνικό δίκτυο 
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ισχυροποίηση της 
δημοκρατίας. Ως μια πλατφόρμα όπου όλοι οι πολίτες μπορούν 
δωρεάν να εγγραφούν και να γράψουν τα προβλήματά που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Βέβαια αυτό άλλαξε 
στην πορεία. Με συζητήσεις επί συζητήσεων καταφέραμε με την 
βοήθεια κάποιων υπέροχων ανθρώπων να συμπεριλάβουμε 
πέρα από τις αρχικές ιδέες και την πτυχή της Κοινωνίας των Πο-
λιτών. Έτσι ξαφνικά οι πολίτες δεν είχαν μόνο έναν χώρο για να 
εκφραστούν, αλλά έπρεπε μαζί με το πρόβλημα να δώσουν και 
μια βέλτιστη λύση όπως την έχουν στο μυαλό τους. Να γίνουν 
δηλαδή μέρος της επίλυσης, να έρθουν για λίγο στη θέση των 
ανθρώπων που έχουν αυτές τις αρμοδιότητες και να καταλάβουν 
τις ευθύνες και τις δυνατότητές τους.

Η ομάδα του YouRule πως συγκεντρώθηκε;
Π.Π.: Το YouRule το ήξερα ήδη πρωτού γνωρίσω την Ιωάννα. Η 
πρώτη γνωριμία μαζί της έγινε σε ένα σεμινάριο mentoring τον 
περασμένο Μάιο, όπου έκανε μια παρουσίαση του YouRule. Κάποια 
στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μια κοινή μας γνωστή μίλησε μαζί της 
και της πρότεινε να συνεργαστούμε. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαμε 
για καφέ και από τότε έχουμε γίνει αχώριστοι σαν ομάδα. Αν και 
έχουμε τεράστιες διαφωνίες απόψεων, όσον αφορά τις ερμηνείες 
που δίνουμε για τον κόσμο, θέλω πραγματικά να είμαι εδώ γιατί 
επιδιώκω να προσφέρω και να κάνω πράξεις για να μπορέσουμε 
να αλλάξουμε αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Είναι ιδιαίτερο το 
αίσθημα που νιώθω, υπάρχει μια ασφάλεια και ένα περιβάλλον 
που πραγματικά αισθάνομαι μέρος του. Μετά από μένα ήρθε 
στην ομάδα ο Μιχάλης Τσουκάτος, ο οποίος είναι φίλος μου και 
έμαθε το YouRule από εμένα. 
Ι.Φ.: Να πούμε ότι στην ομάδα ακόμα βρίσκεται ο Μιχάλης Φρα-
γκιαδάκης o web developer, η Αναστασία Λιάκη η οποία είναι 
graphic designer και επίσης τα άτομα που είναι μακριά μας, η 
Ιωάννα Μεντιτανίδου η Νομική μας σύμβουλος και ο Γιώργος 
Στεφανίδης που μας βοηθάει στο κομμάτι του security όσον αφορά 
τα δεδομένα των πολιτών. Να πω και αξίζει να αναφερθώ, ότι όλα 
τα παιδιά όταν έμαθαν για την δουλειά μας θέλησαν να διαθέσουν 
εντελώς εθελοντικά τον χρόνο τους. Όλη η ομάδα ήρθε εδώ από 
στόμα σε στόμα για τους λόγους που ανέφερε ο Παύλος. Νιώθουμε 
ότι κάτι αλλάζουμε στην Ελλάδα με τις δικές μας δυνάμεις χωρίς 
να περιμένουν κανέναν άλλον να το κάνει για εμάς. 

Πως καταφέρνετε να είστε οικονομικά αυτάρκεις;
Ι.Φ.: Συνειδητοποιήσαμε έγκαιρα ότι πρέπει αντί να στοχεύουμε 
μόνο σε ένα σημείο πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να προσαρ-
μοζόμαστε σε πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Όταν ξεκινήσαμε το 
YouRule είχαμε ως αποκλειστικό μας στόχο μόνο τους πολίτες, 
άλλωστε σε αυτούς απευθύνεται κυρίως η πλατφόρμα μας και 
αυτούς θέλουμε να φέρουμε κοντά μας. Συνειδητοποιώντας 
όμως ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή τελικά να πάρουμε δωρεές 
από κάπου καταλάβαμε ότι πρώτον αυτό δεν είναι οικονομικά 
βιώσιμο και δεύτερον και κυριότερο θέλαμε το YouRule να είναι 
απόλυτα διαφανές γιατί ασχολείται με τους Έλληνες πολίτες που 
μιλάνε για προβλήματα πάσης φύσεως και δεν μπορούσαμε σε 
καμία περίπτωση να προδώσουμε την εμπιστοσύνη τους. Έτσι, 
βάλαμε στο «παιχνίδι» και τους δήμους, στους οποίους παρέ-
χουμε υποστήριξη, δεδομένα και πληροφορίες, συμβουλευτική, 
στατιστικές αναλύσεις που έχουν ανάγκη, κα. Ουσιαστικά κάνουμε 
crowdsourcing και δίνουμε τη φωνή των δημοτών στους δήμους, 
πάντα ανώνυμα, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα 
οι δικές τους υπηρεσίες έχοντας πάντα τον πολίτη στο επίκεντρο. 

Οπότε έχουμε μια ομάδα που επικοινωνεί με πολίτες, έχει 
σχέση με δήμους και περιφέρειες, συνολικότερα με θεσμικούς 
φορείς και φέρνει σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους. Κάνετε 
απλά αυτό ή καλείτε τον κόσμο να πάρει την κατάσταση στα 
χέρια του;

Ι.Φ.: Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το αίσθημα της Κοινωνίας 
των Πολιτών. Θέλουμε οι άνθρωποι να αισθάνονται περήφανοι 
που ανήκουν σε οποιονδήποτε δήμο, όταν ο δήμος όντως φρο-
ντίζει τους πολίτες του. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
το κίνημα των αγανακτισμένων το οποίο δεν κατάφερε να πετύχει 

αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Δεν κατάφερε τίποτα θεσμικά, 
όμως κατάφερε κάτι πολύ σημαντικό. Έδωσε φωνή σε πάρα πολλά 
άλλα κινήματα ανά την Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη των 
αγανακτισμένων, ότι δηλαδή όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να 
ακουστούμε. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε, 
να φέρουμε όλους τους πολίτες κοντά για να ακουστούν.
Π.Π.: Από τη στιγμή που το πολιτικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα 
στην Ελλάδα είναι πίσω από τις ανάγκες μας, θέλουμε μέσω της 
πλατφόρμας μας οι πολίτες να ακούγονται και να συμμετέχουν 
στις διαδικασίες της κοινωνίας.

Σήμερα παρατηρούμε ένα μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας 
ανάμεσα στους δημότες και στις υπηρεσίες του εκάστοτε 
δήμου. Πόσο εύκολο είναι να έρθουν σε επικοινωνία δύο 
διαφορετικοί κόσμοι; 

Ι.Φ.: Στις τοπικές κοινωνίες είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που 
συνυπάρχουν. Δεν μιλάμε για πανελλαδικά προβλήματα αλλά για 
προβλήματα που λύνονται τοπικά από άνθρωπο προς άνθρωπο. 
Εκεί στοχεύουμε και για αυτό μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει πολύ 
καλά. Υπάρχουν δήμαρχοι που πραγματικά και ειλικρινά ενδιαφέ-
ρονται για τις περιοχές τους. Και με τέτοιους δήμους και δημάρχους 
συνεργαζόμαστε μόνο. Τους ειλικρινείς και τους αληθινούς. Στην 
επικοινωνία που είχαμε με αυτούς, μας έλεγαν χαρακτηριστικά 
ότι δεν έχουν χρόνο να μαθαίνουν όλα τα προβλήματα. Λόγω 
καλλικρατικών δήμων τα τηλέφωνα των υπηρεσιών χτυπάνε 
συνέχεια και δυστυχώς δεν έχουν αρκετό προσωπικό. Αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν εκλεγεί γιατί όντως θέλουν να βοηθήσουν και 
αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά τοπικής και κεντρικής πολιτικής 
σκηνής στην Ελλάδα σήμερα. Σαφώς ισχύει και παγκόσμια αλλά 
στην Ελλάδα περισσότερο.

Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι θα καταφέρετε να κινητοποιήσετε 
τον κόσμο την στιγμή που στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές 
η αποχή έφτασε το 40%;

Ι.Φ.: Αυτός ο κόσμος που επέλεξε την αποχή δεν συμφωνεί με το 
πολιτικό σύστημα. Έχουμε ένα σύστημα που δεν είναι δημοκρατι-
κό. Εάν αύριο γίνονταν εκλογές και το 98% των πολιτών επέλεγε 
αποχή θα σχηματιζόταν κυβέρνηση από το 2% που θα ψήφιζε. Ο 
περισσότερος κόσμος αυτό δεν το γνωρίζει. Στην Ελλάδα η αποχή 
δεν είναι μέσο για να δηλώσει κάποιος αντίδραση, γιατί το το ίδιο 
Σύνταγμα μας δεν την αναγνωρίζει. Είναι τελείως αντιδημοκρα-
τικό. Οπότε εμείς στο YouRule βλέποντας αυτό το κενό θέλουμε 
ο κόσμος να ασχοληθεί με την πολιτική μέσω της Κοινωνίας των 
Πολιτών, δηλαδή δράσεις, εθελοντισμό, συμμετοχή, κινήματα, 
ομάδες. Μας ενδιαφέρει όλος ο κόσμος και όχι μόνο ο κόσμος 
που βρίσκεται στα κόμματα. Αυτό είναι το στοιχείο εκείνο που μας 
κάνει διαφορετικούς και απαραίτητους στις σημερινές συνθήκες.

Καλείται τον κόσμο να μπει σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
ενώ εσείς θέλετε να τον ωθήσετε έξω στην κοινωνία και να 
αλληλεπιδράσει. Μήπως είναι λίγο αντιφατικό;

Π.Π.: Νομίζω είναι σημαντικό να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. 
Φέτος το χειμώνα στο δήμο Αχαρνών υπήρχαν αρκετοί άστεγοι, 
οπότε μέσω του YouRule πρότεινε κάποιος χρήστης να δοθούν 
κάποια ρούχα. Η πλατφόρμα του YouRule δίνει τη δυνατότητα 
σχολιασμού και εκεί κάποιος άλλος πρότεινε να δοθούν τρόφιμα 
ενώ κάποιος άλλος μπόρεσε και παρείχε τσάι. Χαρακτηριστικό 
είναι ένας Έλληνας που ζει τώρα στο Άμστερνταμ αγόρασε εκατό 
καινούρια sleepingbag και τα έστειλε. 
Ι.Φ.: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν δεν φοβούνται ότι θα χλευ-
αστούν για κάποια σκέψη τους ή όταν δουν ότι υπάρχουν και 
άλλα άτομα που σκέφτονται το ίδιο τότε θα εκφραστούν και 
θα δράσουν πιο εύκολα. Στο διαδίκτυο μπορεί ευκολότερα, 
γρηγορότερα, αμεσότερα και χωρίς κόστος να δημιουργηθούν 

ομάδες. Ανάλογο παράδειγμα είναι και η Αραβική Άνοιξη, όπου 
ο κόσμος βγήκε στο δρόμο αφού πρώτα βρέθηκε online. Όλα 
είναι πλέον online, αν κερδίσουμε το παιχνίδι εκεί θα κάνουμε 
και τις ζωές μας καλύτερες.

Από τη στιγμή που ο κόσμος ενημερώνετε, αλληλεπιδρά, 
αξιολογεί και συμμετέχει online για ποιο λόγο χρειάζεται να 
αλλάξει το Σύνταγμα;

Ι.Φ.: Το νόημα της Κοινωνίας των Πολιτών είναι να κάνει ένα 
κλικ παραπάνω από αυτά που ήδη κάνει το κράτος, όχι να κα-
λύπτει την ανεπάρκεια του κράτους. Για αυτό πρέπει να αλλάξει 
το Σύνταγμα. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να υπάρχει για να 
βοηθάει του ανθρώπους.
Π.Π.: Θέλουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία του κόσμου σε εθνικό 
επίπεδο και όχι απλά να γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές. 

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η Κοινωνία των Πολιτών θα 
προστατευθεί από σημάδια ιδιοτέλειας ή εκμετάλλευσης, 
σημάδια που υπάρχουν στο σημερινό πολιτικό και κοινωνικό 
μας σύστημα;

Ι.Φ.: Πάντα θα υπάρχει διαφθορά. Υπάρχει ακόμη και μέσα 
στις ίδιες τις οικογένειες. Για να μην παρεξηγηθώ δεν λέω ότι 
όλοι είναι διεφθαρμένοι στην πολιτική, είναι όμως ένα μεγάλο 
ποσοστό αυτών. Αντίστοιχα λοιπόν δεν θα είναι όλοι υπέροχοι 
και αδιάφθοροι στην Κοινωνία των Πολιτών. Κάποιο ποσοστό 
απάνθρωπων ανθρώπων θα υπάρχει σίγουρα και εκεί. Το ζήτη-
μα είναι ότι ο κόσμος που αποφασίζει να ασχοληθεί με αυτά τα 
ζητήματα έχει κάποιες άλλες αξίες και ιδανικά. Οπότε για αυτό 
το λόγο η διαφθορά θα είναι μικρότερη. Δεν θα συμμετέχει εδώ 
για να βγάλει λεφτά αλλά για να δώσει ένα κομμάτι του εαυτού 
του σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Για αυτό πάντα θα έχει και 
μεγαλύτερα και καλύτερα αποτελέσματα η δράση της Κοινωνίας 
των Πολιτών.

Αντιτίθεστε έντονα στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Για ποιο 
λόγο θεωρείτε ότι έχουμε φθάσει στο σημερινό σημείο στη 
χώρα που ξεκίνησε η ιδέα της Δημοκρατίας;

Ι.Φ.: Είναι μια ερώτηση για την οποία μπορούμε να μιλάμε μέρες. 
Όλα αυτά λύνονται με άμεση δημιουργία νέου Συντάγματος και 
δημοκρατικού πολιτεύματος. Η χώρα που ίδρυσε τη Δημοκρατία 
έχει μια χείριστη μορφή Ολιγαρχίας. Μιλώντας με νούμερα μόνο 
έχουμε: 300 άτομα στη βουλή, από τους οποίους τους 50 δεν 
τους ψηφίζουμε αλλά πάνε στο πρώτο κόμμα σαν μπόνους έδρες 
χωρίς να ερωτώμαστε οι πολίτες, τους 12 δεν τους ψηφίζουμε 
γιατί είναι οι βουλευτές της επικρατείας, αν το 98% έκανε αποχή 
και πάλι θα είχαμε κυβέρνηση. Ακόμα και τα πρόσωπα που είναι 
υποψήφιοι είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα, δεν μπορεί 
δηλαδή ο καθένας που θέλει να προσφέρει να είναι υποψήφιος 
παρά μόνο πρέπει να είναι κοντά στον αρχηγό και να πάρει το 
χρίσμα. Πως λοιπόν αυτό είναι Δημοκρατία;

Συνεργάζεστε με άλλες οργανώσεις;
Ι.Φ.: Καλύπτουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα δράσεων π.χ. στη δράση 
που αναφέραμε πιο πάνω στο δήμο Αχαρνών συνεργαστήκαμε 
με την Emfasis, συνεργαζόμαστε τώρα σε μια δράση με το Impact 
Hub το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φέρνει 
κοινωνικούς επιχειρηματίες. Συνεργαζόμαστε, για ένα φόρουμ 
που θα μιλήσει για τη δημοκρατία και τη δημοκρατία μέσω της 
τεχνολογίας, με το NewDiplomacy της Σερβίας. Μπορούμε να 
συνεργαστούμε με του πάντες και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις.

Πως αποσκοπείτε να εξελιχθεί το YouRule;
Ι.Φ.: Το YouRule δεν έχει καμία σχέση με το πως ξεκίνησε και 
το πως είναι τώρα. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός γιατί όταν 
ασχολείσαι με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τους πολίτες 
τότε πολλές ιδέες μπορούν να ενσωματωθούν στη δική σου, να 
εμπλουτίσεις αυτό που κάνεις και στη συνέχεια να αντικατασταθεί 
με κάτι ακόμα μεγαλύτερο ή από κάτι μικρότερο που μπορεί να 
είναι και πιο χρήσιμο. Το YouRule σίγουρα δεν θα μείνει έτσι όπως 
είναι σήμερα, αλλά η αποστολή και το όραμα θα παραμείνουν 
πάντα τα ίδια. Θα προσπαθούμε πάντα να λύνουμε τουλάχιστον 
ένα 50% των προβλημάτων της ελληνικής επικράτειας μέσα από 
την πλατφόρμα και να δημιουργούμε κάθε μέρα στη συνείδηση 
του κόσμου την έννοια της Κοινωνίας των Πολιτών. 
Π.Π.: Να πούμε ότι μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες θα έχουμε 
καινούργιο logo, καινούργια εταιρική ταυτότητα και καινούργιο 
design. Επίσης θα ανακοινώσουμε και τους δήμους με τους 
οποίους ξεκινάμε να συνεργαζόμαστε. Παράλληλα με όλα αυτά 
ξεκινάμε και το application για τα κινητά. Φυσικά όλα αυτά αλ-
ληλοσυνδέονται και αλληλοϋποστηρίζονται. 

Κλείνοντας το μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους αναγνώστες;
Π.Π.: Ότι έχουν την δύναμη να κάνουν αλλαγές στην καθημε-
ρινότητας. 
Ι.Φ.: YouRule.

Απόστολος Ζαβιτσάνος 
Υπεύθυνος Δημοσιογραφικής Τεκμηρίωσης
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εθελοντισμοσ

Η ΜΕΤΑδραση-Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη είναι μια 
οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
η οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2009 με πρωταρχικό στόχο να 
συμβάλλει κυρίως σε τομείς οι οποίοι καλύπτονται ελάχιστα ή καθό-

λου από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και από φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών.
Η ΜΕΤΑδραση είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες σε τομείς που σχετίζονται με τη διεθνή προστασία (διαδικασία ασύλου, ενημέρωση 
πάνω στο δικαίωμα στο άσυλο κ.α.) και συνεργάζεται με ελληνικούς φορείς και άλλους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
Αγγελίες: 
• Εθελοντές για Παροχή Βοήθειας 
στην ομάδα της ΜΕΤΑδρασης σε περιοχές δράσεων: Λέσβος, Σάμος,Χίος, Λέρος &Ειδομένη, 
για τις καθημερινές δραστηριότητες όπως συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ.
• Εθελοντές για Μαθήματα Ελληνικών
Πόσο χρόνο χρειάζεται να αφιερώσω; 
Όσο χρόνο έχεις διαθέσιμο! Ανάλογα με τη δράση την οποία θα επιλέξεις, από λίγες ώρες 
το μήνα μέχρι πολλές ώρες την εβδομάδα!
Που θα προσφέρω;
Εθελοντές με εκπαιδευτική εμπειρία, για μαθήματα Ελληνικών
Νέους/Νέες με ανθρωπιστικές ή κοινωνικές σπουδές, διάθεση και δυνατότητα ταξιδιών για 
συμμετοχή στις συνοδείες ασυνόδευτων ανηλίκων
Τι θα κερδίσω;
Θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το συντομότερα τα ανήλικα από κρατητήρια κυρίως των συνόρων 
όπου επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες και να τα πάμε σε δομές για παιδιά. Θα γνωρίσεις 
όλη την διαδικασία συνοδείας των ανηλίκων από κοντά, θα έχεις σημαντικές ευθύνες, θα 
μάθεις να διαχειρίζεσαι απρόβλεπτες καταστάσεις. Θα γνωρίσεις ενδιαφέροντες ανθρώπους 
από πολλά μέρη του κόσμου και θα έρθεις σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και 
κουλτούρες. Τέλος, την εμπειρία να είσαι μέλος της μεγάλης οικογένειας της ΜΕΤΑδρασης. 
Eπικοινωνία: 
Ε-mail: volunteer.metadrasi@gmail.com, τηλ: 210 5201792.

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

Ως εκ τούτου ο οργανισμός μας αντιλαμβάνεται την προώθηση της «ποιότητας ζωής» ως ένα 
ευρύτερο ζήτημα, το οποίο περιλαμβάνει την προστασία του περιβάλλοντος, μία ενημερωμένη 
νεολαία με ισχυρή εκπαίδευση, μια συμμετοχική κοινωνία και το δικαίωμα στην εργασία.
Αγγελίες: 
Εθελοντής Γραφίστας
Θα δημιουργείς προσχέδια και τελικά εικαστικά για έντυπα, αφίσες και λογότυπα.
Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ είτε πρωινές είτε απογευματινές ώρες σύμφωνα πάντα με τον 
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 ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Θα έχεις την δυνατότητα 
συμμετοχής σε ταξίδια που πραγματοποιεί ο οργανισμός στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων 
και προγραμμάτων.
Τι χρειάζεσαι; Καλή διάθεση και επιθυμία για δουλειά και μάθηση.
Εθελοντές για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Θα συμμετέχεις στην διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φορέα μας που 
πραγματοποιούνται σε ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Κωφοπούλου Αφροδίτη
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 ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Θα έχεις την δυνατότητα 
συμμετοχής σε ταξίδια που πραγματοποιεί ο οργανισμός στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων 
και προγραμμάτων.
Τι χρειάζεσαι; Καλή διάθεση και επιθυμία για δουλειά και μάθηση.
Επικοινωνία: Υπεύθυνη: Kα Κωφοπούλου Αφροδίτη. Τηλ.: 210 2692880. E-mail: info@kean.gr

Στο Σύλλογο γονέων ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ στόχο έχουμε να εξασφαλίσουμε Στέγες Υποστη-
ριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) στους ενήλικες με νοητική υστέρηση, με ειδικά διαμορ-
φωμένες συνθήκες, έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα όταν δεν θα 
υπάρχουν οι γονείς τους στη ζωή. Καθημερινά παρέχουμε στις Σ.Υ.Δ. εξειδικευμένο 
προσωπικό που προσέχει, διαπαιδαγωγεί και κοινωνικοποιεί τους φιλοξενούμενους 
σε 24ώρη βάση ή όποτε το χρειάζονται. ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ παρέχει άνεση και ομαλότητα 
στη καθημερινή ζωή των ενηλίκων με Νοητική υστέρηση, διευκολύνει τις διακοπές 

τους σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο και παρέχει συνεχή στήριξη σε αυτούς και τις οικογένειές τους. 
Το αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι ότι οι υποστηριζόμενοι μας ενδυναμώνονται, βελτιώνονται 
και προωθούν τη θετική εικόνα του εαυτού τους, καλλιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητές τους.
Το πιστεύω μας: Εστιάζουμε στην εξατομίκευση. Σεβόμαστε την προσωπικότητα του κάθε ατόμου. 
Τους βοηθάμε να ενταχθούν στη κοινότητα ως ενεργά μέλη της.
Το έργος μας: Λειτουργούμε δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, με εξατομικευμένα προ-
γράμματα υποστήριξης των φιλοξενούμενων, οι οποίοι δρουν, ζουν και αναπτύσσονται ως ανα-
πόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Ήδη βρισκόμαστε σε στάδιο δημιουργίας τρίτης στέγης και για να 
συνεχίσουμε με επιτυχία το έργο μας ο Σύλλογος χρειάζεται τη βοήθεια και την υποστήριξη τόσο 
της τοπικής όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.
Η φιλοσοφία μας: Η φιλοσοφία του Συλλόγου ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές 
και δημιουργικό περιβάλλον για τους ενοίκους σε κάθε Σ.Υ.Δ., εστιάζοντας στην εξατομίκευση και 
στο σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε ατόμου. Αντίθετα από κάθε λογική ιδρυματοποίησης, 
φέρνουμε τους υποστηριζόμενους ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία και τη γειτονιά μέσα από ειδικά 
προγράμματα εκπαίδευσης και προσφοράς. Άλλωστε στο ΠΕΤΑΓΜΑ όλα τα άτομα με Νοητική 
Υστέρηση αντιμετωπίζονται ως διαφορετικές προσωπικότητες με βάση τις ξεχωριστές ικανότητες 
και δυνατότητές τους και όχι την αναπηρία τους.
Έδρα: Θεοκρίτου 10, T.K.: 153 51 Παλλήνη, Τηλ: 210 6723232, Φαξ: 210 6042578.
Aγγελίες: 
• Εθελοντής/ντρια Υπεύθυνος τμήματος δημοσίων σχέσεων και marketing 
Καθήκοντα εθελοντή: Για να οργανώσεις και να λειτουργήσεις ένα τμήμα marketing, δημοσίων 
σχέσεων, fundraising και επικοινωνίας του οργανισμού το οποίο σήμερα είναι σε αρχικό στάδιο.
Ωράριο-δέσμευση χρόνου: 
1 φορά την εβδομάδα 4-5 ώρες, κατά προτίμηση στο γραφείο του Συλλόγου. Μπορεί να κάνει 
δουλειά και από το χώρο του.
Οφέλη Εθελοντή: Θα γίνεις ενεργό μέλος μιας ζωντανής ομάδας που περιστοιχίζει άτομα με ανα-
πηρία και βοηθά στην κοινωνική τους ένταξη και στην άρση του στίγματος. Θα έχεις την ευκαιρία 
να πάρεις πρωτοβουλίες και να αναπτύξεις ρεαλιστικές δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. 
Εφόσον το εγχείρημα προχωρήσει και αρχίσει να φέρνει αποτελεσματα υπάρχει και η δυνατότητα 
έμμισθης συνεργασίας. Παρέχεται ενημέρωση και υποστήριξη.
• Εθελοντής/ντρια Φυσικοθεραπευτής
Καθήκοντα εθελοντή: Φυσικοθεραπεία σε 2 ενήλικα άτομα με αναπηρία που υποστηρίζει ο ορ-
γανισμός. 
Ωράριο-δέσμευση χρόνου: 1-2 φορά την εβδομάδα από 2-3 ώρες στα σπίτια του οργανισμού. 
Οφέλη Εθελοντή: Θα γίνεις ενεργό μέλος μιας ζωντανής ομάδας που περιστοιχίζει άτομα με αναπηρία 
και βοηθά στην κοινωνική τους ένταξη και στην άρση του στίγματος. Θα κάνεις προσωπική επαφή και 
σχέση με τα άτομα που υποστηρίζουμε τα οποία είναι πολύ δοτικά και ζεστά στην επικοινωνία τους. 
Παρέχεται ενημέρωση και υποστήριξη.
Τι προσόντα πρέπει να έχεις: Ιδανικά τελειόφοιτος ή απόφοιτος σχολής με συναφές αντικείμενο.
• Εθελοντής/ντρια Υπεύθυνος ιστοσελίδας και social media 
Καθήκοντα εθελοντή: 
Ενημέρωση και να ανανέωση το site του οργανισμού και το facebook με τις δραστηριότητες μας 
και διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας και προώθησης του έργου μας. 
Ωράριο-δέσμευση χρόνου: 
1 φορά την εβδομάδα 4-5 ώρες, κατά προτίμηση στο γραφείο του Συλλόγου. Μπορεί να κάνει 
δουλειά και από το χώρο του. 
Οφέλη Εθελοντή: 
Θα γίνεις ενεργό μέλος μιας ζωντανής ομάδας που περιστοιχίζει άτομα με αναπηρία και βοηθά 
στην κοινωνική τους ένταξη και στην άρση του στίγματος. Θα μάθεις βασικές αρχές επικοινωνικής 
πολιτικής ενός μη κυβερνητικού οργανισμού. Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση και επίβλεψη 
καθώς και συνεργασία με εξειδεικεύμένο προσωπικό. 
Τι προσόντα πρέπει να έχεις: Γνώσεις υπολογιστή, διαχείρηση site, facebook.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καλοπίσης Βασίλης. Τηλ.: 210 6723232

Το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ "ΓΕΦΥΡΕΣ" ιδρύθηκε το 2008 στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 150 χρόνια από την ίδρυση 
της πόλης της Κορίνθου. Η διεξαγωγή των προβολών και των παράλληλων 
εκδηλώσεων πραγματοποιείται στην Αθήνα και σε επιλεγμένους καλλιτεχνι-
κούς χώρους σε όλη την Ελλάδα υπό την αιγίδα του non profit C.I.F. Cultural 

International Festivals σε συνεργασία με φορείς και τις κινηματογραφικές λέσχες. http://piff.
cineartfestival.eu/
Αγγελίες: 
• Εθελοντές για Σύνταξη / Διόρθωση Δελτίων Τύπου
Οι εθελοντές θα κερδίσουν σημαντική εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου. Η διάδραση με 
τους καλλιτέχνες και το κοινό του φεστιβάλ είναι μια αναζωογονητική και ευχάριστη εμπειρία 
και δημιουργούνται δυνατότητες συνεργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
• Εθελοντές για Σύνταξη / Διόρθωση Δελτίων Τύπου
Οι εθελοντές θα κερδίσουν σημαντική εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου. Η διάδραση με 
τους καλλιτέχνες και το κοινό του φεστιβάλ είναι μια αναζωογονητική και ευχάριστη εμπειρία 
και δημιουργούνται δυνατότητες συνεργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
• Εθελοντές για Συνεντεύξεις, Βιντεοσκόπηση και Φωτογράφιση των Καλλιτεχνών που 
συμμετέχουν στο φεστιβάλ
Οι εθελοντές θα κερδίσουν σημαντική εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου. Η διάδραση με 
τους καλλιτέχνες και το κοινό του φεστιβάλ είναι μια αναζωογονητική και ευχάριστη εμπειρία 
και δημιουργούνται δυνατότητες συνεργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
Πληροφορίες: Κα Πέτρα Τερζή, τηλ: 6972 080 441, e-mail: corinthfest@gmail.com

Ο οργανισμός Π.Ε.Σ.Ε.Ι.Ψ.Υ. «Θεραπεύω» συστάθηκε με σκοπό να διαφυλάξη 
την ποιότητα των εναλλακτικών, συμπληρωματικών και ολιστικών θεραπειών 
πανελλαδικά, να ελέγχει και να πιστοποιεί τους εναλλακτικούς θεραπευτές, ια-
τρούς, συμβούλους, ψυχολόγους και τους συναφεί επαγγελματίες του χώρου, 
αλλά και κέντρα, σχολές, οργανισμούς και αντίστοιχους χώρους του κλάδου 
με στόχο να προωθηθεί ορθά και θεμιτά ο ολιστικός τρόπος ζωής στο ευρύ 

κοινό, αλλά και να υπάρξη μία γενική πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση μεταξύ 
των επαγγελματιών. 
Επίσης λειτουργεί φιλανθρωπικά ενισχύοντας ομάδες ευπαθείς όπως άτομα με νόσο Chron, 
εκφυλιστικές παθήσεις ή ειδικές ανάγκες. Η δράση της ενισχύεται με τον εθελοντισμό και τις 
δωρεές, τα τρόφιμα & τα ρούχα που συλλέγονται και μοιράζονται στις αντίστοιχες ομάδες 
μέσα από project που οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Αγγελίες: 
• Εθελοντές Ιατροί, Εναλλακτικοί Θεραπευτές, Ψυχολόγοι, Ψυχιάτροι,
ζητούνται για τη στήριξη του έργου της. Πανελλήνιας Ένωσης Συμπληρωματικής Εναλλακτικής 
Ιατρικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης "ΘΕΡΑΠΕΥΩ".
• Ζητούνται Εθελοντές για την οργάνωση φιλανθρωπικής δράσης και εκδήλωσης 
που θα πραγματοποιηθεί μέσα από την Πανελλήνιας Ένωσης Συμπληρωματικής Εναλλακτικής 
Ιατρικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης "ΘΕΡΑΠΕΥΩ" και για την εύρεση χορηγών και μελών.
Πληροφορίες και αιτήσεις στο 210 5911119, 6948 040045. 
E-mail: therapeuo.peseipsy@gmail.com / www.all4therapy.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης η εταιρεία 
Α. Motors ΑΒΕΕ επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυ-
ναμικό της:

Στέλεχος Γραφείου Ανώνυμου Εταιρείας

Κάτοικος βορείων προαστίων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Η/Υ  
(Ms Office, Excel, e-mail, internet) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Μεγάλη ευχέρεια λόγου και προφορικής  
επικοινωνίας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 έτη στο ίδιο αντικείμενο 
•Επιθυμητές γνώσεις λογιστηρίου

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα σταδιοδρομίας 
•Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο e-mail: violettapilali@gmail.com

Υπάλληλος Γραφείου 

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 email: hr2@sticky.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ξενοδοχείο Πολυτελείας στον Άγιο Νικόλαο αναζητά 
δεσποινίδα για την θέση: 

Γραμματέας Διευθύνσεως 
Executive Secretary

Απαραίτητη:  
•3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών (επιθυμητή και 2η ξένη 
γλώσσα) 
•Εμπειρία στην ξενοδοχειακή και εμπορική  
αλληλογραφία 
•Άριστη γνώση Η/Υ και κυρίως των προγραμμάτων 
MS Office -Excel 

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hrforhotels+las@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Μεγάλος εισαγωγικός όμιλος ζητά για την κάλυψη 
της θέσης του: 

Business Analyst  
(κωδ: BAN2015) 

Υποψήφιο/α με τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ανάλογη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ανεπτυγμένες γνώσεις excel  
(formulae & macros) κρίνονται απαραίτητες 
•Ομαδικό πνεύμα, εστίαση στα αποτελέσματα,  

ικανότητα λειτουργίας κάτω από την πίεση  
αυστηρών προθεσμιών.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς 
και η δυνατότητα εξέλιξης σε ένα συνεχώς αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο ακόλουθο 
e-mail: HRsygr@gmail.com

QA/QC MANAGER 
Κωδικός θέσης: QAQC.002

Περιγραφή Θέσης: Ανώνυμη εταιρία βιομηχανικών 
έργων αναζητά για την στελέχωση της λειτουργίας 
της, υπεύθυνο διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας. Η 
θέση αυτή είναι υπεύθυνη ως προς την εφαρμογή δια-
δικασιών και κανονισμών διασφάλισης ποιότητας και 
ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών που πραγματοποιεί 
η εταιρία, επιβλέπει τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγ-
χου, περιλαμβάνει όλες τις πτυχές των συστημάτων 
διαχείρισης ποιότητας των ισχύοντων ρυθμιστικών 
προτύπων της βιομηχανίας και των πελατών και εί-
ναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των προγραμμάτων 
διαπίστευσης και πιστοποίησης προτύπων ISO17025, 
9001, 14001, 18001.

Καθήκοντα θέσης:  
•Οργάνωση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων  
του προσωπικού σε θέματα ποιότητας 
•Εκπροσώπηση της εταιρίας σε προμηθευτές,  
πελάτες και αρμοδίων εποπτικών υπαλλήλων  
σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα 
•Διαχείριση των προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας 
•Παροχή εκπαίδευσης του προσωπικού  
για την εφαρμογή προτύπων ποιότητας 
•Ανάπτυξη ετησίων σχεδίων για την ποιότητα  
και συστάσεις για συνεχή βελτίωση 
•Καθοδήγηση της ομάδας συστημάτων  
συγκρότησης τομέων για την συντήρηση  
και βελτίωση των συστημάτων ποιότητας  
ώστε να περιλαμβάνουν:  
•Την βελτίωση της διαδικασίας 
•Συστήματα ελέγχου 
•Δοκιμές προϊόντων 
•Τελικά προϊόντα ελέγχου 
•Μέτρηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά  
με την απόδοση της ποιότητας 
•Εξασφάλιση συμμόρφωσης προς μηχανικούς  
και ποιοτικές προδιαγραφές 
•Συμμετοχή στη θέσπιση και την εφαρμογή  
των προδιαγραφών και διαδικασίες δοκιμών 
•Διασφάλιση οτι οι υπηρεσίες πληρούν  
τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας 
•Ανασκόπηση συστημάτων ποιότητας,  
των προβλημάτων και των παραπόνων  
ωστε να καθοριστεί και να τοποθετηθεί η έμφαση 
στην ποιότητα ωστε να εξαλειφθεί το πρόβλημα 
•Διασφάλιση για πλήρη συμμόρφωση  
με κυβερνητικούς κανονισμούς

Ικανότητες: 
•Υψηλού επιπέδου επικοινωνιακές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Αναλυτική και ολοκληρωμένη επιχειρησιακή 
αντίληψη 
•Ικανότητα στη διαχείριση του γραπτού  
και προφορικού λόγου

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης τεχνικής  
κατεύθυνσης 
•Εξειδίκευση και πιστοποίηση σε συστήματα  
ποιότητας 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εμπειρία προγραμμάτων ERP / CRM κλ.π. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  
3 χρόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης παρα-
καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: recruitingatom@gmail.com

Η εταιρεία Nippon - Δ. Μαυρογένης Α.Ε., με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των αναγκών της εντός και εκτός 
ελληνικής αγοράς, ζητά:

Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Με έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες: 
•Η μέριμνα για την απαιτούμενη επιλογή  
του αναγκαίου προσωπικού, με στόχο  
την αποτελεσματική στελέχωση θέσεων  
στο σύνολο της εταιρείας. 
•Διακρίβωση των αναγκών επιμόρφωσης,  

με σκοπό τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ειδικά 
σχεδιασμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης  
για την συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη  
του προσωπικού.  
•Βελτίωση της απόδοσης εργασίας με τον σχεδιασμό 
και συντονισμό ανανεωμένων συστημάτων  
αξιολόγησης. 
•Παρακολούθηση της ομαλής πορείας όλων  
των διαδικασιών που σχετίζονται με τις ανάγκες 
του προσωπικού της εταιρείας. 
•Παρακολούθηση της ισχύουσας κάθε φορά  
σχετικής εργατικής νομοθεσίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων 
ή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην Διοίκηση Ανθρωπίνων 
Πόρων θα εκτιμηθούν. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση μεγάλης εταιρείας. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Microsoft Office,  
καθώς και εξειδικευμένων προγραμμάτων  
οργάνωσης προσωπικού. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών, εχεμύθεια και ανεπτυγμένη  
ικανότητα επικοινωνίας σε ένα απαιτητικό εργασι-
ακό περιβάλλον.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: biosnippon@gmail.com

Η Alphanetrix Συστήματα Υπολογιστών ΕΠΕ δυνα-
μικά ανερχόμενη εταιρία πληροφορικής επιθυμεί να 
καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Marketing Assistant

O / η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα 
πωλήσεων της Alphanetrix και θα είναι υπεύθυνος 
/η για:
•Την προώθηση του brand awareness της εταιρίας 
και του establishment του ονόματος της  
στην ελληνική αγορά πληροφορικής 
•Την ενημέρωση του πελατολογίου για τις λύσεις 
και τα προϊόντα της Alphanetrix, καθώς  
και την υλοποίηση ενεργειών για την διεύρυνση του 
•Την διοργάνωση σεμιναρίων, webcasts  
και εκθέσεων της εταιρίας προς το πελατολόγιο της 
•Την συνεπή υλοποίηση του marketing plan  
της εταιρίας 
•Ο/H κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται  
στον Υπεύθυνο του εμπορικού τμήματος  
και θα πρέπει να είναι οργανωτικός και μεθοδικός

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει  
τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προσόντα:
•5+ χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Marketing 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση MS Office, διαχείριση  
ιστοσελίδων (Joomla), Google Ads και Google 
Analytics 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες, συνεργατικό  
πνεύμα και πειθαρχία στην επίτευξη των στόχων

Η εταιρεία παρέχει πέρα των ανταγωνιστικών απο-
δοχών, σημαντικές προοπτικές εξέλιξης σε μια δυ-
ναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: jobs@alphanetrix.gr

Για το νέο μας κατάστημα στο Αγρίνιο επιθυμούμε 
να προσλάβουμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης  
πωλήσεων και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής  
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  

(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου) 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
•Πριμ επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο site: http://Mycareer.metro.com.
gr ή αναγράφοντας τον κωδικός θέσης MNG09. Θα 
τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Senior Professional in Valuation and Business 
Modeling

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

Job purpose: The Transaction Advisory Services team 
of Ernst & Young Greece is experiencing strong growth, 
resulting in a number of opportunities arising for 
talented and ambitious individuals looking to develop 
a career in valuation and business modelling services. 
Working in a multi-national environment, the team 
works on a range of transactions, from local to cross 
border multinational disposals or acquisitions. Working 
in this creative environment, you will be given the 
opportunity to work and take responsibilities on 
challenging projects, gaining exposure to various 
sectors, both within Greece and the CSE region. As 
a valuation senior you will be part of our valuation and 
business modelling team, working on transaction or 
financial reporting related valuations of companies / 
assets, and business modelling assignments.

 Requirements: 
•At least 2-4 years experience within relevant 
industry and sector 
•Prior experience in a Big4 environment  
(valuation & business modelling)  
will be an advantage 
•Excellent academic background, including 
a master degree in Finance, Business 
Administration (MBA), Accounting & Finance  
and / or other related field with strong 
quantitative focus 
•Advanced excel skills in developing financial 
models to support performance analysis  
will be considered an advantage 
•Strong numerical / analytical ability and a sound 
grasp of financial accounting. Within this context, 
CFA, ACCA or other professional qualification 
candidate, will be considered an asset 
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure 
•Very good written and oral skills both in greek 
and english 
•Excellent teamwork 
•Advanced Ms office user

Send your cv at: http://goo.gl/L8gJgS

Amco Advanced Technologies was established in 2003 
by a team of experienced and highly knowledgeable 
members with the aim of high technology solutions 
deployment and integration, and the implementation of 
IT and telecommunications projects in general. Since 
then Amco has gradually become a leading provider 
of mobility systems as well as electronic information 
display systems. The company has successfully 
implemented hundreds of projects for private and 
public sector as it has the expertise and the technology 
to design and develop a whole system from scratch, 
and provide total support for its products. This way 
Amco can deliver reliable and high-quality solutions 
to its customers. Amco’s key aspect of success is its 
exclusively in-house product design and manufacture, 
which are tailored to the customer needs, as well as 
the high-standard after-sales support. Enterprises 
opting for Amco’s advanced solutions are bound to 
enjoy trouble-free performance and company growth. 

Technical Director 

Job description: The Technical Director will be 
accountable for all aspects of project implementation, 

Αγγελίες εργασίας
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product development and innovation for the business 
through the full product lifecycle from conception, 
prototyping, testing, approval and production handover 
as well as sales & customer support. The incumbent 
takes full responsibility for the leadership and 
development of the technical department, defining 
an overall strategy and departmental structure in 
line with company growth plans for the technical 
function. Additionally the Technical Director will 
look to combine the development of new product 
with re-development of existing products to meet 
changing regulations, customer needs and quality 
standards effective cross-functionality is critical, with 
sales to provide technical support to customers where 
relevant and internally with operations to ensure 
efficient product launches are achieved.

Project related competencies: 
•Serves as a technical expert representative 
across teams, clients, and the information 
technology industry 
•Suggests alternative technical solutions  
to meet client requirements more efficiently,  
and/or with greater reusability, and / or longer life 
•Technical effort management 
•Promotes and co-ordinates technical knowledge 
harvesting within the company 
•Defines, communicates and enforces quality 
standards 
•Manages multiple technical teams within budget 
and project schedule 
•Tracks and identifies new opportunities  
to improve our methodology and training offerings 
•Assists in strategic sales efforts from  
a technical perspective 
•Consistently delivers high-quality products  
and services to our clients

Additional requirements: 
•University degree in electrical or computer 
engineering 
•A proven track record running a technical 
department with more than 5 years of experience 
in a similar position, managing multi discipline 
engineering teams (including mechanical, 
electronic, software, systems, applications) 
•An effective leader who will relish the challenge 
of developing the existing workforce while 
continuing to grow and define the technical 
function longer term 
•A solutions-driven individual who while 
passionate about design and innovations, will 
fully appreciate the manufacturing challenges 
and commercial viability associated with any new 
product

The company offers: 
•Competitive salary, based on qualifications 
•Excellent working environment 
•Prospects of development 
•Continuous education

Location: Athens, Attiki Greece
Those interested can send their cv immediately quoting 
reference code: TD_10/15 via e-mail at: hr@amco.gr. 
All applications will be treated with strict confidentiality.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα Α’ κατηγορίας στη 
Μύκονο ενδιαφέρεται για την πρόσληψη: 

Βοηθού Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Οικονομικής Σχολής 
της Ελλάδος (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 - 6 χρόνια 
σε λογιστήριο ανώνυμων εταιριών κατά προτίμηση 
ξενοδοχειακής επιχείρησης. 
•Πολύ καλή γνώση του προγράμματος Epsilon net 
και HRM EDITION 11/Epsilon net θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα και άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
(έμφαση στο MS Office-Excel, Word). 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Lower). 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή η κατοχή  
ΙΧ αυτοκινήτου. 
•Πνεύμα εμπιστευτικότητας και συνεργασίας,  
ευχάριστη προσωπικότητα, συνέπεια,  
επαγγελματισμός, οργάνωση, προσοχή  
στη λεπτομέρεια.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές εγγραφές (γενικής και αναλυτικής) 
•Καταχωρήσεις παραστατικών αγορών, αποθήκης 
και δαπανών. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, τράπεζες  
και συμφωνία υπολοίπων/πληρωμών 
•Καταχώρηση και αποτίμηση πάγιων στοιχείων 
•Προετοιμασία, έκδοση και υποβολή όλων  
των απαραίτητων εγγράφων στις φορολογικές 
αρχές και ασφαλιστικά ταμεία. 

•Διαχείριση μισθοδοσίας 
•Γνώση λογιστικού κυκλώματος εισπράξεων - 
πληρωμών. 
•Καταχωρήσεις τέλους χρήσης

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάση  
προσόντων/προϋπηρεσίας. 
•Απασχόληση σε 12μηνη βάση, προϋποθέσεις  
μακροχρόνιας συνεργασίας και εξέλιξης,  
εκπαίδευση.

Υπ’ όψιν θα ληφθούν μόνο βιογραφικά που πληρούν 
τις πιο πάνω προϋποθέσεις και θα συνοδεύονται από 
πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Αποστολή βιογρα-
φικών στο ακόλουθο e-mail: manager@aphrodite-
mykonos.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Από Ανώνυμη Εταιρία, από τις μεγαλύτερες του κλά-
δου της για την επάνδρωση τμήματος και αξιοποίησης 
πελατών ζητούνται: 

Πτυχιούχοι Ανωτέρων και Ανώτατων Σχολών 

Προσόντα:  
•Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Οικονομικής  
ή Νομικής Σχολής ή κατεύθυνσης, Marketing,  
Διοίκησης Επιχειρήσεων 
•Ηλικία 25-35 ετών 
•Μεγάλες φιλοδοξίες για ανάληψη ευθυνών  
και ταχεία διοικητική και οικονομική εξέλιξη 
•Διάθεση για σκληρή και δημιουργική δουλειά 
•Καλές συστάσεις, καλή υγεία, καλή εμφάνιση, 
ευχέρεια λόγου και ικανότητα ανάπτυξης  
πρωτοβουλιών
Παρέχονται:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Μόνιμη και σταθερή απασχόληση 
•Μηνιαίες σταθερά αυξανόμενες βασικές αποδοχές 
•Πριμ παραγωγικότητας 
•Παροχή εφάπαξ 
•Πλήρης ατομική και οικογενειακή ασφάλιση
Παρακαλούνται μόνο οι ενδιαφερόμενοι που έχουν 
τα απαιτούμενα προσόντα να τηλεφωνήσουν στο 210 
9764455 από 09:30 - 17:00 - κύριο Βαρότση Μιχάλη 
- για τον καθορισμό προσωπικής συνέντευξης. Αποστο-
λή βιογραφικών σημειωμάτων στο ακόλουθο e-mail: 
mvarotsis@yahoo.gr

Από εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητείται: 
Tax Senior

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ, επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών 
•Εμπειρία, κατά προτίμηση σε ελεγκτική εταιρεία, 
τουλάχιστον 3-5 χρόνια στην παροχή φορολογικών 
και λογιστικών υπηρεσιών με πολύ καλή γνώση 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, 
ΦΠΑ και ΚΦΑΣ
Επιθυμητά προσόντα:  
•Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης έργων 
(project management), ανάλυσης και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Άριστη γνώση του MS Office 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν  
τα βιογραφικά τους στο: officetax30@gmail.com

Η Διαδικασία, σύμβουλοι επιχειρήσεων Α.Ε. στα 
πλαίσια περαιτέρω ανάπτυξης του τομέα υπηρεσιών 
χρηματοοικονομικού συμβούλου, αναζητά δύο οικο-
νομολόγους για να στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις.

Έμπειρου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικών,  
Χρηματοοικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων,  
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
•Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών  
στον τομέα των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, 
τραπεζικών ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•5ετής τουλάχιστον εμπειρία χρηματοοικονομικού 
συμβούλου σε συμβουλευτική εταιρεία  
ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με 3ετή τουλάχιστον 
εμπειρία σε έργα επιχειρησιακού σχεδιασμού,  
χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αξιολόγησης  
και αποτίμησης επενδύσεων & επιχειρήσεων,  
αναδιαρθρώσεων δανειακών χαρτοφυλακίων 
•Άριστη γνώση του εργαλείου Excel 
•Άριστη γνώση μεθόδων συλλογής δεδομένων 
•Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία 
σε μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης επενδύσεων 
και αποτίμησης επιχειρήσεων και έργων 
•Άριστη θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία 
σε μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης,  

αναδιάρθρωσης και αποτίμησης δανειακών  
χαρτοφυλακίων 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γνώση 2ης ξένης γλώσσας επιθυμητή) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης  
να διαθέτουν: 
•Δυναμική προσωπικότητα, εργατικότητα  
και διάθεση για εξέλιξη 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες χρονικής πίεσης 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Προθυμία ανάληψης ευθυνών για την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, προοπτικές εξέλιξης και εργασία σε σύγχρονο 
και δυναμικό περιβάλλον. Παρακαλούνται οι υποψή-
φιοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: 
hr_dpt@diadikasia.gr σημειώνοντας τον κωδικό της 
θέσης (FC01).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ 
Ανώνυμη εταιρία στον χώρο των Logistics στον νομό 
Αττικής ζητεί να προσλάβει άμεσα:

System Administrator

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση σε εγκατάσταση/διαχείριση 
Windows Server 2008/2012 
•Πολύ καλή γνώση σε Active directory, group 
policy etc 
•Πολύ καλή γνώση σε virtualization (VM Ware) 
•Πολύ καλή γνώση σε παραμετροποίηση/δια-
χείριση DNS, TCP/IP, WAN, Routers, Firewall, 
Networking, VLAN, VPN σε Cisco τεχνολογία 
•Καλή γνώση σε HP Blade server, Cluster 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο με κατεύθυνση Πληροφορικής Ανώτερου  
ή Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
•Εμπειρία σε storage technologies Netapp 
•Γνώση MS SQL server administration, security 
•Πιστοποιήσεις Microsoft & Cisco

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

Ανώνυμη εταιρία στον χώρο των Logistics στον νομό 
Αττικής ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Senior & Junior VB.NET programmer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση VB.NET (2010-13) 
•Καλή γνώση Microsoft SQL SERVER (Transact SQL) 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Ηλικία έως 35 ετών 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο με κατεύθυνση Πληροφορικής Ανώτερου  
ή Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
•Εμπειρία σε DevExpress Suite 
•Γνώση Web developing (PHP, HTML, CSS, 
Javascript) 
•Γνώση ΑΤΛΑΝΤΙΣ ERP

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: 
itdeptcvs@gmail.com

Database Application Developer

Real consulting integration & operation IT systems S.A. 
is looking for the best and most passionate developers 
in the industry that are searching for something to 
really stretch their skills. We need you to join our team 
that implements fascinating world-class business 
web applications. You will have the opportunity to 
set the foundations of new products and watch the 
seeds you planted grow. We are looking for team 
players, willing to join our existing development 
team in Athens.

Requirements: 
•University degree in information technology, 
engineering or other related field 
•Experience in database application development 
•Deep knowledge of ANSI SQL 
•Excellent verbal and written communication 
skills in english 
•Team spirit and ability to collaborate, perform 
and meet deadlines under pressure 
•Willingness to learn and continuously expand 
technical and business skills following the latest 
Microsoft and SAP technologies 
•Completed military obligations (where applicable)

Desired Skills: 
•C# programming language 
•ASP.NET MVC 
•Crystal Reports 
•Experience in ERP business areas 
•Understanding of business processes  
(e.g. Finance/Accounting, Procurement, Sales, 
Marketing, etc.)

Our offer: 
•Work on innovative and complex projects  
for major organizations in Greece and abroad 
•A working environment that is deeply respectful 
of your individual progression in skills  
and competencies 
•Work in modern environment with innovative 
technologies 
•Competitive compensation & benefits package - 
private health care

If you feel passionate about delivering results and 
share our client-intimate culture, then do not hesitate 
to send us your cv at: hr@realconsulting.gr We look 
forward to meet you!

PHP Developer

Job description: We are looking for a PHP developer 
to maintain and create new XML connection to 3rd 
party APIs (mostly travel APIs).

Requirements: 
•2+ years of continuous experience in object 
oriented PHP programming and MVC patterns 
•Experience in XML parsing and XML connection 
to web services with some travel APIs integration 
•Experience in PHP frameworks, such as Kohana, 
Codeigniter, Laravel. 
•Ability to develop applications and write code 
from scratch 
•Maintain and enhancing code to meet changing 
internal and industry needs 
•Ability to develop test scenarios, perform 
functional and regression testing, and document 
results 
•Ability to document clearly 
•Knowledge of Git or any subversion system- 
Bachelor’s degree or higher in a technology 
related field 
•Good english verbal & writing skills

And as a plus: Some front-end skills: HTML(5), CSS(3), 
Javascript libraries (like jQuery), AJAX

Skills: 
•Strong analytical and problem solving skills 
•Good organizational skills 
•Ability to work under pressure and respect 
deadlines 
•Attention to detail 
•Team work spirit

What we offer: We offer a steady salary in a comfortable 
environment in the center of Athens (Sindagma) and 
the opportunity to work on world class level projects 
where you will have the opportunity to apply your 
knowledge and improve your skills.

Send us your cv at: athensjobs@gmail.com

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

IT Manager 
(code: ITMGR)

The role: The IT manager supports the hotel operation 
through the use of technological business solutions. 
He/She is responsible for the planning, implementation, 
and maintenance related to electronic data processing. 

In specific: 
•Manages software installation and updates 
•Diagnoses, repairs, maintains and upgrades  
all hardware to ensure optimal performance  
and deals with problems in a timely and accurate 
fashion 
•Manages electronic data processing activities 
including storage, integration, security, and retrieval 
•Manages third party relationships; identifies 
primary technology vendors, negotiates  
and monitors quality and cost of services 
•Works with key stakeholders and departments, 
structuring the resources and activities  
of the department/project so that objectives  
are accomplished 
•Establishes priorities and delegates work  
to team member(s) accordingly 
•Evaluates and streamlines business processes  
to maximize efficiency 
•Provides end-user training and assistance  
as required 
•Operates within established budgetary 
parameters
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Candidate profile: 
•Excellent command of the greek and english 
language 
•Knowledge of a third language  
(i.e. german, french, italian, russian, spanish, etc.) 
will be valued accordingly 
•Relevant college or university IT degree from  
a recognized institution 
•Master’s degree in a relevant field will be valued 
accordingly 
•6-8 years’ experience in a similar role 
•Knowledge of standard hotel applications  
(like a PMS, POS, etc.) will be advantageous 
•Ability to prioritize and to work effectively under 
pressure 
•Ability to communicate with all stakeholders  
in a highly professional manner 
•Discretion and confidentiality regarding sensitive 
information
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•12-month occupation 
•Dynamic and highly professional environment 
•Accommodation (if not a local resident)
For those interested, please send updated cv with 
recent photo to the following address or email: hr@
miraggio.gr or at MSH - Human Resources Department, 
Stroicentre Real Estate, επαρχιακή οδός Φούρκας-
Καλλιθέας, ΤΚ.63077, Κασσάνδρεια, νόμος Χαλκιδικής. 
C.v.s which do not fulfill the above requirements / 
qualifications or are sent without a photo will not 
be evaluated. Only those who will be selected for an 
interview will be contacted, in due time.

About Sword Technologies: Sword is a high added-
value advisory and integration IT services company 
with a current headcount of 1 200+ staff and 24 office 
locations in 16 countries. With its information systems 
oriented approach that integrates high-performing 
project management methodologies, Sword tailors its 
know-how to provide innovative solutions that meet the 
strategic challenges of its clients and the adaptation 
demands of their information systems. To reach this 
target, Sword has developed an industrialised production 
model organised around specialised service centers 
that guarantee to customers the provision of proximity 
services, high-added value know-how, high production 
capacity and optimised economic approaches.

Software Tester

Sword Technologies is seeking to recruit energetic 
individuals to join our newly established Software 
Testing team in Greece as Software Testers. The 
successful candidates will work in a multicultural 
environment supporting our core business in large 
information systems for the European Commission. The 
company is currently expanding its activities in Greece 
offering optimum career advancement opportunities 
for the successful candidates who should combine 
relevant educational and professional background 
with enthusiasm and eagerness.
Job Description Summary 
The jobholder will: 
•Plan and execute all SDLC (Software 
Development Life Cycle) Testing tasks for major 
projects as well as for support/ bug-fix releases; 
•Production and Maintenance of Test 
Specifications/ Test Plans; 
•Development of Automation Test messages in XML; 
•Reporting of testing Progress/ Results; 
•Error reporting/ follow up/ verification of error 
correction.
Desired education & experience & skills: 
•Degree in Computer Science, IT or other relevant 
field (i.e. engineering); 
•2-5 years’ experience in Software Testing, 
Quality Assurance or similar position is a must; 
•Knowledge in the following area is an asset: 
SQL, XML, UML and/or BPMN, UNIX shell 
scripting, testing tools (automation, stress, 
defect management, etc.), RUP or other software 
development methodologies; 
•Desired knowledge of IBM Rational Functional 
Tester; 
•Excellent command of the english language 
(written & verbal); 
•Advanced analytic and communications skills.
Personal characteristics: 
•Quick learner 
•Attention to detail and strong sense  
of responsibility; 
•Characterized by productivity, proactivity, 
organization skills and eagerness for problem 
solving; 
•Ability to work effectively & efficiently with 
various diverse and geographically distributed 
work teams (Development, Testing and Project 
Management).

Applications must be in the english language. Send 
us your cv at: athina.levanti@sword-group.com & 
irena.kozynska@sword-group.com

Software Engineer C#, .NET (remote position)

LFT (Last Foot Technology-www.lftonline.com) is a dutch 
technology company specialized in the development 
of foot-related medical and retail complete platforms. 
We help our customers by providing front and back 
end technological infrastructure to accelerate their 
foot business. With in-house software development 
in our state-of-the-art facilities in the Netherlands, 
extensive R&D in all types of analysis devices (2D-3D 
scanners, pressure plates, high speed cameras etc.) and 
senior retail and medical professionals in our team, LFT 
combines technology-knowledge-people to offer a wide 
range of turn-key solutions. Building on our leadership 
position in the Netherlands and presence in 13 countries 
worldwide, we are growing rapidly to become a global 
player in the industry. We are looking for a passionate, 
experienced software developer to join our Athens office.

Desired skills & experience 
Mandatory skills: 
•Understanding OOP and MVC 
•Proven experience in ASP.NET, C# or MVVM/WPF 
•HTML, CSS, jQuery 
•MS SQL experience or similar RDBMS  
(i.e. Oracle pl/sql) 
•Ability to work independently while collaborating 
with cross-functional teams 
•Can-do, positive attitude 
•Excellent communication skills and highly 
developed interpersonal skills 
•Excellent command of english language 
•Self-motivated with proven experience managing 
multiple, competing priorities 
•Goal-driven and results oriented 
•Minimum of 2 years of relevant software 
development experience

Optional skills: 
•Experience with Microsoft Azure 
•Image processing, 3D processing 
•HTML5 and CCS3 knowledge 
•SCRUM methodology 
•Design patterns 
•ORM 
•ODATA 
•REST services

We are offering: 
•Excellent growth potential, along  
with the company’s rapid growth 
•A unique working environment within a lean 
company structure. LFT is a flexible working 
company. The candidate can decide to work out  
of the dutch, german or greek office 
•Opportunities to learn and develop new skills  
on the job or through academic courses 
•Active participation in all phases of the 
development process as a member of a capable 
and agile international development team  
with a mission to deliver pioneering applications 
•An attractive compensation package

Looking forward to receiving your applications at: info@
lftonline.com . Please provide your application in english.

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

Software Architect 
London, UK - Ref: TRL-SA

The successful candidate will be expected to: 
•Participate in the implementation of a new 
system to support the management. This version 
will deliver provision of metadata in xml format 
for all procedure types currently processed  
by the system 
•This system will be delivered on a Java / 
Weblogic platform, connected to an Oracle 
database and this will be the development 
environment 
•Knowledge of Java and XML are key since most 
of the implementation will rely Java frameworks 
and XML Messaging. Knowledge of Javascript 

frameworks such as AngularJS will be an advantage

The ideal candidate will be expected to possess 
the following:  
•University degree and extensive hands  
on experience is required in roles covering  
the key responsibilities described above 
•High and mandatory experience with Java 7, 
Weblogic, JPA, JTA, JMS (weblogic), Spring 
framework, web service technologies, Maven, 
Javascript 
•Also good experience with JEE 6, Oracle Sql 
(11g), Oracle Pl / SQL (11g), XML, XSD, XSL, Junit, 
AngularJS / Bootstrap 
•Nice to have but not mandatory experience  
with Weblogic configuration and maintenance, 
JMeter, SOAP UI, Jenkins, Linux basic administration 
•Understand the business processes  
to be implemented 
•Design and implement software, based  
on requirements and analysis artefacts supplied 
by the System Analysts 
•Implement and perform unit tests. Document  
the software produced 
•Implement and maintain the necessary software 
development lifecycle artefacts 
•Ensure that all documentation required  
by IT procedures is available and consistent 
•Contribute in the evaluation and introduction  
of new technologies, when required 
•Monitor and address issues raised by the static 
code analysis software 
•Monitor and address defects raised in defect 
tracking system by the testing team 
•Demonstrate very good analytical thinking  
and problem solving skills 
•Demonstrate very good team spirit and 
experience working in multidisciplinary teams 
•Be customer oriented  
•Have very good communication skills 
•Have a very good command of english  
and preferably of another EU language

Please send your cv in english at: careers@trasysgourp.
com. All inquiries and applications will be handled in 
strict confidence and will be acknowledged promptly. 

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in Digital Marketing and Telecommunications Services, 
with international presence and offices in Greece 
(Thessaloniki and Athens), Spain, Italy, France, Turkey 
and India. We are constantly expanding our activities 
and our personnel all over the world. For this purpose 
we are looking to recruit for our offices in the center 
of Thessaloniki (Porto Center):

Recruits 
Senior PHP Developer  

(Porto Center - Thessaloniki)

Summary: A PHP developer required for design, 
development and maintenance of in-house PHP applications. 
Perform a variety of programming assignments requiring 
knowledge of established programming procedures and 
data processing requirements. Work in a scrum team 
and pairing with other developers when appropriate. 
Carry out research into new technologies, libraries and 
development techniques.

Primary responsibilities: 
•Work collaboratively with team members  
on maintaining and expanding existing company 
products 
•Implement, test and troubleshoot programs 
utilizing the appropriate hardware, database,  
and programming technology. 
•Add new features and fix code defects in web 
applications according to guidelines 
•Breaking new ground, researching and 
implementing innovative web techniques  
and featuresProblem-solving in all areas of web 
development 
•Mentoring junior members of the team  
and supporting Technical Directors

Knowledge and skill requirements: 
•BS or MS in Computer Science or equivalent 
education 
•3+ years developing complex web applications  
or software as service (SaaS) 
•3+ years PHP, Apache, MySQL experience  
on Linux environment 
•Experience architecting PHP web applications 
and SaaS 
•Experience with Unit Testing and Test Driven 
Development (TDD) 
•Experience with JavaScript(jQuery), Ajax, JSON, 
XML 
•Experience with leading NoSQL solutions like 
mongoDB is a big plus 
•Familiarity with build tools and continuous 
integration (Ant, Jenkins) 

•Experience with Git and SVN source control 
•Familiarity with PHP frameworks  
(e.g. codeigniter) and MVC 
•Familiarity with simple web services  
(REST, XML-RPC, SOAP) 
•Familiarity on HTML5 and CSS3 is a plus 
•Proven experience by presenting certain 
project(s) that has been personally accomplished.

The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications 
•Friendly and challenging working environment, 
•Opportunities for further growth and development.

Notice: The candidate must mention personal projects 
in which they participated and they must present them 
during the interview. All applications are considered 
as strictly confidential. After the screening of the CVs, 
we will contact the candidates who meet the profile’s 
requirements to arrange an interview.

Please send a curriculum vitae in: hr@amdtelecom.net

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 στη Αθήνα:

Web Developer 
(κωδ.: ATH.WEB_DEV2)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών  
με τη χρήση ASP.NET, C#, AJAX, MVC  
και Microsoft SQL Server 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια  
και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Ευχάριστη και 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 στο επίσημη ιστοσελίδα της 
εταιρίας: http://epsilonnet.gr/content.aspx?id=2183. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας τμήματος HR: 2310 981700. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δεν θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, 
η φαντασία, η αποτελεσματικότητα και η θετική στάση 
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 περιβάλλον. Η εταιρία για τα 
κεντρικά της γραφεία στην Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Γραφίστα 
(κωδικός θέσης: ΓΡΦ01)

O/η κατάλληλος υποψήφιος/α θα ενταχθεί  
στο δημιουργικό τμήμα της εταιρίας

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ γραφιστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
εταιρία 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop, 
Illustrator, In Design 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό τυπωμάτων (print design) 
για ρούχα και αξεσουάρ 
•Εμπειρία στο χώρο της μεταξοτυπίας  
και στους διαχωρισμούς χρωμάτων, θα θεωρηθούν 
επιπρόσθετα προσόντα 
•Ευρεία αντίληψη της βιομηχανίας μόδας, μελέτη, 
παρακολούθηση και εξοικείωση με τις παγκόσμιες 
τάσεις της μόδας και του design 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων 
•Ηλικία από 25- 35 ετών

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Αποστολή βι-
ογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com
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promotion-
merchandisers 

Promoters - Αθήνα 

Κύριος/α άνω των 20 ετών, με όρεξη για εργασία, 
ζητείται από την κάρτα υγείας ΕΥ Club, για προωθη-
τικές ενέργειες στο κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα).

Απαραίτητα προσόντα: Επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες

Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό και πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη 
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη

Αποστείλετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: papoutsopoulos@eyclub.gr αναγράφοντας 
τον κωδικό θέσης : ath03

Προωθήτριες για in Store Promotion 
(Κ. IP)

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

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

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

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

Κατάστημα κινητής τηλεφωνίας αναζητά νέες/νέους, 
για προώθηση πακέτων καρτοκινητής τηλεφωνίας 
εκτός καταστήματος. 

Προωθητές / Προωθήτριες  
καρτοκινητής τηλεφωνίας

Προσόντα: 
•Kαλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Διάθεση για εργασία 
•Επιθυμητή προυπηρεσία σε promotion ή πωλήσεις

Παρέχονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Μισθός 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο παρακάτω email: 
cvmail71@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

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

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
για πρωινή ή απογευματινή εργασία

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

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

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση συνδρομητικής τηλεόρασης 
•Προηγούμενη εμπειρία σε τηλεφωνική προώθηση 
συνδρομητικής τηλεόρασης

Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός (πάνω από τα δεδομένα  
της αγοράς) και ασφάλιση 

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@telephonenet.gr ή στο fax: 211 1030 511.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Mouzenidis Travel, με 
ηγετική παρουσία στο χώρο του τουρισμού, αναζητά 
υποψήφιους για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών  
Online Πώλησης

Θέση: Υπάλληλοι τμήματος 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ταξιδιωτικό 
γραφείο σε αντίστοιχο τμήμα στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Πολύ καλή γνώση γερμανικής και αγγλικής 
γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα,  
ευγένεια, προθυμία

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
apugina@mouzenidis.gr

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσε-
ων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με έδρα την 
Παλλήνη. Το πλεονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα 
παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρ-
μοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος. Αναζητά: 

 Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Απασχόληση ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής 
και επαγγελματικής κατάστασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Επαγγελματισμός - Συνέπεια 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απόφοιτος Λυκείου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ

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

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

Η Telemarketing AE, η μεγαλύτερη εταιρεία πωλή-
σεων από την τηλεόραση, ζητά να προσλάβει άμεσα 
για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών:

5 Υπαλλήλους  
5ωρης-6ωρης απασχόλησης 

κυλιόμενο ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα στην τηλεφωνική  
επικοινωνία 
•Άνεση χειρισμού Η/Υ 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Η ικανότητα στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό & πριμ παραγωγικότητας 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Εύκολη πρόσβαση(πλησίον ΗΣΑΠ Ν.Ιωνίας) 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ergasia@teleresponse.gr

Ποιοι είμαστε: H Alphacall A.Ε. και είναι μία εταιρεία 
ανάπτυξης πωλήσεων και διεύρυνσης πελατολογίου 
που εδρεύει στα Πατήσια (30 μ από ηλεκτρικό σταθμό 
Πατησίων). Αποτελείται από στελέχη που έχουν πε-
ρισσότερα από 20 έτη εμπειρίας στις πωλήσεις, είτε 
ως πωλητές ή και ως στελέχη πωλήσεων. Λειτουργεί 
κοινοπρακτικά και έχει και νέο υποκατάστημα και στην 
Δάφνη (30 μέτρα από τον μετρό στάση Αγ. Ιωάννη).

Αντικείμενο μας : Αντικείμενό μας είναι ο σχεδιασμός 
προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη του πελα-
τολογίου καθώς και η πώληση τους με κάθε πιθανό 
τρόπο είτε αυτό αφορά την τηλεφωνική προώθηση 
(διαθέτουμε ένα σύγχρονα εξοπλισμένο call Center), 
είτε την κατευθυνόμενη πώληση σε επαγγελματίες 
και ιδιώτες (b2b, b2c). 

Ενδεικτικά παραθέτουμε:  
•Προώθηση έξυπνων ασφαλιστικών προϊόντων  
σε πελατολόγιο  
•Προώθηση προϊόντων με σκοπό την δημιουργία 
πελατειακής βάση

Εκπαίδευση: Εκπαιδεύουμε ανθρώπους με σκοπό να 
αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες αλλά και να μάθουν 
να είναι αποτελεσματικοί στην επικοινωνία τους είτε 
μέσω τηλεφώνου ή από κοντά μέσω συγκεκριμένης 
μεθόδευσης.

Προοπτικές 
Δουλεύουμε με τρεις τρόπους:  
•Προσλαμβάνουμε ανθρώπους στον χώρο  
του πελάτη μας και τους εκπαιδεύουμε  
για να αποτελέσουν ή να στελεχώσουν τμήματα 
πωλήσεων.  
•Προσλαμβάνουμε ανθρώπους με τους οποίους 
δημιουργούμε ομάδες που εργάζονται σε project, 
μετά την ολοκλήρωση των οποίων, αφομοιώνονται 
από την εταιρία - εργολάβο.  
•Προσλαμβάνουμε ανθρώπους που εκπαιδεύονται 
διαρκώς σε νέα αντικείμενα και δουλεύουν  
για εμάς είτε πουλώντας απευθείας ή εκπαιδεύο-
ντας ομάδες για διαφορετικά projects. 

Θέσεις εργασίας: Εργασία στο call center (4ωρο 
- 5ωρο - 6ωρο - 8ωρο πρωί ή απόγευμα). Μισθός 
- Ασφάλιση - Bonus. Φιλικό περιβάλλον εργασίας. 

Ενδεικτικά αντικείμενα εργασίας: 
•Ασφαλιστικές υπηρεσίες 
•Δημιουργία νέας πελατειακής βάσης - Διαχείριση 
χαρτοφυλακίου. Ακολουθεί πιστοποίηση  
ασφαλιστικού συμβούλου. •Προϋπηρεσία  
όχι απαραίτητη 
•Κλείσιμο ραντεβού σε πελατολόγιο 
•Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης  
(καρτών υγείας ). Δημιουργία νέας πελατειακής 
βάσης - Ανανέωση υφιστάμενου πελατολογίου  
•Προϋπηρεσία επιθυμητή - όχι απαραίτητη 
•Διαχείριση πελατολογίου για λογαριασμό  
επώνυμου ομίλου Ελβετικών καλλυντικών 
•Υπηρεσίες κατοικίδιων (κάρτα παροχών  
για κατοικίδια ). Δημιουργία νέας πελατειακής  
βάσης - προοπτική inbound customer care 

Ραντεβού για συνέντευξη:  
•Για τα κεντρικά μας γραφεία στα Πατήσια  
επικοινωνήστε με την διεύθυνση προσωπικού μας 
στο τηλέφωνο 211 5002651 
•Για το νέο υποκατάστημα μας στην Δάφνη,  
επικοινωνήστε με την διεύθυνση προσωπικού μας 
στο τηλέφωνο 211 1016350 
•Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο ακόλουθο e-mail: sales@tfb.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Από την κορυφαία επιχειρησιακή μονάδα χρηματοοι-
κονομικού ομίλου και για την επάνδρωση των νέων 
γραφείων ζητούνται:

Συνεργάτες που θα στελεχώσουν  
νέες θέσεις παραγωγής και Διοίκησης

•Προϊστάμενος Διοίκησης  
•Συνεργάτης αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού  
•Στέλεχος επενδυτικών υπηρεσιών  
•Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μεγάλων πελατών

Βασικές προϋποθέσεις συνεργασίας:  
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Πτυχίο Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης 
•Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής εμπειρίας  
σε έναν από τους παρακάτω κλάδους  
(management, πωλήσεων, marketing,  
χρηματοοικονομικής διοίκησης, παραγωγής  
και ανάλυσης ) 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε χώρο υπηρεσιών 
•Επαγγελματική νοοτροπία και θετικό τρόπο  
σκέψης και ανάλυσης 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Δυνατότητες συνεργασίας και εργασίας  
σε ομαδικό περιβάλλον 

Η προσφορά μας:  
•Αξιοκρατικό και ελκυστικό σύστημα αμοιβών 
(σταθερές απολαβές + bonus παραγωγικότητας  
& αποδοτικότητας) 
•Δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης σε Ελλάδα  
& Εξωτερικό 
•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης 
•Καριέρα γρήγορης ανέλιξης στο ανώτατο 
management 
Σημειώσεις:  
•Για κάθε θέση εργασίας θα επιλεγούν τουλάχιστον 
3 άτομα 
•Η αξιολόγηση και η επιλογή συνεργατών  
θα ολοκληρωθεί ως 30 Οκτωβρίου
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο ακό-
λουθο e-mail: sofia21dim@gmail.com, υπόψη κας 
Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750. 

Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί:
Πωλητές

Για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην Αττική 
με έδρα την Αθήνα. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα  
των πωλήσεων τουλάχιστον 3 έτη, 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ ή Σχολής Τουριστικών 
Επαγγελμάτων,| 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη, 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result), 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια  
στον προφορικό λόγο, κοινωνικότητα,  
εξωστρέφεια, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
πνεύμα συνεργασίας, 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ., 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών.
Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με το βιο-
γραφικό. Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε βιογραφικό 
στο e-mail: hr@egem.gr

Η εταιρία Tresor Hotels αναζητά για τα γραφεία των 
Αθηνών: 

Sales Executive

Αναγκαία προσόντα:  
•5 έτης εμπειρία πωλήσεων FIT και MICE  
είτε σε πρακτορείο είτε σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Εμπειρία να συναναστρέφεται με ελληνικές  
και διεθνείς εταιρίες 
•Αρίστη γνώση Ms Office Word & Excel αλλά  
και προγραμμάτων CRM 
•Ελληνικά και αγγλικά σε επίπεδο proficiency 
•Δίπλωμα οδήγησης
Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά:  
•Εργατικότητα και υπευθυνότητα 
•Οργάνωση και ευγένεια 
•Ικανότητα εργασίας χωρίς supervision  
αλλά με deadlines
Προσφέρεται:  
•Full-time εργασία στην Αθήνα 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Ανάπτυξη και δικτύωση στον τουριστικό κλάδο
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο ακόλουθο 
e-mail: hr@tresorhotels.com

Μεγάλη εταιρία στο χώρο της οινοποιίας, με έδρα 
την Αθήνα και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο, 
επιθυμεί να προσλάβει: 

Υπεύθυνο Πωλήσεων για Horeca 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Θα δοθεί προτεραιότητα σε πτυχιούχους  
οινολόγους ή κατόχους διπλώματος WSPC 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  
διπλώματος αυτοκινήτου 
•Απαραίτητες γνώσεις αγγλικής 
•Επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
cv@skywalker.gr

Εταιρία εμπορίας αλλαντικών και γαλακτοκομικών 
προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων

Με αποδεδειγμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.
•Απαραίτητες γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  
διπλώματος αυτοκινήτου

Αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail:  
cv@skywalker.gr
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Η Drive AE, εταιρία εκμισθώσεων αυτοκινήτων, αναζητά: 

Άτομα για την στελέχωση  
του τμήματος πωλήσεων

Δεξιότητες / προσόντα: 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ικανότητα πώλησης, πρωτοβουλίας  
και αποτελεσματικότητας 
•Προσαρμοστικότητα στο διαφορετικό προϊόν  
και γρήγορη αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/υ και ΜS Office 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις 
και στον χώρο του τουρισμού θα εκτιμηθεί 
•Γνώση των social medias & web marketing 
solutions θα εκτιμηθούν

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αναζήτηση νέων συνεργασιών 
•Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων  
της αγοράς 
•Συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων προώθησης  
του προϊόντος

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση bonus πωλήσεων 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση

Αναμένουμε τα βιογραφικά σας στο e-mail: 
Info@drive-hellas.gr ή στο φαξ 2310 478897.

Ζητoύνται από τον όμιλο Ιατρικής Αισθητικής Figura:

Πωλητές - Πωλήτριες 

Με ανάλογη εμπειρία στις πωλήσεις. Επιθυμητό πτυχίο 
ανώτερης ή ανώτατης σχολής

Το e-mail επικοινωνίας είναι το: hr@figurabody.gr, 
fax: 210 8223488 και τηλέφωνο: 210 8228222. Υπεύ-
θυνες επικοινωνίας: Κα Καβουκοπούλου Έλενα, Κα 
Σαββέλη Ιωάννα. 

Από Μεγάλο Όμιλο ζητούνται: 

Στελέχη Πωλήσεων

Επιθυμητά προσόντα:  
•Ηλικία άνω των 26 ετών 
•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

Παροχές:  
•Σταθερές απολαβές + bonus παραγωγικότητας 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και ανταγωνιστικό 
πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης  
•Διαρκείς εκπαίδευση - υποστήριξη  
και παρακίνηση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ανώτατες θέσεις  
χρηματοοικονομικής Διοίκησης του ομίλου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κος Γιαννόπουλος, τηλ: 
2109986629. 

Μεγάλος Όμιλος αναζητά:

Δυναμικά άτομα για την  
Στελέχωση Νέου Τμήματος Πωλήσεων

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

Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimitris.tzouganatos@gmail.com.  
Υπεύθυνος αξιολόγησης υποψήφιων: Δ. Τζουγανάτος. 

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

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή, 
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων 
για εταιρείες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης 
επιβατών 
•Ευφυή συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης 

•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων 
(κωδ. θέσης: S10/15)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  
ή Marketing 
•Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία στην πώληση Β2Β 
•Επιθυμητή η εμπειρία στην πώληση λύσεων  
πληροφορικής 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες)

 Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα, ευχέρεια 
επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα 
και συνέπεια 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης πίεσης 
τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα

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

Τόπος εργασίας: Αθήνα 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης: S10/15 στο e-mail: hr@amco.gr.Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ο πελάτης μας ισχυρός ελληνικός όμιλος εταιριών 
με δραστηριότητα στον κλάδο των δομικών υλικών 
και με παρουσία εκτός Ελλάδος, τόσο με θυγατρικές 
εταιρίες, όσο και δίκτυο αντιπροσώπων αναζητά στα 
πλαίσια της ανάπτυξης του για την Ελλάδα: 

Υπεύθυνους Πωλήσεων Β2Β 
 (B2B/1015) 

Οι κάτοχοι της θέσης θα διαχειρίζονται και θα αναπτύσ-
σουν ένα σημαντικό B2B πελατολόγιο (επαγγελματί-
ες δομικών υλικών) και θα συμβάλουν ενεργά στην 
επίτευξη των στόχων της εταιρίας. Θα αναφέρονται 
σε Περιφερειακό Διευθυντή Πωλήσεων, ενώ θα συ-
νεργάζονται στενά και με τον Διευθυντή Πωλήσεων.

Μεταξύ άλλων οι αρμοδιότητες τους  
θα περιλαμβάνουν: 
•Υλοποίηση και παρακολούθηση εμπορικού πλάνου 
•Ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων με τους 
πελάτες 
•Ανάπτυξη και διεύρυνση πελατολογίου 
•Ενημέρωση πελατολογίου για νέα προϊόντα 
•Εξυπηρέτηση των πελατών και επίλυση τυχόν 
προβλημάτων

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να θέλει να επιτύ-
χει και να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό και οργανωμένο 
περιβάλλον. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
θέσης και να σταδιοδρομήσει σε έναν από τους πιο 
γνωστούς οργανισμούς, θα πρέπει να διακρίνεται από 
άριστες ικανότητες επικοινωνίας και οργανωτικότη-
τας. Πολύ σημαντικό είναι να διαθέτει πελατοκεντρικό 
προσανατολισμό και να μπορεί να χτίζει μακροχρόνιες 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει  
τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προσόντα: 
•Δύο (2) τουλάχιστον χρόνια προϋπηρεσίας σε Β2Β 
πωλήσεις, ιδανικά σε δομικά υλικά  
ή και σε παρεμφερείς κλάδους 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση MS office 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Επιμονή  
•Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρεία παρέχει ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο απο-
δοχών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, bonus βάσει 
στόχων, αυτοκίνητο, κινητό, καθώς και σημαντικές 
προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία. Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε έναν 
πανίσχυρο όμιλο εταιριών ο οποίος προσφέρει προ-
οπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης θα 
πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο: http://pfb.applymycv.gr/form.
asp, με κωδικό Β2Β/1015, ώστε να συμμετάσχετε 
στη διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα βιογραφικά 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Εταιρία Παραγωγής και Εμπορίας πλαστικών ειδών 
συσκευασίας επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών

O κατάλληλος υποψήφιος, θα έχει την ευθύνη 
εξυπηρέτησης πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση αγγλικών και του MS office 
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανικές πωλήσεις (Β2Β) 
επιθυμητή

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΥΕΠ, στο fax: 
210 6625500 ή στο e-mail: cv@argo-sa.gr. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ΑΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώσεις αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη

Oι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: info@stefanidis.com.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατροί χωρίς ειδικότητα ή σε αναμονή  

για Μεγάλη Βρετανία

Άμεσα ζητούνται από κρατικό νοσοκομείο NHS στην 
Αγγλία 30 Ιατροί χωρίς ειδικότητα ή σε αναμονή για 
στελέχωση των μονάδων Accidents & Emergency units.

Απαιτείται: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Ολοκληρωμένο αγροτικό 
•Καλή γνώση αγγλικών (minimum B2)

Παρέχεται:  
•Συμβόλαιο αορίστου χρόνου 
•Ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον 
•Υψηλές οικονομικές απολαβές 
•Δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης  
και μετεκπαίδευσης

Σε ένα ιδανικό περιβάλλον αγγλικού κρατικού νοσοκο-
μείου δίνεται η δυνατότητα επαφής με όλες τις κλινικές 
και παρέχεται η υποστήριξη για την σωστότερη επιλογή 
ειδικότητας αναλόγως προσόντων και επιθυμιών. Οι 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας είναι 
δωρεάν προς τους υποψηφίους.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
στο e-mail: contact@jobsallover.eu, υπόψιν Κου Ζώζη 
Βασίλη. Τηλέφωνο: 2313 032690.

Οι SOS IATPOI αναζητούν συνεργάτες ειδικευμένους 
Γενικούς Ιατρούς, για εργασία στη Χαλκιδική κατά 
τους μήνες Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ Ιατρικής σχολής 
•Τίτλος ειδικότητας 
•Κλινική εμπειρία στα επείγοντα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών  
(ρώσικα, γερμανικά κτλ)

Πώς εργάζεται ο S.O.S Ιατρός:  
•Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητας του 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών  
στη Χαλκιδική 
•Στην εφημερία του ειδοποιείται από τον ιατρό  
του τηλεφωνικού κέντρου για επισκέψεις  
κατ’ οίκον ή σε μεγάλα ξενοδοχεία 
•Σπεύδει αμέσως στο περιστατικό 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική 
απόδειξη

Παρακαλώ να αναφέρετε στο βιογραφικό σας τη 
περιοχή διαμονής σας στη Χαλκιδική.Οι υποψήφι-
οι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέρο-
ντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
salonica@sosiatroi.grΗ εταιρεία διαχειρίζεται όλες 
τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο internet http://
www.sosiatroi.gr/και στο Facebook και να μας ακο-
λουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn

Η εταιρεία μας ως συνεργάτης κορυφαίων αγγλικών εται-
ρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του RECRUITING, 
ζητά για λογαριασμό πελατών της: 

 Ανειδίκευτους / Ειδικευμένους Ιατρούς 
όλων των Ειδικοτήτων

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο Ιατρικής 
•Αγγλικά επιπέδου B2/C1 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αξιοπιστία, Συνείδηση, Υπευθυνότητα, Εντιμότητα

Οι πελάτες μας προσφέρουν:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάση αγγλικής κλίμακας 
•Πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών europass στα αγγλικά: info@md-
hellas.gr. Τηλέφωνο: +30 2810 330009 / 2810 333450 
φαξ: +30 2810 285749. 

Γιατροί σε αναμονή για ειδικότητα

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρεία 
με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημάτων 
του τριχωτού τ3ης κεφαλής, με περισσότερες από 
40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, ζητά να συνεργαστεί 
με γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα (κατά προτε-
ραιότητα δερματολογίας ή πλαστικής χειρουργικής), 
με επιθυμητό χρόνο αναμονής τουλάχιστον 4 χρόνια. 

Η συνεργασία θα είναι για Ελλάδα και εξωτερικό με 
διαθεσιμότητα από τον γιατρό 15 20 ημερών το μήνα 
με Δ.Π.Υ. Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρεία. Απο-
στολή βιογραφικών στο: hr@dhiglobal.com. Παρέχεται 
εκπαίδευση από την εταιρεία.

Ζητείται από ιδιωτική κλινική στην Αθήνα: 

Ιατρός Μικροβιολόγος  
με δυνατότητα ταξιδιών

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

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Nursing Vacancies in the U.K.

Face-to-face interviews taking place in Greece on 4 & 
5 November 2015. Medacs Healthcare is now recruiting 
registered Nurses from Greece for some outstanding 
work opportunities with Blackpool Teaching Hospitals 
NHS Trust. Blackpool Teaching Hospitals NHS Trust 
treat around 104,000 day cases and inpatients, see 
273,000 outpatients and deliver around 3,000 babies. 
They also have one of the busiest A&E departments 
in the country, with more than 91,000 attendances 
each year. For greek nurses, there are many benefits 
to working in the UK including comparatively high 
salaries, excellent opportunities for training and 
career progression, and the chance to get to know 
british culture first hand.

We’re now looking for registered General Nurses - Band 
5 (General Medicine and Surgical) to be interviewed 
in Athens 3 & 4 November 2015.

 Benefits include: 
•Salary between £21,692 - £28,180 per year 
(approx. €29,433 - €38,228) dependant  
on experience 
•2 months free accommodation 
•1 paid flight to UK 
•14 days meal vouchers 
•£1000 cash upon completion of induction 
•Extra pay for additional bank work and weekend 
work  
•Full induction and orientation training 
•Preceptorships for newly qualified or unqualified 
students 
•Help with NMC registration for EU nurses 
•At least 27 days’ holiday each year (pro rata) 
•Automatic membership of the NHS pension 
scheme (unless you choose to opt out) 
•Access to an occupational health service

Minimum requirements: 
•A diploma in nursing obtained within the EU 
•A good standard of verbal, written and clinical 
english 
•A true passion for nursing and patient care

Please if you are interested to attend an interview 
send us your cv in english to: Afrodite.Varvitsioti@
Medacs.com or call Afrodite on 0044800442207.

Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε 
Μεγάλη Βρετανία

Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβα-
ρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσωπικού 
στον νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα Νοσηλευτές / 
τριες Δ.Ε. Προσφέρεται άμεσα εργασία σε nursing-
care homes.

Απαιτείται: 
•Γνώσεις αγγλικών επιπέδου Lower(B1) 
•Αίσθημα ευθύνης και προσφοράς  
προς τους ασθενείς



H ασφαλιστική εταιρία ERGO, μέλος του ομίλου ERGO, ενός από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς ομίλους 
στην ευρωπαϊκή αγορά, ενδιαφέρεται να προσλάβει

 Υπάλληλο Έκδοσης Ασφαλιστικών Εγγράφων
Έχοντας ως κύριο στόχο την ποιοτική και έγκαιρη έκδοση των εγγράφων των ασφαλιστικών συμβάσεων, 
ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για: 

•Την καταχώρηση και έκδοση των νέων συμβολαίων λοιπών εκτός αυτοκινήτων κλάδων  
καθώς και των ανανεώσεων και των πρόσθετων πράξεών τους 
•Την έκδοση επιστολών ακυρώσεων, βεβαιώσεων ασφάλισης και λοιπών εγγράφων 
•Την προετοιμασία και την έκδοση του μητρώου παραγωγής 
•Την εκτύπωση των πινακίων της οριστικοποιημένης παραγωγής.

Απαραίτητα προσόντα  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Γνώση των εργασιών έκδοσης ασφαλιστικών εγγράφων 
•Γνώση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εξοικείωση με τα πληροφοριακά συστήματα και καλή γνώση και των εφαρμογών του MS Office 
(Word και Excel) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους

Ως επιπλέον προσόν θα εκτιμηθεί η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην έκδοση 
ασφαλιστικών εγγράφων, ένα από τα οποία στον κλάδο περιουσίας. 

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει  
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας 
•Μεθοδικότητα και υπευθυνότητα

Η εταιρία μας προσφέρει:  
•Ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που με προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο όμιλο 
•Πρόσθετη ασφάλιση υγείας, ζωής και ατυχημάτων

Αν ενδιαφέρεστε για την πιο πάνω θέση, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail στο 
hr@ergohellas.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης ΕΚΟΚΤ15.

Αναλυτής Προγραμματιστής / τρια 
σε PowerBuilder

Η SYSCO Α.Ε. Εταιρία Πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους Integrators στο χώρο Μηχανοργάνωσης 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, ζητάει Αναλυτή - Προγραμματιστή για τις δραστηριότητες της στον ξε-
νοδοχειακό / Επισιτιστικό Τομέα με το Λογισμικό Epitone PMS & Epitone Net PMS & Epikouros P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/προγραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net & Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, 
Java, Crystal Reports, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην διέυθυνση: S Y S C O Α.Ε., Εφέσσου 6 & Λεωφόρος Συγγρού - 171 
21 Νέα Σμύρνη, τηλ: 210 9319551, φαξ: 210 9319662,, e-mail: info@sysco.gr

Dräger is an international leader in the fields of medical and safety technology. Its Medical division’s 
product range which covers anesthesia workstations, ventilation equipment for intensive and home care, 
emergency and mobile ventilation units, warming therapy equipment for infants, patient monitoring 
equipment, IT solutions and gas management systems is seeking to appoint for its established Greek 
subsidiary, located in Athens (Draeger Hellas A.E.):

Sales Engineers for Consumables
The position/s report directly to the Sales Manager and includes the following responsibilities: 
•Promote consumables and achieve company targets 
•Provides support to marketing for congresses, exhibitions, demos, workshops, etc. 
•Co-operates with service engineers for contract development and implementation

The ideal Candidate should have: 
•Excellent command of the english language 
•2-3 years at least, experience in Medical field and it will be an advantage if this experience is in the 
area of consumable business/products for •Operating Rooms, ICU etc.

The company offers an attractive remuneration package and full training program as well as the 
opportunity to develop in a multinational business environment.

CVs should be submitted in english: demi.martiadi@draeger.com or by fax 210 2821214. All applications 
will be treated in strict confidentiality. Only suitable candidates will be contacted.

Ζητείται από την ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. επίσημη αντιπροσωπεία BMW και ΜΙΝΙ στη Θεσσαλονίκη, 

Διαγνώστης Αυτοκινήτων
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης 
•Επιθυμητή η γνώση  
γερμανικών

Αποστολή βιογραφικών  
σημειωμάτων στο e-mail: 
magdalini.tsipouridou@ 
bmw-trikaliotis.gr

Σύμβουλοι Επιχειρησιακή Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε. Η εταιρεία μας, μια από τις ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες στο χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί 

Συνεργάτης Μηχανικός 
 (κωδ. Σ.Μ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού 
Μηχανικού ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 
•Εμπειρία στη διαχείριση χωροταξικών,  
πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα  
εκτίμησης ακινήτων & Διαχείρισης έργων  
και προγραμμάτων 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office

Προαιρετικά προσόντα: 

•Μεταπτυχιακός τίτλος Μ.Β.Α., Msc 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη 
διεύθυνση (θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια):  
e-mail: Kaplanis@noisisdev.gr NOISIS Σύμβουλοι 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Α.Ε. Δι-
εύθυνση: Κανελλοπούλου 15, Κηφισιά 54 248, fax: 
2310 434130. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη, (απαραίτητη 
η αναγραφή του κωδικού θέσης: Σ.Μ.)

Η εταιρεία QControl - Quality Solutions ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων 
Για τον ιδιαίτερα ανερχόμενο & απαιτητικό χώρο του ποιοτικού ελέγχου. 

Σκοπός θέσης: Η προώθηση & τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού και συστημάτων ποιοτικού ελέγχου σε 
βιομηχανίες, Πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ. σε περιοχές εντός & εκτός Ελλάδος. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Μηχανικού 
•Διαπραγματευτική ικανότητα, ευχέρεια  
επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
και χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια στο εξωτερικό. 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα

Προσφέρονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Μηνιαίος σταθερός μισθός 
•Ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και καινοτόμο  
αντικείμενο εργασίας 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν το 
βιογραφικό επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@qcontrol.gr

Audit Assistant
BDO Greece is a rapidly growing company that specializes in providing audit, advisory and tax services. 
With offices in Athens and Thessaloniki, BDO Greece currently holds one of the leading positions 
nationwide, providing premium services to more than 350 public and private companies, extending to 
all sectors of the Greek Economy. A fundamental part of our clientele, are groups of companies listed 
in the Athens Stock Exchange and subsidiaries of global businesses.

BDO Greece is the exclusive, independent member firm of the BDO International network in Greece, one 
of the world’s top five leading networks. BDO is an international network of public accounting, tax and 
advisory firms which perform professional services in 152 countries, with more than 60,000 people 
working out of 1,300 offices worldwide. The fee income of the member firms in the BDO network, was 
more than $7 billion in 2014.

Due to our continuing expansion, we are currently seeking to recruit high caliber experienced audit 
professionals to join our Audit Team in Thessaloniki.

Potential candidates should fulfil the following criteria: 
•1-2 years of solid work experience in audit firms 
•Registered to SOEL records 
•Holders or in the process of acquiring a professional qualification (JES, ACCA, ACA) 
•Technical and auditing skills, knowledge of ISA, IFRS, Greek Accounting Standards and Greek 
Taxation 
•University Degree in: Accounting / Auditing / Finance / Economics / Business Administration 
•Postgraduate Qualifications in a relevant area will be considered a strong asset 
•Excellent communication skills - both written and oral english, Proficiency or equivalent 
(Knowledge of German would be an advantage) 
•Strong personality with excellent presentation skills 
•Ability to engage day to day client communication and conduct audit work 
•Well versed with various accounting software and applications used by different industry sectors 
and comfortable in a computerized environment 
•Ability to represent the Firm in a professional manner at all times through punctuality, appearance 
and presentation  
•High level of discretion for confidential work and information 

Our Firm offers a highly competitive remuneration package, continuous learning and development 
opportunities both in Greece and abroad, excellent career prospects and opportunities for rapid career 
development.

Send your cv this e-mail: hr@bdo.gr. Υπόψιν κας Δήμητρας Σιδερή.

Η Alfa-Beta Roto, θυγατρική του Ευρωπαϊκού ομίλου Schur Flexibles, η οποία δραστηριοποιείται στον 
κλάδο της εύκαμπτης συσκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την εξής θέση:

Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου
Περιοχή Εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Περιγραφή Θέσης: Η θέση αφορά τη στελέχωση 
του τμήματος του ποιοτικού ελέγχου

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης 
•Εργαστηριακή Εμπειρία  

•Καλή γνώση αγγλικής Γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση πα-
ρακαλώ να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στο: 
stebilis@alfabetaroto.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 22

Παρέχεται: 
•Μισθός 7,05-11,99 /ώρα 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση  
στην μετεγκατάσταση στην Αγγλία 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και μετεκπαίδευσης

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη 
την διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης βιογρα-
φικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέρεστε 
για άμεση απασχόληση αποστείλετε βιογραφικό στο 
e-mail: contact@jobsallover.eu, υπόψιν Κου Ζώζη 
Βασίλη. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως 
εργασίας παρέχεται δωρεάν προς τους υποψηφίους 
εργαζομένους. Για να σας ενημερώσουμε για κάθε 
λεπτομέρεια και να ξεκινήσετε την καριέρα σας στην 
Αγγλία μαζί μας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέ-
φωνο: 2313 032690.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
We are looking for

english Native / Bilingual Speakers

University degree holders who have experience in 
teaching english. 

Please send a full cv to: assistanced58@gmail.com, 
mentioning the code SW_07_15.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Zeincro is a leading contract services organisation 
which operates providing full range, high quality 
services to the pharmaceutical industry. Currently 
we are looking to recruit:

Clinical trial Assistant  
(ref. CΤΑ)

Main responsibilities: 
•Responsible for site start-up activities, including 
creating site folders, collating, preparing  
and maintaining site initiation package documents, 
updating systems 
•Liaise with clinical sites to collect, review  
and track feasibility questionnaires 
•Co-ordinates entry and maintain local data  
into study managements systems 
•Ensures collection, review, track and provision 
of appropriate clinical documents to support 
regulatory submission and to perform submission 
of all documents to central and local committees 
•Track and maintain adequate study related 
supplies in the office and facilitate their 
distribution to sites 
•Processes, reconciles, distributes and tracks 
essential documents and submits them to central 
archive 
•Completes tracking documentation as applicable 
including but not limited to spreadsheets and 
study trackers 
•Manage local distribution of investigator 
brochure 
•Prepare and review site communication 
documents, facilitate mass mailings / faxes 
•Provide administrative support such as word 
processing, photocopying, faxing, filing, managing 
correspondence, presentations preparation

Preferred qualifications: 
•BA / BS / BSc in the life sciences or RN 
•Work experience in life sciences or medically 
related field, including biopharmaceutical clinical 
research experience obtained working  
on clinical trials in a biotech, pharmaceutical  
or CRO company 
•Clinical trial process experience 
•Work involving data entry into systems/
databases and/or business support role

The company offers: 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Private medical insurance

Please send your full cv in the following e-mail: 
smaltezou@zeincro.com or Zeincro Hellas Α.Ε., 
Αναπαύσεως 30, 152 35 Βριλήσσια, Αθήνα, fax: 
210-6134695.

Specialized Physicians for 
Tele-radiology medical interpretation 
and Medical Claim Audit & Bill Review

International Medical Cost Containment Company 
is seeking Specialized Medical Doctors (US Board 
Certified Physicians) for Tele-Radiology Medical 
Interpretation services and medical claims & Bill 
Review services of inpatient hospital claims, renal-
dialysis, oncology and radiology claims. 

Relying on clinical background and utilizing referenced 

based pricing and a clinical review approach he/she 
will review medical files / health claims, providing 
medical interpretation for distance imaging methods 
and decisions about the appropriateness of services 
provided by other healthcare professionals, using 
independent judgment, interpretation of contracts, 
medical policy, medical management, authorizations 
and historical data. 

A successful candidate will have a thorough understanding 
of managed care contracts and credentialing, and the 
ability to interact and negotiate with various providers 
of care / services including members of regulatory 
agencies, carriers, employers, nurses and health care 
professionals in a professional manner in order to 
ensure appropriate reimbursement at appropriate 
levels of care. Experience with medical claims, billing, 
payment posting and insurance collections, is preferred, 
along with a broad understanding of health insurance 
administration processes and standard guidelines. Good 
negotiation and communication skills are essential. 
Must be fluent in english and pc literate. 

Cv’s to be sent at: hrhealthinsurance@gmail.com

Ιατρική Εταιρία - Διαγνωστικό Εργαστήριο στην πε-
ριοχή του ΟΑΚΑ ζητά:

Βιολόγο - Βιοχημικό 
για πλήρη απασχόληση

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com, fax: 210 2723003.

Ιατρική Εταιρία - Διαγνωστικό Εργαστήριο στην πε-
ριοχή του ΟΑΚΑ ζητά:

Παρασκευάστρια - Τεχνολόγο  
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 

για πλήρη απασχόληση

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com, fax: 210 2723003.

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

Μηχανικός Πωλήσεων (SAJSI10)  
με έδρα την Αττική 

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

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον. 

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

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

Ρωσόφωνο Μηχανικό Πωλήσεων 
(κωδ. 2415)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ Μηχανολογίας/ Ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άριστη γνώση ρωσικής γλώσσας  
(επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές  
ικανότητες, ομαδικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 
μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο 
& playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο cv@kleemann.gr μέχρι τις 
14/11/2015, υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα www.kleemann.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Συντηρητής

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα

Bιογραφικά στο e-mail: contact@whitesantorini.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων  

Θήβα

Ο / η κατάλληλος / η υποψήφιος / α θα αναφέρεται 
στον Προϊστάμενο Συστημάτων Λειτουργίας τομέα 
και θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονι-
κά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία των 
συστημάτων Διοδίων. Η θέση έχει έδρα το Σταθμό 
Διοδίων Θήβας. 

Περιγραφή θέσης: 
•Προληπτική συντήρηση και επισκευή  
του εξοπλισμού των συστημάτων διοδίων. 
•Καταγραφή και γραπτή αναφορά των προβλημά-
των και της συχνότητας, όπου αυτά παρουσιάζονται, 
σε ηλεκτρονική μορφή. 
•Διαχείριση αποθήκης υλικών και αποθεμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  
στην Ηλεκτρολογία ή τον Αυτοματισμό 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στη συντήρηση 
εξοπλισμού συστημάτων ή στις ηλεκτρολογικές 
εργασίες 
•Κάτοχος άδειας ηλεκτροτεχνίτη 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν 
•Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου 
•Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, ST_1015 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@neaodos.gr ή στο 
fax 210 6178011.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Βιομηχανία ανακύκλωσης στο Πολύκαστρο Κιλκίς ζητά:

Mηχανολόγο Mηχανικό 

Έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις και γνώση αγγλικών για την θέση Εργοδηγού 
Παραγωγής. Απαιτείται τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση.

Παρακαλώ τα βιογραφικά να προωθούνται στο e-mail: 
aksa_cv@yahoo.gr

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

Προϊστάμενο Τμήματος Φανοβαφείου  
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 παραγωγικότητας του 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες -  
επαγγελματική συνέπεια

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

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

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

Χειριστής Μηχανών Παραγωγής / Συσκευασίας  
(Άγιος Στέφανος)  

(κωδ. θέσης: S-722/54996)

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 υποψηφίου: 
•Απόφοιτος / η ΤΕΕ / ΙΕΚ / ΤΕΙ Μηχανολογίας,  
Ηλεκτρολογίας, Αυτοματισμών ή άλλης  
μηχανολογικής/τεχνικής σχολής 
•Ένα (1) έτος εμπειρίας στον χειρισμό γραμμών 
συσκευασίας ή μηχανών παραγωγής 
•Κάτοχος πιστοποιητικού υγειονομικού  
ενδιαφέροντος 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (lower) 
•Εξοικείωση στον χειρισμό Η/Υ 
•Συνέπεια και οργάνωση 
•Ικανότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας

Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στο 
e-mail: infogr@adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 
6180376 ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ. Κωνσταντίνου 
40, 151 24 Μαρούσι. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και 
καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση 
μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η ελληνική βιομηχανική εταιρεία «Ιωάννης Κων. 
Ταγκλής Α.Ε.Β.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο της 
επεξεργασίας του ξύλου. Η εταιρεία έχει αποκτήσει 
εξαγωγικό χαρακτήρα και συνεχίζει να αναπτύσσει με 
ταχύτατους ρυθμούς το δίκτυο των συνεργατών και 
πελατών της στον παγκόσμιο χάρτη. Η «Ιωάννης Κων. 
Ταγκλής Α.Ε.Β.Ε.» επιθυμεί να προσλάβει άμεσα και 
για μόνιμη απασχόληση:

Μηχανικό Παραγωγής

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Η διενέργεια των προληπτικών συντηρήσεων  
και βελτιώσεων 
•Η σωστή επιλογή των εργαλείων, συσκευών  
ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας  
και τη συντήρηση αυτών 
•Η διάγνωση και η αποκατάσταση των μηχανικών 
και ηλεκτρικών δυσλειτουργιών και βλαβών  
σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
•Η διατήρηση έγκαιρης και οργανωμένης επικοι-
νωνίας με τη Διεύθυνση ή τον κατασκευαστή  
για τεχνικά θέματα όταν και εφόσον απαιτείται

Προσόντα:  
•Πτυχίο Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου-Μηχανικού 
(Τ.Ε.Ι. ή ανώτερης σχολής) 
•Προϋπηρεσία: 5 έτη στον τομέα παραγωγής 
•Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα 
•Τυπικότητα και σχολαστικότητα 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης χρόνου 
και καθηκόντων 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα  
της θέσης και την αξιολόγηση της επιλογής 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασία

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά 
τους στο e-mail: taglissa@gmail.com

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση 
στον κλάδο των μηχανημάτων αποκατάστασης για 
άτομα με κινητικές δυσκολίες επιθυμεί να προσλάβει 
σε Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Τεχνικού 
(έως 28 ετών)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πολύ καλή τεχνική αντίληψη 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ και ΜS office, internet 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής 
•Ομαδικό πνεύμα / εχεμύθεια / τιμιότητα /  
εργατικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες ταχύτητα

 Θετικά θα αξιολογηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε θέση τεχνικού αναπηρικών  
αμαξιδίων μηχανημάτων κινητικής αποκατάστασης 
ή σε αντίστοιχο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. 
•Προϋπηρεσία σε θέση τεχνικού ή σε θέση  



Η Rainbow Waters®, No1 εταιρία ψυκτών & οικιακών φίλτρων νερού στην Ελλάδα, ζητά για πρόσληψη: 

IT administrator
Περιγραφή καθηκόντων: 
•Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων 
σε MS Windows (XP/7/8.x) και Server 
(2003/2008/2012) 
•Παρακολούθηση και διαχείριση δικτύων, 
switches και routers 
•Εγκατάσταση και παραμετροποίηση software 
και hardware 
•Διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων  
που αφορούν hardware και software 
•Τεχνική υποστήριξη χρηστών εσωτερικά  
και με rdp 
•Διαχείριση VoiP τηλεφωνίας 
•Διαχείριση e-shop 
•Επιθυμητή γνώση SEO, google analytics, 
adwords 
•Επιθυμητή γνώση διαχείρισης του συστήματος 
ERP Nav 2013 
•Διαχείριση VMs (Virtual Machines)  
και BackupExec 
•Δημιουργία αναφορών στο excel  
(pivot, vlookups, index) 

•Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες  
συστημάτων πληροφορικής

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική προϋπηρεσία 
•Πτυχίο AEI τμήματος πληροφορικής 
•Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις MS exchange, active directory, ms sql 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες 
•Άριστη συνεργασία με συναδέλφους 
•Ικανότητα στη διαχείριση και επίλυση  
δύσκολων προβλημάτων θέτοντας προτεραιότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση hr@rainbowwaters.gr

Από το κατάστημα Ηπειρώτισσα ζητείται πρώτος: 

Μάγειρας 

Με γνώσεις ελληνικής και παγκόσμιας κουζίνας.  
Απαραίτητη προϋπόθεση εμπειρία σε οργάνωση παραγωγής και προμήθειας πρώτων υλών.

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail: kate@ipirotissa.gr

Υπεύθυνος Καταστήματος Φωτισμού 
Για εργασία πλήρους απασχόλησης για το νεοσύστατο κατάστημα Αθηνών.
Απαραίτητα προσόντα:  
•Ικανότητες διοίκησης καταστήματος 
•Ικανότητες διαχείρισης ηλεκτρονικού  
καταστήματος 
•Προηγούμενη εμπειρία πωλήσεων λιανικής  
θα εκτιμηθεί αναλόγως 
•Εμπειρία στην αγορά φωτισμού  
και ηλεκτρολογικού υλικού θα εκτιμηθεί αναλόγως 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Δέσμευση για την υλοποίηση στόχων  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση αγγλικών  
& χειρισμού Η/Υ (Office & Internet) 

•Ικανότητες πωλήσεων, πρωτοβουλίας  
και αποτελεσματικότητας 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη 
θέση

Κύριες αρμοδιότητες 
•Διαχείριση φυσικού και ηλεκτρονικού  
καταστήματος 
•Προετοιμασία και αποστολή παραγγελιών 
•Εξυπηρέτηση πελατών καταστήματος

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
info@lightpoint.gr

Η iatros-online.gr η πλέον αναπτυσσόμενη ιατρική πύλη στο internet ζητά: 

Συνεργάτες στην Αττική
Απαραίτητα προσόντα:  
•Απολυτήριο Λυκείου 
•Προϋπηρεσία στον τομέα  
παρουσιάσεων - πωλήσεων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
(Ms Office) 
•Καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία/γνώση του κλάδου 
εκδόσεων ή ιστοσελίδων 
•Πτυχίο κατεύθυνσης 
Marketing/ Πωλήσεων 

•Σεμινάρια Τεχνικών  
Πώλησης/Διαπραγματεύσεων 
•Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Ο ιδανικός υποψήφιος  
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία και  
αποτελεσματικότητα  
στη διαχείριση πωλήσεων  
και εισπράξεων 
•Επαγγελματισμό 
•Δυναμική και Επικοινωνιακή 
Προσωπικότητα 

•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια 
και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών και δυνατότητα μόνιμης 
συνεργασίας. 

Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: info@
iatros-online.gr. Συστατικές επι-
στολές θα εκτιμηθούν.

Η Κόσμος Συμβουλευτική Α.Ε., μια από τις ηγετικές εταιρίες στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων 
της Ελλάδας, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ζητεί:

Σύμβουλο Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
(κωδ. 26395/15)

Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών (παρακολούθηση 
επενδυτικών έργων) σε χρηματοδοτούμενα  
προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, κλπ) 
•Εκπόνηση μελετών, αναφορών και προτάσεων 
χρηματοδοτούμενων έργων 
•Σύνταξη προτάσεων και υποβολή τους  
σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ (επιθυμητός ο μεταπτυχιακός 
τίτλος πουδών) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, στο τομέα 
των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση  
και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων 
εθνικών & ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Word, Excel, PowerPoint κ.α.) 

•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

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

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

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

Ζητείται
Ιατρός Δερματολόγος ή Πλαστικός Χειρουργός

Για εργασία στον όμιλο Ιατρικής Αισθητικής Figura, στην περιοχή της Αθήνας. 

Εργασιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί. 

Το e-mail επικοινωνίας είναι το hr@figurabody.gr, φαξ 210 8223488 και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 
8228222, υπεύθυνες επικοινωνίας: κα Καβουκοπούλου Έλενα, κα Σαββέλη Ιωάννα.

Η ASPIS Real Estate είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα παροχής ολοκληρωμένων κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα και το κατάστημα του Χαλανδρίου ζητά νέους: 

Συνεργάτες 

Η εταιρεία μας προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επι-
πέδου, πρωτοποριακή μέθοδο εργασίας που οδηγεί 
τους συνεργάτες μας σε επιτυχή αποτελέσματα, υψηλό 
πακέτο αμοιβών, bonus βάσει αποτελεσμάτων και 

προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν  
στο 210 8087844 και στο e-mail:  
seckifisia@aspis-realestate.gr

iTechScope (http://www.itechscope.gr/) is the first International IT Recruitment Company in Greece. 
Based in Athens & Dubai we offer HR services exclusively for the sectors of IT & Engineering. Large 
companies in Greece, Europe & the Middle East find in us a valuable partner and job seekers discover 
an experienced ally in the process of finding the ideal position. On behalf of our client, an innovative and 
state of the art software company which offers high-end finance software solutions, we are currently 
looking a Java/J2EE Developer to join their high-calibre team.

Summary: You will be part of a team of talented Software Engineers, responsible for the development 
of a Digital Banking platform, currently successfully installed & running in Financial Institutions in 
countries around the world. 

Key accountabilities:  
•Be responsible for the development & maintenance of the core components of digital banking 
platforms 
•Work closely with the Product Development & Client Services’ teams for the design  
& implementation of new features & services 
•Provide expertise in software development lifecycle phases from concept & design, to testing  
& implementation 
•Preserve & optimize the quality of comany’s applications / products, while proactively ensuring  
the highest level of quality standards in the solutions provided to our customers

Knowledge, skills & experience:  
•Undergraduate studies in Computer Science, Electrical/Computer Engineering or related technical 
discipline 
•Knowledge & proven technical experience of the following technologies (the level of knowledge  
& duration of experience will determine the •position offered, i.e. Senior, Mid or Junior level):  
Java & JEE platform & Databases 
•Technical certifications will be valued 
•Excellent command & usage of english (written & verbal)

Strong pluses:  
•IBM WebSphere Process & Application Servers 
•JBoss / Wildfly App Server 
•Maven 3 
•Source Control Systems (preferably Git) 
•HTML5, CSS3 
•JavaEE Architecture and Enterprise Web applications 
•Familiarity with unit testing and continuous integration best practices

Benefits: A friendly, diverse working environment and a competitive remuneration, based on your 
qualifications & experience. You will be exposed to a challenging international environment which 
encourages team spirit, cooperation and continuous learning.

If you are interested in applying in this exciting job opportunity please send us your cv in english now, 
this e-mail: e.meridou@itechscope.gr. All applications wille be handled with total confidentiality. 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΕΜΠΟΡΟϋΠΑΛΛΗΛΟΙ
Σύμβουλος Πωλήσεων Υπηρεσιών  

κινητής τηλεφωνίας 
Πλήρους Απασχόλησης 

για το κατάστημα στην Πάτρα

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος σας 
για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών; Έχετε προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην πώληση προϊόντων 
και συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας;

Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση  
και εξέλιξη

Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, ώστε 
να δημιουργήσουμε την πιο δυναμική ομάδα συμβού-
λων πωλήσεων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας. 

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας:  
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Σχετικά με την εταιρεία ‘Κωτσόβολος’: Η ‘Κωτσό-
βολος’είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην 
Ελλάδα. Η εταιρεία ‘Κωτσόβολος’ ξεκίνησε το 1950 
από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 
97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργα-
ζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της 
πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας 
είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη 
της ‘Κωτσόβολος’τα τελευταία χρόνια την έχει κατα-
στήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώλη-
ση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, 
φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης 
μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι 
ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους στην 
πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει μια 
πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώληση 
και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα 
από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστή-
ματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 
εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 100 
εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους 
online και μέσα από τα καταστήματα του ομίλου Dixons. 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμε-
νοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους 
μέσω της ιστοσελίδας www.kotsovolos-careers.gr .

Με το άνοιγμα του νέου Radisson Blu Beach Resort 
Crete στην Μίλατο Λασιθίου (Κρήτη) αναζητάμε:

Duty Manager

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο υποψήφιος θα πρέπει 
να έχει τουλάχιστον 5ετή γνώση οργάνωσης και λει-
τουργίας των αντίστοιχων τμημάτων, και να προσα-
νατολίζεται στην επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών 
στόχων. Να διαθέτει ηγετικές ικανότητες και επικοι-
νωνιακές δεξιότητες. Να διακατέχεται από ευελιξία 
και προσαρμοστικότητα καθώς και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας. Να διακρίνεται για την αποτελεσματική 
διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση 
λύσεων. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι έως 40 ετών.

Η εταιρεία μας προσφέρει:  
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Δυνατότητα διαμονής σε κατοίκους εκτός Κρήτης 
•Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον εργασί-
ας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας 
•Δωρεάν μεταφορά με υπηρεσιακό λεωφορείο 
από και προς το Ηράκλειο

Βιογραφικά τα οποία δεν εκπληρώνουν τις παραπά-
νω προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δεν θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα 
επιλεχθούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω 
e-mail με σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούμε να 
γράφετε για ποια θέση ενδιαφέρεστε.

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρε-
ωτικά με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για 
συνεντεύξεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με: κα Έλλη 
Γενιατάκη, κεντρικά γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, 
Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: 2810.240.222. Αποστολή 
βιογραφικού στο e-mail: hr@minosimperial.com

Η In Group ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσω-

πικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής 
εταιρείας καλλυντικών:

 Πωλήτρια  
 (ΗR 24158) 

Για κατάστημα καλλυντικών στον χώρο  
του αεροδρομίου-μόνιμη συνεργασία. 

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πώληση καλλυντικών  
προϊόντων επιθυμητή 
•Σπουδές Αισθητικής - μακιγιάζ επιθυμητές 
•Ικανότητα προσέλκυσης πελατών  
και αποτελεσματικής διαχείρισής τους 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία, άνεση  
στην επικοινωνία, δυνατές πωλησιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες 
•Απαραίτητα άριστη γνώση αγγλικής 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν

Παρέχονται: 
•Εξαιρετικά καλό πακέτο αποδοχών 
•Επιπλέον παροχές μετά το πρώτο δίμηνο  
συνεργασίας 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR24158), στο: http://www.
jobs.net/j/J3hz9Mpr?idpartenaire=24658 ή μέσω 
fax: 210 8210230. Τηλ. επικοινωνίας 210 8210555. 

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.

Μεγάλη εταιρία στο χώρο της γυναικείας ένδυσης 
και της υπόδησης αναζητά:

Υπεύθυνη καταστήματος στη Ρόδο

Περιγραφή Θέσης: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση 
στο χώρο της γυναικείας ένδυσης-υπόδησης 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ταλέντο  
στην πώληση & ενδιαφέρον για το χώρο της μόδας 
•Επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικίας 28-45 ετών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας 
•Aξιοκρατικό περιβάλλον 
•Aνταγωνιστικές αποδοχές 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευ-
τικές. Για να στείλετε το βιογραφικό σας μπείτε στο: 
http://www.ksmhr.gr/submit-cv

Η Τηλεμάρκετινγκ Α.Ε., επιθυμεί να προσλάβει 

Προσωπικό για πώληση  
στα καταστήματά της πλήρους απασχόλησης

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στον χώρο της λιανικής πώλησης 
τουλάχιστον τριών ετών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, μεθοδικό  
χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση αγγλικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Άνεση στον χειρισμό Η/Υ

Η εταιρία προσφέρει: 
•Εργασία σε σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
•Σταθερό μισθό, ασφάλιση 
•Bonus επί των πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@telemarketing.gr

H εταιρία XLCLOSET δραστηριοποιείται στον χώρο 
της μόδας, έχοντας φυσική παρουσία με τα καταστή-
ματα Vertice στα κεντρικότερα σημεία στην Αττική 
(The Mall, Έρμου κτλ), αλλά και μέσω ηλεκτρονικών 
πωλήσεων με το ηλεκτρονικό κατάστημα xlcloset.gr. 
Στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης της εταιρίας 
επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Υπεύθυνη καταστήματος

Αρμοδιότητες: 
•Αξιολογεί την απόδοση της ομάδας, μέσω  
συγκεκριμένης φόρμας, σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο 
•Προωθεί και προτείνει εναλλακτικούς  
συνδυασμούς - συμπληρωματική πώληση -  
προτάσεις στους πελάτες - εξασφαλίζει ποιοτική 
εξυπηρέτηση για τους πελάτες σε όλα τα σημεία 
πώλησης (δοκιμαστήρια, ταμείο κλπ)  
από τον ίδιο και την ομάδα  

•Μεγιστοποιεί τις πωλήσεως και τις εμπορικές 
ευκαιρίες 
•Διαχειρίζεται την ροή του εμπορεύματος  
σε επίπεδο πωλήσεων και παρουσίασης  
εντός του καταστήματος 
•Πιστεύει στους ανθρώπους/ Συντονίζει,  
διαχειρίζεται, εκπαιδεύει και αναπτύσσει την ομάδα 
•Διαχειρίζεται όλα τα θέματα μισθοδοσίας  
(πρόγραμμα προσωπικού, ωράριο, επιπλέον ώρες 
κλπ) 
•Δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα για την ομάδα 
και την εύρυθμη λειτουργιά του καταστήματος 
•Ελέγχει κόστη και την κερδοφορία  
του καταστήματος και επικοινωνεί την πρόοδο  
με τον προϊστάμενο δικτύου 
•Δημιουργεί πλάνο επίτευξης του οικονομικού 
στόχου - παρακολουθεί και επικοινωνεί την 
πρόοδο των πωλήσεων ημερήσια, εβδομαδιαία, 
μηνιαία με την ομάδα του και με τον προϊστάμενου 
δικτύου 
•Παρακολουθεί, συντονίζει και διασφαλίζει  
ότι ακολουθούνται σωστά και με ασφάλεια,  
για το προσωπικό, όλες οι διαδικασίες  
του καταστήματος

Προσόντα υποψηφίων: 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στο χώρο των καταστημάτων λιανικής  
(προϋπηρεσία σε γυναικεία είδη θα προτιμηθεί). 
•Γνώση και διαχείριση Η/Y  
•Πελατοκεντρική προσέγγιση και επίλυση  
προβλημάτων 
•Εμπορική αντίληψη  
•Καινοτόμες ιδέες - δημιουργικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ανάθεση ευθυνών και καθοδήγηση  
•Ανοιχτό μυαλό και όρεξη για μάθηση,  
προσαρμοστικότητα 
•Ενθουσιασμός και λήψη πρωτοβουλιών 
•Μπορεί να ανταπεξέλθει σε συνθήκες  
εργασιακής πίεσης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(προφορικός και γραπτός λόγος) 
•Ηλικία έως 45 ετών

Εκπαίδευση / σπουδές: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Ανώτερες σπουδές θα εκτιμηθούν ανάλογα.

Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον εργασίας 
και προοπτικές εξέλιξης καθώς και πακέτο αποδοχών 
συνδεδεμένο με την απόδοση. Οι ενδιαφερόμενες 
μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο: 
jobs@xlcloset.com, με πρόσφατη φωτογραφία με 
την ένδειξη SALES.

H ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα στο χώρο της 
εστίασης LNKO, ζητάει προσωπικό για να στελεχώσει 
τα νέα της καταστήματα σε Άνοιξη, Παγκράτι με τις 
παρακάτω θέσεις:

Υπεύθυνο καταστήματος 
(ΚΩΔ. 1)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών

Όλα τα βιογραφικά να συνοδεύονται από φωτογραφία 
του ενδιαφερόμενου γιατί σε αντίθεση περίπτωση δεν 
θα ληφθούν υπόψη. Σας παρακαλούμε να αναγράφετε 
για ποιά περιοχή ενδιαφέρεστε.

Αποστολή βιογραφικών στο: hrforlo@gmail.com

Αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ζητεί:

Πωλήτριες 

Για πλήρη απασχόληση για τις περιοχές Ζωγράφου- 
Καλλιθέας - Μελισσίων - Νέας Πεντέλης - Χαλανδρίου.

Απαραίτητη η προϋπηρεσία και ηλικία μέχρι 35 
χρονών.

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

Η αρωματοποιία ZONIOU Everlasting Essence 
αναζητά: 

Πωλήτριες  
(ημιαπασχόληση) για τα καταστήματα  

της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αν διαθέτετε: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία στον χώρο της λιανικής πώλησης 
τουλάχιστον τριών ετών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, μεθοδικό  
χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Άνεση στον χειρισμό Η/Υ

Και ενδιαφέρεστε: 
•Να εργαστείτε σ’ ένα σύγχρονο κι ευχάριστο  
περιβάλλον με αντικείμενο τα αρώματα 
•Να έχετε εκπαίδευση 
•Σταθερό μισθό, ασφάλιση και προοπτική εξέλιξης

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στην διεύθυνση: 
sales@zoniou.gr

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά: 

Πωλητή / Πωλήτρια 

Πλήρης απασχόληση, για τις ανάγκες λειτουργίας 
του νέου καταστήματος. 

Προϋπηρεσία σε ζαχαροπλαστείο απαραίτητη. 

Αποστολή βιογραφικών με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία και κωδικό θέσης SL1 στο:jobs@ateneo.gr

Έλα στην μεγάλη παρέα της attr@ttivo!!!! Λατρεύ-
εις τη μόδα! Ονειρεύεσαι μια δουλειά γεμάτη beat, 
χρώμα, ρούχα, αξεσουάρ, νέο κόσμο, νέες εμπειρίες. 
Εσύ θα βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη 
για δουλειά. Εμείς όλα τα άλλα. Στείλε μας τώρα, 
το βιογραφικό σου για τις νέες μας θέσεις, ζητάμε:

Πωλήτρια Λιανικής 
Full time

Για το κατάστημά μας στη Λαμία. 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 30 ετών

Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στη διεύθυνση: a.tsoumpeli@attrattivo.gr

Υποδιευθυντής - τρια καταστήματος  
6ωρη απασχόληση στη Σύρο

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

Τα καθήκοντά σας:  
Υποστηρίζετε και αντικαθιστάτε  
το/τη Διευθυντή-τρια κατ/τος στα καθήκοντά του, 
αναλαμβάνοντας υπεύθυνα τη διαχείριση  
ενός κατ/τος 
•Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών 
και ασχολείστε με εργασίες όπως διάταξη  
και παρουσίαση των εμπορευμάτων, παραγγελίες 
και ανεφοδιασμό, χρηματοοικονομική διαχείριση, 
απογραφές 
•Μεριμνάτε για την εύρυθμη λειτουργία  
του κατ/τος, την καθαριότητα και εφαρμογή  
των κανονισμών υγιεινής και την επίτευξη  
των στόχων, συντονίζοντας παράλληλα 
 τους Πωλητές-τριες /Ταμίες, μέσω  
προγράμματος εργασίας 
•Εργάζεστε με πλήρη απασχόληση,  
αναλαμβάνοντας βάρδιες

Το προφίλ σας 
•Διαθέτετε ευχάριστη προσωπικότητα  
και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι  
στους πελάτες 
•Εργάζεστε με υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητες  
διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης  
του προσωπικού 
•Ιδανικά είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης 
εκπαίδευσης, με εμπειρία σε θέση ευθύνης  
στο χώρο του εμπορίου

Τι προσφέρουμε 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης 
•Οι αποδοχές σας ξεκινούν από 1000 € μικτά 
μηνιαία 
•Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση 
•Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα  
εκπαίδευσης, 20 περίπου εβδομάδων,  
σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια  
για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση  
της εκπαίδευσης είστε έτοιμοι-ες  
να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας 
μας και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό 
ρόλο

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο:  
http://goo.gl/PFBOzl
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Ο πελάτης μας εμπορική επιχείρηση καλλυντικών 
και φυτικών προϊόντων στη Σαντορίνη ζητά: 

Πωλήτριες καταστήματος

Οι κατάλληλες υποψήφιες θα εργάζονται ως εμπο-
ροϋπάλληλοι και συνεπώς θα πρέπει να έχουν αυτή 
την προϋπηρεσία. Θα προτιμηθούν υπάλληλοι που 
γνωρίζουν εκτός από την ελληνική και την αγγλική 
γλώσσα και έχουν προϋπηρεσία σε καταστήματα γυ-
ναικείων εσωρούχων, ένδυσης και παραφαρμακευ-
τικών-δερμοκαλλυντικών προϊόντων. Η απασχόληση 
θα είναι μόνιμη.

http://www.hrstrategy.gr/aggelies-ergasias-job-ads/
poletries-santorine/

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά 
Πωλήτριες για άμεση πρόσληψη.

Πωλήτριες Λιανικής  
(κωδ. Ret/Sal)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Εξαιρετική εμφάνιση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@rakas.gr Υπ’ όψιν 
υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλι-
σμού ζητά: 

Υπεύθυνο / η καταστημάτων  
για τον νομό Αττικής

Αντικείμενο εργασίας:  
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα 
πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών καταστήματος  
και προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών  
λειτουργίας 
•Διαχείριση προσωπικού καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική 
παρουσία και ήθος 
•Γνώση αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του λιανικού εμπορίου 
τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα 
οικιακού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) 
•Η εμπειρία στον χώρο της διακόσμησης  
και στον χώρο του επίπλου θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν

Η εταιρία προσφέρει:  
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει  
μισθό βάσει προϋπηρεσίας και υψηλά bonus  
επί τη επίτευξη στόχων του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com

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 πλήρη απασχόληση:

Πωλήτρια 
Παρασκευάστρια σάντουιτς 

Νέα Ερυθραία

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία ανάλογη στην παρασκευή σάντου-
ιτς 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χει-
ριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέτης 
στο χώρο της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής αναζητά 
για τα καταστήματά της άτομο για την παρακάτω θέση:

Πωλήτρια Άρτου και Ζαχαροπλαστικής

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
και παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη

Απαιτούμενες δεξιότητες:  
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων 
και άμεση εξεύρεση λύσεων

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@paulgreece.com

Η Alouette ΑΕ με παρουσία 39 χρόνων στον χώρο 
του παιδικού ενδύματος αναζητά:

Πωλήτρια  
για τα καταστήματα Σπάτα & Πικέρμι.

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•Σχετική εμπειρία σε πωλήσει  
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: vm2@alouette.gr

Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά 
να προσλάβει για τα καταστήματα της Λιανικής στη 
Θεσσαλονίκη: 

Συμβούλους Πωλήσεων  
(κωδ. 105)

Τα καθήκοντα της θέσης είναι: Η υλοποίηση πωλή-
σεων βάσει των στόχων του καταστήματος, η ποιοτική 
εξυπηρέτηση πελατών και η σωστή λειτουργία του 
καταστήματος βάσει των εταιρικών οδηγιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Λυκείου ή ΤΕΙ Γνώση αγγλικής 
•Γνώση Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος  
•Ηλικία 25 έως40 ετών

Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
•Συνεχής εκπαίδευση μισθός & bonus  
επί των πωλήσεων

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (105) στο Fax: 210 3482899 
Τηλ: 210 3482800 e mail: personnel@mediastrom.
gr. Υπ’ όψιν: Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα 
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ζητούνται από τη Γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων 
ORCHESTRA για το κατάστημά της στην Κέρκυρα.

Υπεύθυνος / η καταστήματος  
και πωλήτριες 

για μερική ή πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@orchestrahellas.
gr, φαξ: 210 9887829, αναγράφοντας τον κωδικό KERK-1.

Από την εταιρεία Mega Systems AEBE ζητείται:

Υπεύθυνη καταστήματος  
για το υποκατάστημά μας  

στη Χαλκίδα.

Η θέση αφορά την οργάνωση και διαχείριση του κα-
ταστήματος, με βασική κατεύθυνση στις πωλήσεις.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Ηλικία 28 - 42 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες - ομαδικό πνεύμα -  
επικοινωνιακή 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 

•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού 
•Επίτευξη στόχων  
•Αγγλική γλώσσα 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής 
•Γνώσεις λογιστικής - οικονομικών

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

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων με φωτογραφία: 
giokasxa@otenet.gr

Η Βιοκαρπέτ, η κορυφαία Ελληνική εταιρεία παράγωγης 
& εμπορίας Χαλιών, Φλοκάτης, Μοκετών και ειδών 
Οικιακής διακόσμησης αναζητά για τα καταστήματά 
της στην Αθήνα:

Πωλητές Καταστημάτων Λιανικής 
(κωδ. SL-ATH)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Εμπειρία- προϋπηρεσία σε καταστήματα  
πώλησης ειδών διακόσμησης σπιτιού, ιδανικά 
στον τομέα χαλιών/μοκετών. Συστάσεις  
επιθυμητές 
•Εμφάνιση & επικοινωνιακός χαρακτήρας  
των υποψήφιων 
•Γνώση της αγγλικής, χειρισμου Η/Υ, επιθυμητά 
προγράμματος Atlantis. 
•Συνέπεια & εργατικότητα σε όλες  
τις δραστηριότητες του καταστήματος 
•Για τους άνδρες υποψήφιους απαραίτητη  
η εκπλήρωση των στρατιωτικών  
τους υποχρεώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην Ηλ. Διεύθυνση nea.kifisia@
biokarpet.gr αναφέροντας τον κωδικό θέσης. Θα αξι-
ολογηθούν με προτεραιότητα οι αιτήσεις που τηρούν 
τα απαραίτητα προσόντα.

Κατάστημα Μεγάλης Εταιρίας Κινητής Τηλεφωνίας 
στη Θεσσαλονίκη ζητεί:

Πωλητή - Πωλήτρια 
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο  
των πωλήσεων 
•Διαπραγματευτικές Ικανότητες  
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα

Προσφέρεται: 
•Μισθός 
•Ασφάλεια 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εκπαίδευση

Βιογραφικά στο e-mail: cvmail71@gmail.com

Ζητείται Πωλητής 

Για τον χώρο ψητοπωλείου - εστιατορίου - κυλικείου 
- ταβέρνας εντός Αττικής από εταιρία παραγωγής και 
διανομής κατεψυγμένων τροφίμων.
Βιογραφικά στο e-mail: cv@skywalker.gr

Ζητείται Πωλήτρια 

Εμφανίσιμη 25 έως 35 ετών από επώνυμο κατάστημα 
κοσμημάτων στο Κολωνάκι.

Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις, καλή γνώση 
αγγλικών. 

Σοβαρές προτάσεις. Υποχρεωτικό βιογραφικό στο 
e-mail: katramth@otenet.gr

Η Randstad Hellas για λογαριασμό εταιρείας πελάτη 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υπόδησης, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει: 

Υπεύθυνους καταστημάτων

Αρμοδιότητες / Responsibilities:  
•Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας  
του καταστήματος 
•Επίτευξη των οικονομικών στόχων  
του καταστήματος 
•Συντονισμός των εργαζομένων του καταστήματος 
•Εξασφάλιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών 
•Παραγγελίες/ ανεφοδιασμός

Προσόντα / Requirements:  
•Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης  
θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) 
ετών σε αντίστοιχη θέση στον χώρο της υπόδησης 
ή ένδυσης 
•Άριστες διοικητικές ικανότητες  
& προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ευχέρεια στην 
επικοινωνία 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών

Προσφορά / Offer:  
•Ανταγωνιστικός σταθερός μισθός 
•Μπόνους επίτευξης στόχων

Πληροφορίες / Information: Θα θέλαμε να σας ενη-
μερώσουμε πως μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοι-
νωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας http://www.randstad.gr/index.
php?pageid=55&pubID=5289d και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυνα-
μικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά 
για πάνω από δεκαπέντε έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην 
ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Ζητούνται 
Υπεύθυνοι καταστημάτων  

για τα καταστήματα  
της αλυσίδας στην Αττική 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης ομάδας 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού: εκπαίδευση, 
πρόγραμμα εργασίας 
•Ικανότητα στην επίβλεψη παραγγελιών, έλεγχος 
παραλαβών, διαχείριση αποθεμάτων 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών

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

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 πλήρη απασχόληση:

Πωλήτρια 
Παρασκευάστρια σάντουιτς

Εμφανίσιμη με προϋπηρεσία Περιστέρι. 

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία ανάλογη στην παρασκευή σάντουιτς 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο hr@apollonion-bakery.
gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις θα χει-
ριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Εταιρία ενδυμάτων αναζητά για το κατάστημα της 
στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης:

Πωλήτρια 

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει: 
•Σχετική εμπειρία σε πωλήσεις  
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
vm2@alouette.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 24

μηχανικού αυτοκινήτων ή σε θέση μηχανικού  
δικύκλων ή σε θέση ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων  
ή σε παρόμοια αντίστοιχη θέση τεχνικής φύσης

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση 
•Πενθήμερη εργασία 
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e mail: vasilis.michailidis@yahoo.com ή 
στο fax: 2310-214590.

Η Doppler SA, η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, 
κυλιόμενων σκαλών, parking lifts και ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση με κωδικό 
P/M 02 και τίτλο: 

Μηχανικός Παραγωγής 
για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς. 

Η θέση αναφέρεται στην τεχνική διεύθυνση.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστη γνώση τρισδιάστατου μηχανολογικού  
σχεδιασμού με χρήση 3D CAD προγραμμάτων  
(κατά προτίμηση Soliworks) 
•Άριστη γνώση διαδικασιών διαμόρφωσης  
λαμαρίνας (sheet metal processing) 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή

Εμπειρία και εκπαίδευση: 
•Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή συναφούς 
ειδικότητας (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγραμματισμό  
παραγωγής

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευγένεια 
•Οργανωτικότητα

Παρέχεται: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ιδιωτική ιατρική κάλυψη 
•Μεταφορικό μέσο από και προς την περιοχή  
της Θεσσαλονίκης

Αποστολή βιογραφικών στο e mail: kkhr@doppler.gr

Σχεδιαστής Βιομηχανικού Σχεδίου  
(IND.DSN)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή απόφοιτος 
τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων  
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σύρος) 
•Άριστη γνώση AutoCAD 2D & 3D καθώς επίσης 
και ΙΝVENTOR 
•Καλή γνώση microsoft office  
(Word-Excel-PowerPoint-Outlook) 
 •Άριστη γνώση αγγλικών 
•3ετή εμπειρία σε βιομηχανικό σχεδιασμό  
(μελέτη σχεδίαση) νέων προϊόντων και ικανότητα 
πρακτικής εφαρμογής 
•Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα  
διαχείρισης χρόνου και προγραμματισμού,  
εχεμύθεια

Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, 
συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, προοπτικές εξέλιξης. 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: hrmcvs140@gmail.com

logistics
Από βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικού με έδρα το 
Σχηματάρι Βοιωτίας, ζητείται: 

Υπεύθυνος Παραγωγής - Συντηρητής Μηχανών 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Μηχανολογικές γνώσεις 
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανία πλαστικών θα εκτιμηθεί 
•Γνώσεις οργάνωσης παραγωγής 
•Ηλικία έως 40 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
•Μεταφορικό μέσο

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
pantelgs@gmail.com. Τηλ: 2262059210,  
φαξ: 2262059623. 

Η εταιρεία Nef-Nef Α.Ε. με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, ζητά

Βοηθός αποθήκης

Περιγραφή θέσης: 
•Εκτέλεση παραγγελιών αποθήκης  
(picking + packing) 
•Παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων  
(φορτώσεις - εκφορτώσεις)

Απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις: 
•Άνδρας ηλικίας 25 έως 35 ετών 
•Μόνιμος κάτοικος περιοχής Αχαρνών  
ή παρακείμενων περιοχών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 
•Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: import@nef-nef.gr

Η Β. Καυκάς ΑΕ, η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο του 
ηλεκτρολογικού υλικού με 47 καταστήματα σε όλη την 
Ελλάδα, διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, 
φωτοβολταϊκών, βιομηχανικού υλικού και κτιριακών 
λύσεων, καθώς και δύο υπερσύγχρονες μονάδες πα-
ραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων. Συνεχίζοντας την 
ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της σε Αθή-
να και περιφέρεια, σύντομα πρόκειται να ανοίξει νέο 
κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη και αναζητά 
να το στελεχώσει με:

Αποθηκάριο 

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως θέσης  
θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες 
•Γνώσεις τεχνικών πωλήσεων 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών  
και πληροφοριακών συστημάτων 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  
στον κλάδο
Εάν επιλεγείτε για την θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να 
κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την εταιρική 
μας φιλοσοφία ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη εκπαί-
δευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού 
σας ρόλου. Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας 
εκπαίδευσης θα γνωρίσετε τη βασική δραστηριότητα 
όλων των τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική 
γκάμα και τις διαδικασίες της εταιρείας.
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας, παρακαλώ 
να μας αποστείλετε το cv σας με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@kafkas.gr

Εμπορική εταιρία ζητά να προσλάβει:
Αποθηκάριο

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΙΕΚ 
•Εμπειρία στη διαχείριση αποθηκών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β
Αρμοδιότητες: 
•Χωροταξική διευθέτηση αποθήκης 
•Picking 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Παραλαβές / φορτώσεις
Η εταιρία προσφέρει αποδοχές αναλόγως προσόντων 
και προοπτικές ανάπτυξης σε άριστο περιβάλλον ερ-
γασίας. Το email στο οποίο θέλουμε να αποσταλούν 
τα βιογραφικά είναι: s.stavrinos@molinari.gr.

ΦΥΛΑΞΗ 
Φύλαξη παιδιών

Σκοπός: Ζητείται προσωπικό με μητρική γλώσσα τη 
ρώσικη για τη φύλαξη παιδιών ως οικόσιτο προσωπικό 
με δυνατότητα παραμονής στο εξωτερικό για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Επιθυμητά προσόντα:  
•Προγενέστερη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος ανώτερης σχολής

Χαρακτηριστικά:  
•Επικοινωνιακή 
•Χαρούμενη, ευέλικτη, ευχάριστη προσωπικότητα 
•Μη καπνίστρια

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
housecv15@gmail.com

Βιομηχανική εταιρία με έδρα την Χαλκίδα ζητάει να 
προσλάβει: 

Φύλακα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια security σε ισχύ 
•Ηλικία μέχρι 25 ετών  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετών 
•Καλή γνώση αγγλικών

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τα ξενοδοχεία Amilia Mare & Paradise 
Village στη Ρόδο, να καλύψει τη θέση: 

Food & Beverage Manager 
κωδικός θέσης «FBMR»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής Διοίκησης Τουριστικών  
Επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel  
& budgeting) 
•Έλεγχος της λειτουργίας των Επισιτιστικών  
τμημάτων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων  
με σκοπό την αύξηση του τζίρου 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει  
τη σωστή λειτουργία των τμημάτων  
•Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει 
στρατηγική 
•Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές  
προδιαγραφές της εταιρείας 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες  
στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες τους 
•Ηλικία από 35 έως 38 ετών

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας 
προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου  
του ξενοδοχείου (για τους εκτός Ρόδου υποψηφίους)

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία δηλώνοντας 
τον κωδικό: [http://aldemarformsen.applymycv.gr/
mainsite/careers.html] . Τα στοιχεία των αιτήσεων 
θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει 
μόνο με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

Τo Sikyon Coast Hotel & Rerort στο Ξυλόκαστρο 
Κορινθίας, ζητεί για την σαιζόν 2016:

Προσωπικό για Service

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή 
η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5*  
ή σε πολυτελή εστιατόρια

Για αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
hr.sikyoncoast@gmail.comή στο φαξ: 27430 25432.

To Oia Mare Villas στην Οία Σαντορίνης, ζητά να 
προσλάβει για την περίοδο 2016 άτομο για την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Προετοιμασίας Πρωινού

Απαραίτητα προσόντα:  
•Απόφοιτος Σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 
•Άριστη γνώση της αγγλικής Γλώσσας 
•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 των προσόντων 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
oiamarevillas2@hotmail.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Andronis Exclusive αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της: 

Σερβιτόρους

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση 
σε Boutique ξενοδοχεία 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 

•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Ασφάλιση| 
•Διαμονή και διατροφή

Παρακαλώ όπως αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα, στο e-mail: gfilippidis@andronisexclusive.com

Dimitra Beach Hotel, based in Kos Island for the 
summer season 2016, is seeking a: 

Food & Beverage Manager 

Requirements: 
•Hotel/Tourism degree 
•5 years work experience in 5* hotel as F&B 
manager 
•Excellent organization, communication  
& presentation skills 
•Excellent PC skills 
•Excellent knowledge of english and of another 
language

We are looking for a person: 
•To be very well familiar with 5* all inclusive 
concept and HB concept 
•To be capable to design and organize in detail 
hotels’ existing F&B outlets as well  
as new F&B outlets 
•To be capable to organize excellent service  
in all F&B department 
•The company offers a competitive salary package 
and excellent working environment.

Please sent your cv: info@michelangelo.gr

Για τη σεζόν 2016, το Delphi Beach Hotel είναι ένα 
πλήρως ανακαινισμένο 4* ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Στερεάς Ελλάδας πάνω στην παραλία του Κορινθιακού, 
δυναμικότητας 450 ατόμων με εποχική λειτουργία ως 
γαλλικό club all-inclusive. Εδώ και σχεδόν πενήντα 
χρόνια λειτουργίας η εταιρία πρωτοστατεί στην Φιλο-
ξενία σε όλες τις μορφές της και οδηγεί τις εξελίξεις 
της ξενοδοχειακής τέχνης. Η συνταγή είναι απλή, και 
την λέμε ....είναι θέμα ανθρώπων.... 

Ακολουθώντας την αναπτυξιακή της πορεία η εταιρία 
αναζητεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της νέα 
ταλαντούχα, δημιουργικά και δυναμικά στελέχη για 
την σεζόν 2016 στη θέση του:

Chef/ Sous Chef

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι γνώστης  
της μοντέρνας κουζίνας τύπου μπουφέ  
να διακατέχεται από πάθος για την μαγειρική τέχνη 
και ενημερωμένος για τις καινούργιες τάσεις  
της γαστρονομίας 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε τουλάχιστον  
4* ξενοδοχείο και ανάλογης δυναμικότητας. 
•Γνώστης των ευρωπαϊκών κανονισμών (HACPP) 
για την υγιεινή και ασφάλεια της κουζίνας. 
•Ηγετικές ικανότητες και επικοινωνιακές  
δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση  
του τμήματος της κουζίνας 
•Ομαδικό πνεύμα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα 
και αποφασιστικότητα για την επίτευξη ποιοτικών 
και οικονομικών στόχων.

Τι προσφέρουμε: 
•Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον: φιλικό  
για την άμεση ένταξη και προσαρμογή 
•Εργασία από Απρίλιο έως και Οκτώβριο  
(δυνατότητα εργασίας όλο τον χρόνο) 
•Διαμονή και διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.lavdas@
delphibeach.gr. Τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα.

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

Κοπέλα για μπουφέ  
για το pool bar

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία στην ίδια ή παρόμοια θέση  
τουλάχιστον 2 ετών. 
•Καλή γνώση παρασκευής ροφημάτων (καφέδες, 
χυμούς, milk shake κλπ), ποτών και cocktail 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης γλώσσας επιθυμητή 
•Ικανότητα οργάνωσης του χώρου εργασίας  
και καθαριότητας για την επίτευξη της άρτιας  
λειτουργίας του τμήματος 
•Ορθή χρήση των υλικών και των μηχανημάτων 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 



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

Ζαχαροπλάστη
Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής  
Ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης 
και λειτουργίας του τμήματος 
ζαχαροπλαστικής 
•Ευελιξία στο ωράριο  
εργασίας & προσαρμοστικότητα 
σε απαιτητικές καταστάσεις 

•Γνώση διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας  
& ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την εργασία σε καταστήματα 
υγειονομικού χαρακτήρα

Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Οργάνωση, επίβλεψη,  

σχεδιασμός όλων των εργασιών 
για την παραγωγή ειδών  
ζαχαροπλαστικής

Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στεί-
λουν το βιογραφικό τους στο ακό-
λουθο e-mail: hr@estiabakery.gr

Η εταιρεία VIOKEF S.A. είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία κατασκευής φωτιστικών για περισσότερο 
από 50 χρόνια. Ενισχύοντας συνέχεια το εμπορικό της τμήμα με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
πελατών της, αναζητά νέα και δυναμικά άτομα να καλύψουν την παρακάτω θέση εργασίας:

Στέλεχος Πωλήσεων & Customer Service
Περιγραφή εργασίας: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων της εταιρείας σε συγκεκριμένες περιοχές στόχους μέσα από επικοινωνία, 
follow-up και επισκέψεις σε πελάτες. 
•Δημιουργία προσφορών, αποστολή, παρακολούθηση, επικοινωνία και follow-up. 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών και διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Σπουδές ΑΕΙ η ΤΕΙ σε Διοίκηση επιχειρήσεων/Οικονομικά /Marketing. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση Πωλήσεων για τουλάχιστον για 3 έτη. 
•Άριστη γνώση H/Y και ειδικά MS office (Πιστοποίηση ECDL Core). 
•Άριστη γνώση αγγλικών και δεύτερη ξένη γλώσσα κατά προτίμηση Ιταλικά. 
•Ηλικία έως 35 ετών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις η ανάλογη θέση. 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες. 
•Ανάπτυξη άριστων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με πελάτες και συναδέλφους  
συνεργαζόμενων τμημάτων εντός εταιρείας.

Προσφορά: Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail:etoima@viokef.com

Η εταιρία «Γευσήνους ΑΒΕΕ» ζητά: 

Τεχνολόγο τροφίμων

Project Delivery Support Engineer  
(PDSE - 1508)

Description: At Qualco we make software and offer high value business services for the Credit & Debt 
Management industry. With offices in Athens, UK and France, we serve over 70 clients in more than 11 
countries and we keep growing! We are looking for a young, self- motivated engineer with Microsoft 
SQL Server programming skills to join our Project Delivery team, and provide high quality technical 
support to our rapidly growing client base. You will be working closely with our internal teams, Software 
Developers, Project Managers and Business Consultants as well as with our clients, to identify and 
timely resolve issues for our software products to achieve a high level of client satisfaction. You may 
also be required to be on-call on a rotating basis.

Additionally you should: 
•Understand our products functionality and client adaptations to investigate and provide 
workarounds when needed; 
•Support clients’ daily operations and resolve critical issues; 
•Take ownership of technical issues and work with our Development team to resolve more advanced 
issues when necessary; 
•Resolve escalated customer complaints without the need of team lead intervention; 
•Document troubleshooting and problem resolution steps; and 
•Participate in providing training internally or to clients as required

Requirements:  
To be considered you should have: 
•University degree in Computer Science or a relevant field of study; 
•Good knowledge of T-SQL (MSSQL 2005+), Microsoft ETL tools and IIS (6.0 and 7.0). 
•Good knowledge of relational data models, databases and related concepts; 
•Client facing with excellent phone manner; 
•High level of ownership and attention to detail; 
•Aptitude to learn new technologies and skills; 
•Team Spirit and passion for results; 
•Firm command of the english language and good verbal and written communication skills

Benefits:  
On top of challenging work and a competitive salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications, and books

Your race, gender identity and expression, age ethnicity or disability make no difference in Qualco. We 
want to attract, develop, promote, and retain the best people based only on their ability and behavior. 

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send a 
detailed cv: http://qualco.workable.com/jobs/106876 including the job code in the subject line.

H Ci Viocare, a high technology company occupied in the fields of Health and Sports Innovation, Prosthetics 
and Orthotics is looking for a responsible

Finance and Executive Assistant to CEO 
To provide personalized secretarial and financial administrative support in a well-organized and timely 
manner.

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel Villas & Spa στον Αγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά επαγγελματίες 
με ανάλογα προσόντα και εμπειρία για να στελεχώσουν το δυναμικό του ξενοδοχείου και να προσφέρουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενούς μας για την για την καλοκαιρινή περίοδο 2016. 

Cost Controller - Αποθηκάριος
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο 5 
αστέρων 
•Γνώση προγράμματος Protel

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 

•Διαμονή σε δίκλινα η τρίκλινα δωμάτια 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση  
με προπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

Υπεύθυνο βραδινής βάρδιας 
τμήματος παραγωγής. 

Προφίλ υποψηφίου:  
•Πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων 

•Τρία (3) έως πέντε (5) έτη  
προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση σε οργανωμένο π 
εριβάλλον βιομηχανίας 

•Δυναμική προσωπικότητα με 
εμπειρία στην διοίκηση ομάδας

Αποστολή βιογραφικών σημειω-
μάτων στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την 
κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα: 

 Μarketing & Προωθητικές Ενέργειες  
(κωδ. Μ&ΠΕ)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Τρία (3) έτη προϋπηρεσίας στον χώρο του Marketing και των προωθητικών ενεργειών  
για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή εναλλακτικά σε τομείς όπως του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,  
της διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, των δομικών υλικών κ.λ.π. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet) 
•Άριστη γνώση χειρισμού CRM 
•Άριστη διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας 
•Εξοικείωση με τις πλατφόρμες των social media(Twitter, Linkedin, facebook) 
•Γνώση χειρισμού Google ads, Google analytics

Περιγραφή Θέσης: Προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων - ανάπτυξη νέου πελατολογίου - υποστήριξη 
τμήματος πωλήσεων- διαχείριση προωθητικών ενεργειών - προετοιμασία διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέ-
σεων, υποστήριξη χορηγιών - σύνταξη δελτίων τύπου - διαχείριση & επικαιροποίηση εταιρικής ιστοσελίδας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας - αποστολή βιογραφικών: prekete.katerina@gmail.com.  
Υπόψη κα. Αικατερίνη Πρεκετέ. 

Responsibilities:  
•Act as the point of contact between  
the manager and internal/external stakeholders 
•Coordinate inbound and outbound communication 
and manage daily and travelling schedule  
and arrangements 
•Produce reports, presentations and briefs  
and maintain office filling system 
•Manage banking, purchasing and payments 
processes 
•Manage back up procedures of stockbroking 
activities and be available for relevant 
communication with partners located in the USA.

Additional Job Functions:  
•Assist with annual audit processes 
•Perform other miscellaneous duties  
as assigned my management

Requirements:  
•Minimum 2 years of proven working experience 
as finance and/or personal assistant 
•Very fluent in verbal and written english 

•Knowledge of office management systems  
and procedures 
•MS Office proficiency 
•Outstanding organizational and time 
management skills 
•Up-to-date with latest internet functions  
and social media 
•Ability to multitask and prioritize daily workload 
•Ability to communicate effectively both orally 
and in writing with employees and external 
contacts, while maintaining confidentiality  
in all related discussions 
•Knowledge of accounting practices and 
regulations. 
•Finance and or PA diploma or certification 
would be considered an advantage

We offer competitive salary, excellent working 
environment and growth opportunities.

Interested candidates fulfilling the above 
criteria shall send their updated resumes to: 
info@hciviocare.com
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

•Επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη 
εμφάνιση 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Διαμονή 
•Δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον

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

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα 
αναζητά: 

Παρασκευαστή παγωτού 

Πλήρης απασχόληση, για τις ανάγκες λειτουργίας 
του νέου καταστήματος. 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.  
•Εξειδίκευση στην μηχανή παραγωγής Cattabriga 
Effe θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 

Αποστολή βιογραφικών με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία και κωδικό θέσης GL1 στο:jobs@ateneo.gr

Ξενοδοχείο πολυτελείας Castello Boutique resort 
& spa, Σίσσι Λασιθίου 

Chef cuisine

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχεία πολυτελείας  
(μαζική εστίαση και a la carte)  
•Απόφοιτος / η τουριστικής σχολής 
•Έμπρακτη εμπειρία στις κοστολογήσεις,  
παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες  
αποθήκευσης-συντήρησης των τροφίμων 
•Άριστη γνώση στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας 
των τροφίμων 
•Δυναμική προσωπικότητα με υπευθυνότητα 
•Άριστη ικανότητα διαχείρισης και εκπαίδευσης 
ανθρώπινου δυναμικού 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με ικανότητες  
επικοινωνίας και διοίκησης 
•Ευχάριστη και επαγγελματική εμφάνιση -  
συμπεριφορά
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις στην ζαχαροπλαστική τέχνη
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Διάθεση για προσφορά 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία και προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικός μισθός αναλόγως προσόντων,  
σε ένα άνετο εργασιακό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
kasmirlis@castellohotels.com με πρόσφατη  
φωτογραφία και συστάσεις. 

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά: 
Ζαχαροπλάστη

Με παράλληλη εργασία σε θέση πώλησης (πλήρης απα-
σχόληση) για τις ανάγκες λειτουργίας του καταστήματος. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Αποστολή βιογραφικών με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία και κωδικό θέσης ΑΤ1 στο: jobs@ateneo.gr

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Atlantica Hotels & Resorts, 
αναζητεί την παρακάτω θέση για πρακτική άσκηση στα 
ξενοδοχεία της στην Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο 
και Κω για την τουριστική περίοδο 2016:

Food & Beverage 
(Επισιτιστικά Τμήματα)

Προσόντα: 
•Φοίτηση σε τουριστική σχολή (ΙΕΚ, ΤΕΙ) και έτος 
που επιτρέπει την πρακτική άσκηση  
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση γερμανικών ή/και ρωσικών  
θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα 
•Γνώση Η/Υ 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Επίδομα πρακτικής βάση ισχύουσας νομοθεσίας 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: mkoutrouli@atlanticahotels.com. 
Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους 
όπου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Le Ciel is a brand new yet very popular luxurious 
events venue in Santorini. We are looking for a: 

Venue Manager 

You are the right candidate if you: 
•Speak and write fluent english (any additional 
language will be considered as an asset). 
•Have excellent communication  
and organizational skills. 
•Are customer service oriented. 
•Are good at coordinating and encouraging people. 
•Have previous experience in management. 
•Hospitality industry or f&b experience  
will be appreciated. 
•Are willing to relocate (5 months in head office  
in Athens and 7 months in Santorini).

Send us your cv with a recent photo at: 
hr.leciel@gmail.com

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Lesante Luxury Hotel 
& SPA, επιθυμεί να προσλάβει:

Housekeeping Manager

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία 2-4 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
η γνώση δεύτερης 
•Γνώση λειτουργίας τμήματος laundry 
•Δυνατότητα προσαρμογής στα λειτουργικά  
πρότυπα και τον τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου 
•Προσήλωση στην επίτευξη των ποιοτικών  
και οικονομικών στόχων της επιχείρησης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ομαδικότητα - πνεύμα συνεργασίας

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

Oι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικά 
τους στο e-mail: fbmanager@lesante.gr

To ξενοδοχείο Imperial Med στην Σαντορίνη επιθυμεί 
να εντάξει στο δυναμικό της για την περίοδο 2016:

Υπεύθυνο κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 4* 
•Καλή γνώση αγγλικής

Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του τμήματος 
•Δημιουργεί, καθορίζει, επιβλέπει και υλοποιεί  
το πλάνο εργασιών

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητες καλής επικοινωνίας με τον πελάτη  
και επίλυση τυχόν προβλημάτων

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & Συνεχής εκπαίδευση 
•Διαμονή και φαγητό

Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com

Από ξενοδοχείο πολυτελείας στην Σαντορίνη ζητείται 
για άμεση πρόσληψη:

Καμαριέρα

Aπαραίτητα προσόντα: 
•2ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο email: 
info@pegasussuites.com

Ξενοδοχείο της Σαντορίνης αναζητάει:

Υπάλληλος  
για τη νυχτερινή βάρδια της υποδοχής 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία 
•Άμεση πρόσληψη 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Θα εκτιμηθεί 2η γλώσσα

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-

μείωμα μαζί με φωτογραφία στο e-mail: careers@
aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
του κάθε ατόμου.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts αναζητά 
για το ξενοδοχείο Amilia Mare / Paradise Village 
στην Ρόδο:

Βοηθό Προϊστάμενης Ορόφων 
(κωδ. RΗΚ)

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση Η/Υ (MS office) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Θα προτιμηθεί η εντοπιότητα 

Προσφέρονται: 
•Επαγγελματική εξέλιξη & συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία, στο website της εταιρίας: 
http://www.aldemar-resorts.gr/EN/Career/Job%20
openings/.

Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχείο 5* στην 
Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, ζητά για τη σαιζόν 2016:

Guest Service Assistant  
με άριστη γνώση γαλλικών ή γερμανικών

Απαραίτητα προσόντα:  
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 σαιζόν  
σε ξενοδοχειακή μονάδα σε τμήμα front office  
ή guest relations / guest service 
•Άριστη γνώση γαλλικών ή γερμανικών 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΣΤΕ

Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν:  
•Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις ανεξαρτήτως 
κλάδου 
•Επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας (ιταλικά, ρωσικά)

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: Loula.
metaxa@cretamaris.gr

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει:

Hostess  
(γερμανόφωνη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση γερμανικής και αγγλικής γλώσσας 
•Τουριστική εκπαίδευση 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr. 

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

Υπάλληλους Τμήματος Concierge 
(Code: CRG) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση  
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή στην Επικοινωνία  
ή Ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά 
επαγγέλματα 
•5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητα 
σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες  
τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση ρώσικων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση Ιταλικών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

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

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

Reservations Agent

Απαιτούμενα προσόντα:  

•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης Τουριστικής σχολής 
της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* αστέρων 
•Αρίστη γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος 
protel και διαχείρισης κρατήσεων μέσω  
IDS/GDS 
•Άριστη γνώση και χειρισμό Η/Υ, MS office suite 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή μίας δεύτερης 
γλώσσας ( η γνώση της γερμανικής ή ιταλικής )  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Να παρακολουθεί τις on line δραστηριότητες  
του ανταγωνισμού σχετικά με την στρατηγική  
και την πολιτική τιμών του 
•Ικανότητα ανάπτυξης, εγκατάστασης, ενημέρωσης 
και παρακολούθησης των on line κρατήσεων 
•Ικανότητες πώλησης και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε social media, yield revenue 
management analysis, εβδομαδιαίες, μηνιαίες 
αναφορές και στατιστικές προβλέψεις 
•Συνεργάσιμος/η, επαγγελματική συμπεριφορά, 
ευχάριστη προσωπικότητα
Η εταιρία προσφέρει: 
•Εποχιακή απασχόληση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Διαμονή και σίτιση 
•Δυνατότητα επέκτασης της απασχόλησης,  
ευκαιρίες εξέλιξης 
•Όλες οι αιτήσεις διαχειρίζονται με απόλυτη  
εμπιστευτικότητα.
Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται 
από πρόσφατη φωτογραφία.Oι ενδιαφερόμενοι να 
αποστείλουν βιογραφικά τους στο e-mail: manager@
aphrodite-mykonos.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for our managed hotel 
in Metsovo, professional for the position of 

Spa Therapist Metsovo 

Responsible for carrying out treatments to deliver 
an excellent. Spa Guest experience while achieving 
desired spa sales revenue targets. 
Qualifiscations:  
•3-4 years minimum experience as Spa Therapist 
in a Spa operation, preferably in a Luxurious 
Boutique Hotel or a Spa resort. 
•Excellent command of both english and Greek 
language is essential. 
•Exceptional customer care and communication 
skills. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer 
-oriented. 
•Excellent grooming standards. 
•Innovative and creative. 
•Team work spirit.

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain team, 
please click http://www.hotelbrain.youtect.com/public/ 
to visit the HotelBrain Career Portal and submit your 
cv. All applications will be treated in the strictest 
confidence. CV’s with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration.

Τεχνήτια Περιποίησης Άκρων 
Θεσσαλονίκη 

Κέντρο περιποίησης και ομορφιάς, με έδρα το κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει για 
πλήρης/μερική απασχόληση τέσσερις (4) τεχνίτριες 
περιποίησης άκρων.
Προφίλ υποψήφιων:  
•Άριστες γνώσεις μανικιούρ-πεντικιούρ 
•Τεχνητά νύχια, Nail Art 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο κλάδο 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική 
παρουσία
Επιθυμητά προσόντα:  
•Γνώσεις αποτρίχωσης με κερί 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Κάτοχος κάρτας ΟΑΕΔ
Η εταιρία προσφέρει:  
•Σταθερό μισθό 
•Ασφάλιση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσληψη

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nailspa.
thessaloniki@gmail.com με πρόσφατη φωτογραφία. 



H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφω-
νικής εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για απασχόληση σε προώθηση ασφαλιστικών 
συμβολαίων αυτοκινήτου:

Εκπροσώπους τηλεφωνικών πωλήσεων ασφαλειών  
για πλήρη απασχόληση

Η Alphanetrix Συστήματα Υπολογιστών ΕΠΕ δυναμικά ανερχόμενη εταιρία Πληροφορικής επιθυμεί 
να καλύψει την παρακάτω ειδικότητα:

Presales Engineer - IT Administrator
O κατάλληλος υποψήφιος που θα ενταχθεί στο τμήμα της Alphanetrix θα είναι υπεύθυνος για: 
•Τον σχεδιασμό και την ανεύρεση λύσεων για κάλυψη αναγκών Presales βοηθητικά  
στο τμήμα πωλήσεων 
•Την υποστήριξη της εσωτερικής υποδομής στην εταιρία και την εγκατάσταση -  
υποστήριξη των έργων σε πελάτες της εταιρίας. 
•Την εξυπηρέτηση των πελατών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του Τμήματος Πωλήσεων και της Διεύθυνσης και 
θα πρέπει να είναι οργανωτικός και μεθοδικός. Πολύ σημαντικό είναι να έχει εμπειρία σε ανάλογη θέση 
για την άμεση ανταπόκριση του σε υφιστάμενα θέματα και εργασίες.

Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προσόντα: 
•5+ χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα εταιριών πληροφορικής 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση λογισμικού και συστημάτων Microsoft, Cisco, Vmware, Dell, HP κλπ. 
•Πιστοποιήσεις - Certifications στα αντίστοιχα θέματα που αναφέρθηκαν παραπάνω θα εκτιμηθούν

Η εταιρεία παρέχει πέρα των ανταγωνιστικών αποδοχών, σημαντικές προοπτικές εξέλιξης σε ένα 
δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
jobs@alphanetrix.gr

Επιθυμητά προσόντα:  
•Πιστοποίηση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τηλεφωνική  
προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών 
•Προϋπηρεσία 3-4 χρόνων στην  
ασφαλιστική αγορά (γνώση σε ασφάλειες  
αυτοκινήτου) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών - θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή 
και προφορική 
•Άνεση στον χειρισμό αντιρρήσεων -  
διαπραγμάτευση 

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός βάσει προϋπηρεσίας  
και πριμ αποδοτικότητας 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτική επέκτασης της συνεργασίας  
και μετά τη λήξη του 6μήνου  
Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου) 
και λεωφορεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους στη διεύθυνση hr@relate.gr] ή 
με fax: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό 
ΑΣΦ01-2015.

Account Manager  
Χανιά Ρέθυμνο - Κωδικός Θέσης: AccMgrCR0915 

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταικών, βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες Παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων. Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής 
παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες 
σε καθημερινή βάση. Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, καταρτισμένο ανθρώπινο δυνα-
μικό, 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: Ο / η account manager έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του πελατολογίου καθώς και 
της προώθησης των προϊόντων της εταιρείας. Ο / η account manager αναμένεται να έχει υψηλή απόδοση 
σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν τεθεί.

Υπευθυνότητες θέσης:  
•Επίτευξη ατομικών στόχων 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Προετοιμασία προσφορών 
•Άμεση συνεργασία με τα καταστήματα 
•Προετοιμασία αναφορών απόδοσης πωλήσεων  
Προφίλ υποψηφίου:  
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου αυτοματισμού 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2-4 έτη σε συναφές αντικείμενο 
•Προϊοντική γνώση ηλεκτρολογικού υλικού 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δυνατότητα ταξιδιών
Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας, αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση hr@kafkas.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Το καφεζαχαροπλαστείο ΑΤΕΝΕΟ στη Γλυφάδα αναζητά: 

Barista
Πλήρης απασχόληση, για τις ανάγκες  
λειτουργίας του νέου καταστήματος.   
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη.  

Αποστολή βιογραφικών με επισυναπτόμενη  
φωτογραφία και κωδικό θέσης RS1 στο:  
jobs@ateneo.gr

Prototype Development Engineer  
(Ref: BPDE 09/15)

The client: Our client, a leading multinational company, with innovative consumer products in the 
field of consumer goods that provide easy answers for everyday needs, is looking for a Prototype 
Development Engineer for its R&D center in Greece.

Position: The role of the incumbent will be to propose, develop and evaluate new metal part prototypes. 
Moreover, he/she will develop equipment or processes for producing metal prototypes for evaluation 
and real tests. Finally, he/she will be responsible of project management and/or task management of 
projects in the new parts design and prototyping sector in collaboration with other R&D departments, 
marketing and external collaborators.

Requirements: Candidates must possess a Mechanical or Materials Engineering degree, preferably 
at post graduate level. The position requires at least three years of experience in an industrial or 
laboratory environment especially with tooling creation. He/she might have been developing and designing 
mechanisms, metal machining, forming and joining operations. He/she will have ability to perform a 
variety of complicated tasks, ability to translate shopfloor “language” to scientific terms, dispose a 
wide degree of analysis and synthesis, project management and presentation skills. Candidates must be 
able to review testing reports analyze and present them, in order to make design engineering decisions 
for part/product development. Moreover he/she should possess high level of CAD/CAM design skills 
– preferably PTC/Creo and understand the R&D develop stages. Candidates must also have strong 
project management experience, with proven success record, in order to plan, track, execute and 
follow-up project tasks. Past experience should also include team collaboration and communication 
skills through global communication tools (web meetings, teleconferencing).

Remuneration: The company offers an attractive salary, bonus on specific targets and KPIs and other 
benefits. The position also offers excellent career prospects.

If you find the position interesting, please send your cv to cv@futuretrend.gr, stating the position 
Ref: BPDE 09/15.

Executive Secretary
•Strong communication and project management skills 
•Excellent command of English and Greek with proven communication skills (both written and oral) 
•Fluency in more foreign languages is welcome 
•Negotiation and sales skills 
•Excellent Computer skills (MS Word, Excel, PowerPoint, social media) 
•Flexibility on changing priorities on a daily basis. 
•Proven secretarial experience   
Previous experience in the hospitality or tourism industry will be considered as an asset. 

Based in Athens: We expect our team to learn quickly, apply prior knowledge to current situations, 
solve problems, manage time, prioritize tasks, and communicate well with customers.

Recent photo is required. Interviews will be conducted in both english and greek, gvasilo13@gmail.
com site: www.mlv.villas

Το εστιατόριο «ελαίας γη» στη Πολιτεία επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρους / ρες & Βοηθούς 
για 3-4ήμερη εργασία

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε  
ανάλογη θέση 
•Γνώση αγγλικών, θα εκτιμηθεί 

επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας 
•Ευχέρεια στη επικοινωνία  
και πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση  

και συμπεριφορά  
Αποστολή βιογραφικών  
σημειωμάτων στο ακόλουθο 
e-mail: info@eleasgi.gr

Android Engineer (QA04)
•Αν έχεις πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση  
Πολυτεχνικής σχολής) 
•Αν έχεις πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Αν είσαι 25-45 ετών 
•Αν γνωρίζεις το λειτουργικό  

σύστημα Android σε βάθος
Στείλε μας το βιογραφικό σου και μια επιστολή 
max εκατό 100 λέξεις στο mail@mls.gr εξηγώντας 
μας, γιατί εσύ θα κάνεις τη διαφορά! Κωδικός 
θέσης: QA04. Τύπος απασχόλησης: Πλήρης
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχειρήσεων 
για τη στελέχωση μεγάλης μονάδας διεθνούς 
ομίλου στην Αθήνα με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: patras192@yahoo.gr, κoς Πάτρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για τη διαχείριση πολυχώρου 
στη Μεσσηνία, γνώστες αντικειμένου. Διατίθεται 
κατοικία. Τηλ: 210 8810109, κος Θεοδωρόπουλος.

Η TALIS S.A για λογαριασμό πελάτη - εταιρί-
ας συμβούλων, ζητά Υπάλληλο για τη θέση της 
Management Assistant. Απαραίτητα: επιθυμητή 
προϋπηρεσία, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων 
ή οικονομικά, άριστος χειρισμός Η/Υ. E-mail: 
cv@talis.gr, κωδ: Assistant.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Manager για μικρή αγροτουριστική 
μονάδα. Tηλ: 211 7054226, 6977 624741, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Υπάλληλος παρά το πλευρό 
Διευθύνοντος Συμβούλου ανωνύμου εταιρίας 
στην Κρήτη, για γρήγορη διεκπεραίωση εργασιών 
που θα του /της ανατίθεται. Βασικές γνώσεις 
λογιστικής, ευστροφία και σβελτάδα. Μισθός 
ανάλογος. E-mail: yiankriv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Διαγνωστικού Κέντρου 
με εμπειρία στο χώρο της υγείας, ικανότητες και 
επαγγελματικό ζήλο, προκειμένου να αναπτυχθεί 
ο κύκλος εργασιών και δραστηριοτήτων του δια-
γνωστικού κέντρου. Περιοχή ευρύτερου Πειραιά. 
E-mail: itzanis1@gmail.com, τηλ: 6937 352690.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρο διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού 
Ελέγχου, με διοικητικές ικανότητες και τεχνικές 
γνώσεις για εργοστάσιο πλεκτών ενδυμάτων 
στη Βουλγαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trikoplex.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες να αναλάβουν επιθεω-
ρήσεις υγιεινής και ασφάλειας, στην Ελλάδα για 
εταιρία Συμβούλων από Εξωτερικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: oratiosm@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου μάθησης, με απαραί-
τητη προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ (Voucher). Βιογραφικά στο 
e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνέταιρος χωρίς κεφάλαιο, με βα-
σικές γνώσεις επιχειρηματικότητας και διοίκη-
σης προσωπικού, με δυνατότητα πολυήμερων 
ταξιδιών στο Εξωτερικό. Τηλ: 210 8810109, 
κος Πανουσόπουλος.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά Διευθυντή 
με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ή Βοηθός Προέδρου ζη-
τείται από όμιλο εταιριών, ο οποίος θα αναλάβει 
ή θα συμβάλλει στην επιλογή - ανάθεση και έλεγ-
χο των Μanagers σε διάφορες ειδικότητες του 
ομίλου: Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@
gmail.com.

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

 

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραμματείς
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες Σερβιτόρες και νέες 
για υποδοχή, από κεντρικό cafe - bar στο Χα-
λάνδρι. Τηλ: 6957 259766, ώρες επικοινωνίας: 
μετά τις 14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΚΞΓ στη Νίκαια Γραμματέας - Υπεύ-
θυνη Γραφείου με απαραίτητη γνώση αγγλικών 
και Η/Υ. Πλήρης ασφάλιση. Ωράριο: 3:30-9:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: kaindro@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για σάρωση εγγράφων και 
καταχώριση δεδομένων, data entry/scanninig 
από εταιρία πληροφορικής, για πλήρη και μερική 
απασχόληση. Περιοχή Αθηνών. Βιογραφικά στο 
e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά άτομο έμπειρο 
για καταχώριση αιτήσεων σταθερής και κινη-
τής τηλεφωνίας cyta, wind. Έυκολη πρόσβαση, 
σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
6456304, 6944 059808.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ όμιλος ζητά νέα για να καλύψει κενή 
θέση γραφείου, σε νεοσύστατο τμήμα δημοσίων 
σχέσεων. Λυκειακή μόρφωση τουλάχιστον, καλή 
χρήση Η/Υ. Τηλ: 210 9237662.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητά Ρεσεψιονίστ 
για ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 8256403 - 4, ώρες 
επικοινωνίας: Τρίτη - Παρασκευή 09:00-14:00.

Η BEDA ABEE αναζητά Γραμματέα Προέδρου ΔΣ. 
Προσόντα: επαγγελματισμός, υπομονή, επιμονή, 
εμπειρία, οργανωτικές ικανότητες, γνώση Η/Υ, 

office, διαχείρηση παρακολούθησης εργασιών, 
μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα στην πράξη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@beda.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραμματειακή Υποστήριξη 
- λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απα-
ραίτητα προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες 
γλώσσες, χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@gatbounisbros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Γραμματέας εξωτερική για την 
γραμματειακή υποστήριξη εταιριών - ιδιωτών 
(δακτυλογραφήσεις, αλληλογραφία εξωτερικού, 
εισαγωγές, πληρωμές σε τράπεζες, εξωτερικές 
εργασίες). Αμοιβή κατόπιν συνεννόησης. Περιο-
χές πλησίον Αγίας Παρασκευής και μετρό. Τηλ: 
6933 098749.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από διαφημιστική εταιρία, 
για 6ωρη απασχόληση σε ευχάριστο περιβάλλον. 
Ωράριο: 10:00-19:00. Tηλ: 210 5228488.

Η ΑΛΦΑΝΕΤ Α.Ε ζητά να προσλάβει Γραματεία 
Πωλήσεων, για την καταχώρηση τηλεφωνικών 
παραγγελιών. Απαιτούνται: γνώση πληροφορικής, 
άριστη επικοινωνία και χρήση Η/Υ. Σταθερός 
μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@alfanet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανίας ζητεί νέα για Γραμματειακή 
Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων. Απαραίτητες 
γνώσεις αγγλικών, Microsoft Office και τηλε-
φωνικού κέντρου. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: export@brass-form.gr.

SHIP REPAIR company seeking for Executive 
Secretary, with 3 years of experience, higher 
degree, excellent english and computer skills. 
CVs: hr.shippingco@gmail.com.

AΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Γραμματέα, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, για πλήρη απασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΓΥ_10_2015.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από γραφείο στο κέ-
ντρο της Αθήνας, με γνώσεις Η/Υ, αγγλικών για 
ημιαπασχόληση. Ωράριο εργασίας: 17:00-21:00. 
Τηλ: 210 5200040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας σε εταιρία για πλήρες 
ωράριο, με άριστη γνώση Η/Υ, social media, 
αγγλικά και Γαλλικά. Απαιτούνται: υπευθυνότητα, 
ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@wastenwater.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γερμανόφωνοι /ες Υπάλληλοι Γρα-
φείου με μοναδικό προσόν την άριστη γνώση 
Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
spcsolution24@gmail.com, τηλ: 6971 852082, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για 4ωρη απασχόληση στη θέση 
της Γραμματείας φροντιστηρίου και Κ.Δ.Β.Μ. 
με άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία στο 
e-mail: ipodomi@yahoo.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ όμιλος ζητά νέα για να στελεχώσει 
κενή θέση αρχειοθέτησης και εξυπηρέτησης πελα-
τών. Μισθός βασικός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9237662.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Γραμματείας εμπορικού 
τμήματος. Άριστη γνώση της αγγλικής, χειρισμού 
Η/Υ (MS office, ERP, internet, e-mail), βασικές 
λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
kms.medical@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για μερική απασχόληση 
από λογιστικό γραφείο στη Χαλκίδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: express1_services@yahoo.gr.

ΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ζητεί Υπάλληλο Γραφεί-
ου για γραμματειακή υποστήριξη (τιμολογήσεις, 
διακίνηση, επικοινωνία με πελάτες, τήρηση αρ-
χείων, κλπ). Καλός χειρισμός της Ελληνικής και 
αγγλικής γλώσσας, MS οffice. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@kapelis.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Γραμματεία Πωλήσεων - Reception, 
για το κατάστημα της Αθήνας. Άριστη γνώση αγ-
γλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά με κωδικό 
ΠR στο e-mail: athensshowroom2@almeco.gr.

LOOKING for english Native Speaker with at 
least 2 years experience, as a Secretary in an 
educational organization requested for part time 
jobs from an IT company. CVs: jobs@epafos.gr.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ διοργάνωσης συνεδρίων ζητεί-
ται Συνεργάτης με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
έτη στο τμήμα γραμματειακής υποστήριξης των 
συνεδρίων, με γνώση κυρίως αγγλικών, γνώση 
προγραμμάτων MS office, panasoft. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretariat@prctravel.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με καταστήματα Franchise επιθυμεί 
να προσλάβει Receptionist, για τα καταστήματα 
της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: καλή 
γνώση CRM και προγραμμάτων excel, word. Ευ-
χάριστη και κοινωνική. Βιογραφικά στο e-mail: 
vxatzii@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλή γνώση αγγλικών 
και excel, από γραφείο εισερχόμενου τουρισμού 

στον Άγιο Δημήτριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
zerva@bbt.gr, τηλ: 210 9793510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Υποδοχής και Κρατήσεων 
με καλή γνώση αγγλικών, Η/Υ, απογευματινή 
τετράωρη, υπεύθυνη. Προηγούμενη εμπειρία 
θεωρείται προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@foodissues.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από εμπορική επιχεί-
ρηση, υποχρεωτικά άριστη γνώση Τουρκικών 
και αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gruppoparts.com, τηλ: 210 9270055, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΓΡΑΦΕΙΟ διαχείρισης ακινήτων ζητά νέα για 
Γραμματειακή Υποστήριξη, με καλή γνώση αγ-
γλικών και καλό χειρισμό Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.thanopoulos1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη από 
εταιρία επισκευών πλοίων, με γνώσεις autocad 
και πολύ καλή γνώση αγγλικών για γραφείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mata_sour@outlook.com.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με γνώση Η/Υ και δακτυλογράφη-
σης ζητείται για να αναλάβει ή να εργαστεί σε 
φωτοτυπικό κέντρο. Περιοχή Πλατεία Αττικής. 
Τηλ: 210 8830326.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου με πολύ 
καλές γνώσεις Γερμανικών. Καλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: premicallone@gmail.
com, τηλ: 6983 471077.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία γραμματειακής και 
λογιστικής υποστήριξης, για μόνιμη απασχόληση, 
με Γαλλικά, αγγλικά, MS office, internet, facebook. 
Tηλ: 210 9843274.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Γραμματέας με γνώση Η/Υ, 
internet στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 6909 109075, 
210 2845367.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη Λυκείου ή φοιτήτρια με 
ή χωρίς εργασία προϋπηρεσία, από εταιρία για 
5θήμερη πρωινή Υπαλληλική εργασία. Μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 210 3604376.

ΓΡΑΦΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας ζητά νέα, από-
φοιτη Λυκείου ή ανώτερης σχολής για το τμήμα 
αρχειοθέτησης. Πενθήμερο πρωινό ωράριο, μισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604376.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας εμφανίσιμη από δικηγορική 
εταιρία στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: 
agaphnos@otenet.gr, τηλ: 210 3625523.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με γνώσεις αγγλικών και 
χειρισμού Η/Υ, από θεραπευτήριο ομοιοπαθητικής. 
Περιοχή Δήμος Σαρωνικού. Τηλ: 6936 199952.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά νέους /ες για το τμήμα Δημοσί-
ων Σχέσεων, διαχείρισης site και Γραμματειακή 
Υποστήριξη. Τηλ: 210 6617285.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 Γραμματείς 
Manager, 1 άτομο για Yποδοχή και ένα άτομο 
για δημόσιες σχέσεις. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις 
Η/Υ, αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: pr@idplusmedia.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εσωτερική εργασία. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6944 940620.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για γραμματειακή υποστήρι-
ξη σε γραφείο εμπορικών συναλλαγών. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Τηλ: 6946 941663, 210 
5249189.

ΑΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Χαλάνδρι ζητεί-
ται Υπάλληλος Γραμματείας - Ταμείου. Απόλυτα 
απαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία στο χώρο της 
υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.
gr, τηλ: 210 6796141, κωδ: ΤΑΧ15.

 

marketing-Δημόσιες  
Σχέσεις-Διαφήμιση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για PR και άτομα για διορ-
γάνωση party - events, από κεντρικό cafe - bar 
στο Χαλάνδρι. Τηλ: 6957 259766.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Πωλητές με πολύ ενδι-
αφέρουσες υπηρεσίες στοχευμένης διαφήμισης/
marketing, προμήθειες 80%+, δυνατότητα υψηλών 
κερδών, προοπτικές καριέρας. Mερική ή πλήρης 
απασχόληση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. 
Ε-mail: christosliberis@gmail.com, τηλ: 6906 
225146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για δίκτυο, 
με δυνατότητα για υψηλές αποδοχές και καριέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: christosliberis@gmail.
com, τηλ: 6906 225146.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για πολύ 
ενδιαφέρουσες υπηρεσίες marketing/στοχευμέ-
νης διαφήμισης. Δυνατότητα υψηλών κέρδών, 
προοπτικές καριέρας. Mερική ή πλήρης απασχό-
ληση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. E-mail: 
christosliberis@gmail.com, τηλ: 6906 225146.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γνώστης της Γερμανικής γλώσσας 
για συνεργασία με επιχείρηση, με στόχο την 

επέκτασή της σε Γερμανόφωνους στην Ελλάδα-
κατοίκους Γερμανίας. Εργασία με χρήση μέσων 
ή κοινωνικής δικτύωσης. Τηλ: 2311 282734, 
ώρες επικοινωνίας: 9:00-9:00.

LOOKING for Marketing Manager for Pestemal.
gr. Copywriting for weekly press releases, 
newsletter social media, blog, promotional 
events. Responsible for branding-advertising, 
trade shows, company events. Fluent in english. 
CVs: info@pestemal.gr, tel: 6951 003066.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες με ικανότητες οργά-
νωσης για ανάπτυξη δικτύου. Άμεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήματα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Απαραίτητα: ειλικρίνια, θετικότητα, ολοκλήρω-
ση στόχων. E-mail: ch.fyssas@gmail.com, τηλ: 
6906 462262.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ bar της Θεσσαλονίκης ζητείται 
άτομο με δημόσιες σχέσεις για PR. Τηλ: 6946 
177682, κος Δημήτρης.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητούνται Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες για πλήρη ή μερική απασχόληση. 
Ωράριο ελεύθερο χωρίς αφεντικό και δεν αφορά 
ντήλερ - πλασιέ. Δωρεάν εκπαίδευση και συνεχή 
υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: gkskar@
yahoo.gr.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Διαφήμισης ζητείται από διαφη-
μιστική εταιρία με αντικείμενο τον τουρισμό, με 
δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας. Υψηλές 
προμήθειες και δυνατότητες εξέλιξης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ekfrasisep@gmail.com, τηλ: 
6932 288263.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Project Manager - Στέλεχος υλοποί-
ησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στον τομέα 
διαχείρισης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: en.dunamei.gr@gmail.
com, κωδ: Βιογραφικό Σημείωμα - Στέλεχος 
Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

LOOKING for Theater & Cinema Director and 
Costume Designer for E-commerce Development, 
for good command of the english language is 
necessary for both positions. CVs: giannoulatos@
theworkshop.pro.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Marketing από εταιρία Β2Β 
για συσκευασίες, πρώτες ύλες φαρμακοβιομη-
χανίας στην Αττική. Εξυπηρέτηση και επίσκεψη 
πελατών, παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευ-
τών εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, αγγλικά, MS 
office, άνεση στην επικοινωνία. E-mail: info@
mtcltd.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει 
Sales & Marketing Officer. Τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραί-
τητη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
assistant.manager79@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται 
Πωλητής Διαφήμισης. Απαραίτητη εμπειρία 
στον τομέα διαφήμισης σε εφημερίδα και site. 
Άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@karfitsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανθρώπινο δυναμικό για εργασία χωρίς 
προϋπηρεσία. Τηλ: 6978 960413.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για internet 
marketing με άνεση στην επικοινωνία, γνώσεις 
Η/Υ, internet και διάθεση για δουλειά. Ελεύθερο 
ωράριο, εκπαίδευση, προμήθεια ως 90%. Βι-
ογραφικά στο e-mail: eldapapas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για νεοσύστατο έντυπο, με 
όρεξη και πάθος για να αναλάβει τον τομέα του 
marketing - διαφήμισης, καθώς και να βοηθήσει 
σε άλλους τομείς. Αμοιβή επί ποσοστού των 
κερδών. Τηλ: 6943 541433.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την περιοχή Νέα 
Σμύρνη, οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελματίες, 
με προηγούμενη εμπειρία επιθυμητή. Προσφέ-
ρονται: υψηλές προμήθειες, διαρκής υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση, μοναδικό περιβάλλον 
εργασίας. Ε-mail: neasmyrni@aspis-realestate.
gr, fax: 210 9402148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Internet Marketing & Social Media 
Coordinator με γνώση των social media marketing, 
της Aγγλικής γλώσσας, corel και photoshop, 
google analytics, video editing, γνώση τεχνο-
λογιών web. Προϋπηρεσία 2 ετών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@artionrate.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά απόφοιτες /τους ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
στελέχωση θέσεων marketing και management. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Εκπαίδευση, γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. E-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990 κα Καρρά.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητεί μια νέα για Γραμματεία, 
για το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών, άριστη εμφάνιση και 
άριστη επικοινωνία. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, 
κωδ: ΔΗΜ.ΣΧ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 δραστήρια άτομα με γνώσεις 
internet, άνεση στην επικοινωνία προκειμένου 

να ασχοληθούν με τη δημιουργία της δικής τους 
επιχείρησης. Δεν αφορά πωλήσεις προϊόντων. 
Δωρεάν εκπαίδευση, συνεχής υποστήριξη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: io8nis@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται 
Marketing Sales για άμεση πρόσληψη. Προσό-
ντα: απαραίτητη εμπειρία στον τομέα διαφήμισης 
περιοδικών - εφημερίδων (λιανικό εμπόριο), 
άριστη εμφάνιση και επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: SALES.

 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία του-
λάχιστον πέντε ετών σε διπλογραφικά βιβλία, για 
πλήρη απασχόληση από εισαγωγική - εμπορική 
ΑΕ. στο Μενίδι. Βιογραφικά στο e-mail: hrcv.
company@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Διοικητικό Υπάλλη-
λο, για επικοινωνία με πελάτες, άριστη γνώση 
καταχώρισης και τιμολόγησης, Η/Υ, πρόγραμμα 
Κεφάλαιο, αγγλικά και προϋπηρεσία. Ε-mail: info@
efremoglou.gr, fax: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Γραμματειακή Υποστήριξη - 
λογιστήριο, από εταιρία στο Καλοχώρι. Απαραίτητα 
προσόντα: πολύ καλή χρήση Η/Υ, ξένες γλώσσες, 
χρήση Κεφάλαιο ERP. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@gatbounisbros.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στην Ηλιούπολη ζητά Βοηθό 
Λογιστή απόφοιτη Οικονομικού Πανεπιστημίου, 
ή ΤΕΙ λογιστικής για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη 
εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, πολύ καλή γνώση 
αγγλικών. Ε-mail: pzafiropoulossa@gmail.com, 
κωδ: ΒΛ171015.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άμεση συνεργασία απόφοιτο / σπουδαστή ΙΕΚ 
λογιστικής / διοίκησης επιχειρήσεων, για πρακτι-
κή άσκηση στο τμήμα λογιστηρίου. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Λογιστηρίου με πολύ καλές 
γνώσεις σχετικά με εταιρίες που τηρούν Γ’ κα-
τηγορίας βιβλία, για να αναλάβει το λογιστήριο. 
Bιογραφικά στο e-mail: hr.shippingco@gmail.com.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ σχολή δια βίου μάθησης ζητεί-
ται Εισηγητής Σεμιναρίων μηχανογραφημένης 
λογιστικής, πτυχιούχος λογιστικής, με γνώση 
εφαρμογών singular, softone, epsilonet και 
εκπαιδευτική εμπειρία για part time απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Γραμματείας εμπορικού 
τμήματος. Άριστη γνώση της αγγλικής, χειρισμού 
Η/Υ (MS office, ERP, internet, e-mail), βασικές 
λογιστικές γνώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: kms.
medical@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για μερική απασχόληση από 
λογιστικό γραφείο στη Χαλκίδα. Βιογραφικά στο 
e-mail: express1_services@yahoo.gr.

ΑΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ζητά Βοηθό Λογιστηρίου 
με 3ετή προϋπηρεσία και γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: xgrias@
atalantamarine.com.

Η NIKOLIDAKIS GROUP ΑΕ ζητά Βοηθό Λο-
γιστή απόφοιτο Οικονομικού Πανεπιστημίου, 
ή ΤΕΙ λογιστικής με καλή γνώση αγγλικών 
για full time εργασία. Επιθυμητή εμπειρία σε 
βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
fd@nikolidakisgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ταινιών ζητά νέα, ευχάριστη, 
υπεύθυνη, συνεπής για Γραμματεία - διεκπεραίωση 
εργασιών λογιστηρίου. Απαραίτητα απόφοιτος 
ΙΕΚ-ΤΕΙ, άριστα αγγλικά, στοιχεία λογιστικής, 
Η/Υ. Ευέλικτο ωράριο. Tηλ: 210 6141950, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-15:00, κα Γεωργία.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα Βοηθό Λογιστή από-
φοιτη Οικονομικού Πανεπιστημίου, ή ΤΕΙ λογιστικής 
για μόνιμη 6ωρη καθημερινή εργασία. Απαραίτητη 
εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: logpr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου απόφοιτος Οικο-
νομικών, για εργασία σε λογιστικό γραφείο (όχι 
εξωτερικές εργασίες), στην περιοχή της Κυψέλης. 
Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ, lower, excel. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr_asimog@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με πενταετή εμπειρία 
σε διπλογραφικά βιβλία και του ERP ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
για όμιλο εταιριών. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.intzidis@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α΄ τάξης με δεκαετή εμπει-
ρία σε διπλογραφικά βιβλία για όμιλο εταιριών. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.intzidis@cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από το τυροκομείο 
Αρβανίτη, στην περιοχή της Νεοχωρούδας για 

Μικρές αγγελίες εργασίας



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

Υπεύθυνος Παραγωγής

Η Euromedica, γενική κλινική Δωδεκανήσου, ζητά: 

Τεχνολόγο Ραδιολόγο-Ακτινολόγο  
Απόφοιτο του τμήματος - ΤΕΙ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@euromedica-rhodes.gr

Customer and Brand Manager Pharmaceuticals
Our client, an internationally leading pharmaceutical company, wants to hire a Customer and Brand 
Manager for its Hepatitis product-line. The ideal candidate should hold a University Degree preferably 
in Health Sciences, up to 45 years old, with experience including about five years in marketing Hepatitis 
products. Alternatively, executives with experience in the Specialty Care therapeutic area (e.g., GI, 
Immunology) will also be considered.
The incumbent should reflect drive, energy, flexibility, adaptability, result-orientation and “out-of-
the-box” thinking. He/she should be team-spirited, co-operative, open to constructive critique, able 
to establish constructive relations with KOLs and be good at handling numbers.
The company offers attractive remuneration package, pleasant work environment and growth prospects. 
Candidates who meet the above prerequisites should forward their CVs, quoting reference code CP/
HEP/DK, athens@amrop.gr

Η SABO S.A., ένας από τους δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στο τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών 
κατασκευών και μελετών στην Ελλάδα και διεθνώς, στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των 
δραστηριοτήτων και έργων του, ζητά να προσλάβει:

Μηχανικό για επιτελική θέση σε μεγάλη Τεχνική εταιρία
Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι 
•Άριστη γνώση Δημοσίων έργων (δημοπρασίες, πτυχίο, λογαριασμούς, ΑΠΕ) 
•Δεκαετή κατ’ ελάχιστο εμπειρία επίβλεψης και διοίκησης σε δημόσια και ιδιωτικά έργα 
•Άριστη γνώση επίβλεψης-κατασκευής Δημόσιων έργων από την δημοπρασία μέχρι την παράδοση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας - γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων 
•Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Πρωτοβουλία και ικανότητα εργασίας σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dtsokos@sabo.gr

Mobile Applications / R&D Software Engineer  
JOB ID:MOB-1015

We’re looking for a motivated individual to work as native mobile application developer. You will be 
responsible for developing and updating the company’s products for mobile device platforms. You 
will be involved in all aspects of application development from UI design and implementation to the 
underlying application logic and interfacing with server components.

You must have:  
•At least 2 years working experience on native mobile application development 
•Demonstrable native mobile application development expertise in at least one of the major mobile 
platforms: 
•Apple iOS 
•Google android  
•Experience with mobile application development concepts such as multi resolution  user interface 
design and mobile UX •Considerations 
•Experience in designing and integrating with rest backend service APIs. Experience in development 
of backend API services will be considered a plus 
•Ability to convert functional requirements and creative mockups designs into implementations 
including building user interfaces 
•Some familiarity with web development technologies HTML5, Javascript, CSS and  AJAX 
•Understanding of streaming media formats for audio/video and  integration of media playback into 
mobile applications 
•Ability to work in a team and take the lead in software development projects 
•Excellent knowledge of English  (written and oral)

Who is MCOM?: MCOM Media Communications (www.mcoms.com) offers innovative solutions and 
services for creating, managing and delivering digital interactive media over broadband IP for the 
Hospitality, Telecom and Digital Signage industries. MCOM is one of the leading companies in Europe 
in its field, having a large network of partners in Europe, Middle East and Africa. MCOM HOTstream 
(www.hotstream.eu) is one of the most advanced and innovative in-room information and entertainment 
platforms for hotels and hospitals. HOTstream hospitality suite includes solutions for Interactive TV, 
IPTV, Video On Demand, Internet and Digital Signage.

Please submit your application at the following URL: http://mcom-media-communications.workable.
com/jobs/142071

Περιοχή εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής

Περιγραφή Θέσης: Η θέση αφορά τη στελέχωση 
του γραφείου παραγωγής της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Χημικού Μηχανικού 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες 
ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης  
και επίλυσης προβλημάτων 

•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση γερμανικής γλώσσας   
Προοπτικές και κατεύθυνση εταιρείας:  
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση  
Όσοι / όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν  
τη θέση παρακαλώ να αποστέλλουν τα βιογρα-
φικά τους στο: stebilis@alfabetaroto.com

Ζητείται από την Τρικαλιώτης Α.Ε., επίσημη αντιπροσωπεία BMW και ΜΙΝΙ στη Θεσσαλονίκη, 

Γραμματειακή Υποστήριξη
Προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής γραμματέων ή αντίστοιχο 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
magdalini.tsipouridou@bmw-trikaliotis.gr

Σχεδιαστής /στρια
Θέση: ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου-Κρήτη

Απαραίτητα προσόντα: 3ετής προϋπηρεσία σε κατασκευή σχεδίων P&ID καθώς και μηχανολογικών 
2D/3D. Άριστη γνώση Autocad 2D/3D και AutoCAD Revit.

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. H εταιρεία ακλουθώντας έντονη εξαγωγική κατεύθυνση αναπτύσσεται δυναμικά 
αυξάνοντας τα τελευταία 2 έτη τους εργαζόμενους της κατά 50%.

Πληροφορίες για την εταιρεία μας στο www.sychem.gr.  
Επικοινωνία: Βιογραφικά στο jobs@sychem.grή στο fax 210 6084942, με κωδικό DC1.

Στέλεχος Εξαγωγών με άριστα Περσικά  
για απασχόληση σε project (SS09)

O / η ιδανικός / ή υποψήφιος / α θα πρέπει  
να διαθέτει:  
•Άριστη γνώση Περσικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Internet Explorer 
•Αντίληψη, ευελιξία και ταχύτητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η έρευνα 
αγοράς μέσω του Διαδικτύου και η επικοινωνία με 
φορείς/ οργανώσεις στο Ιράν.

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

Front Office Agent 
Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, 
currently operating properties in Mykonos (www.
mykonosgrace.com) and in Santorini (www.
santorinigrace.com).  The group is rapidly expanding 
both in Greece and on an International scale with 
fresh & innovating projects opening in different 
destinations developing Grace into a well established 
brand in the tourism sector. The group aims at 
creating a young & dynamic team that will achieve 
excellence in all levels of hospitality and become the 
soul of the hotels. Grace Hotels are under preparation 
for another successful season by putting together a 
strong team of well experienced individuals and are 
currently seeking to recruita front office agent for 
the daily operation of the front office departments 
of the hotels. The reception operates 24 hours and 
provides full concierge services. 

Daily activities and responsibilities require 
the following: 
Essential qualifications:  
•Previous experience in similar position  
in a 5* hotel. 
•Hospitality or Tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek 
and English language. 
•Computer literate and experienced with Opera 
PMS. 
•Excellent organization and communication 
skills.  
Key responsibilities & attributes:   
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion  

of the shift’s duties. 
•Adhere to company check-in and check-
out procedures, rooming, phone and e-mail 
handling. 
•Contribute actively in achieving high sales 
turnover with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with 
Guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard rientated at 
all times.    
Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company 
standards including: 
•Guest attentiveness 
•Anticipate Guest needs 
•Demonstrate a “service” attitude 
•Accurately & promptly fulfilling guests 
requests 
•Maintain a high level of knowledge  
which affects the guest experience        
•Take appropriate action to resolve Guest 
dissatisfaction

The FO agent will report directly to the front office 
manager. Interaction with guests will necessitate 
being well-mannered, well-presented and helpful.  The 
group offers a competitive salary, accommodation, 
meals at the hotel, a friendly work environment, 
and opportunities for career development within 
a dynamic group.

Please send cv with photograph to careers.greece@
gracehotels.com. For your convenience, apply by 
mentioning the terminus location of interest. All 
applications will be treated with strictest confidence. 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@arvanitis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις σε πωλήσεις, 
από επιχείρηση στη Μεταμόρφωση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@allegro.com.gr, τηλ: 210 2828003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία γραμματειακής και 
λογιστικής υποστήριξης, για μόνιμη απασχόληση, 
με Γαλλικά, αγγλικά, MS office, internet, facebook. 
Tηλ: 210 9843274.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά άτομο από ΤΕΙ λογιστικής, 
για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκη-
σης. Βιογραφικά στο e-mail: hrtax3@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
Βοηθό Εργατολόγου, για σύνταξη μισθοδοσίας και 
λοιπά εργασιακά θέματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ανώνυμη εταιρία στη Θεσσα-
λονίκη ζητείται Υπάλληλος Λογιστηρίου, με 5 έτη 
προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία. Άριστη 
γνώση χρήσης excel. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.logistirio1974@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με πολύ καλές γνώσεις μισθο-
δοσίας και πολύ καλές γνώσεις σχετικά με εταιρίες 
που τηρούν Γ’ κατηγορίας βιβλία. Bιογραφικά στο 
e-mail: stvel7@in.gr.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ /η ΤΕΙ λογιστικής ζητείται από 
λογιστικό γραφείο για πρακτική άσκηση. Περιοχή 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2716164.

Η ΒΙΟΜΕΚ ΒΛΑΧΑΚΗΣ στη Σπάρτη στο 8ο χλμ 
ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου δραστηριοποιείται στο χώρο 
των μεταλλικών κατασκευών και ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, με γνώσεις λογιστικών-Βοηθό Λογιστή. 
E-mail: biomek@blaxakis.com, τηλ: 27310 44760 
36296, 6936 975542.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τουριστικό πρα-
κτορείο στον Πειραιά με γνώσεις Η/Υ, αγγλικών 
και εμπειρία σε τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: accounting@wstsc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στα Εξάρχεια με 3ετή εμπειρία, για ενημέρωση 
και εκτέλεση λοιπών εργασιών σε εταιρία με 
απλογραφικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
maniabos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος για πρακτική άσκηση από 
ΤΕΙ με ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ, σε λογιστικό γραφείο στον 
Ταύρο. Τηλ: 210 3410576, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α πτυχιούχος 
οικονομικής σχολής, για απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, από την Ηρά-
κλειτος EΠΕ. Βιογραφικά στο e-mail: hraklitos@
the.forthnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
ζητά άτομα από ΤΕΙ λογιστικής, για εκπλήρωση της 
πρακτικής άσκησης. Τηλ: 2310 225825, Yπεύθυνος 
κος Τσολαρίδης Σταύρος.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων Νομού Ημαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονομικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
που γνωρίζει άπταιστα αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 
ζητά Υπεύθυνο Λογιστηρίου για άμεση πρόσληψη. 
Απαραίτητη εμπειρία στον κλάδο μεταφοράς και 
γνώση τήρησης βιβλίων ΕΠΕ - ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στην Πάτρα ζητά Υπάλληλο 
Λογιστηρίου με γνώσεις Γ΄ κατηγορίας βιβλίων, 
για καταχώρηση παραστατικών και τιμολόγηση 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: angelmaggie7@
gmail.com.

Η «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» ζητά Υπεύθυνο 
Εισπράξεων, με άριστες επικοινωνιακές ικανότη-
τες, δίπλωμα οδήγησης, γνώση αγγλικών, Η/Υ και 
λογιστικής. Οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
analyticalinstrumentssa@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 1 νέα Λογίστρια, απόφοιτη 
οικονομικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ λογιστικής, με 
εμπειρία, για μόνιμη 6ωρη καθημερινή εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: logpr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στου Ζωγράφου ζητείται 
Βοηθός Λογιστή, με προϋπηρεσία 2-4 χρόνια στον 
αντίστοιχο χώρο και για ενημέρωση απλογραφικών 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: gina95@otenet.
gr, τηλ: 210 7484165.

 

Οικονομικά Στελέχη-Ελεγκτές 
-Φοροτεχνικοί
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ηλεκτρικών ειδών ζητά έμπειρο 
Κοστολόγο, για κατάρτιση και τήρηση προϋπο-
λογισμού δαπανών. Τηλ: 210 2466962, 210 
2446290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια οικονομικής σχολής από 
γραφείο οικονομικών μελετών. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος Φοροτεχνικός Σύμβου-
λος για φοροτεχνικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: xmati58@gmail.com, τηλ: 6977 656616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομικός για εκπαιδευτικά 
[advanced] σεμινάρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125, 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με ταχεία ανάπτυξη ζητά για 
άμεση πρόσληψη 6 απόφοιτους Πανεπιστημίου 
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης, για άμεση 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΜΕΓΑΛΗ θυγατρική εταιρία με ειδίκευση στο 
χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο, 
προσφέρει μία θέση Οικονομολόγου. Βιογρα-
φικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
insurance_financialsa@outlook.com.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων Νομού Ημαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονομικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
να γνωρίζει άπταιστα αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία στη διοργάνωση 
επενδυτικών συνεδρίων, αναζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για την υποστήριξη τμημάτων της. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
άριστες γνώσεις Η/Υ, αγγλικής-τιμολόγησης-
marketing. E-mail: marketing@capitallink.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομικός - Οικονομολόγος ως 
εκπαιδευτής σεμιναρίων. Υλικό διατίθεται 
και άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgeorgakis@sinodos.com, τηλ: 6937 402125 
κος Γεωργάκης Μιχαήλ.

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επενδυτές για το πιο πρωτοπορια-
κό, αποδοτικό, επιχειρηματικό πρόγραμμα στον 
κόσμο. Εγγυημένη υψηλή απόδοση, αν ακολουθη-
θούν απλές διαδικασίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
ch.fyssas@gmail.com, τηλ: 6906 462262.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ συνεταιριστικού γραφείου Ασφα-
λιστικών Διαμεσολαβητών, Διευθυντή - Υποδι-
ευθυντή, για ένταξη στο συνεταιρισμό που έχει 
σχεδιαστεί. Πλήρης εχεμύθεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: lyxnostatis@in.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Στελέχη για μόνιμη απασχό-
ληση στον τομέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού 
ομίλου. Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@
yahoo.gr, θα υπάρξει πρόσκληση για συνέντευξη 
σε όλους.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για την περιοχή Ιλίσια, 
οργανωτικοί, φιλόδοξοι, επαγγελματίες. Προ-
ηγούμενη εμπειρία επιθυμητή, όχι απαραίτητη. 
Προσφέρονται: υψηλές προμήθειες, διαρκής υψη-
λού επιπέδου εκπαίδευση, μοναδικό περιβάλλον 
εργασίας. Ε-mail: zografou@aspis-realestate.
gr, fax: 210 7777944.

ΓΝΩΣΤΗ κτηματομεσιτική εταιρία με γραφεία 
στο Ελληνικό (δίπλα σε μετρό) και στο Μαρούσι 
(ΗΣΑΠ) ζητεί άτομα για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους σε έτοιμο πελατολόγιο. 
Τηλ: 210 8040505.

ΓΝΩΣΤΗ κτηματομεσιτική εταιρία με γραφεία 
στο Ελληνικό (δίπλα σε μετρό) και στο Μαρούσι 
(ΗΣΑΠ) ζητεί άτομα για υπόδειξη ακινήτων στην 
περιοχή κατοικίας τους σε έτοιμο πελατολόγιο. 
Τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτομο για Sales 
Assistant, με άνεση στην επικοινωνία, πτυχίο 
ανώτερης σχολής, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτομα για 
υπόδειξη ακινήτων στους πελάτες της στην 
περιοχή κατοικίας σας. Προσφέρονται: μεγάλο 
πελατολόγιο, δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα 
ημιαπασχόλησης. Τηλ: 2108040505.

H INTERAMERICAN ζητά Συνεργάτες για να εκ-
παιδευθούν και να καλύψουν θέσεις Ασφαλιστι-
κού Διαμεσολαβητή. Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
σοβαρότητα και συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
maragkoudakian@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα έμπειρα στο αντικείμενο, 
από ασφαλιστική εταιρία για τη θέση του Ασφα-
λιστικού Συμβούλου. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ: 
211 1833274.

ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ από την τράπεζα της Ελλά-
δος; Προσφέρουμε θέσεις εργασίας σε Ασφαλι-
στικούς Συμβούλους, με συνεχή εκπαίδευση και 
υποστήριξη. Φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη 
και επαγγελματική εξέλιξη, υψηλές αμοιβές. E-mail: 
flexiphasma@gmail.com, τηλ: 6942 449052.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Yπάλληλοι για ασφαλιστικό πρακτο-
ρείο, με σταθερές αποδοχές και bonus. Βιογραφικά 
απαραίτητα στο e-mail: info@safety.com.gr, τηλ: 
210 7784168, ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητά Υπάλληλο για 
διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικού χαρτο-
φυλακίου. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε ανάλο-
γη θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ. E-mail: info@
pkinsurance.gr, fax: 210 3638209.

Τεχνικοί Μηχανικοί Η/Υ-
Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα Η/Υ Τεχνικός Η/Υ για 
πρακτική εργασία (με προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ 
ή και Voucher). Απαραίτητες τεχνικές γνώσεις 
Η/Υ ή ηλεκτρονικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
itxproject@hotmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άμεση συνεργασία απόφοιτο / σπουδαστή 
ΙΕΚ πληροφορικής για πρακτική άσκηση, στo 
τμήμα πληροφοριακών συστημάτων και τεχνι-
κών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: human.
resources.ath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός κινητής τηλεφωνίας με 
γνώσεις level 4 και προϋπηρεσία, από εταιρία 
με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@expus.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων τεχνικών IT και δικτύ-
ων, πτυχιούχος ζητείται από γνωστή σχολή στο 
κέντρο για part time απασχόληση. Εκπαιδευτική 
εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός AIX-LINUX με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία και προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
ετών. Άριστο εργασιακό περιβάλλον και αντα-
γωνιστικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@bluestream.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικούς Η/Υ και δικτύων, απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ 
με καλή γνώση στο Hardware, λειτουργικών 
συστημάτων, εμπορικών εφαρμογών, δικτύων, 
αγγλικών. Δίπλωμα ΙΧ, οργανωτικός-επικοινω-
νιακός. E-mail: job@netchoice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με δικό του μηχανάκι 
για εξωτερικές δουλειές. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 
215 5005656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Τεχνικός με άριστη γνώση 
Η/Υ και δικτύων με μηχανάκι, για πλήρη απα-
σχόληση σε κατάστημα στον Πειραιά. Κάτοικος 
γύρω περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mycomputer.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με εμπειρία σε αντίστοιχη 
δουλειά. Τηλ: 215 5005656.

Προγραμματιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διαχείριση social media και 
ιστοσελίδων (wordpress), από εταιρία πληρο-
φορικής, με διαπιστευμένες γνώσεις Η/Υ και 
αγγλικών, για 6ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@trust-it.gr.

LOOKING for full time Front End Developer, with 
knowledge of CSS, HTML5, Javascript (jQuery), 
knowledge of PHP and Wordpress, SQL(MySQL), 
degree in informatics or computer science. CVs: 
hr@b2btech.gr, κωδ: REF:D001.

LOOKING for full time Front End Developer, with 
knowledge of CSS, HTML5, Javascript (jQuery), 
knowledge of PHP and Wordpress, SQL(MySQL), 
degree in informatics or computer science. CVs: 
hr@b2btech.gr, κωδ: REF:D001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Graphic Designer για in-house 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Designer για in-house 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer για μόνιμη απα-
σχόληση, εμπειρία σε ανάπτυξη ASP.Net Web 
εφαρμογών σε C#, HTML/CSS/JAVASCRIPT/
jQuery/XML/JSON. Καλή γνώση Web Services, 
ADO.NET SQL βάσεων δεδομένων, γνώση αγ-
γλικών. E-mail: segreteria@edilingua.it.

LOOKING for IT Programmer. Degree in computer 
science, experience in contributing to open source 
in a modern web framework (Node.js, Python, 
Ruby, Php), database experience (mysql, postgres, 
redis, mongodb) and AWS.CVs: lea@digi-mob.com.

LOOKING for an experienced Java Software 
Developer with a least 4 years Java and html/
jquery commercial experience. CV’s only in english: 
theo.antonopoulos@empowered-systems.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ σε τεχνολογίες διαδικτύ-
ου ζητείται για πρόσληψη σε εταιρία ανάπτυξης 

λογισμικού. Αξιολογούνται θετικά οι γνώσεις σε 
τεχνολογίες php, js, sql, δυνατότητα εξέλιξης, 
μισθός συζητήσιμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@innoview.gr.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί για θέση διαφημι-
στική, Senior Art Director. Προφίλ: εμπειρία σε 
επώνυμους διαφημιστικούς ομίλους άνω των 
10 ετών, έντονο δημιουργικό-διαφοροποιημέ-
νο πνεύμα, επικοινωνιακός/ή, οργανωτικός/ή. 
Σοβαρές προτάσεις. E-mail: pharmacy2020@
strabo.gr. (κωδ.161).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ σεμιναρίων Web Design and 
Development, με γνώσεις PHP, MYSQL, JOOMLA, 
ζητείται από σχολή πληροφορικής στο κέντρο, για 
part time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ WebGL Expert για υλοποίηση browser-
based online 3D platform. Απαιτούνται: μεγάλη 
εμπειρία σε 3D rendering & animation, και 2D 
UIs (π.χ.EaselJS). Παρέχεται σταθερή συνεργασία 
για τουλάχιστον 1 χρόνο. E-mail: fantasia1954@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με πλήρη απασχόληση. 
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στον τομέα 
της Πληροφορικής, πολύ καλή γνώση net, SQL 
Server, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, καλή 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
egritosgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Μεταμόρφωση επιθυμεί να προσλάβει Μη-
χανικό - Προγραμματιστή CNC μηχανημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@brat.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer γνώστης πλατφόρ-
μας wordpress και ΡΗΡ, jQuery, MySQL, HTML, 
CSS, Seo. Δυνατότητες καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: itworldteam5@gmail.com.

LOOKING for PL/SQL Developer - Oracle 
Programmer. Skills: BSc/MSc in computer science, 
software engineering or other related degree, 
2-3 years of hands-on experience in PL/SQL, 
experience in οracle technologies-especially 
DB. CVs: jobs@exis.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για πλήρη απασχόλη-
ση, σοβαρή θέση σε εταιρία ανάπτυξης λογισμικού. 
Γνώσεις Delphi, Php, Visual Basic, Sql, Java, 
Web, NET. Εργασία σε δημιουργικό, καινοτόμο 
περιβάλλον. Τηλ: 2310 251510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής - Κατασκευαστής 
site, έμπειρος, τελειόφοιτος Πανεπιστημίου και 
να διαμένει υποχρεωτικά στην περιοχή Αμπε-
λοκήπων - Ψυχικού - Μαρούσι (εγγύς Βόρεια 
Προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. E-mail: 
nosos@otenet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία 
στο word press ζητεί μεγάλη εκδοτική επιχείρηση 
με εφαρμογές στο web. Πολύ καλές συνθήκες 
εργασίας, συνεργασίας και αμοιβής. Βιογραφικά 
στο e-mail: emplokes@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer ο οποίος θα συμμε-
τάσχει σε ομάδα ανάπτυξης, συντήρησης και 
βελτίωσης project της εταιρίας, με γνώσεις 
πλατφόρμας wordpress,PHP, MySQL,HTML 
(google Adwords-γνώσεις seo). Βιογραφικά 
στο e-mail: mkoufoudaki1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις HTML, 
PHP, MySQL και CSS για web development. Γνώ-
σεις προγραμματισμού σε javascript και jQuery, 
καθώς και mobile application programming θα 
εκτιμηθούν. Ημιαπασχόληση, εξαιρετικό περιβάλ-
λον, δυνατότητες εξέλιξης. E-mail: hr@quantum.gr.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί νέο /α για τη θέση 
του Web /App Development (Senior Level). 
Προφίλ: 7-10 έτη προϋπηρεσία, δημιουργικό 
πνεύμα, επικοινωνιακός /ή, οργανωτικός /ή, 
ομαδική αντίληψη. Ε-mail: pharmacy2020@
strabo.gr, κωδ: 155.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ web ζητούν έμπειρους Web 
Developers-Προγραμματιστές με άριστη γνώση 
πλατφόρμας Wordpress, Woo commerce, Joomla, 
ΡΗΡ, HTML, jquery, javascript, css, MySQL, ajax, 
google adwords, Seo. Δυνατότητες καριέρας. 
Ε-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: pwjsk.

LOOKING for PHP Developer - Manchester 
Docnet from the leading E-commerce agency 
in the UK, with 3+ years experience and good 
english skills. CVs: anikitopoulou@doc-net.com.

 

Γραφίστες-Διακόσμηση-  
Τεχνες Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής Αρχιτέκτονας Σχεδίων, 
απαραίτητα να μιλά Γερμανικά και γνώσεις αγ-
γλικών, MS-Office καλή γνώση Cad, (Inventor, 
Catia, NX), διαθεσιμότητα ταξιδίων. Θα εκτιμηθoύν 
επίσης γνώσεις SAP και PMS. Βιογραφικά στο 
e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητά Σχεδιαστή /τρια με 
γνώση autocad κα σχεδιαστικών προγραμμάτων. Πε-
ριοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για μαγιό, με γνώ-
σεις αγγλικών, illustrator, κατασκευή πατρόν 
και ανάπτυξη μεγεθών. Βιογραφικά στο e-mail: 
niki@ilen.gr, τηλ: 210 9833121.

Η MASTER A.E ζητά Xειριστές για ψηφιοποίηση 
βιβλίων με δυνατότητα μετακινήσεων εκτός Αθη-
νών (Δωδεκάνησα-Κυκλάδες). Οι ενδιαφερόμενοι 
αφού εκπαιδευτούν θα σαρώνουν βιβλία και θα 
επεξεργάζονται τα αρχεία. Απαραίτητο δίπλωμα 
οδήγησης. E-mail: master16@master.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Μηχανικός από ανώνυ-
μη εταιρία, για τμήμα σχεδιασμού, πωλήσεων, 
εφαρμογών κινητών ηχομονωτικών χωρισμά-
των αιθουσών, ηλεκτρονικών θυρών εισόδων, 
άλλων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Πολύ 
καλή γνώση autocad. E-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com, κωδ: ΠΑΜ171015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κιθαρίστας ή άλλος οργανοπαί-
χτης κοντά στην περιοχή των Γιαννιτσών, για 
σχηματισμό ροκ - έντεχνου συγκροτήματος με 
σκοπό live εμφανίσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
boomtaboom1@hotmail.com.

LOOKING for Theater & Cinema Director and 
Costume Designer for E-commerce Development, 
for good command of the english language is 
necessary for both positions. CVs: giannoulatos@
theworkshop.pro.

ΓΝΩΣΤΗ εμπορική εταιρία λευκών ειδών-στρωμά-
των ζητά Γραφίστα /τρια, με γνώση προγραμμάτων, 
αγγλικών (Ιταλικά θα εκτιμηθούν). Δημιουργικές 
ικανότητες, προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί, πλήρης 
απασχόληση, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: imp.
bedandbath@gmail.com, fax: 210 5786522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για πλήρη απασχόληση 
σε εκτυπωτική μονάδα στην Ελευσίνα. Προϋπό-
θεση η καλή χρήση των προγραμμάτων corel, 
photoshop, office και εμπειρία σε εκτυπωτική 
μονάδα. Ε-mail: info@gasteratos.gr, τηλ: 210 
5544965, fax: 210 5560681.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία για τη δημι-
ουργία τυπωμάτων σε ρούχα, περιβάλλον mac, 
άριστη γνώση των προγραμμάτων photoshop 
- illustrator και χρήση γραφίδας wacom. Τηλ: 
210 2589873, 211 1823430, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-17:00.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ζητεί ευπαρουσίαστη νέα για ζωγρα-
φική. Ωράριο απασχόλησης: 16:00-22:00. Τηλ: 
210 3225208, ώρες επικοινωνίας: 16:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώσεις βίντεο animation 
για πλήρη απασχόληση σε εταιρία διοργάνωσης εκ-
δηλώσεων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
nikos.lifezone@gmail.com, τηλ: 6972 281731.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Πειραιά ζητά Γραφίστα με προ-
ϋπηρεσία 4 ετών, γνώσεις αγγλικών, lower, 
MS office, slideshows, σχεδιασμού ιστοσελί-
δας, προγραμμάτων adobe suite (Photoshop 
Illustrator) σε περιβάλλον windows. E-mail: 
accdept@mavrikosimports.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με μεγάλη εμπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΤΟ PHARMACY 2020 ζητεί νέο /α για τη θέση 
του Γραφίστα (Junior Art). Προφίλ υποψηφίου: 
Adobe Illustrator-Photoshop-InDesign, δημι-
ουργικό πνεύμα, επικοινωνιακός /ή, οργανω-
τικός /ή. Βιογραφικά με portfolio στο e-mail: 
pharmacy2020@strabo.gr, κωδ: 154.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά δύο νέες για συμμετοχή 
σε φωτογραφήσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: astralfotografy@gmail.com.

call center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ εκδοτικό ζητά νέα για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινή εργασία, 5θήμερη 
με βασικό μισθό και ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604373.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Αθηναϊκό στο κέντρο ζητά 2 
νέες, εμφανίσιμες, με άνεση στην επικοινωνία, 
για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Εργασία 
5θήμερη πρωινή. Παρέχονται: βασικός μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 36004373.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες με προϋπη-
ρεσία και άνεση στην επικοινωνία για προώθηση 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Πλησίον μετρό 
Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 6944 059808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία 2 ετών στην εμπορική 
διαχείριση εισπράξεων και εξυπηρέτηση πελατών, 
γνώση Η/Υ, για παρακολούθηση, ενημέρωση πε-
λατών σχετικά με την εξόφληση των υπολοίπων 
τους. Τηλ: 210 9019957.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Πύργο των Αθηνών με δραστηρι-
ότητα την αισθητική, ζητά 3 άτομα με άνεση στην 
επικοινωνία για ενημέρωση του πελατολογίου 
της. Πρωινή εργασία, μισθός, εξέλιξη. Τηλ: 211 
7000555, 211 7053642.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για τη στελέχωση 
τηλεφωνικού κέντρου στην Καλαμαριά. Τηλ: 6942 
081259, 6930 873137.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου προσλαμβάνονται άμεσα 
από νέο διαφημιστικό όμιλο telemarketing στη 
γραμματεία, υποδοχή, εμπορικό και διοικητικό 
τμήμα. Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Βιογραφικά 
στο e-mail: kapagroupgr@gmail.com, τηλ: 211 
9901351.
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Dreamtech Software Ltd is a software development company specializing in solutions for the global 
maritime sector with offices in Athens. DREAMTECH is currently in the stage of enhancing its company 
product portfolio. With its state-of-the-art unified messaging and shipping applications, it has already 
entered major maritime centres worldwide in Europe, USA and the Far East and is currently looking 
for top-rated people to join our team.

Web Developer   
(DEV/0915)

Spa Therapist 
Job Description: Under the general direction of the Hotel Manager and within the limits of established 
Hotel policies and procedures, executing the massages’ and facial therapies for the guests and members 
in the Spa. Maintains the highest possible hygiene in the massage area and ensures the highest possible 
guest satisfaction. 

•Day to day responsibility for equipment, products, cleanliness and hygiene of the treatment areas. 
•To be aware of all treatments, retail, and any promotions offered at any given time. 
•Responsible for achieving sales targets as set by the Hotel Manager. 
•Assist with demonstrations/events as required. 
•Must adhere to training as set down by the Hotel Manager. 
•To maintain the stock at the correct level following set standards. 
•Follow all cleaning and sterilizing procedures set by the Lead Therapist. 
•To use the correct quantities of products as specified by the manufacturer and not exceed that 
amount. 
•Must attend all training courses as deemed necessary by the Lead Therapist. 
•Responsible for keeping up the high standard of treatment and service. 
•To supervise and conduct the safety of users and equipment at the Spa and to receive training to 
ensure that all relevant legislation pertaining to the Health and Safety at Work Law and Health and 
Hygiene standards are implemented and monitored. 
•To provide courtesy to guests and other members of staff at all times. 
•To assist in regular inventory counts and audits

Scope: Provide full services  
Qualifications and training required:  
•A degree in english 
•2-3 years experience as a massage therapist in 
reputable spa or health club  
Specific job knowledge, skills and abilities:   
•Must be able to assist guests with inquiries 
•Must be able to speak and write in English 
•Must have proven track record in massage and 
beauty therapy  
Qualification standards:  
•Education 
•Massage degree required 
•High school degree required 
•Additional beauty, nutrition or health 

education preferred 
Experience: At least 1 year of experience as a 
therapist.in the luxury hospitality industry. More 
experience preferred  
Key skills for spa therapist:  
•Flexibility 
•Adaptability 
•Good interpersonal skills 
•Ability to multitask 
•Organizational skills 
•Communication skills 
•IT skills 
•Secretarial skills 
•Elegant appearance  
Send your cv this e-mai: 
hr@rocabellasantorini.com

As a Web Developer you will be working closely with 
the team that develops our next generation Web-
based messaging, shipping and intelligence platform 
for our clients worldwide. You will be an integral 
member of a team of experienced developers and 
you will be immersed into Kanban Agile development 
processes we follow to bring to life and support our 
mission-critical software solutions. Please have 
a look below on our requirements and if you have 
what it takes, we would be delighted to hear from 
you and meet you in person at our offices in Athens. 
Together with your resume, please make sure you 
include links/references to your most important/
recent works.

What we seek:  
•3+ years proven professional experience in 
developing Web Applications 
•Strong understanding of Web programming 
best practices 
•Strong skills in JavaScript, jQuery, HTML5, 

CCS3 and Bootstrap 
•Knowledge of AngularJS or KnockOutJS  
Other highly desired qualifications:  
•University degree in Computer Science or a 
relevant field of study 
•Fluent english 
•Very strong work ethics 
•Keen eye for detail 
•High-class UI design aesthetics

Dreamtech offers a learning workplace with 
people who share knowledge generously, 
competitive salaries, vast experience in 
software development, truly global exposure 
and a friendly working environment. Good 
prospects for career development for 
outstanding performance.

Please send your cv to hr@dreamtech.gr 
and any other information to help us better 
appreciate your talent.

H εταιρεία πληροφορικής ALFANET A.E. δραστηριοποιείται στην εμπορία χονδρικής πώλησης πληρο-
φοριακών συστημάτων και επιθυμεί να προσλάβει άμεσα νέους ή νέες για την παρακάτω θέση:

Υπάλληλος Γραφείου για Καταχώρηση Παραγγελιών
Η Θέση αφορά την τηλεφωνική καταχώρηση των παραγγελιών εντός της επιχείρησης  
και απαιτεί: 
•Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία με σαφήνεια και συντομία 
•Καλή γνώση Hardware H/Y και του χώρου της πληροφορικής 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, microsoft office 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Γνώση χειρισμού κάποιου πακέτου εμπορικής διαχείρισης (θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη)  
H Alfanet T A.E προσφέρει: 
•Δελεαστικό πακέτο αποδοχών (Σταθερό μισθό, Bonus κ.λ.π.) 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και ουσιαστικές δυνατότητες εξέλιξης 
•Μόνιμη απασχόληση  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@alfanet.gr  ή στο 2310 586180.

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθηνών ζητά να προσλάβει άμεσα: 

Υπεύθυνη Ενημέρωσης Υποψηφίων Σπουδαστών  
Προφίλ υποψήφιας: 
•Ηλικία 27-35 ετών 
•Πτυχιούχος  ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολλεγίου  
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και  
του MS Office 
•Οργανωτικές, επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες  
Περιγραφή θέσης: 
•Ενημέρωση υποψήφιων σπουδαστών  
για εκπαιδευτικά προγράμματα 

•Ενημέρωση ενεργών σπουδαστών για δράσεις 
και projects της σχολής  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης  
Το βιογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε  
να συνοδεύεται από φωτογραφία. Αποστολή 
βιογραφικών στο: pantelidis@delta.edu.gr

Ιατρικοί Επισκέπτες 
Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο Κρήτης - Αθήνα

Η εταιρία Sante Plus δραστηρι-
οποιείται στο χώρο της κλινικής 
εντερικής διατροφής. Τα τελευταία 
χρόνια η εταιρία αναπτύσσεται 
δυναμικά, με νέα προϊόντα στο 
χώρο της Ογκολογίας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας 
νέας ομάδας ιατρικών επισκε-
πτών, με έδρες: την Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο 
Κρήτης.

Ο / η ιδανικός / ή υποψήφιος 
/ α πρέπει να έχει:  

•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους 
στις πωλήσεις (κατά προτίμηση 
στον ιατρικό χώρο-Homecare). 
•Εργατικότητα / Μεθοδικότητα 
•Γνώσεις αγγλικών και  
χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
στην επαρχία  
Παρέχονται:  
•Ανταγωνιστικές μηνιαίες 

αποδοχές 
•Bonus βάσει στόχων (τζίρου) 
•Αυτοκίνητο, I-Pad 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και 
αναπτυσσόμενη αγορά

Παρακαλούμε να μην αποστέλ-
λονται βιογραφικά σημειώματα 
χωρίς την απαιτούμενη 1 έτους 
εμπειρία σε πωλήσεις. Αποστολή 
βιογραφικών σημειωμάτων στο 
e-mail: sgoulias@sante-plus.gr

Το ψητοπωλείο Λάδι & Ρίγανη στη Γλυφάδα ζητά νέο ηλικίας 22-30 για full time ή part time για εργασία 
εντός καταστήματος και για διανομή φαγητού. 

Delivery
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος για μηχανάκι καθώς και βιβλιάριο υγείας για εργασία σε χώρο υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος.  
Αποστολή βιογραφικών στο: florakis@patafritas.gr

Από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε., ζητείται: 

Καθηγητής αγγλικής γλώσσας 
Native Speakers

Απαραίτητα προσόντα:  
•Native Speakers 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια διδακτικής εμπειρίας 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(MSOffice, Internet) 

•Συνέπεια, επαγγελματισμός, ικανότητα  
συνεργασίας με άλλα τμήματα  
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
μας http://www.mandoulides.edu.gr  
για αποστολή αίτησης πρόσληψης.

Η BIC, πολυεθνική εταιρία που παράγει και διαθέτει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επώνυμα κατα-
ναλωτικά προϊόντα που κατέχουν ηγετική θέση στις κατηγορίες τους, επιθυμεί να προσλάβει για το 
εργοστάσιο της στην Άνοιξη Αττικής:

Συντηρητή πρεσσών καλουπιών 
Ο κάτοχος της θέσης είναι 
υπεύθυνος για την περιοδική 
συντήρηση του εξοπλισμού  
της γραμμής παραγωγής  
(πρέσες/καλούπια διάτρησης 
ατσαλιού και αλουμινίου,  
περιφερειακά) βάσει εγχειριδίου, 
την επισκευή καλουπιών με 
συναρμογή μερών με ακρίβεια, 
την αποκατάσταση βλαβών 
στην παραγωγή και την  
υποστήριξη πιλοτικών δοκιμών.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας 
•Επιθυμητή  επαγγελματική 
εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Βασικές γνώσεις  
εργαλειομηχανών 
•Γνώση μηχανολογικού  
σχεδίου και ικανότητα 
συναρμολόγησης εξαρτημάτων 
ακριβείας 
•Αγγλικά και χρήση Η/Υ  
(MS Office) 

•Δυνατότητα εργασίας  
σε βάρδιες 
•Μεθοδικότητα και προσοχή 
στην λεπτομέρεια

Παρακαλώ αποστείλετε βιο-
γραφικό αναγράφοντας τον 
αντίστοιχο κωδικό θέσης μέσω 
e-mail στο recruitment.bicviolex@
bicworld.com ή μέσω φάξ στο 210 
6299067 ή στη διεύθυνση Αγ. 
Αθανασίου 58, Άνοιξη 145 69.
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ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης από τηλεφωνικό κέντρο, με 
εμπειρία σε ανάλογη θέση. Τηλ: 2310 539840.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ όμιλο αισθητικής αδυνατίσματος 
και laser ζητούνται Τηλεφωνήτριες, με προϋπη-
ρεσία στον ίδιο χώρο. Μισθός, ΙΚΑ, bonus. Tηλ: 
210 8941210.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου 
για 4ωρη part-time απασχόληση για τηλεφωνικές 
πωλήσεις. Προηγούμενη εμπειρία σε τηλεφω-
νικό κέντρο ή γενικά σε πωλήσεις θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Πολύ καλός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsikoudakisgeorge@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ για τηλεφωνικό κέντρο ζητούνται για 
καινούριο ψητοπωλείο στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6030497.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα νέα για μερική απασχόληση 
στο Περιστέρι. Παρέχονται: άμεση πρόσληψη με 
ασφάλιση, σταθερός μισθός χωρίς ποσοστά, ευ-
έλικτο ωράριο σε ευχάριστο περιβάλλον. Μετρό 
Ανθούπολης. Τηλ: 211 1031600.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ μελετών Έυρος ζητούνται νέοι 
/ες, απόφοιτοι Λυκείου - φοιτητές για πρωινή 
πενθήμερη εργασία. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3825940.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαφημιστική ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
με προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις, για 
προώθηση προϊόντων διαφήμισης. Ευχάριστο πε-
ριβάλλον, 5ωρη εργασία, σταθερός μισθός, bonus, 
ΙΚΑ, εύκολη πρόσβαση σε μετρό-τραμ. Τηλ: 210 
7256742, 6944 919577.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 Τηλεφωνητές /τριες για 4ωρα 
από Call Center στο Χαλάνδρι. Παρέχονται: ΙΚΑ, 
bonus, μετρό Χαλάνδρι. Προηγούμενη εμπειρία 
στην εξυπηρέτηση εισερχόμενων και εξερχόμενων 
κλήσεων, χρήση Η/Υ, ευχέρεια λόγου. E-mail: 
foreverresults@flp.com.

ΚΕΝΤΡΟ αδυνατίσματος και αισθητικής στην 
Καλλιθέα, ζητά Τηλεφωνήτριες με προϋπηρε-
σία για τηλεφωνικό κέντρο. Τηλ: 210 9570460.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ειδών υγιεινής (Πειραιάς) ζητά 
Υπάλληλο για εξυπηρέτηση πελατών, προώθηση 
των προϊόντων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης 
(ηλεκτρονικό εμπόριο) και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Βιογραφικά στο e-mail: karagiannidi.i@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον τομέα εξυπηρέτησης πε-
λατών μέσω internet. Aπαραίτητη προϋπηρεσία 
σε τηλεφωνικές πωλήσεις-προώθηση προϊόντων. 
Πλήρης απασχόληση-καλές αμοιβές-bonus. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση, πλησίον στάση μετρό. Τηλ: 
6947 680729, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00, 
υπεύθυνη κα Ρένα Κουρεντζή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τηλεφωνητές - Πωλητές σε 
εξερχόμενες κλήσεις, για συμπληρώματα διατρο-
φής. Ημιαπασχόληση με ασφάλεια και bonus. Τηλ: 
2310 261199, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

CALL CENTER εξειδικευμένο στη σταθερή και 
κινητή τηλεφωνία, ζητά άτομα για άμεση πρό-
σληψη. Πλησίον μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ προσλαμβάνει Υπάλληλο για τηλε-
φωνική ενημέρωση προϊόντων και έρευνες με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήμερη 
4ωρη απασχόληση με σταθερό μισθό και ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.ath@
gmail.com, κωδ: ΥΤΕ_SK.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Telemarketer για την 
προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων. 
Τηλ: 6972 440302.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ πολιτιστικών μελετών της Εύρος 
ζητούνται νέοι /ες απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές για 
πρωινή ολιγόωρη πενθήμερη εργασία. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 210 3825940.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για το τμήμα 
πωλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Άμεση πρόσληψη, βασικός μισθός, ασφάλιση, 
εύκολη πρόσβαση 30μ από μετρό Αμπελοκή-
πων. Τηλ: 6944 059808, 210 6456304, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα από εταιρία τηλεπι-
κοινωνιών. Απαραίτητα: ευχέρεια λόγου, ομαδικό 
πνεύμα, μισθός σταθερός, ΙΚΑ, άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6944 059808, 210 6456304.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Αθηναϊκό ζητά 2 νέες με γνώ-
σεις αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμες για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Βασικός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604376.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα έμπειρα σε σταθερή τηλεφωνία, 
για άμεση πρόσληψη. Ωράριο: 8ωρο, 6ωρο. Τηλ: 
210 8254282, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα με επικοινωνιακές ικανότητες 
για μερική ή πλήρης απασχόληση, από εταιρία 
τηλεπικοινωνιών. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
πριμ παραγωγικότητας. Μετρό Αμπελοκήπων. 
Τηλ: 6944 059808, 210 6456304.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Λυκείου προσλαμβάνονται από όμιλο 
εταιριών στα τμήματα προώθησης, εξυπηρέτησης, 
καταγραφής, καταχώρησης πελατών τηλεφωνι-
κού κέντρου. Πενθήμερο. Βιογραφικά στο e-mail: 
neaarx1@hotmail.com, τηλ: 211 9901329.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για part time απασχόληση 
στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ή στο τμήμα 
ανάπτυξης και marketing του Nutri Center Κέρκυ-
ρας. Ανεξάρτητη συνεργασία, ελεύθερο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: nutri_center@yahoo.com, 
τηλ: 6947 914232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το κέντρο τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης πελατών με καλή γνώση Η/Υ, αγ-
γλικών, Γερμανικών, Ιταλικών, τεχνικές γνώ-
σεις αυτοκινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
mondial-assistance.gr.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ συνεταιρική συνεργασία με άτομα 
για τηλεφωνική προώθηση εξειδικευμένου σεμι-
ναρίου, μέσω internet / skype σε κέντρα ξένων 
γλωσσών (απογευματινές ώρες). Αμοιβή: ποσοστό 
50% ανά συμμετέχοντα. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@specialenglish.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων με επικοινωνι-
ακές ικανότητες για τη στελέχωση του τμήματος 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας μεγάλου ομίλου 
τηλεπικοινωνιών. Υψηλές αποδοχές και ασφάλιση. 
Πλησίον μετρό Συγγρού. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδριών 
ζητά έμπειρους Πωλητές, με προϋπηρεσία στην 
τηλεφωνική πώληση υπηρεσιών. Τηλ: 6945 411215.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες με προηγούμε-
νη εμπειρία στην εξυπηρέτηση εισερχόμενων και 
εξερχόμενων κλήσεων πληροφοριών καταλόγου. 
Χρήση Η/Υ, αγγλικών internet, ευχέρεια λόγου. 
Τηλ: 210 8696774.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες με αποδεδειγμένη 
προηγούμενη εμπειρία, από εφημερίδα στην Αθήνα 
για το τμήμα ενημέρωσης και καταχώρισης μικρών 
αγγελιών. Γρήγορη πληκτρολόγηση, ορθογραφία, 
επικοινωνιακή ικανότητα, internet. Τηλ: 210 8696774.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (10) άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις 
διαφημιστικού χώρου, για 5ωρη βάρδια (πρωινή ή 
απογευματινή), από μουσικό free press. Μισθός, ποσο-
στά. Βιογραφικά στο e-mail: c.r.e.a.m.themagazine@
gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
ζητούνται Τηλεφωνήτριες/τες για πενθήμερη 4 
ώρη απασχόληση, με πολύ καλό μισθό, ένσημα, 
bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ldaggelia@gmail.com, τηλ: 2310 491500, 2310 
491600.

ΚΕΝΤΡΟ ιατρικό, Αθηναϊκό ζητά νέα από όλα τα 
παραϊατρικά επαγγέλματα (ΤΕΙ - ΙΕΚ) για το τμήμα 
ενημέρωσης πελατών στη θέματα προληπτικής 
αγωγής και εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τηλ: 
210 9237662.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για telemarketing με όρεξη 
για δουλειά, για στελέχωση ομάδας πωλήσεων. 
Ευέλικτο ωράριο, καινοτόμος υπηρεσία, αμοι-
βές αναλόγως στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
simvoulos@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις στη 
Λυκόβρυση, από εταιρία για προώθηση ειδών δώρου 
σε υφιστάμενο πελατολόγιο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός-ασφάλιση-πριμ επί των στόχων. Ε-mail: 
olsalescv@gmail.com, τηλ: 215 5606403, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα και ικανά (Manager) 
με διοικητικές ικανότητες δημιουργίας, εποπτείας 
για τηλεφωνικές υπηρεσίες. Εμπειρία στην αξιο-
λόγηση απόδοσης, αποτελεσματικότητα στόχων, 
μεταδοτικότητα συνεργασίας, επικοινωνιακό πνεύ-
μα. Τηλ: 211 1096150, 210 8696000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές προώθησης κάρτας υγεί-
ας για μερική απασχόληση και με σταθερό μισθό 
με bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@
hotmail.gr, τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξυπηρέτηση πελατών 
εξωτερικού σε εξαγωγική επιχείρηση, με έδρα την 
Κερατέα. Γνώσεις αγγλικών, Ιταλικών. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: optikabio@
gmail.com, τηλ: 6944 452727.

 

Προωθητές-merchanndisers- 
Πωλήσεις ex-Van
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρους Πωλητές για την προ-
ώθηση επαναστατικής συσκευής περιποίησης 
προσώπου. Βιογραφικά στο e-mail: fasaggelos@
gmail.com, τηλ: 6972 870218.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από την 
πολυεθνική εταιρία διατροφής Herbalife, σε κέντρο 
ευεξίας και διατροφής. Παρέχονται: εκπαίδευση 
και δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6951 342674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Διαφήμισης σε websites. 
Προηγούμενη εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr κωδ: isales1015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με εμπειρία στις πωλή-
σεις ανεξαρτήτου φύλλου και ηλικίας. Πληρωμή 
με ποσοστά 90% επί των πωλήσεων. Τηλ: 6948 
002212.

ΕΤΑΙΡΙΑ οικιακών φίλτρων νερού ζητά Εξωτε-
ρικό Πωλητή. Παρέχονται: πολύ καλές αμοιβές 
και άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: m_miniadis@hotmail.com, τηλ: 
2310 491500.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για την προώθηση προϊό-
ντων - τροφίμων, σε φούρνους - ζαχαροπλαστεία 
- cafe - mini market, στις περιοχές Κορινθίας 
- Αχαΐας. Ποσοστά επι των πωλήσεων. E-mail: 
pnikosath@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα έμπειρα για το τμήμα προώ-
θησης κάρτας υγείας. Προσφέρονται: σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, bonus, εύκολη πρόσβαση 30 
μ. από μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6456304, 
6944 059808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion στο κατάστημα 
οπτικών Optikon Xpress. 26ης Οκτωβρίου 28 
(περιοχή Δικαστήρια - δίπλα στη ΔΕΗ). Τηλ: 2310 
534031, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-11:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη θέσεων στο 
τμήμα προώθησης και πώλησης κοινωνικών 
εντύπων. Καθημερινή πληρωμή, υψηλές αμοιβές, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6980 343413.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων, 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser για 
την Ερμού. Bιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@
gmail.com, 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά άμεσα έμπει-
ρους Πωλητές, για προώθηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων. Αμοιβή με ΔΤΠΥ. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κλάδο των τροφίμων ζητά 
Ανεξάρτητους Επαγγελματίες - Πωλητές (με 
δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου) για την ανά-
πτυξη του δικτύου της. Βιογραφικά και στοιχεία 
επικοινωνίας στο e-mail: cv@gigahellas.org.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
για την ανάπτυξη του δικτύου της, ζητούνται 
Ανεξάρτητες /οι Εξωτερικοί Πωλητές, για την 
προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Βιο-
γραφικά στο e-mail: chzaxopoulos@volterra.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από την Essence Greece 
σε όλη την Ελλάδα και Εξωτερικό. Δωρεάν εγγρα-
φή. ΙD εγγραφή: 80007261. Τηλ: 69871 12453.

ΖΗΤOYNTAI Εξωτερικοί Συνεργάτες από αναπτυσ-
σόμενη εταιρία παροχής προϊόντων προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, για τη Θεσσαλονίκη και 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
chzaxopoulos@volterra.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία εξοπλισμού καταστημάτων με 
έδρα στην Αθήνα ζητεί νέο Eξωτερικό Πωλητή, 
με δίπλωμα ΙΧ-moto κατά προτίμηση κάτοχος 
μοτοποδηλάτου με λίγες τεχνικές γνώσεις. 
Παρέχονται: μισθός-ασφάλιση-bonus. E-mail: 
cvdiak@gmail.com, τηλ: 210 5123580, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος Ανεξάρτητος Συνεργάτης 
για δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση νέων 
τμημάτων πωλήσεων - δημοσίων σχέσεων. Ιδι-
αίτερα υψηλό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία εξοπλισμού καταστημάτων με 
έδρα στην Αθήνα ζητεί νέο Eξωτερικό Πωλητή, 
με δίπλωμα Ι.Χ-moto κατά προτίμηση κάτοχος 
μοτοποδηλάτου με λίγες τεχνικές γνώσεις. 
Παρέχονται: μισθός-ασφάλιση-bonus. E-mail: 
cvdiak@gmail.com, τηλ: 210 5123580, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία και γνώση της 
αγοράς για 4ωρη συνεργασία με εμπορική εται-
ρία, για προώθηση των προϊόντων της στον τομέα 
υγείας, διατροφής. Άμεσο εισόδημα, μόνο ανοδικό. 
Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια εμφανίσιμος /η με ευχέρεια 
λόγου, για πωλήσεις από διαφημιστική εταιρία 
που δραστηριοποιείται στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 
Αποδοχές πολύ υψηλές. Τηλ: 6999 845080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από εταιρία παραγωγό 
βιολογικών προϊόντων, με δική της πατέντα σταθε-
ροποίησης για προώθηση προϊόντων και ανάπτυξη 
δικτύου. Βιογραφικά στο e-mail: perraki.k@gmail.
com, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εμπορική 
εταιρία εξοπλισμού καταστημάτων με έδρα την 
Αθήνα, με εμπειρία, δίπλωμα Ι.Χ και ΜΟΤΟ κατά 
προτίμηση κάτοχος μοτοποδηλάτου με λίγες τε-
χνικές γνώσεις. Μισθός, ασφάλιση-bonus. Ε-mail: 
cvdiak@gmail.com, τηλ: 210 5123580.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες, χαμογελαστές, 
για προώθηση αλυσίδας κομμωτηρίων δίνοντας 
διαφημιστικό υλικό από σταθερό σημείο. Τηλ: 210 
6215266, 6986 479120, ώρες επικοινωνίας: 
13:00-21:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Θεατρόνιο αναζητά Συνεργάτη με άνεση 
στην επικοινωνία, για προώθηση εκπαιδευτικών 
παραστάσεων σε σχολεία. Παρέχονται: μισθός, 
ποσοστά, έξοδα μετακίνησης. Απαραίτητη κατοχή Ι.Χ. 
E-mail: theatronio@gmail.com, τηλ: 210 6470003.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κρητικών προϊόντων στην περιοχή 
του Άγιου Ι.Ρέντη, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για 
χονδρικές πωλήσεις. Μισθός, ΙΚΑ, προμήθεια 
επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
diakritikakaloudia@windowslive.com, τηλ: 
215 5407285, ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών χαρτοπωλείου ζητούνται 
Εξωτερικοί Πωλητές /τριες. Βιογραφικά στο 

e-mail: info@arxetypon.gr, fax: 210 5140060, 
τηλ: 210 5147588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για site τε-
χνολογίας. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: tech1015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για door to door 
εργασία στις πωλήσεις συστημάτων ασφαλείας, 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Απαιτείται 
προϋπηρεσία ενώ παρέχονται σταθερός μισθός 
και bonus πωλήσεων. Ε-mail: careers@divico.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά άτομα 
για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων 
κέντρων spa που βρίσκονται σε ξενοδοχεία του 
ομίλου σε Ελληνικά νησιά. Bιογραφικά στο e-mail: 
spa@mitsishotels.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Πωλητή /τρια με δί-
πλωμα ΙΧ ή μηχανής για διαχείριση και ανάπτυξη 
εξωτερικών πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@multikiosk.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser. 
Oλική ή μερική αποσχόληση για την Ερμού. Bι-
ογραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οινοποιητική ανώνυμη με βιολογικά 
κρασιά, ζητά νέο /α για το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών, για προώθηση των προϊόντων της. 
Δίπλωμα οδήγησης ερασιτεχνικό. Τηλ: 210 
2581465.

PROMOTER ζητείται για κέντρο ευεξίας στο 
Χαλάνδρι (εξωτερική εργασία). Βιογραφικά 
στο e-mail: paganota-nia@gmail.com, τηλ: 
6955 489448.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία Korivos Food που ασχο-
λείται με την προώθηση Ελληνικών προϊόντων, 
ζητά Πωλητές - Συνεργάτες για την περιοχή της 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@korivos.
gr, τηλ: 6979 352086.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από οινοποιη-
τική εταιρία για τη Θεσσαλονίκη με προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: meswines@otenet.gr, θα 
απαντηθούν όλα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση προϊόντων σε 
όλη την Ελλάδα. Παρέχονται: μισθός, bonus. Tηλ: 
6937 738830, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσίας φρέσκων λαχανικών 
- φρούτων σε χώρους μαζικής εστίασης, ζητά 
Εξωτερικό Πωλητή που να έχει γνώση μαναβικής 
και πείρα. Τηλ: 210 5760495, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α ως Πωλητής για προώθηση 
υπηρεσιών στην περιοχή της Ανατολικής Αττι-
κής. Βιογραφικά στο e-mail: hr@avmap.gr, κωδ: 
SALES 10/2015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Εξωτερικοί Πωλητές για την 
προώθηση χυμών με φαρμακευτικές ιδιότητες 
σε φαρμακεία. Απαραίτητα σχετική εμπειρία και 
πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
worldcapital.gr, τηλ: 211 4093230.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δίαυλος Ασφαλιστικά - Ενεργεια-
κοί Σύμβουλοι αναζητά 2 άτομα για εξωτερικές 
πωλήσεις και direct marketing, για προώθηση 
υπηρεσιών. Προϋπηρεσία μη απαραίτητη, εκπαί-
δευση από την εταιρία με εξέλιξη, απολαβές, 
προμήθεια-bonus. Ε-mail: diavlos.energy@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από ηλεκτρονικό οδη-
γό, με εμπειρία στις πωλήσεις, ευχέρεια στην 
door to door προσέγγιση. Υψηλές προμήθειες. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@thesepiloges.gr.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ παραγωγός εταιρία αλόης 
στον κόσμο ζητά 4 Aνεξάρτητους Συνεργάτες, 
με άμεσο εισόδημα, πολλά bonus, αυτοκίνητα, 
ταξίδια σίγουρη προοπτική. Απαραίτητα προσόντα: 
ακαιρεότητα, αισιοδοξία, ολοκλήρωση στόχων. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία στις πωλή-
σεις, ηλεκτρονικό εμπόριο, επικοινωνιακός και 
διδάξιμος για προώθηση ηλεκτρονικών εργα-
λείων πανελλαδικά. Προμήθεια από 80-90%. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Προωθήτρια Καλλυντικών και 
κομμωτηριακών ειδών, από εταιρία καλλυντικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@auroracosmetics.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του body jewellery ζητεί 
Eξωτερικό Πωλητή με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Ιδιόκτητο αυτοκίνητο-εκπληρωμένες στρατιω-
τικές υποχρεώσεις. Επίσκεψη υποψηφίων με 
βιογραφικό, ωράριο: 14:00-16:00 καθημερινά 
από 5/10-12/10. Διεύθυνση Γιαννιτσών 240. 
Τηλ: 2310 500223, TK: 54628.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Aνεξάρτητοι Πωλητές - Συνεργά-
τες, δραστήριοι που να θέλουν συμπληρωματικό 
εισόδημα. Η εταιρία είναι δικτυακού εμπορίου 
και παράγει super foods και υγιεινά ροφήματα. 
Μόνο άτομα που ενδιαφέρονται πραγματικά. Τηλ: 
6972 187914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές Εναλλακτικού 
Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας, ευπαρουσίαστοι, 
με άνεση και εμπειρία στις πωλήσεις. Αμοιβή 

επί των πωλήσεων και bonus βάσει στόχων, με 
προοπτικές εξέλιξης σε ένα γρήγορα αναπτυσ-
σόμενο τομέα της αγοράς. E-mail: sunproject.
info@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλι-
κού Giako Group ζητά Εξωτερικό Πωλητή με 
μεγάλη εμπειρία, για τη περιοχή Αττικής. Καλή 
γνώση Η/Υ, ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα, 
ευχέρεια στην επικοινωνία, διοικητικές ικανό-
τητες, οργάνωση για επίτευξη στόχων. Ε-mail: 
sales@giako.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνταξιούχοι ανωτέρας ή ανώτατης 
εκπαίδευσης, με άνεση στην επικοινωνία για 
προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από 
το σπίτι. Έξοδα και αμοιβή ικανοποιητικά. Τηλ: 
6945 411215, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθητές δραστήριοι για συ-
νεργασία, με άμεσο εισόδημα από την επόμενη 
μέρα. Δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα καριέ-
ρας, ελεύθερο ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenakimaria@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα σοβαρά, επικοινωνιακά, 
ακέραια με εμπειρία στις πωλήσεις, για προϊόντα 
πάνω στην υγεία, ευεξία, ομορφιά. Εισοδήματα 
βάση παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
zoikolari13@yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

ΑΠΟ OGI ζητούνται Πωλητές /τριες δραστήριοι 
στο τμήμα ανάπτυξης και προώθησης. Αμοιβή 
με ποσοστά και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
chriscool6769@yahoo.gr, τηλ: 6945 417055.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων ζύμης ζητείται Εξω-
τερικός Πωλητής, με δικό του πελατολόγιο και 
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εταιρίες σφο-
λιατοειδών. Μισθός και bonus επί του τζίρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktseka@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων ζύμης ζητείται Εξω-
τερικός Πωλητής, με δικό του πελατολόγιο και 
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εταιρίες σφο-
λιατοειδών. Μισθός και bonus επί του τζίρου. 
Τηλ: 6951 952474.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής από εταιρία 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@memofon.gr, τηλ: 2310 729200.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία αναζητά Συνεργάτες 
με σκοπό την προώθηση εργαλείων internet 
marketing, σε επιχειρήσεις καθώς στο στήσι-
μο δικτύου συνδρομητών. Ωράριο ελεύθερο 
με δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. E-mail: 
ol.idea@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος για εταιρία Ελληνικών 
γυναικείων ενδυμάτων για προώθηση σε όλη 
την Ελλάδα. Τηλ: 6978 557889.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά συνταξιούχο από Νοτιοδυ-
τικά Προάστια, κάτοχο ΙΧ ως Εξωτερική Συνεργάτη, 
με εμπειρία στη διαπαιδαγώγηση παιδιών για 
τετράωρη πρωινή απασχόληση σχετική με την 
προώθηση καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος. Προσφέρονται: συστηματική εκπαίδευση, 
προκαθορισμένα ραντεβού υψηλές αποδοχές, 
έξοδα βενζίνης. Τηλ: 210 6401954.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τη γνωστή εταιρία 
LR World, για προώθηση και πώληση καλλυ-
ντικών με κέρδος έωs 60% και με προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου με δωρεάν 
τηλέφωνο. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για προώθηση 
παιδικού ρούχου, με δυνατότητα ταξιδίων και 
γνώση Ελληνικής αγοράς απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: joom@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής κατεψυγμένων προϊόντων, με 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις στον ίδιο ή συναφή 
κλάδο, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, δια-
πραγμάτευσης, οργανωτικές ικανότητες, δίπλωμα 
οδήγησης Γ΄ κατηγορίας. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. E-mail: sfhrdept@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες - Προωθητές για 
υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης πωλή-
σεων κατεψυγμένης σφολιάτας-πίτσας, πίτας 
και συναφών ειδών. Δημιουργία αναφορών 
πωλήσεων. Προφίλ: εμπειρία σε πωλήσεις 
στον ίδιο-αντίστοιχο κλάδο-άριστη επικοινω-
νιακή ικανότητα-αμοιβή με ποσοστά. E-mail: 
sfhrdept@gmail.com.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: δίπλωμα Ι.Χ ή δικύκλου, εμπειρία 
πωλήσεων, γνώση αγγλικών, χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά ΠΕΞΑ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής με μεγάλη 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις με αρκετά σεμινά-
ρια. Παρέχονται: αυτοκίνητο φορτηγάκι, μπλο-
κάκι παροχής υπηρεσιών, δυνατότητα ταξιδίων. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6944 706881, 
215 5059448, 6973 245708.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών μηχανημάτων επιθυμεί να 
προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή - Τεχνικό. Από-
φοιτος ΤΕΙ ηλεκτρονικών ή τεχνολογίας ιατρικών 
οργάνων, με αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, ταξί-
δια στην επαρχία. Μισθός-bonus στις πωλήσεις. 
E-mail: fotodieg@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη εμπο-
ρικού δικτύου. Ελεύθερο ωράριο, επιθυμητή η 
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γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για προώθηση καλλυντικών, 
7ωρη απασχόληση. Ικανοποιητικός μισθός, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056, κα Ζαρκάδα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion σε events για part 
time σε energy drink. Ωράριο: Δευτέρα - Πα-
ρασκευή 9:00-17:00. Τηλ: 210 4537485, 210 
4536534.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για προώθηση 
καινοτόμου e-shop σε καταστήματα και επαγ-
γελματίες. Πωλητές με πείρα και βασικές γνώ-
σεις online marketing θα προτιμηθούν. Άμεση 
πρόσληψη και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimpsyllas@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής συστημάτων 
ασφαλείας. Παρέχονται: μισθός, ένσημα, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr, fax: 2310 
252522.

ΠΩΛΗΤΕΣ /τριες ζητούνται για την παρουσία-
ση και προώθηση επαναστατικών βιολογικών 
προϊόντων. Υψηλό εμπορικό κέρδος και έξτρα 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: perraki.k@gmail.
com, τηλ: 6944 327888.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά Πωλήτρια με ΙΧ στην 
περιοχή του Πειραιά, για την προώθηση παιδαγω-
γικής σειράς σε προκαθορισμένο από την εταιρία 
πελατολόγιο. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, 
ΙΚΑ, έξοδα βενζίνης, καθημερινή ενδυνάμωση. 
Τηλ: 210 6401954.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη για ζαχαροπλα-
στείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για αρτοζαχαροπλαστείο με 
εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Τηλ: 6976 185170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εμπορουπάλληλος από κατάστημα κα-
ρεκλών στην Παλλήνη, για εργασίες αποθήκης, 
με δίπλωμα ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
karekla.com.gr, fax: 210 6032883.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /η δραστήριος /α ζητούνται για 
ανάπτυξη καταστήματος λιανικής πώλησης με 
bonus. Περιοχή Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannis.sirmas@gmail.com, τηλ: 6944 360615, 
210 4632185.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστημα γυναικείων 
ρούχων, με προϋπηρεσία 1 έτους και άνω συνε-
χούς εργασίας. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 6979 638117.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραμένη, εμφανίσιμη ζητείται ως 
Υπεύθυνη σε κατάστημα ανδρικών ή γυναικείων 
ενδυμάτων στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6939 
110663, κος Νίκος.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ νέα, ευπαρουσίαστη ζητείται για κα-
τάστημα ηλεκτρικών ειδών. Μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 6976 069546.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα με εσώρουχα 
στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8088525.

ΠΩΛΗΤΕΣ /τριες part time με ικανοποιητική 
εμφάνιση, προϋπηρεσία στις πωλήσεις, γνώ-
ση ξένων γλωσσών, ζητούνται από κατάστημα 
ανδρικών ειδών στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο 
e-mail: incrocio@otenet.gr, τηλ: 210 3622267.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εμφανίσιμη, επικοινωνιακή ζητείται 
από κατάστημα ένδυσης - υπόδησης στη Γλυφάδα. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
kmarmaras@hotmail.com, τηλ: 210 9680257.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη ως Ταμίας από κατά-
στημα εστίασης γνωστής αλυσίδας στην περιοχή 
Ακαδημίας - Αθήνα. Τηλ: 210 3819715.

ΕΤΑΙΡΙΑ κινητής τηλεφωνίας ζητά άτομα για τη 
θέση ταμείου, με εμπειρία σε καταστήματα εται-
ριών τηλεπικοινωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
vf416mar@gmail.com, τηλ: 6951 266980, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00, θέμα 103.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Καταστήματος λιανικής 
από την εισαγωγική εταιρία VICKO AE για την 
περιοχή του κέντρου καιτης Ανατολικής Θεσσαλο-
νίκης. Επιθυμητά προσόντα: απόφοιτες Λυκείου, 
καλή γνώση αγγλικών, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Καταστήματος από την 
εισαγωγική εταιρία VICKO AE για το κατάστημα 
της Πτολεμαϊδας. Επιθυμητά προσόντα: απόφοιτες 
Λυκείου, καλή γνώση αγγλικών, γνώσεις χειρι-
σμού Η/Υ, απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΝΕΟΣ /Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ ως Πωλητής /τρια, από κα-
τάστημα ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού. 
Απαραίτητη άδεια οδήγησης μοτό. Βιογραφικά 
στο fax: 210 4175327, τηλ: 210 4110348.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στο 
εκπτωτικό χωριό Mcarthurglen. Bιογραφικά 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για ζαχαροπλα-
στείο στο Κολωνάκι. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@despina.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητεί 
Πωλητή /τρια για το υποκατάστημά της στην 
περιοχή του Γαλατσίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 
5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί άτομα για 
τη θέση του Πωλητή /τριας καταστήματος, με 
εμπειρία σε κατάστημα εταιριών τηλεπικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: vf416mar@gmail.com, 
τηλ: 6951 266980, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
19:00, θέμα 105.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζαχαροπλαστικής - χονδρικής 
πώλησης ζητεί Πωλητή - Διανομέα με δίπλωμα 
αυτοκινήτου και μηχανής. Τηλ: 210 8544764, 
6938 410110.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για αλυσίδα πρατηρίων 
άρτου, με απαραίτητη προϋπηρεσία στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 6958 023921.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο, εμφανίσι-
μη. Περιοχή Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας. Τηλ: 
27410 61428.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο - ζαχαροπλα-
στείο, με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 5125031, ώρες επικοινωνίας: 07:00-14:30.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη με προϋπηρεσία σε φούρνο - 
ζαχαροπλαστείο, ευπαρουσίαστη ζητείται. Περιοχή 
Βοτανικός. Τηλ: 6972 086168, 210 3412066.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται για ζαχαροπλαστείο. 
Περιοχή Άγιοι Ανάργυροι. Τηλ: 210 2310700.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια με εμπειρία πάνω από 3 χρόνια 
ζητείται για κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων 
στην Ερμού. Τηλ: 210 323665.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από κατάστημα ειδών 
δώρου στο κέντρο της Αθήνας, 28 ώρες την 
εβδομάδα. Μισθός συν ασφάλιση. Τηλ: 210 
8663701.

ΠΩΛΗΤΗΣ να γνωρίζει το κρέας ζητείται από 
κρεοπωλείο στη Δυτική Αττική. Τηλ: 6972 230953, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί άτομα για 
τη θέση ταμείου καταστήματος, με εμπειρία σε 
κατάστημα εταιριών τηλεπικοινωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: vf416mar@gmail.com, τηλ: 6951 
266980, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00, 
θέμα 103.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα με ανδρικά ενδύματα 
για πλήρη απασχόληση, με διάθεση για δουλειά 
και μια σχετική πείρα σε πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: dashndot77@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Υποκαταστήματος έμπειρος, 
υπεύθυνος και πολυδυναμικός στην Καβάλα. Βι-
ογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: 
company@intersalonica.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες επίπλων κουζίνας 
για στελέχωση καταστήματος αλυσίδας στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: antonis@euroscope.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από πρατήριο υγρών 
καυσίμων. Περιοχή Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Τηλ: 
210 5445551.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρές Πωλήτριες για άμεση πρό-
σληψη με σκοπό τη στελέχωση καταστημάτων 
λευκών ειδών Pennie. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: career@pennie.gr.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων ζητούνται Υπάλ-
ληλοι νέοι /ες με εμπειρία στην πώληση, για 
το υποκατάστημα στο Μενίδι. Ωράριο σπαστό. 
Βιογραφικά στo e-mail: info@hartorama.gr, fax: 
210 5140060, τηλ: 210 5147588.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες αθλητικών ειδών 
και γυαλιών ηλίου μερικής απασχόλησης, για 
κατάστημα εντός του The Mall Athens. Απαιτείται 
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@optical.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Πωλητής /τρια από κατάστημα 
ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού. Απα-
ραίτητη άδεια οδήγησης μοτό. Βιογραφικά στο 
fax: 210 4175327, 210 4110348.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με βασικές γνώσεις Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου και κάρτα ανεργίας, από 
κατάστημα οικιακών ειδών. Τηλ: 210 9711298.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ στην Καισαριανή ζητά Πωλήτρια με 
ένα έτος προϋπηρεσία, για απογευματινή βάρδια. 
Τηλ: 6942 575725, 6970 014200.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ αλυσίδα καλλυντικών Dust&Cream 
αναζητά για κατάστημα στη Λάρισα Αισθητικό-
Μακιγιέζ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
αισθητικής ποδολογίας, περιποίησης ονύχων. 
Αρμοδιότητες: τακτοποίηση προϊόντων στα ράφια, 
έλεγχος-παραγγελίες. Ωράριο καταστημάτων, full 
time. Ε-mail: dustandcream.larisa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πλυντήριο αυτοκινή-
των στο Κερατσίνι, με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτό. Βιογραφικά στο e-mail: info@bitros.com, 
τηλ: 6937 213531.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία στην εταιρία Κ. 
Βαλιμήτης & ΣΙΑ ΟΕ για τη θέση ταμείου και 
πωλήσεων. Απαραίτητη σχετική εμπειρία. Τηλ: 
27410 28100, πληροφορίες στο κατάστημα Κύ-
πρου 71, Κόρινθος.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ φωτογραφικών ειδών ζητά Πω-
λητή /τρια με γνώσεις photoshop, διαχείρισης 
e-shop και αγγλικών. Προϋπηρεσία στο χώρο 
θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: repella@otenet.gr.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται με προϋπηρεσία τουλά-
χιστον 2 ετών, με γνώσεις καφέ από αρτοποιείο 
στα Κάτω Πατήσια. Τηλ: 6974 992611.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται για εργασία σε 
καφεζαχαροπλαστείο για Νέο Κόσμο, Παλαιό 
Φάληρο, Βούλα. Τηλ: 210 5452777.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται για εργασία σε 
καφεζαχαροπλαστείο για Νέο Κόσμο, Παλαιό 
Φάληρο, Βούλα. Τηλ: 210 5452777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από κατάστημα επαγγελματικών 
ρούχων στο κέντρο της Αθήνας, για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: cdp3@otenet.
gr, τηλ: 210 3310593.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια να ειδικεύεται στον καφέ, από 
αρτοποιείο. Περιοχή Χαϊδάρι. Τηλ: 210 9028111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως Πωλήτριες σε έτοιμα γυ-
ναικεία ενδύματα στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
210 3241757, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε περίπτερο. 
Περιοχή Αμπελόκηποι. Βιογραφικά στο fax: 210 
6440370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με χαμόγελο και εμπειρία στη 
λιανική πώληση, για νέο κατάστημα που ανοίγει 
στην περιοχή της Γλυφάδας. Βιογραφικά στο 
e-mail: dashndot77@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9628382.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για full-time και 
part-time, για to κατάστημα Skechers στο εκ-
πτωτικό χωριό Σπατών. Προϋπηρεσία, εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, αγγλικά 
και κάτοικος περιοχής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@toptrends.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επικοινωνιακή Πωλήτρια Τυροκο-
μικών, με όρεξη για δουλειά από κατάστημα 
παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων στην 
περιοχή της Καλαμάτας. Άμεση πρόσληψη, επι-
θυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
mantineia@andrianakos.gr, τηλ: 210 8020199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπεύθυνη Kαταστήματος Tυροκο-
μικών Προϊόντων, με εμπειρία στις πωλήσεις και 
όρεξη για δουλειά στην περιοχή της Καλαμάτας. 
Άμεση πρόσληψη επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 8020199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία από video club 
στο Γέρακα. Τηλ: 210 6046503.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λιανικής με είδη οικιακής χρήσης 
στο κέντρο της Αθήνας, ζητά Υπάλληλο. Τηλ: 
210 6254394, fax: 210 6254393.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στον Πειραιά ζητά Πωλή-
τρια, για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 6983 754443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία για κατάστημα 
ενδυμάτων στο Μοναστηράκι, με απαραίτητα 
αγγλικά. Τηλ: 210 3216833.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος Ψιλικών, από 
κατάστημα στην Καλαμαριά για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα: όρεξη και διάθεση για δουλειά, επι-
κοινωνιακή και κοινωνική. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ, επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ταμείο-service. 
Ε-mail: koultoukis@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια - Ταμίας σε super market 
για εργασία, με απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
συγκεκριμένο τομέα. Τηλ: 2310 663435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πάγκου τυροκομικών σε super 
market για εργασία, με απαραίτητη προϋπηρεσία 
στο συγκεκριμένο τομέα. Τηλ: 2310 663435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανάβης σε super market για ερ-
γασία, με απαραίτητη προϋπηρεσία ενός έτους 
στο συγκεκριμένο τομέα. Τηλ: 2310 663435.

ΓΝΩΣΤΗ εμπορική εταιρία λευκών ειδών ζητά 
Πωλήτριες για το κατάστημά της στη Θεσσα-
λονίκη. Η εμπειρία στην πώληση θα εκτιμηθεί. 
Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
imp.bedandbath@gmail.com, fax: 210 5786522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για πρατήριο υγρών 
καυσίμων στην περιοχή Χορτιάτη, για 6 ημέρες 
εργασίας. Οκτάωρο και ασφάλιση. Τηλ: 6930 
789822, 6932 377725.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βενζινάδικου για πρατήριο 
καυσίμων. Βιογραφικά στο e-mail: pappaseko@
gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Βallos με αντικείμενο την πώληση 
ενδυμάτων αναζητά νέα /ο Πωλητή /τρια Κατα-
στήματος, για πλήρη απασχόληση στο κατάστημά 
της στο Χαϊδάρι. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@ballos-stores.gr.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Dash & Dot με αντι-
κείμενο το ανδρικό μοντέρνο πουκάμισο αναζητά 
νέα με εμπειρία, για πλήρη απασχόληση σε νέο 
κατάστημα στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
dashndot77@gmail.com.

H ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων Moda Di Casa αναζητά 
Πωλήτρια με εμπειρία στο χώρο του επίπλου 

και γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: garifall.k@gmail.com. τηλ: 
210 2444550.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλου Moda Di Casa αναζητά 
Πωλήτρια με εμπειρία στο χώρο του επίπλου 
και γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Άνεση 
επικοινωνίας, δυναμισμός, πνεύμα συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: loagsm@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής - πώλησης επίπλου επι-
θυμεί να καλύψει θέση Πωλήτριας, με γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων και εμπειρία συ-
ναφούς αντικειμένου. Τηλ: 210 2444550, κος 
Γαρυφαλλίδης Κωνσταντίνος.

ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά νέα 
ως Πωλήτρια σε σάντουιτς - cafe - σφολιάτες. 
Τηλ: 210 9631840, 6972 336271, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤOYNTAI Υπεύθυνη Καταστήματος και Πωλή-
τρια, από επώνυμη εταιρία γυναικείων ενδυμάτων, 
περιοχή Αγρίνιο. Τηλ: 6979 913217.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με εμπειρία, σε κατάστημα 
υποδημάτων στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9562873, 
ώρες επικοινωνίας καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοζαχαροπλαστείο 
στο Χαλάνδρι. Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 6943 577290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για πλήρη απασχόληση, 
από αλυσίδα ζαχαροπλαστείων για περιοχή του 
Ψυχικού. Τηλ: 210 6753802.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ τροφίμων και ξηρών καρπών ζητά 
2 άτομα με Voucher, για απασχόληση στην περιοχή 
Γκύζη - Αθήνα. Τηλ: 210 6467491, 6944 644879.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα εσωρού-
χων στην Καλλιθέα, με προϋπηρεσία σε μαγιό 
- εσώρουχο. Τηλ: 6944 387191, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία στην 
πώληση για πλήρης απασχόληση σε κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων, φιλόδοξη, δραστήρια 
και με θέληση για προοπτικές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@crislia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από βιβλιοπωλείο στο κέντρο 
της Αθήνας. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: parasxospetros@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πωλήτρια για αρτοποιείο. Τηλ: 
6937 920020, 2310 655437, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 10:00.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στην Πετρούπολη ζητά 
Πωλήτριες με προϋπηρεσία και εμπειρία στο 
χώρο. Τηλ: 210 5782909.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες λιανικής, για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων, για 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: joom@
otenet.gr, τηλ: 2310 535683.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ στο Κέντρο της Αθήνας ζητά 
Πωλητή /τρια. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα εκτιμηθεί. Ωράριο: 8:00-16:00 Δευτέρα - Πα-
ρασκευή. Βιογραφικά στο e-mail: hr_matdpt@
yahoo.com, κωδ: ΥΠ-10/15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης για το κατάστημα Χαλ-
κιαδάκης Γεύσεις Κρήτης στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5722491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie για ζαχαροπλα-
στείο franchise γνωστής αλυσίδας, με αγγλικά, 
office, έμφυτη ευγένεια. Εργασία πλήρης με 
βάρδιες, κάτοχος κάρτας ανεργίας. Παρέχονται: 
εκπαίδευση, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σχεδιάστρια - Πωλήτρια σε 
κατάστημα με χάντρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@handromania.gr, τηλ: 6944 641364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία, δυναμική, 
γρήγορη, για κατάστημα λιανικής στον Πειραιά. 
Ωράριο: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 4ωρη απα-
σχόληση. Τηλ: 6975 029938.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από το κατάστημα υπο-
δημάτων Fratelli Karida στην Κηφισιά Αθήνα, 
οδός Κολοκοτρώνη 1. Bιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες λιανικής για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για ταμείο - παραγ-
γελειοληψία, με γνώσεις Η/Υ και απαραίτητη 
προϋπηρεσία, για μόνιμη απασχόληση. Περιοχή 
Χολαργός. Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ημιαπασχόληση σε E-shop, 
με γνώση Η/Υ, αγγλικών και MS office. Bασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9901100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός - Πωλητής από εταιρία 
εμπορίας υδραυλικών ειδών νέος, ο οποίος να 
βρίσκεται σε ταμείο ανεργίας, για στελέχωση 
μαγαζιού λιανικής πώλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: stamatia@moloudis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ή Οπτομετρητής με σχετική 
εμπειρία, από οπτικό κατάστημα στο Χολαργό. 
Τηλ: 213 0266216.

ΓΝΩΣΤΗ εμπορική εταιρία λευκών ειδών-
στρωμάτων, ζητά Υπεύθυνους Πωλήσεων για 

τα καταστήματά της. Η εμπειρία στην πώληση 
θα εκτιμηθεί. Άριστη γνώση αγγλικής-πλήρης 
απασχόληση-προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: imp.bedandbath@gmail.com, fax: 
210 5786522.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί Πωλήτριες για την Ερμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: maria@tectus.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων, 
ζητεί Πωλήτριες για την Ερμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ: 
210 3210722.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie με ομαδικό 
πνεύμα εργασίας, δεξιότητες ευγένειας και 
επικοινωνίας, άριστο περιβάλλον. Παρέχονται: 
εκπαίδευση, άμεση πρόσληψη, εργασία πλήρης με 
βάρδιες. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευής συστημάτων 
ρολών και σήτας στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης, άτομο για πωλήσεις και ανάπτυξη δικτύου 
πελατών. Βιογραφικά στο e-mail: info@nexus.
com.gr, τηλ: 2310 680552.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για στελέχωση επιχεί-
ρησης, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου. Άμεσα 
bonus παραγωγής, bonus ηγεσίας, πολλά επιπλέον 
κίνητρα και δικαιώματα. Ανοικτή-θετική στάση 
θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: k@gmail.
com, τηλ: 6944 727748.

ΕΚΘΕΣΗ παραδοσιακών επίπλων στον Άγιο Δη-
μήτριο ζητά Πωλήτρια με γνώσεις Η/Υ, πρόγραμμα 
Ορίζοντες. Τηλ: 210 9750280, ώρες επικοινωνίας 
καταστημάτων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια με πολύ μικρό 
κεφάλαιο, για ανεξάρτητη συνεργασία, όχι πω-
λήσεις-ντήλερ. Άμεσο ξεκίνημα, μεγάλα εισοδή-
ματα, καριέρα. E-mail: christosliberis@gmail.
com, τηλ: 6906 225146.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία τουλάχιστον 2 
ετών για εταιρία ξυλουργικών μηχανημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: manzierid@yahoo.com, 
τηλ: 2310 784320.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πωλήσεις υπηρεσιών 
marketing. Πληρωμή με ποσοστά επί των 
πωλήσεων - στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
webit114@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές επικοινωνιακοί και φιλό-
δοξοι για ανεξάρτητη συνεργασία με προμήθεια 
50% - 90%. Ωράριο ελεύθερο. Δεν αφορά ντή-
λερ - πλασιέ. Δωρεάν εκπαίδευση και συνεχή 
υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: gkskar@
yahoo.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πωλήσεων ζητείται από εταιρία 
πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Χα-
λάνδρι, με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tk@autodamigos.gr.

H WELLNESSNOW που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας-ευεξίας-διατροφής, ζητά άτομα 
στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων, 
για μόνιμη ανεξάρτητη συνεργασία. Βιογραφι-
κά στο e-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 
309100, 6986 219045.

H COMMUNICATION Lab αναζητά Junior Account 
Manager. Προσόντα: πτυχίο επικοινωνίας, γνώση 
των social media, άριστες επικοινωνιακές δεξι-
ότητες, άριστη γνώση MS office, άριστη γνώση 
αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: tfilipas@clab.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία λευκών ειδών - στρωμάτων 
ζητά Πωλητές για το κατάστημά της στη Θεσ-
σαλονίκη. Η εμπειρία στην πώληση στρωμάτων 
θα εκτιμηθεί, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: imp.bedandbath@gmail.com, fax: 
210 5786522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Marketing από εταιρία Β2Β 
για συσκευασίες, πρώτες ύλες φαρμακοβιομη-
χανίας στην Αττική. Εξυπηρέτηση και επίσκεψη 
πελατών, παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευ-
τών εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, αγγλικά, MS 
office, άνεση στην επικοινωνία. E-mail: info@
mtcltd.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ με εμπειρία και γνώσεις marketing 
προσλαμβάνεται άμεσα από εταιρία security για 
κλείσιμο συμβολαίων. Παρέχονται: υψηλό ποσο-
στό επί των πωλήσεων και bonus. Bιογραφικά 
στο e-mail: nikos.lakkas@hotmail.com, τηλ: 
6986 768559.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραφαρμακευτικών προϊόντων στις 
Αχαρνές αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων, για δια-
χείριση-ανάπτυξη πελατολογίου: επικοινωνιακός, 
νέος, απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία στις πωλήσεις, 
δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής. Προσφέ-
ρονται: σταθερός μισθός, εταιρικό αυτοκίνητο, 
δυνατότητες εξέλιξης. E-mail: politis2014@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Υπεύθυνο Τμήματος με προ-
ϋπηρεσία στο χώρο του αυτοκινήτου. Αρμοδι-
ότητες: διαχείριση και οργάνωση τμήματος και 
προσωπικού, διαχείριση πελατών. Απαραίτητα: 



Τρίτη 27 Οκτωβρίου 201532

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

εμπειρία, ευχέρια λόγου, οργανωτικότητα. Τηλ: 
210 2835744, 210 2835840.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ανάπτυξης του δικτύου της η 
εταιρία παιδικών παπουτσιών Joel Kid’s Shoes 
αναζητεί Συνεργάτη franchise για τη δημιουργία 
νέων καταστημάτων. Τηλ: 210 8065937, 6955 
288264, κα Καραγιάννη Ελένη.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Ελβέ Σακιζλής ΑΕ ελαστικών οχημάτων 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά έμπειρο Πωλητή με 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, μόνιμο κάτοικο 
Αθηνών για πωλήσεις στη Νότια Ελλάδα. E-mail: 
info@elve.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητεί Χημικό Πωλητή 
με 3ετή εμπειρία σε απορρυπαντικά HORECA, 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ με γνώσεις επεξεργασίας νερού για 
βιομηχανική χρήση. Γνώσεις excel, internet, 
αγγλικών, Γερμανικών προαιρετικά. E-mail: 
kdremes@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες /τες για πώληση προϊό-
ντων μαζικής εστίασης σε cafe, restaurant, fast 
food, πιτσαρίες, ξενοδοχεία κλπ. Tηλ: 6923 254034.

ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών ζητείται Στέ-
λεχος Πωλήσεων. Παρέχονται: μισθός, bonus, 
εταιρικό ΙΧ, κινητό, ασφάλιση, συνεχής εκπαίδευ-
ση. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β 
(Horeca). Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@crist.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Επιχείρησης με 2 έτη εμπειρία 
για γραμματειακή υποστήριξη, πωλήσεις. Από-
φοιτος ΑΕΙ, 1 ξένη γλώσσα, διαχείριση ΕΣΠΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ycp.gr, κα Π. Στα-
θοπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με άριστες γνώσεις Η/Υ και αγ-
γλικών για να αναλάβει το e-shop εισαγωγικής 
εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@ecocarpet.
gr, τηλ: 210 5572401.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Banquet - Sales 
Executive. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο 
ή εστιατόριο, γνώση αγγλικών, δυναμική προσω-
πικότητα, οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγωγών. Απαραίτητη 
γνώση άπταιστων αγγλικών. Επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα Αραβικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

Η BEST BUY REAL ESTATE ζητά άτομο για Sales 
Assistant, με άνεση στην επικοινωνία, πτυχίο 
ανώτερης σχολής, γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bbhome.gr, τηλ: 210 8040505.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ ζητεί άτομο για πωλήσεις Β2Β, 
στο βιομηχανικό και κατασκευαστικό κλάδο με 
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spsolutions.gr, 
fax: 2310 752674.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική με ζαχαρώδη - γλυκά - είδη 
αρτοποιίας αναζητά Αντιπρόσωπο - Πωλητή, για 
αρχή με ποσοστά επί των πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pnikosath@yahoo.gr.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες για ιατρική ενημέρωση με πολυε-
τή εμπειρία στον κλάδο, για Δυτική και Βόρεια 
Ελλάδα, Θεσσαλία, Κρήτη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alfamedica.gr, τηλ: 210 6728358, 210 
6728318-19.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων με προϋ-
πηρεσία (επιθυμητό μπλοκ παροχής υπηρεσιών 
- υψηλές προμήθειες), για προώθηση δερματο-
καλλυντικών σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vyte.eu, τηλ: 210 
8310993.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με επαρκή προϋπηρεσία στον 
ιατρικό χώρο, για στελέχωση σε ιατρικό δια-
γνωστικό πολυιατρείο. Οργάνωση, ανάπτυξη 
- προβολή - εξωστρέφεια. Τηλ: 6944 899599.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ιατρικού χώρου με ειδίκευση σε 
εμφυτεύσιμα είδη ορθοπαιδικής, ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων για τη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orthosurgical.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με εμπειρία για ιατρική 
ενημέρωση στις ειδικότητες Παιδιάτρων, Ωρλ 
Παθολόγων και πιθανώς σε φαρμακεία. Μισθός, 
ποσοστά, bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@starmel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες με ηγετικές 
- επικοινωνιακές ικανότητες, συνέπεια, ήθος για 
μερική - ολική απασχόληση στον κλάδο υγείας 
- ευεξίας. Εκπαίδευση, δωρεάν πληροφορίες. 
Τηλ: 6936 362488, κα Σταματίνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για πλήρη 
απασχόληση με άριστες επικοινωνιακές ικα-
νότητες, για πωλήσεις ιατρικών βοηθημάτων. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση αγγλικών και 
Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου. E-mail με φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/09.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων Φαρμακείου - εταιρία 
παραφαρμακευτικών ειδών, αναζητά Πωλητή (με 
έδρα την Αθήνα) με τουλάχιστον 6ετή πείρα σε 
φαρμακεία. Προσφέρονται: μισθός, προμήθει-
ες αποτελεσματικότητας, εταιρικό αυτοκίνητο 
και κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
vitacosmetica.gr.

ΙΑΤΡΟΣ ζητά Συνεργάτες νέους /ες που να έχουν 
ή όχι σχέση με τον ιατρικό τομέα. Επαγγελματι-
κή ευκαιρία, περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6977 
308721.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για τη στελέχωση του εμπορι-
κού τμήματος ιατρικού site. Αμοιβή με πολύ καλό 
ποσοστό, εργασία από το σπίτι. Βιογραφικά στο 
e-mail: editor@life2day.gr, τηλ: 6932 730497.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμα-
κείο ή στον κλάδο εκτύπωσης, διαφημιστικών, 
συσκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, αυτοκίνητο, έξοδα. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: THE-15.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ τμήματος εξαγωγών ζητείται με άριστη 
γνώση Γερμανικών, αγγλικών και χρήσης Η/Υ, 
για την εξαγωγική εταιρία έτοιμων ενδυμάτων 
Street Level στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Bιο-
γραφικά στο e-mail: teo@streetlevel.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία με πρωτοποριακή υπη-
ρεσία απαραίτητη σε όλους τους επαγγελματίες, 
ζητεί Διευθυντή Πωλήσεων με επικοινωνιακές 
και οργανωτικές ικανότητες. Ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, κάτοχος δελτίου παροχής υπηρεσι-
ών. Βιογραφικά στο e-mail: mkoufoudaki1@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών B2B ζητεί Στέλεχος 
Πωλήσεων, με δυναμικό χαρακτήρα, πολύ καλές 
επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. Κά-
τοχος δελτίου παροχής υπηρεσιών, ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών, bonus παραγωγικότητας, 
προοπτικές εξέλιξης. Ε-mail: mkoufoudaki1@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες από εισαγωγική 
εταιρία για παραγγελειοληψία στο ήδη υπάρχων 
πελατολόγιο. Κάτοχοι ΙΧ, με εμπειρία στις πωλή-
σεις και δυνατότητες ταξιδιών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: balkanagro@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητούνται από βιοτεχνία κατε-
ψυγμένων προϊόντων ζύμης. Τηλ: 6978 031489, 
ώρες επικοινωνίας: 16:00-19:00.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της Αθήνας. 
Επιθυμητή η εμπειρία στο έπιπλο, η γνώση αγγλι-
κών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά με κωδικό 
ΠΑ στο e-mail: almeco@almeco.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Εξωτερικό Πωλητή για την Αθήνα. 
Απαραίτητα: δίπλωμα ΙΧ ή δικύκλου, εμπειρία 
πωλήσεων, γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά ΠΕΞΑ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Ελληνική εταιρία για το τμήμα 
πωλήσεων ζητά 2 Executive Sales Agents, με 
πτυχίο ανωτέρας σχολής, γνώσεις αγγλικών, 
καλό χειρισμό Η/Υ και απαιτήσεις για καριέρα 
και επαγγελματικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο 
e-mail: iwant2helpnet@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 11 άτομα με προϋπηρεσία σε καφέ, 
μπουφέ, πωλήσεις, τουριστικά, επικοινωνία, για 
θέση στον τομέα του marketing - πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: doholian.elena@gmail.
com, τηλ: 2221 308908.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Βορείου Ελλάδας. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL007.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Κρήτης. Απολυτήριο Λυκεί-
ου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL006.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Νήσων Αιγαίου. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL005.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Δυτικής Ελλάδας. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL004.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Κεντρικής Ελλάδας. Απο-
λυτήριο Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL003.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Πελοποννήσου. Απολυτήριο 
Λυκείου (απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@ergon-hrc.gr, κωδ: REF-D3PL002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες υπηρεσιών Logistics 
(3PL) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, B2B 
πωλήσεις. Περιοχή Αττικής. Απολυτήριο Λυκείου 
(απαραίτητο). Βιογραφικά στο e-mail: jobs@ergon-
hrc.gr, τηλ: 211 0127487, απαραίτητη αναφορά 
(REF), Ergon-hrc, κωδ: REF-D3PL001.

ΕΤΑΙΡΙΑ προϊόντων κατεψυγμένης διατροφής 
επιθυμεί Πωλητή /τρια για την Αττική. Απαραίτητα: 
απολυτήριο Λυκείου-ΤΕΙ, αγγλικά, χρήση Η/Υ, 
δίπλωμα οδήγησης. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο 

αντικείμενο και θέση θα εκτιμηθούν. Προσφέρο-
νται: μισθός-bonus-αυτοκίνητο-κινητό. E-mail: 
cevaggelatos@olympic-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ανταλλακτικών με εμπειρία 
στο χώρο, με άριστες γνώσεις Η/Υ-συστημάτων 
όπως Β2Β ERP. Απαραίτητα αγγλικά και κατά 
προτίμηση Γερμανικά και Τούρκικα. E-mail: 
info@gruppoparts.com, τηλ: 210 9270055, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία μεγάλη εξειδίκευση 
στις εισαγωγές, πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
Η/Υ, γνώση προγραμμάτων Office και ERP, από 
εταιρία εισαγωγών προϊόντων. Bιογραφικά στο 
e-mail: g.thanopoulos1@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στη Γερμανία στο χώρο της 
εστίασης ζητά Πωλητή, για καντίνα με δίπλωμα 
οδήγησης C1. Προσφέρονται: 15% επί των πωλή-
σεων, μισθός, κατοικία για τους πρώτους μήνες, 
μαθήματα Γερμανικών. E-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για μόνιμη συνεργασία 
με άμεσο εισόδημα σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία. 
Τηλ: 6984 655101, κος Γιώργος.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Πωλητή για το τμήμα 
εξαγωγών, νέο με δυνατότητα για ταξίδια στο 
Εξωτερικό. Απαραίτητη η καλή γνώση της αγ-
γλικής (θα εκτιμηθεί γνώση άλλης γλώσσας) 
και ιδιαίτερα Ισπανικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
stelios@iktinos.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Αθήνας ζητά άτομα 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος. Βασικός 
μισθός, ευχάριστο περιβάλλον. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό. Τηλ: 210 3833002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντονιστής Oμάδας, δυναμικό άτομο 
για στελέχωση νέου τμήματος πωλήσεων. Ερ-
γασιακή εμπειρία (επιθυμητή), υψηλές αμοιβές, 
συνεχής επιμόρφωση, δυνατότητες εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: flexiphasma@gmail.
com, τηλ: 6942 449052.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για ημιαπασχόληση στην 
προώθηση και στις δημόσιες σχέσεις συνδέσμου 
επιχειρήσεων κατασκευών, με μεγάλη εμπειρία 
σε διοίκηση, τμήμα πωλήσεων ή δημοσίου τομέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sepak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση, μόνιμη και υποστη-
ριζόμενη συνεργασία με τη μεγαλύτερη κολοσσό 
εταιρία, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, προϊόντα στους 
πιο αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς. Άτομα 
απλά, ειλικρινή, με όνειρα-στόχους-θετικά προς 
μάθηση. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με ικανότητες οργά-
νωσης, για ανάπτυξη δικτύου. Άμεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήματα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6909 814220.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα υγείας 
προσφέρει συνεργασία σε Στελέχη, με πλήρης 
ή μερική απασχόληση και ωράριο αναλόγων 
αποδοχών. Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ νέα Πωλήτρια Χονδρικής με εμπειρία 
στις πωλήσεις και ταχτοποίηση, για εισαγωγική 
εταιρία (prestige collection) στους Αγίους Αναρ-
γύρους, με διάθεση για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: yusufdik2@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για έκθεση επίπλων, 
με γνώση σχεδίου και εμπειρία πωλήσεων. Πε-
ριοχή Τιτάν. Βιογραφικά στο e-mail: rythmos.
greece@gmail.com, τηλ: 2310 722517.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στον κλάδο αυτοκι-
νήτου ζητεί Τεχνικό Πωλήσεων κάτοικο Χανίων, 
για μερική απασχόληση. Προσφέρονται: υποστή-
ριξη-εκπαίδευση-κινητό-ποσοστό πωλήσεων. 
Ε-mail: megadouka@safetykleen.gr, τηλ: 210 
97191800, ώρες επικοινωνίας: 9:00-17:00, κα 
Μεγαδούκα.

ΕΤΑΙΡΙΑ δραστηριοποιούμενη στο χώρο του 
βιομηχανικού αυτοματισμού, ζητεί για άμεση 
πρόσληψη, υπεύθυνα άτομα για τη στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων Αττικής.Τηλ: 210 2589823.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ όμιλος με έδρα 
στα Νότια Προάστια, ενδιαφέρεται για νέους /
ες απόφοιτους Λυκείου ΤΕΙ-ΑΕΙ, για τη στελέχωση 
γραφείου πωλήσεων. Παρέχονται: χρηματοδότηση, 
bonus, προοπτική εξέλιξης-καριέρα-κίνητρα-εκ-
μάθηση-υποστήριξη. Ε-mail:kostaskakavelakis@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για μεγάλη επαγγελ-
ματική ευκαιρία. Τηλ: 6984 655101.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Πωλήσεων για την 
περιοχή Νέας Σμύρνης, οργανωτικοί, φιλό-
δοξοι, επαγγελματίες. Προηγούμενη εμπειρία 
επιθυμητή. Προσφέρονται: υψηλές προμήθειες, 
διαρκής υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, μοναδικό 
περιβάλλον εργασίας. E-mail: neasmyrni@aspis-
realestate.gr, τηλ: 210 9402148.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά δραστήριο Ανεξάρτητο Συνεργάτη 
για υπεύθυνη εργασία, με δυνατότητα μερικής 
ή πλήρους απασχόλησης. Άμεσο ξεκίνημα κα-
τόπιν αξιολόγησης. Τηλ: 210 2918755, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός Μηχανικός για το τμήμα 
πωλήσεων. Απαραίτητη εμπειρία σε συστήματα 

βιολογικών καθαρισμών ή επεξεργασίας πόσιμου 
νερού, αφαλάτωση ή ΧΥΤΑ. Τηλ: 2310 799333, 
κα Ασλανίδου Σωτηρία.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή με δίπλωμα ΙΧ, για υλικά 
συνεργείων αυτοκινήτων. Μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9953066.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία, για στελέχω-
ση των τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και 
management. Βιογραφικά στο e-mail: skourtask@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί, δρα-
στήριοι ως Αντιπρόσωποι πολυεθνικής εταιρίας. 
Άμεσο ξεκίνημα, μερική ή πλήρης απασχόληση. 
Επιθυμητή η γνώση internet. Τηλ: 2315 524774, 
6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος και δραστήριος Ανεξάρτη-
τος Συνεργάτης για δημιουργία, οργάνωση και 
διοίκηση νέων τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα 
υψηλό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
arctium@hol.gr, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα - Στέλεχος - Συνέταιρος 
χωρίς κεφάλαιο με ηγετικές και επικοινωνιακές 
ικανότητες, καλή χρήση Η/Υ, αγγλικών, φιλόδοξη, 
απαραίτητα κάτοικος Αθηνών για στήσιμο-ανάπτυξη 
Β2Β εταιρικών υπηρεσιών. E-mail: euroreal1@
gmail.com, θέση: Α1Αsk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τμήματος Ανταλλακτικών 
από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με επαγγελμα-
τική εμπειρία (κατά προτίμηση σε VAG GROUP) 
τουλάχιστον 5 έτη, με επαγγελματική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail fotmal@
filosidis.gr.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία στο χώρο των δι-
ανομών ζητά Συνεργάτες / Συνεταίρους, στο 
πλαίσιο επέκτασης των επιχειρηματικών της 
δραστηριοτήτων. Τηλ: 6932 363371.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο δραστήριο με γνώσεις Η/Υ, από 
μεγάλη ομάδα Επιχειρηματιών για στελέχωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ζητεί 4 Στελέχη Πωλήσεων, 
σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, διαρκής και 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες 
μεθόδους πωλήσεων. Μοναδικό πακέτο αμοι-
βών βάση δραστηριότητας, μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. E-mail: pet_co@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής-διάθεσης εκπαιδευτικού 
υλικού ζητά 2 Πωλητές με εμπειρία στις πωλήσεις, 
κατόχους ΙΧ. Διαπραγματευτική ικανότητα, άνεση 
στην επικοινωνία για επαφές με σχολεία, δήμους. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β, υψηλές 
αποδοχές. E-mail: info@ekdoseisalexandros.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων 
με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, άριστες επικοινω-
νιακές δεξιότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, επιθυμία για καριέρα. Παρέχονται: 
μισθός, bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο, κινητό. 
E-mail: hr@megasoft.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων και δημοσί-
ων σχέσεων με απόφοιτους σχολής, με γνώ-
σεις αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες, για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο χωρίςαφεντικό. Δωρεάν και 
πλήρης εκπαίδευση. Δεν αφορά ντίλερ - πλασιέ. 
Τηλ: 6988 687622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο με προϋπηρεσία στον κλάδο 
των πωλήσεων, για συνεργασία στον κλάδο 
της ανάπτυξης επιχειρήσεων και στο στήσιμο 
εμπορικού δικτύου καταναλωτών. Απαραίτητα: 
επικοινωνιακές δεξιότητες, εργατικότητα, ομα-
δικό πνεύμα. E-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Χονδρικής για προώθηση 
παιδικού ρουχισμού και βάφτισης, για άμεση 
πρόσληψη. Δυνατότητα ταξιδίων και γνώση της 
Ελληνικής αγοράς απαραίτητα. Τηλ: 2310 535684.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, 
με γνώσεις αγγλικών και Η/Υ, από εταιρία τρο-
φίμων στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannis.sirmas@gmail.com, τηλ: 6944 360615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία και γνώσεις 
marketing άμεσα, από εταιρία security για κλείσιμο 
συμβολαίων. Παρέχονται: υψηλό ποσοστό επί 
των πωλήσεων, bonus. Bιογραφικά στο e-mail: 
nikos.lakkas@hotmail.com, τηλ: 6986 768559.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση ημιαπασχόληση, 
στηριζόμενη 4ωρη συνεργασία με εμπορική 
εταιρία - κολοσσό στους πιο αναπτυσσόμενους 
τομείς της αγοράς. Οικογενειακές αξίες πολλά 
δικαιώματα και bonus, εγγυημένη προοπτική. 
Προσφέρονται: εκπαίδευση-υποστήριξη. Tηλ: 
6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για στελέχωση επιχεί-
ρησης, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου. Άμεσα 
bonus παραγωγής, ηγεσίας πολλά επιπλέον κί-
νητρα και δικαιώματα. Ανοικτή και θετική στάση 
θα εκτιμηθούν. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από βιομηχανία τροφίμων 
στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις 

πωλήσεις στο χώρο των τροφίμων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@regina-foods.gr.

LOOKING for Exports Manager for direct sales 
activities and lead a team so as develop sales 
globally. 5 years export sales role in FMCG. 
Cvs: ferro@ferro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τμήματος Ανταλλακτικών, 
από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων με επαγγελμα-
τική εμπειρία (κατά προτίμηση σε VAG GROUP) 
τουλάχιστον 5 έτη, με επαγγελματική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. Bιογραφικά στο e-mail: fotmal@
filosidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα Αθή-
να, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: ATT-15.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα την 
Πάτρα, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: PAT-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα το Ηρά-
κλειο, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: IRA-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα την 
Καβάλα, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών, ΙΧ απαραίτητο. Παρέχονται: βασικός 
μισθός πεντάωρου, προμήθεια, έξοδα. E-mail: 
john@epsilonk.gr, κωδ: KAV-15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής με έδρα τη Λά-
ρισα, με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακείο ή στον 
κλάδο εκτύπωσης, διαφημιστικών, συσκευασίας, 
επιγραφών. Παρέχονται: βασικός μισθός πεντά-
ωρου, προμήθεια, αυτοκίνητο. E-mail: john@
epsilonk.gr, κωδ: LAR-15.

Ιατροί-Νοσηλευτές -Υγεία- 
Διασώσεις-Φαρμακευτική
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ με προϋπηρεσία, με βα-
σικό του αντικείμενο μεταλλικούς σκελετούς 
ακίνητης προσθετικής και κεριά ζητείται. Τηλ: 
210 6018745.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, Βοηθός Φαρμακοποιού, 
Ασθητικός ζητούνται για πλήρη απασχόληση, 
σε φαρμακείο στα Μεσόγεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: theoracius@gmail.com, τηλ: 6932 460139.

ΜΑΙΑ ζητείται για κέντρο εξωσωματικής γονι-
μοποίησης στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: gstylianides@eugonia.com.gr, fax: 
210 7213623.

ΓΙΑΤΡΟΙ για εφημερίες ζητούνται από γενική 
κλινική στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5739455.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ Ιατρός ζητείται για το πολυιατρείο 
Ωρωπού, πρωινό ωράριο, με γνώση στα τρίπλεξ 
αγγείων, αξονικό και μαστογραφία. Τηλ: 6977 
320965, κος Μιχάλης, 6945 333790, κα Νατάσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος ενηλίκων έμπειρη, συμ-
βουλευτική γονέων, γάμου, ατομικά για κέντρο 
ψυχολογικής υποστήριξης, θεραπειών, παραλία 
Κορωπίου. Απαραίτητη άδεια εξασκήσεως και 
μπλοκ παροχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
oikogenia.gr, τηλ: 6944 753313.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται από κλινική στο κέντρο 
της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: aristoteleio_
clinic@otenet.gr, με ένδειξη φαρμακοποιός.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Κτηνιατρικής σχολής για 
άμεση απασχόληση. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. 
Περιοχές εργασίας: Δράμα - Καβάλα - Ξάνθη. 
Βιογραφικά στο e-mail: aioannidou@yahoo.com.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Γιατρούς βασικών ειδι-
κοτήτων, περιοχή Πατησίων. Τηλ: 210 8225500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Νοσοκόμα σοβαρή, κα-
θαρή, να μην καπνίζει. Μισθός και 3 ρεπό με 
προοπτική να είναι στη δουλειά για 3-4 χρόνια. 
Τηλ: 6945 882115.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες και Βοηθοί με 
αγγλικά και εμπειρία στην Αγγλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Γιατρός ζητά φοιτήτριες άνευ 
ειδοκότητες, ευπαρουσίαστες για Βοηθούς ασθε-
νών. Ικανοποιητικός μισθός, ΙΚΑ, bonus. Τηλ: 
6980 704507.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /τρια ζητείται για νοσοκομείο 
ζώων στο Πικέρμι, κατά προτίμηση απόφοιτοι 
ΤΕΙ ζωικής παραγωγής. Δεκτές και άλλες κα-
τηγορίες. Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@
otenet.gr, τηλ: 210 6038023.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία - διαγνωστικό εργαστήριο στην 
περιοχή του ΟΑΚΑ ζητά Βιολόγο - Βιοχημικό 
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για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
athenslab@yahoo.com, fax: 210 2723003.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία - διαγνωστικό εργαστήριο στην 
περιοχή του ΟΑΚΑ ζητά Παρασκευάστρια - Τεχνο-
λόγο Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: athenslab@
yahoo.com, fax: 210 2723003.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητεί Γιατρούς βασικών ειδι-
κοτήτων. Περιοχή Πατησίων. Τηλ: 210 8225500.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από νοσοκομείο ζώων 
στην Αθήνα και Πικέρμι, για συνεχή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, τηλ: 
210 6038023.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από νοσοκομείο ζώων 
στην Αθήνα και Πικέρμι, για συνεχή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, τηλ: 
210 6038023.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται από μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 210 8213883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περι-
οχής Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύματα 18:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Ιατρικής νέοι Γιατροί, που 
να θέλουν τις ελεύθερες ώρες να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους στη συγγραφή και δημοσί-
ευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά, 
από ιατρικό σύλλογο. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τουρκόφωνος Φυσικοθεραπευτής /
τρια σε κέντρο αποκατάστασης στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, με απαραίτητη γνώση 
Τουρκικής γλώσσας. Τηλ: 23990 76700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία στην Αγγλία 
Νοσηλευτές, για θέσεις σε γηροκομεία. Άμεση 
πρόσληψη-συμβόλαιο, προσωρινή διαμονή, βο-
ήθεια, αεροπορικό εισιτήριο. Bιογραφικά στο 
e-mail: timos@bestcarerecruitment.co.uk, τηλ: 
6973 518276.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες- 
Διαχείριση Χρεών
ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη παροχής υπηρεσιών, ζητεί Δικη-
γόρο για το νομικό τμήμα για εργασία γραφείου. 
Ωράριο: 09:00-17:00. Tηλ: 210 9577218.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Δικηγόρο με προ-
ϋπηρεσία και ανάλογη εμπειρία στα δικόγρα-
φα και ακροατήρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.shippingco@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενη Δικηγόρος για εργασία σε 
δικηγορικό γραφείο στο κέντρο Αθηνών. Άριστη 
γνώση αγγλικής, πλήρους απασχόλησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις με 
ειδικότητα αστικό, εμπορικό, τραπεζικό δίκαιο 
πλήρους απασχόλησης. Δυνατότητα παραστάσεως 
στο ακροατήριο, άριστη γνώση αγγλικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: athenslaw23@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά νέο Δικηγόρο για 
συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: dedes-
associates@yahoo.gr, τηλ: 6944 450417, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος στον τομέα των επενδύσεων - 
διαχείρισης κινδύνου, ζητά απόφοιτους θετικών 
επιστημών με εργασιακή εμπειρία. Ποιοτική εκπαί-
δευση, υποστήριξη, εξέλιξη, προοπτικές. Βιογραφικά 
στο e-mail: zoesnikos@gmail.com, κος Ζώης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης - Συντάκτης 
για site θεμάτων πληροφορικής και τεχνολογίας. 
Προϋπηρεσία στο θεματικό αντικείμενο απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: tech1015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος για κέντρο μελέτης στην 
περιοχή του Νέου Κόσμου. Πρόσθετα απαραίτη-
τα προσόντα: Ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής 
γλώσσας, καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinapoint@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ιταλικών με άδεια διδασκαλίας, 
εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και απαραί-
τητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, ζητούνται από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.gr, τηλ: 210 
9882363.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ισπανικών με άδεια διδασκαλίας, 
εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων και απαραί-
τητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, ζητούνται από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.gr, τηλ: 210 
9882363.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγήτριες /τες ζητούνται από 
εκπαιδευτικό όμιλο για όλη την Αττική. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 210 7565300.

ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΕΙΣ φοιτήτριες αγγλικής φιλολογίας 
ή πτυχιούχοι του 2015, ζητούνται για κέντρο ξένων 

γλωσσών στο Βύρωνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@markopoulou-school.gr, τηλ: 210 7654738.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικών ζητείται για εντατικά 
μαθήματα ομιλίας και προφοράς. Τηλ: 6947 447187.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικής γλώσσας ζητείται από 
φροντιστήριο Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 6936 
130175.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ αγγλικών με άδεια διδασκαλίας 
και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων ζητού-
νται. Απαραίτητα να έχουν κωδικό Εισηγητή, από 
φροντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: bellas_ioannis@yahoo.com, τηλ: 
210 9882363.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Μαθηματικών ζητείται από φροντι-
στήριο Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 6936 130175.

ΔΑΣΚΑΛΟΙ /ες ζητούνται από ιδιωτικό σχολείο. 
Τηλ: 210 5910900.

ΧΗΜΙΚΟΣ Βιοχημικός με έδρα τη Λάρισα ζητεί-
ται. Προϋποθέσεις: εργαστηριακή εμπειρία στην 
ανοσοχημεία. Βιογραφικά με φωτογραφία έως 
τις 30/10/2015 στο e-mail: humanresources@
prognosis-biotech.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας επιστημονικών και αναλυτικών 
οργάνων, ζητά Χημικό για το εμπορικό τμήμα με 
5ετή εμπειρία. Απαιτούνται: αγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
letta@technolab.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γερμανικών Καθηγητής /τρια από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο ΓΡΑΨΑ. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Bιογραφικά στο e-mail: info@grapsa.
edu.gr, τηλ: 210 7565300.

ΑΠΟ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟ site ζητείται Κειμενογρά-
φος με σχετική εμπειρία και καλή γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@primeapplications.gr.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΤΕΕ, κλπ ζητείται 
από παιδικό σταθμό - νηπιαγωγείο, για ημιαπασχό-
ληση. Περιοχή Καλλιθέα. Ωράριο: 10:00-13:00, 
τηλ: 210 9520415.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Aγγλικών με άδεια διδασκαλίας και 
εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων, απαραίτητα να 
έχουν κωδικό Εισηγητή ζητούνται από φροντιστήριο. 
Περιοχή Παλαιό Φάληρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
bellas_ioannis@yahoo.com, τηλ: 210 9882363.

ΔΑΣΚΑΛΑ Μουσικής ζητείται από παιδικό ερ-
γαστήρι στον Καρέα, για κλείσιμο ραντεβού, για 
συνέντευξη στο τηλέφωνο. Ωράριο: 16:00-18:00. 
Tηλ: 210 7651179.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στην περιοχή Κορυδαλλού 
ζητεί Καθηγητή /τρια Ιταλικής γλώσσας, πτυχιούχος 
Ιταλικής φιλολογίας, με γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@iland.gr, τηλ: 210 5444411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια αγγλικών από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@grapsa.
edu.gr, τηλ: 210 7565300.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ σχολή δια βίου μάθησης ζητείται 
Εισηγητής Σεμιναρίων μηχανογραφημένης λογι-
στικής, πτυχιούχος λογιστικής, με γνώση εφαρμο-
γών singular, softone, epsilonet και εκπαιδευτική 
εμπειρία για part time απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΤΟ ONLINE φοιτητικό φροντιστήριο Exampanel 
ζητά συνεργασία με μεταπτυχιακούς και διδα-
κτορικούς απόφοιτους όλων των ειδικοτήτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exampanel.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Καθηγήτρια Γαλλικών, με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΚΓ_10_2015.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής Αρχιτέκτονας Σχεδίων, 
απαραίτητα να μιλά Γερμανικά και γνώσεις αγ-
γλικών, MS-Office καλή γνώση Cad, (Inventor, 
Catia, NX), διαθεσιμότητα ταξιδίων. Θα εκτιμηθoύν 
επίσης γνώσεις SAP και PMS. Βιογραφικά στο 
e-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής με 
εμπειρία για εργασία στη Γερμανία. Απαραίτητα 
να μιλά Γερμανικά και γνώσεις αγγλικών, MS-
Office, Cad, γνώση MTM o REFA, διαθεσιμότητα 
ταξιδίων. Bιογραφικά στο e-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Κατασκευών με γνώση 
HSE.ISO 9001/14001/9004/19011 BS OHSAS 
18001 καθώς και MS-Office. Θα εκτιμηθoύν επί-
σης γνώσεις SAP και διαθεσιμότητα ταξιδίων. 
Απαραίτητα να μιλά Γερμανικά και γνώσεις αγ-
γλικών. E-mail: charalampatos@cs-select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τοπογράφος στη Γερμανία με εμπειρία 
σε πολεοδομικά έργα, γνώσεις ταχύμετρων / 
θεοδόλιχων, geomagic, rapidform, escaner 3d. 
Εργασίες σε ύψη και διαθεσιμότητα ταξιδίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: charalampatos@cs-
select.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός Οχημάτων για 
συνεργασία σε συνεργείο αυτοκινήτων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη, με τουλάχιστον 10 

έτη εμπειρία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@autorina.gr, τηλ: 6936 896000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για συνεργείο για την 
καλοκαιρινή σεζόν του 2016. Περιέχει απλές 
εργασίες γραφείου πχ αναλαμβάνει παραγγελί-
ες, απαντά στα τηλέφωνα κλπ. Βιογραφικά στο 
e-mail:discover700@gmail.com.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ Διανομέας και Επι-
σκευαστής επιθυμεί να προσλάβει Μηχανικό 
Αυτοκινήτων με προϋπηρεσία Citroen - Peugeot. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktkp01@gmail.com.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ Διανομέας και Επισκευ-
αστής επιθυμεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Αυ-
τοκινήτων, με προϋπηρεσία στο GROUP VW 
και Citroen. Βιογραφικά στο e-mail: ktkp01@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανουργός για βιομηχανία με-
ταλλικών εξαρτημάτων με γνώσεις στη φρέζα, 
τόρνο και χειρισμό αυτόματων μηχανών στην 
Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Αθήνα και με-
γάλα τεχνικά κτηριακά έργα στη Μακεδονία, 
στις Κυκλάδες και στα Ιόνια νησιά, ζητά Κα-
λουπατζήδες, Τεχνίτες Πέτρας, Υδραυλικούς, 
Σιδεράδες και Εργατοτεχνικό Προσωπικό. Τηλ: 
210 6891469.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ, Στραντζαδόρος, 
Τεχνίτης έμπειρος ζητείται για ανοξείδωτες 
κατασκευές με αργκόν tig, από εταιρία στον 
Ασπρόπυργο. Τηλ: 210 5596644.

ΕΡΓΑΤΗΣ κατά προτίμηση Βοηθός Σιδερά ζητείται 
για 3ήμερη ή 4ήμερη εργασία σε εταιρία με ρολά 
ασφαλείας. Δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ: 210 5767202, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-20:00.

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ για Υπεύθυνος Παραγωγής με 
γνώσεις Μηχανοξυλουργού ζητείται από εργο-
στάσιο επίπλων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@milanode.gr, τηλ: 6974 011230.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ με εμπειρία, προϋπηρεσία σε 
εργοστάσιο επίπλων ζητείται (όχι εξειδικευμένος 
σε κουζίνες). Τηλ: 6947 5254487.

ΣΟΒΑΤΖΗΔΕΣ, Τεχνίτες, Ελαιοχρωματιστές, 
θερμοπρόσοψη ζητούνται από τεχνική εταιρία. 
Τηλ: 210 2520808.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ηλεκτρολόγο κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@antosi.gr, τηλ: 210 4225482.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στο Παγκράτι ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια ή Γαζωτή για αθλητικά είδη. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ έτοιμων ενδυμάτων στην Καισαριανή 
ζητά έμπειρο άτομο που να κόβει, για σταθερά 
και ελαστικά ενδύματα. Τηλ: 210 7656780.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Μηχανικός από ανώνυ-
μη εταιρία, για τμήμα σχεδιασμού, πωλήσεων, 
εφαρμογών κινητών ηχομονωτικών χωρισμά-
των αιθουσών, ηλεκτρονικών θυρών εισόδων, 
άλλων συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Πολύ 
καλή γνώση autocad. E-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com, κωδ: ΠΑΜ171015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία σε μαγιό, 
καφτάνια και τσάντα για δημιουργία πατρόν 
/ δειγμάτων και τεχνικών προδιαγραφών 
προϊόντων ως Εξωτερικός Συνεργάτης απο 
beachwear brand. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.poimenidou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης που να γνωρίζει γύψινες 
κατασκευές, για ανακαίνιση ξενοδοχείου στη 
Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχεία της 
Σαντορίνης, με σχετική εμπειρία. Δυνατότητα 
ετήσιας απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνίτης για κατασκευή σε πισίνες 
και τζακούζι, για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. 
Δυνατότητα να παραμείνει ως Συντηρητής επειδή 
υπάρχουν άλλα δύο ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο 
e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ιατρικών μηχανημάτων ή Ηλε-
κτρονικός ζητείται για το τμήμα service, εφαρ-
μογών και πωλήσεων αναλυτικών οργάνων και 
αντιδραστηρίων με έδρα εργασίας τη Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com</a, κωδ: ΤΘ171015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Αποφράξεων - Aπο-
λυμάνσεων με προϋπηρεσία, δίπλωμα οδήγησης 
χρήση πιεστικού - ατσαλίνας. Ασφάλιση, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 210 3473251, 210 3479369.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ συμβατικών εργαλειομηχανών (τόρνο, 
φρέζα) και Βοηθός ζητούνται από μηχανουργείο 
στον Ασπρόπυργο. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Ωράριο: 09:00-16:00, τηλ: 210 2467924.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων ζητεί Μοδίστρα για ραφή 
δειγμάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, σίδερο, κο-
πτοράπτη, τιγκέλι, κουμπί - κουμπότρυπα. Τηλ: 
6974 460034, 210 2625467.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ παραγωγής ηλεκτρομηχανικών 
κατασκευών στο Ωραιόκαστρο αναζητά Μηχα-
νολόγο-Μηχανικό - Βοηθό Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ), 0-5 χρόνια εμπειρία, άριστη γνώση 
autocad, όρεξη για μάθηση, δουλειά. E-mail: 
irenepap_303@hotmail.com, τηλ: 6944 612528.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ παραγωγής ηλεκτρομηχανικών 
κατασκευών στο Ωραιόκαστρο αναζητά Χειριστή δι-
αμόρφωσης μετάλλου σε εργαλειομηχανές (απλές 
ή και CNC) (στράτζα - ψαλίδι), με 5-10 χρόνια 
εμπειρία ως Χειριστής. Ε-mail: irenepap_303@
hotmail.com, τηλ: 6944 612528.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανικός Αυτοκινήτων για 
συνεργείο VW στα Βόρεια Προάστια. Άριστες 
συνθήκες εργασίας. Τηλ: 210 6071024.

Στελέχη Παραγωγής-  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής με 
εμπειρία για εργασία στη Γερμανία. Απαραίτητα 
να μιλά Γερμανικά και γνώσεις αγγλικών, MS-
Office, Cad, γνώση MTM o REFA, διαθεσιμότητα 
ταξιδίων. Bιογραφικά στο e-mail: charalampatos@
cs-select.eu.

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ για Υπεύθυνος Παραγωγής με γνώ-
σεις Μηχανοξυλουργού ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@milanode.gr, τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει από εργοστάσιο 
υποδημάτων στο Μοσχάτο, για αυτόματη μηχανή 
κοπής με computer, κατά προτίμηση με προϋ-
πηρεσία. Τηλ: 210 3218258.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στο Παγκράτι ζητά πεπειραμένη 
Γαζώτρια ή Γαζωτή για αθλητικά είδη. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ έτοιμων ενδυμάτων στην Και-
σαριανή ζητά έμπειρο άτομο που να κόβει, 
για σταθερά και ελαστικά ενδύματα. Τηλ: 210 
7656780.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια Μόδας για μαγιό, με 
γνώσεις αγγλικών, illustrator, κατασκευή 
πατρόν και ανάπτυξη μεγεθών. Βιογραφικά 
στο e-mail: niki@ilen.gr, τηλ: 210 9833121.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία σε μαγιό, 
καφτάνια και τσάντα για δημιουργία πατρόν 
/ δειγμάτων και τεχνικών προδιαγραφών 
προϊόντων ως Εξωτερικός Συνεργάτης απο 
beachwear brand. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.poimenidou@hotmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων ζητεί Μοδίστρα για 
ραφή δειγμάτων. Τηλ: 210 9407791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, σίδερο, 
κοπτοράπτη, τιγκέλι, κουμπί - κουμπότρυπα. 
Τηλ: 6974 460034, 210 2625467.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ παραγωγής ηλεκτρομηχανικών 
κατασκευών στο Ωραιόκαστρο αναζητά Μηχα-
νολόγο-Μηχανικό - Βοηθό Ποιοτικού Ελέγχου 
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ), 0-5 χρόνια εμπειρία, άριστη γνώση 
autocad, όρεξη για μάθηση, δουλειά. E-mail: 
irenepap_303@hotmail.com, τηλ: 6944 612528.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φασόν από βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυμάτων για ραφή (μπουφάν, παλτό). Βιο-
γραφικά στο e-mail: k.tamoutzidou@gmail.
com, τηλ: 6977 691803.

ΓΑΖΩΤΕΣ ζητούνται από βιοτεχνία παντελονιών. 
Περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 2833745.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανδρικών γυναικείων ενδυμάτων ζητά 
Μοδίστρα - Γαζωτή με πείρα στη ραφή δειγμάτων, 
σταθερών και ζέρσει υφασμάτων. Θα εκτιμηθεί 
η γνώση πατρόν. Τηλ: 210 9942731, εσωτερικό 
205, κα Μαρία Καρασαρίδου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κατασκευής σαλονιών στο κέντρο 
της Αθήνας, ζητά έμπειρη Γαζώτρια για υφά-
σματα επίπλων, με πείρα. Επιθυμητή κάτοχος 
ραπτομηχανής στο χώρο της. Τηλ: 210 8834823, 
6951 738371.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για δερμάτινες τσάντες. 
Περιοχή Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9923085.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ραφής φασόν, ανδρικών εσωρούχων 
ζητείται στο Νέο Φάληρο. Τηλ: 210 4810321.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα πεπειραμένα για εργαστήριο 
φασόν, για κοπτοραπτική, τιγκέλι ή γαζωτική. 
Τηλ: 210 9754525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική για εργασία σε 
φασόν στον Άγιο Αρτέμιο. Τηλ: 211 4014951.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με μεγάλη εμπειρία, για κατα-
σκευή χειροποίητων αξεσουάρ, για εργασία σε 
φασόν. Τηλ: 210 6134473, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά για άμεση 
κάλυψη θέσης Εργάτη - άτομο που να τρίβει για 
το τμήμα των λούστρων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ - Γαζώτρια ζητείται από βιοτεχνία 
σαλονιών - μαξιλαριών. Τηλ: 6932 751751.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες με γνώση πάνω στη 
γαζωτική και στο τιγκέλι. Τηλ: 210 5814391, 
6976 683661, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-marine
LOOKING for Maritime for company. Profile: 
Bachelor’s degree, excellent knowledge of the 
Greek-english language, of MS Office and internet, 
strong problem solving skills, very organized, 
fast paced, multitasking. CVs: careers@atlantis-
shipping.gr.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ασφάλεια σε εμπορικά 
πλοία. Απαραίτητη γνώση Αγγγλικών. Τηλ: 210 
9602017, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες - 
αποθήκη - Οδηγός, με δίπλωμα ΙΧ και μοτο-
ποδηλάτου, απόφοιτος Λυκείου. Γνώσεις Η/Υ 
και αγγλικών θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για taxi Scoda Octavia 1.900 ce 
μοντ. 05, με ΙΚΑ και εγγύηση. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 7251171.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίμων ζητά Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας: 
05:00-09:00, περιοχή Γαλάτσι και γύρω περι-
οχές. Τηλ: 210 2136406, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-12:00.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από βιομηχανία τροφίμων 
στο Κορωπί. Τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Αποθήκης από την ει-
σαγωγική εταιρία VICKO AE για την πόλη της 
Πτολεμαΐδας. Επιθυμητά προσόντα:απόφοιτοι 
Λυκείου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, οργανωτικοί. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@despina.gr.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Αποθήκης, με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@etoile.
edu.gr, κωδ: ΥΑ_10_2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
οδήγησης για εταιρία πυρασφάλισης. Θα προτι-
μηθούν άτομα με τεχνικές γνώσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας και 
ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου. Περιοχή Γέρακας. 
Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταφορική εταιρία Οδηγός, κά-
τοχος διπλώματος Ε΄ κατηγορίας και άτομο για 
παραλαβή φορτοεκφόρτωση με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: drososs@filippastrans.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Αποθήκης, 
για πενθήμερη ολική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@malapetsas.gr.

ΖΗΤOYNTAI Οδηγός - Αποθηκάριος άμεσα δια-
θέσιμοι σε εταιρία ιατρικού εξοπλισμού. Oδήγηση 
μηχανάκι, αυτοκίνητου, μικρού φορτηγού εντός 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.
gr, fax: 210 2385211, τηλ: 210 2322012.

ΕΡΓΑΤΡΙΑ Αποθήκης ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία, για κατασκευή χειροποίητων συνθέσε-
ων δώρων. Διεύθυνση: Αγίας Γλυκερίας 37Α, 
Γαλάτσι. Τηλ: 210 8663701.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητούνται επαγγελ-
ματίες Οδηγοί πούλμαν. Απαραίτητα: δίπλωμα 
λεωφορείου κατηγορίας Δ΄, εμπειρία σε μεγάλα 
λεωφορεία, (Π.Ε.Ι.), επαγγελματική εμφάνιση 
και συμπεριφορά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anothertour.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Γερανού ερπυστριοφόρου 
δυκτιωτού, με εμπειρία σε κούβα αχυβάδας για 
χύμα φορτία ruston, NCK, p&h American. Τηλ: 
6986 008885.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο νέο με εμπειρία στο χώρο 
των μεταφορών logistics, από τη μεταφορική 
εταιρία Τζίγκας Α.Ε για θέση στο γραφείο κινή-
σεως και δρομολόγησης. Τηλ: 6977 278888, 
κος Βαγγέλης Τζίγκας.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οργανισμός στο Κορωπί ζητά νέο 
Οδηγό, κάτοχο δικύκλου για εξωτερικές εργασίες. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, 
κωδ: EX1015.

ΟΔΗΓΟΙ ζητούνται από εταιρία ενδυμάτων με 
επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγο-
ρίας, ΠΕΙ και δίπλωμα μηχανής. Απαραίτητη η 
επισύναψη φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
th.petridis@celestino.gr, τηλ: 210 3454222, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΟΔΗΓΟΣ αυτοκινήτου με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
και κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ζητείται από εταιρία 
courier. Βιογραφικά στο e-mail: dom@skynet-
worldwide.gr, τηλ: 210 9966661, εσωτερικό 7.

ΟΔΗΓΟΣ με καθήκοντα βοηθητικών εργασιών, 
ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο στην Άνω Γλυ-
φάδα. Τηλ: 210 9645260.
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Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Athens Was στην Αθήνα ζητεί 
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
humanresources@anemihotels.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Ξενοδοχειακού Τομέα, με απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@
etoile.edu.gr, κωδ: ΥΞ_10_2015.

BOUTIQUE hotel The Vasilicos seeking for 
Reservations Officer / Receptionist for 2016. 
Similar experience necessary. Excellent english 
oral and written, teamwork, office organisation, 
trustworthy. Salary depending on experience. 
CVs: makisdanalis@hotmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται με προϋπηρεσία σε δια-
χείριση, διοίκηση, πωλήσεις - κρατήσεις, γνώ-
ση ξενοδοχειακών προγραμμάτων, συστήματα 
κρατήσεων, ικανότητα αντιμετώπισης λειτουρ-
γικών θεμάτων. Επικοινωνιακές, οργανωτικές 
ικανότητες, άριστη γνώση Γερμανικών, πολύ 
καλά αγγλικά. Τηλ: 26511 11061, 6977 033188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης που να γνωρίζει γύψινες 
κατασκευές, για ανακαίνιση ξενοδοχείου στη 
Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχεία της Σαντο-
ρίνης, με σχετική εμπειρία. Δυνατότητα ετήσιας 
απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνίτης για κατασκευή σε πισίνες και 
τζακούζι, για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Δυνατότητα 
να παραμείνει ως Συντηρητής επειδή υπάρχουν 
άλλα δύο ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητά άτομο για 
τη θέση Reception - Service. Επιθυμητή η γνώση 
ξενοδοχειακού προγράμματος ERMIS/POS και η 
διαχείριση online συστημάτων κρατήσεων (booking-
expedia-etc). Ε-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
2267 032532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου, 
απόφοιτος τουριστικής σχολής, με απαραίτητη 
γνώση συστήματος amadeus, κρατήσεων δωμα-
τίων-πακέτων, άριστη γνώση Η/Υ, εμπειρία στις 
πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: kyriakos@
diastasitravel.gr, fax: 2310 889246.

ΤΟ ALMYRIDA Resort αναζητεί Προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων για τη θερινή σεζόν 2016. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@almyridabeach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ξενώνα, μερική ή πλήρη 
απασχόληση στη Δημητσάνα. (Δεν παρέχεται 
διαμονή) Τηλ: 6974 794788.

ΤΟ GRAND HOTEL PALACE ξενοδοχείο 5* ζητεί 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη 3ετή προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση αγγλικής και H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@grandhotelpalace.gr.

BOUTIQUE ξενοδοχείο The Vasilicos στη Σαντορίνη 
ζητά Υπεύθυνο /η Υποδοχής Κρατήσεων. Απαραί-
τητα: σχετική εμπειρία, ικανότητα διαχείρισης-
οργάνωσης, γλωσσες (άριστα αγγλικά), ομαδικό 
πνεύμα, επικοινωνιακή δεξιότητα. Αποδοχές ανά-
λογες προσόντων. E-mail: dv@thevasilicos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις με γνώση MS office, δίπλωμα οδήγησης, 
δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας 
για εταιρία στο χώρο του τουρισμού. Επιθυμητή 
η γνώση της Γερμανικής γλώσσας. E-mail: thea.
naousa@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητεί να προσλάβει 
Sales & Marketing Officer. Τουλάχιστον 3 χρόνια 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: assistant.
manager79@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Receptionist. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία, άριστη γνώση αγγλικών και H/Y. 
Bιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ζητεί Sales and Reservations 
Manager για εργασία όλο το χρόνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tharroeofmykonos.gr.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλο με γνώ-
σεις ForthCrs, Sabre, Travel Force, πωλήσεις 
πακέτων και πολύ καλή γνώση αγγλικών. Πλήρης 
απασχόληση, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
pm@nikaiatravel.gr.

REISEAGENTUR sucht mitarbeiter mit exzellente 
Deutschkenntnisse (muttersprache), sehr gute 
Englischkenntnisse (C2),Souveraner umgang mit 
Microsoft Office, fuhreschein klasse B, flexibilitat, 
teamgeist und schnelle auffassungsgabe. Ε-mail 
wieder in: hr@inovahospitality.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κρατήσεις για πολυτελή 
ξενοδοχειακή μονάδα στις Κυκλάδες. Απαραί-
τητη εμπειρία στις κρατήσεις (αλληλογραφία, 
online κρατήσεις-booking.com, expedia κλπ), 
με άριστη γνώση, προϋπηρεσία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: astir@otenet.gr, τηλ: 
22840 51976.

ΑΘΗΝΑΪΚΟ κεντρικό ξενοδοχείο 4* ζητά για 
άμεση πρόσληψη Γενική Προϊσταμένη Ορόφων, 
με πτυχίο τουριστικής σχολής, γνώση αγγλικών 
και Η/Υ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ξενοδοχεία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvathenshotel@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά άτομα 
για την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων 
κέντρων spa που βρίσκονται σε ξενοδοχεία του 
ομίλου σε ελληνικά νησιά. Bιογραφικά στο e-mail: 
spa@mitsishotels.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά άτομα 
για να εργαστούν ως Spa Manager, σε μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες σε νησιά σε κέντρα spa. 
Bιογραφικά στο e-mail: spa@mitsishotels.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά Κομμώτριες 
με γνώσεις manicure - pedicure με εργασιακή 
εμπειρία σε χώρους αισθητικής ή spa. Bιογραφικά 
στο e-mail: spa@mitsishotels.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητά Φυσιο-
θεραπευτές και Αισθητικούς με επαγγελματική 
εμπειρία σε χώρους αισθητικής ή spa. Βιογραφικά 
στο e-mail: spa@mitsishotels.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σάμο (περιοχή Άγιος Κωνστα-
ντίνος - Μανωλάτες) ζητά έμπειρες Καμαριέρες 
για την καλοκαιρινή σεζόν 2016. Βιογραφικά 
στο e-mail: marinakazouka@hotmail.com, τηλ: 
6976 490203, 6942 471310.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ και service για καφε-
τέρια, με προϋπηρεσία και συστάσεις στα Βόρεια 
Προάστια (Χαλάνδρι). Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: apostolopoulou@elementshotel.gr, 
τηλ: 210 6895606.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες Σερβιτόρες και νέες 
για υποδοχή, από κεντρικό cafe - bar στο Χα-
λάνδρι. Τηλ: 6957 259766, ώρες επικοινωνίας: 
μετά τις 14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμοι Barmen με γνώσεις 
κοκτέιλ από πολυσύχναστο cafe - bar στο κέ-
ντρο του Χαλανδρίου. Τηλ: 6957 259766, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά πτυχιούχο και έμπειρο Ζαχαροπλά-
στη για εργασία σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 
Bιογραφικά στο e-mail: cv2015center@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman για service από το Καφέ-
εα στο Ασβεστοχώρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
kaffeasvestohori@yahoo.gr, τηλ: 6976 805843.

ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ - ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της 
Ξάνθης ζητά πεπειραμένο Chef - Ζαχαροπλά-
στη με πολύ φαντασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
babylon1@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για πλήρη απασχόληση σε 
μεζεδοπωλείο. Τηλ: 6979 003046.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο, 
με γνώσεις του καφέ. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 
210 6847476.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Γ΄ με εμπειρία στη ζεστή 
και κρύα κουζίνα, για γνωστό Ιταλικό εστια-
τόριο στην Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikolopouloukiriaki@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στην Αράχωβα ζητά άτομο 
για τη θέση Reception - Service. Επιθυμητή η 
γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος ERMIS/
POS και η διαχείριση online συστημάτων κρα-
τήσεων (booking-expedia-etc). Ε-mail: info@
tagliresort.gr, τηλ: 2267 032532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για το εστιατόριο 4* ξενο-
δοχείου, στη Βυτίνα Αρκαδίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: mainalon@gmail.com, τηλ: 27950 22200.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Νότια Ρόδο ζητά 
για τη σεζόν του 2016 Fοοd and Beverange Manager 
με τριετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Αμοιβή 
αναλόγως προσόντων. Προσφέρονται: σίτιση και 
στέγαση. Ε-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Νότια Ρόδο 
ζητά για τη σεζόν του 2016, Sous Chef με τριετή 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. Προσφέρονται: σίτιση και στέγαση. 
E-mail: info@mitsis-rodosvillage.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Νότια Ρόδο 
ζητά για τη σεζόν του 2016, Μάγειρες όλων των 
ειδικοτήτων. Αμοιβή αναλόγως προσόντων. Προ-
σφέρονται: σίτιση και στέγαση. Βιογραφικά στο 
e-mail: kleagonis@gmail.com.

Η I LOVE CUPCAKES στη Γλυφάδα αναζητά 
Πωλητή /τρια με προϋπηρεσία στην εστίαση, 
γνώση αγγλικών, ιδανικά πτυχίο τουριστικής, 
μεράκι για σωστή εξυπηρέτηση, κάτοικος Νοτί-
ων Προαστίων. Ικανοποιητικές απολαβές. E-mail: 
elli@ilovecupcakes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις από παρασκευή καφέ 
και κρέπας, για κατάστημα στο κέντρο της πόλης, 
ημιαπασχόληση. Τηλ: 6944 393556, ώρες επι-
κοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 12:00-14:00, 
κος Βαγγέλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Σερβιτόρα για service (φαγητού 
- καφέ), για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο 
Νέο Ψυχικό. Τηλ: 6981 284188, κος Θανάσης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman με γνώσεις μπουφέ για 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Νέο Ψυχικό. 
Τηλ: 6981 284188, κος Θανάσης.

BOUTIQUE ξενοδοχείο The Vasilicos στη Σαντο-
ρίνη ζητά Σερβιτόρο /α. Απαραίτητα: εμπειρία, 
διάθεση εξυπηρέτησης, καλά αγγλικά, ομαδικό 
πνεύμα, αποδοχές αναλόγως προσόντων. Bιο-
γραφικά στο e-mail: makisdanalis@hotmail.com, 
τίτλος service applicant και ονοματεπώνυμο.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άμεσα απόφοιτη τουλάχιστον Γυ-
μνασίου ή Λυκείου, για καθαρισμό των γραφείων 
της με γνώσεις μπουφέ. Τηλ: 6945 411215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εμφανίσιμη, χωρίς απαραί-
τητη προϋπηρεσία, για καφέ για εκπαίδευση ως 
Barista. Mόνιμη πενθήμερη 8ωρη απασχόληση, 
περιοχή Ίλιον. Ωράριο: 18:00-21:00. Τηλ: 210 
2635535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη, για αίθουσα μπιλιάρ-
δου - καφέ, για απογευματινή απασχόληση, 3 
φορές την εβδομάδα. Περιοχή Ζωγράφου. Τηλ: 
6977 403669, 210 7717885.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τυροπιτών - κολοκυθόπιτας μα-
νιταρόπιτας, τάρτες, τσιζ κέϊκ και άλλα ζητεί 
Mαγείρισσα /α για παραγωγή πιτών - γλυκισμάτων 
και νέων προϊόντων στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9631840, 6972 336271, ώρες επικοινω-
νίας: 08:00-21:00.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται με προϋπηρεσία για παι-
δικό σταθμό, περιοχή Ελληνικό - Αργυρούπολη 
Αττικής. Τηλ: 210 9967115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης για ζαχαροπλστείο 
στο Κολωνάκι. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για ζαχαρο-
πλαστείο στο εκπτωτικό χωριό Μcarthurglen στα 
Σπάτα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από cafe - αναψυκτήριο στο Ελ-
ληνικό με δίπλωμα δικύκλου. Ωράριο: απογευ-
ματινές ώρες 17:00-22:00. Παρέχονται: μισθός 
και ένσημα. Τηλ: 6945 630107, κα Λένα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Οινολόγος-Sommelier 
ή αντίστοιχης δημόσιας-ιδιωτικής σχολής με 
εμπειρία, για εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, για 
πλήρη απασχόληση. Πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
συστάσεις δεκτές. Βιογραφικά στο e-mail: info@
moorings.gr, τηλ: 210 9670659, 6966 87942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α με εμπειρία από εστιατό-
ριο, κάτοικος κατά προτίμηση Νοτίων Προαστίων, 
να μιλά άπταιστα αγγλικά. Πολύ καλή γνώση 
κρασιών. Συστάσεις δεκτές. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@moorings.gr, τηλ: 210 9670659, 
6936 687942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για κρεπερί. Τηλ: 
2310 837704.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Barman με ειδίκευση στην 
παρασκευή cocktail για μαγαζί στο Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά με επιθυμητή επισυναπτόμενη 
φωτογραφία στο e-mail: teodots@msn.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για ημιαπασχόληση σε 
καφετέρια στο Μαρούσι. Τηλ: 6974 853836.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη από καφενείο στον Άγιο 
Βασίλειο, Μπραχάμι, για μπουφέ και service. 
Τηλ: 210 9756797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε cafe - σάντουιτς με 
εμπειρία. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 6984 162716, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-14:00, 18:00-21:00.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έμπειρη με προϋπηρεσία σε φούρνο - 
ζαχαροπλαστείο, ευπαρουσίαστη ζητείται. Περιοχή 
Βοτανικός. Τηλ: 6972 086168, 210 3412066.

HOTEL with 2 michelin stars - restaurant 
in Devon, is looking for an Assistant Head 
Sommelier. Accommodation, good english and 
fine dining experience. CVs in english, photo, 
skype: silver.lining37@yahoo.com.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες-
Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με μικρό κεφάλαιο για 
φυτώριο. Διατίθεται χώρος 28 τ.μ. και κήπος 650 
τ.μ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6946 592302.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος νέος /α για γραφείο με-
λετών. Τηλ: 6945 039520.

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ μικρή στην Κρήτη ζητά άτομο για 
αγροτικές εργασίες και εργασίες κουζίνας. Παρέ-
χονται: διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6948 269622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος Αρχιτέκτονας Τοπίου με 
3ετή επαγγελματική εμπειρία σε έργα πρασίνου 
(μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή) εμπειρία σε πω-
λήσεις. Γνώση αγγλικών-autocad, σχεδιαστικών 
προγραμμάτων έργων πρασίνου-μεταφορικό 
μέσο. Επιθυμητή γνώση Γερμανικών, σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης. E-mail: ergaprasinou1@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος για βιολογικό κτήμα παρα-
γωγής ελιάς 150 km από την Αθήνα, με αγγλικά 
επιπέδου Proficiency και διαθέσιμος να ταξιδεύει 
στο εξωτερικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
almiint.com, fax: 210 8982593.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια που να γνωρίζει από 
επίβλεψη οργάνων και ομαδικά προγράμματα, 
για γυμναστήριο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. 
Παρέχονται: μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: amazonthes@gmail.com.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πεπειραμένη ζητείται για αλυ-
σίδα κομμωτηρίων, να γνωρίζει καλά manicure 
- pedicure, ημιμόνιμο, τεχνητά και αποτρίχωση. 
Περιοχή Χαλάνδρι. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 6858060.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ πεπειραμένη με καλή γνώση 
manicure - pedicure, ημιμόνιμο, τεχνητά και 
αποτρίχωση ζητείται από αλυσίδα κομμωτηρίων. 
Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 210 3609005.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ κέντρα αδυνατίσματος, μεγάλα 
ζητούν πτυχιούχο Αισθητικό, απόφοιτο ΤΕΙ. Τηλ: 
210 5733600.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ έμπειρη ζητείται για κέντρο ευ-
εξίας στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
paganotania@gmail.com, τηλ: 6955 489448.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Αισθητικοί με εμπειρία στις πω-
λήσεις, από πολυδύναμο κέντρο αισθητικής. Τηλ: 
6974 990454.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια πεπειραμένοι για βαφείο, 
κούρεμα, χτένισμα ζητούνται από κομμωτήριο 
στη Γλυφάδα. Μισθός συν ασφάλιση. Τηλ: 210 
8947576.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στα Βόρεια Προάστια 
ζητεί έμπειρους Τεχνίτες που να γνωρίζουν, 
βαφή, κούρεμα, χτένισμα, εμφανίσιμοι. Τηλ: 
6972 696006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από κομμωτήριο στον Κορυδαλλό 
με προϋπηρεσία, ως Βοηθός Κομμωτηρίου. Πλή-
ρης απασχόληση με ΙΚΑ, για σαλόνι, με γνώσεις 
στο πιστολάκι. Τηλ: 210 4971611, 6951 224587.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πλήρη απασχόληση σε ανδρικό 
κομμωτήριο στο Νέο Φάληρο. Τηλ: 210 4826025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις manicure - pedicure, 
ημιμόνιμου, τεχνητών και αποτρίχωσης, από 
κομμωτήριο στη Βάρη. Τηλ: 6945 553685, 210 
7756950.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με εμπειρία πτυχιούχος ΤΕΙ, ζητείται 
για άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός, περιοχή 
Μελίσσια. Τηλ: 6949 123766.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Βριλήσσια ζητεί έμπειρους 
Βοηθούς, για πενθήμερη εργασία. Μισθός συν 
ΙΚΑ, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 8103254.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Αισθητικοί, εμφανίσιμες, για 
πολυτελές spa στο Κολωνάκι. Μισθός, bonus, 
ασφάλιση. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ: 210 
7663759.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χολαργό ζητεί Κομμώτριες 
και Βοηθούς, για βαφείο, κούρεμα, χτένισμα 
καθώς και για manicure - pedicure. Τηλ: 210 
6528159.

ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Τέλης Κικέρης στα Μελίσ-
σια ζητεί Τεχνίτες και Βοηθούς, για κούρεμα, 
χτένισμα, βαφείο. Βασικός μισθός και bonus. 
Τηλ: 210 8030886, κος Μιχάλης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά Καθηγήτρια επαγ-
γελματικού μακιγιάζ και ονυχοπλαστικής, κατά 
προτίμηση με διδακτική εμπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: zer-fam@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Μανικιουρίστρια από μεγάλο 
κομμωτήριο στη Νέα Ερυθραία, για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: athinaminioti@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο κομμωτήριο στη Νέα 
Ερυθραία Κομμωτής /τρια - Tεχνίτρια /της με 
γνώση χτενίσματος και κουρέματος ανδρικό και 
γυναικείο. Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια πολύ πεπειραμένοι, 
με μισθό πολύ υψηλό. Τηλ: 2310 675129, 2310 
610423.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια Νυχιών για πρακτική. Τηλ: 
6948 207552, κα Εύα.

ΚΕΝΤΡΟ ευεξίας και χαλάρωσης ζητά νέα με 
ή χωρίς προϋπηρεσία. Υψηλές αποδοχές, άρι-
στες συνθήκες εργασίας. Περιοχή Εξάρχεια. Τηλ: 
6906 641709.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο στη 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 8980592, 210 8982280.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά Κομμωτή 
νέο, να γνωρίζει καλό ανδρικό. Τηλ: 210 4972667, 
6937 204028.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά πεπει-
ραμένες Μανικιουρίστ - Πεντικιουρίστ, για μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 210 9641250.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά πεπειραμένη Κομμώτρια, 
για πλήρη απασχόληση και εμπειρία στο βαφείο. 
Περιοχή Πλατεία Βικτωρίας. Τηλ: 6972 889010.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στο Κολωνάκι ζητά 
Κομμωτές για αντρικό κούρεμα και ξύρισμα 
(barber shop). Tηλ: 6947 075176.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά έμπειρο Προσωπικό, 
Κομμωτές /τριες, Βοηθούς και Τεχνίτριες manicure 
- pedicure για τα καταστήματα στη Λυκόβρυση 
και Πεύκη. Τηλ: 210 6126400.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτή ζητείται για πλήρη ή part 
time απασχόληση. Τηλ: 6970 060150.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτή ζητείται από κομμωτήριο 
στην Ηλιούπολη, με γνώσεις σε λούσιμο και 
πέρασμα βαφής, για εργασία Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο. Τηλ: 210 9767806, 6942 539924.

ΒΟΗΘΟΙ Κομμωτηρίου ζητούνται για σαλόνι - 
βαφείο από κομμωτήριο στην Πεύκη. Τηλ: 210 
8069721.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
LOOKING for a Housekeeper for house in island 
with driving license and knowledge of cooking, 
cleaning. Tel: 6947 838575.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική για φροντίδα ηλικιωμένου 
ατόμου και οικιακές εργασίες. Ωράριο: 09:00-
20:00, ρεπό Κυριακή, περιοχή Αμπελόκηποι. 
Τηλ: 6930 420420.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ νέος ζητείται από καφέ - εστιατόριο, 
για Μαρούσι, Πεύκη, Κηφισιά. Τηλ: 210 8017139.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται με δικό του μηχανάκι από 
γνωστή αλυσίδα - καφέ. Περιοχή Νέα Φιλαδέλ-
φεια. Τηλ: 210 2530009.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο στον 
Άγιο Ελευθέριο. Τηλ: 210 2016020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισμό γρα-
φείων. Τηλ: 210 8543296.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας για 
εξωτερικές δραστηριότητες συλλόγου. Τηλ: 210 
5229961, 6943 616815.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για εσωτερική απασχό-
ληση, περιοχή Μεσογείων. Τηλ: 210 6777877, 
ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα - Κυριακή 09:00-
21:00. Μεσογείων 203 - Έναντι Σωτηρίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για καθαριότητα οικίας ως 
Εσωτερική. Περιοχή Λουτράκι. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για βραδινή φύλαξη ηλικιωμέ-
νης, να ομιλεί απαραιτήτως Ελληνικά. Ωράριο: 
19:00-07:00. Τηλ: 210 8940950, 6955 548609.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος με Ελληνικά για φροντίδα 
ηλικιωμένου ατόμου που περπατάει. Περιοχή 
κέντρο. Kαλός μισθός, ρεπό, δικό της δωμάτιο 
και διατροφή. Τηλ: 210 8237749, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-18:00.

ΒΑΒΥ SITTER ζητείται για φύλαξη και μεταφορά 
από το σχολείο, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή ωράριο: 
13:15-16:00, Τετάρτη ωράριο: 13:15-17:30 και 
2 βραδινά το μήνα. Περιοχή Αγία Σοφία. Τηλ: 
210 4201288, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΚΥΡΙΑ σε ορεινό χωριό του νομού Μαγνησίας ζητεί 
άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης επι 24ώρου. 
Η διαμονή και η διατροφή είναι δωρεάν. Τηλ: 
6979 215676.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως εσωτερική, περι-
οχή Βούλα, για δουλειές σπιτιού και μαγείρε-
μα. Συστάσεις απαραίτητες, 2 πρωινά ρεπό την 
εβδομάδα. Τηλ: 6978 998707.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άμεσα απόφοιτη τουλάχιστον Γυ-
μνασίου ή Λυκείου, για καθαρισμό των γραφείων 
της με γνώσεις μπουφέ. Τηλ: 6945 411215.

DELIVERY με δικό του μηχανάκι ζητείται από 
καφέ στην Καλογρέζα. Πρωινό ή απογευματινό 
ωράριο. Τηλ: 210 2713392.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως Εσωτερική στη 
Γλυφάδα. Μισθός και ασφάλεια ΙΚΑ, συστάσεις 
απαραίτητες. Βιογραφικά Ερμού 51, Σύνταγμα. 
Τηλ: 6947 727227, 210 3236764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός στο Καστέλι Κισσά-
μου, για καθαρισμό, μαγείρεμα. Νοικοκυρά, καλή 
μαγείρισσα, τίμια και καθαρή. Ωράριο: από 07:00 
ή 08:00 εως 15:00 Δευτέρα - Σάββατο. Μισθός 
ανάλογος. E-mail: yiankriv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για διανομές φαγητού, μεσημβρι-
νές ώρες. Περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 4969444.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται με δικό του μηχανάκι, από 
γνωστή αλυσίδα - cafe. Περιοχή Νέα Φιλαδέλ-
φεια. Τηλ: 210 2530009.

DELIVERY με δικό του μηχανάκι ζητείται από 
cafe - fast food στο Ίλιον. Τηλ: 210 2630087.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζαχαροπλαστικής - χονδρικής 
πώλησης ζητεί Πωλητή - Διανομέα με δίπλωμα 
αυτοκινήτου και μηχανής. Τηλ: 210 8544764, 
6938 410110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικόσιτο Προσωπικό με δυνατότητα 
ταξιδίων και παραμονή εκτός Ελλάδος για τη 
φύλαξη παιδιών. Επικοινωνιακή,χαρούμενη, 
ευέλικτη, ευχάριστη προσωπικότητα. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: housecv15@
gmail.com.



Τρίτη 27 Οκτωβρίου 201536

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκμάθηση βουλγάρικης γλώσσας  
στη βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως
Τμήματα εκμάθησης της βουλγάρικης γλώσσας θα δημιουργηθούν στην περιφερειακή βιβλι-
οθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ. 2310 315100) με την φιλόλογο 
Έλσα Dimitrova η οποία συμμετέχει εθελοντικά.
Το τμήμα είναι επίπεδο αρχαρίων και πραγματοποιείται κάθε Τρίτη ώρα 11.00-12.00 (έναρξη 
3/11/2015). Στο τμήμα αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση, οι ενδιαφερόμενοι να γράψουν ένα 
test εισαγωγής Α1, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το τμήμα.
Τα μαθήματα που απευθύνονται σε άνεργους, με φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας την οποία 
καταθέτουν στη βιβλιοθήκη, είναι ετήσιας διάρκειας με παραδόσεις σε εβδομαδιαία βάση. Η 
συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν 
επικοινωνίας με τη βιβλιοθήκη, στο τηλέφωνο 2310 315100. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 
και θα υπάρξει λίστα αναμονής σε περίπτωση ακυρώσεων εγγραφών.

Υποτροφίες Μαρία Κάλλας 215 στο λυρικό τραγούδι
Πριν από 50 χρόνια η Μαρία Κάλλας πραγματοποίησε ένα μεγάλο της όραμα δημιουργώντας 
τον θεσμό των υποτροφιών για νέους λυρικούς τραγουδιστές, προκειμένου να τελειοποιήσουν 
τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, και σε μια δύσκολη εποχή όπου η 
έννοια της υποτροφίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, το όραμα αυτό παραμένει ζωντανό 
καθώς οι υποτροφίες Μαρία Κάλλας συνεχίζουν να βοηθούν νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες.
Ακροάσεις: Το σωματείο Μαρία Κάλλας προκηρύσσει λοιπόν διαγωνισμό για την απονομή 
μιας υποτροφίας στο λυρικό τραγούδι για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Υποψηφιότητα 
μπορούν να θέσουν ελληνίδες έως 27 ετών και έλληνες έως 29 ετών οι οποίοι προγραμμα-
τίζουν να φοιτήσουν, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, σε κάποια αναγνωρισμένη μουσική 
σχολή του εξωτερικού.
Οι ακροάσεις του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις 
και το ρεπερτόριο πάνω στο οποίο θα διαγωνιστούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Οι 
Φίλοι της Μουσικής, o οποίος βοηθά στην οργάνωση του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.sfm.gr

Eναρξη εγγραφόντων για τους νέους κύκλους  
μαθημάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 αρχίζει η περίοδος εγγραφών για τα μαθήματα του 
χειμερινού εξαμήνου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα 
διαρκέσουν έως Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με 150 συμμετέχοντες και 100 αναπληρωματικούς εν-
διαφερόμενους. 
Οι δύο νέοι κύκλοι διαλέξεων κινούνται στις παρακάτω θεματικές:
• «Το αρχαίο δράμα επί σκηνής» με επιστημονική υπεύθυνη την Γιάννα Τσόκου, θεατρολόγο, 
η οποία διδάσκει στην Ανώτερη Δραματική Σχολή «Ανδρέας Βουτσινάς», που θα πραγματο-
ποιείται κάθε Δευτέρα από τις 19.00 έως τις 21.00 (έναρξη 16/11/2015) και
• «Φιλία και φίλοι: από τον Σωκράτη στο facebook», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Φιλοσοφίας στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ, Γιώργο 
Ζωγραφίδη, που θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, επίσης από 19.00 έως 21.00 (έναρξη 
4/11/2015).
Οι διαλέξεις του χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα πραγματοποι-
ούνται στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (πλατεία Ιπποδρομίου).
Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχουν δικαίωμα εγγραφής ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν και τους δύο κύκλους. Μετά το τέλος του προγράμματος χορηγούνται 
βεβαιώσεις, σε όσους θα παρακολουθήσουν το 60% των διαλέξεων. 
Τις εργασίες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου συντονίζει ομάδα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης 
που τελεί υπό τον δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη και την αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παιδείας 
και Αθλητισμού, Έλλη Χρυσίδου.
Την ομάδα απαρτίζουν οι: Σοφία Ασλανίδου, καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ-ΣΕΛΕΤΕ, δημοτική σύμβουλος 
(πρόεδρος), Βενετία Αποστολίδου, καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας & Λογοτεχνικής 
Εκπαίδευσης, ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γιώργος Ζωγραφίδης, αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας, τμήμα 
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΠΘ, Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, καθηγητής Παλαιάς διαθήκης 
και βιβλικής εβραϊκής γλώσσας, Κοσμήτωρ Θεολογικής ΑΠΘ, Αγγελική Καλλία, δικηγόρος, 
καθηγήτρια στο Εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Εμπειρογνώμων στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος, Αργύρης Νικολαΐδης, καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής 
ΑΠΘ, Παντελής Σαββίδης, Μαθηματικός-δημοσιογράφος πρόεδρος συλλόγου αποφοίτων 
ΑΠΘ, Μαρία Τσαντσάνογλου, Ιστορικός Τέχνης, διευθύντρια Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης & Ελένη Χοντολίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής 
ΑΠΘ, πρόεδρος Α΄ Κοινότητας δήμου Θεσσαλονίκης.

Δωρεάν πρόγραμμα εκμάθησης  
της ελληνικής νοηματικής γλώσσας
Η Μονάδα Προσβασιμότητας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών προσφέρει δωρεάν πρό-
γραμμα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (επίπεδο 1) για φοιτητές της σχολής.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει και τα δύο εξάμηνα του 2015-16 και θα υλοποιηθεί από τον 
πιστοποιημένο κωφό δάσκαλο, κο Νίκο Ίσσαρη, εξειδικευμένο στη διδακτική της Ε.Ν.Γ. Στο 
τέλος του προγράμματος, θα δοθεί στους φοιτητές βεβαίωση παρακολούθησης.
Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 5-7 μ.μ. στην Αίθουσα του Γυμνού Νυκτός.
Η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται καθημερινά 12:00-14:00 από Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 
2015 έως και την έναρξη των μαθημάτων στο γραφείο της Μονάδας Ακαδημαϊκής Στήριξης 
και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (Πειραιώς, κάτω από τη σκάλα που οδηγεί στο 
Κυλικείο). Για την επιλογή των φοιτητών θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων 
αιτήσεων μέχρι τη συμπλήρωση 20 θέσεων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 
από προπτυχιακούς φοιτητές θα γίνονται δεκτοί, μεταπτυχιακοί, απόφοιτοι, διδάσκοντες και 
διοικητικοί της Α.Σ.ΚΤ.
Συντονισμός προγράμματος: Ουρανία Αναστασιάδου. Επικοινωνία: anasta@otenet.gr & 6979921655

Υποτροφίες 2015 του ιδρύματος  
«Ευαγγέλου Δ. Γιαλούρη» για πρωτοετείς φοιτητές
Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Ευαγγέλου Δ. Παλούρη» που εδρεύει στην 
Τιθορέα Φθιώτιδας, προκηρύσσει τη χορήγηση «βραβείου αριστείας» για το σχολικό έτος 
2014-2015 σε μαθητές και φοιτητές κατοίκους Τιθορέας, σύμφωνα με τον οργανισμό του 
ιδρύματος και την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ίου ιδρύματος.
Η χορήγηση «βραβείου αριστείας» αφορά μαθητές που φοίτησαν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 
το σχολικό έτος 2014-2015 ή φοιτητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) κατά τις εξετάσεις 2015, και εφ όσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Είναι απαραιτήτως δημότες και μόνιμοι κάτοικοι κοινότητος Τιθορέας
β) Δεν έχουν λάβει άλλο βραβείο για τον ίδιο λόγο
γ) Έχουν ανάγκη οικονομικής υποστήριξης.
Θα χορηγηθούν δύο (2) χρηματικά Βραβεία έκαστο ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εντός 45 ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης 
να υποβάλλει έκαστος την αίτησή του μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση του οικείου δήμου ή της τοπικής κοινότητας ότι είναι δημότης και κάτοικος της 
τοπικής κοινότητος Τιθορέας.
• Βεβαίωση φοίτησης από το Γυμνάσιο ή το Λύκειο κατά τη σχολική περίοδο 2014-2015.
• Βεβαίωση πρώτης εγγραφής του (το 2015) σε σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει άλλο βραβείο για τον ίδιο λόγο.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ανάγκη οικονομικής υποστήριξης.
Πέραν των ανωτέρω μπορούν να ζητηθούν, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά όπως, ληξιαρ-
χική πράξη θανάτου γονέα, εκκαθαριστικό του τελευταίου οικονομικού έτους. Ε9 ή ΕΙ του 
ίδιου ή του γονέα, κάρτα ανεργίας κλπ.
Η επιλογή και ανακήρυξη του δικαιούχου θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύ-
ματος με αιτιολογημένη απόφασή του σε εύλογο χρόνο μετά την ολοκλήρωση προθεσμίας 
υποβολής των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας από τους ενδιαφερόμενους κατά 
τις ώρες 10:00-12:00 στο γραφείο του ιδρύματος (κοινοτικό κατάστημα τοπικής κοινότητας 
Τιθορέας).
Λήξη υποβολής: 04/12/2015. Πληροφορίες: Τσαρούχας Γεώργιος. πρόεδρος τοπικής κοι-
νότητας Τιθορέας. Τηλ.: 22340-71225, 6958 619434

Ecoweek 2015 στη Θεσσαλονίκη:  
Η Αειφορία στο δημόσιο σώρο
Η ελληνική-διεθνή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ecoweek γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια 
από την ίδρυσή της με συνέδρια στην Ελλάδα, Τουρκία, και στο Κόσοβο, με οικολογικό 
φεστιβάλ στην Αυστραλία και διαγωνισμό σχεδιασμού για νέους σχεδιαστές στην Κίνα.
Η Ecoweek έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα περιβάλλοντος και 
αειφορίας, δραστηριοποιείται σε 15 χώρες και έχει μέλη σε 53 χώρες. Η Ecoweek επιστρέφει 
στη Θεσσαλονίκη! Προγραμματίζει διεθνές συνέδριο και εργαστήρια αειφόρου σχεδιασμού 
στις 1-7 Νοεμβρίου 2015. Αναμένεται να συμμετέχουν φοιτητές και νέοι αρχιτέκτονες, σχε-
διαστές και σχεδιαστές τοπίου από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, με την υποστήριξη και 
συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης. 
Η προγραμματισμένη διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), και των τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου των τμημάτων Αρχιτεκτονικής & Γεωπονίας 
ΑΠΘ. Πραγματοποιείτα δε σε συνεργασία με τον Δημόκριτο, ενώ αναμένεται η συμμετοχή 
και προσφορά του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Το διεθνές συνέδριο της Ecoweek πραγματοποιείται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, με τη συμμε-
τοχή αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων τοπίου από την Ελλάδα, την Ολλανδία, 
τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία και το Λίχτενσταιν. Το συνέδριο έχει την υποστήριξη 
της Νορβηγικής Πρεσβείας και του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών και της πρεσβείας της 
Σουηδίας. 
Τα εργαστήρια αειφόρου σχεδιασμού της Ecoweek, θα πραγματοποιηθούν στις 3-6 Νοεμβρίου 
με σημεία μελέτης και παρέμβασης χώρους μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης – περιλαμβα-
νομένων και τις αυλές δημόσιων σχολείων. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 
παρουσίαση των προτάσεων των εργαστηρίων. Κατά την διάρκεια της εβδομάδας θα υπάρχουν 
παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις. 
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Ecoweek θα πραγματοποιηθεί έκθεση του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΑΠΘ, τα εγκαίνια 
της οποίας θα γίνουν τη Δευτέρα 2 Νομεβρίου. Η έκθεση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και 
θα παρουσιάσει τμήμα του πολύχρονου φοιτητικού ερευνητικού έργου του Μεταπτυχιακού 
προγράμματος, γύρω από θέματα μελέτης και σχεδιασμού του αστικού υπαίθριου χώρου 
που απασχολούν τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή επικαιρότητα, με έμφαση σε ζητήματα 
αειφορίας του αστικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. 
Οι διαλέξεις της Ecoweek είναι δωρεάν και ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Η συμμετοχή στα εργα-
στήρια της Ecoweek απαιτεί εγγραφή.
Η Ecoweek στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται από την γεωπόνο Δέσποινα Κουίνογλου, σε 
συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονική Τοπίου 
ΑΠΘ. 
Η ελληνική-διεθνής αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ecoweek ιδρύθηκε και συντονίζεται 
από τον αρχιτέκτονα και σύμβουλο περιβάλλοντος Δρ. Ηλία Μεσσίνα. 
Η Ecoweek ξεκίνησε τη δράση της στην Αίγινα το 2005 ενώ σήμερα έχει αναπτύξει δραστη-
ριότητα σε 15 χώρες και ένα διεθνές δίκτυο μελών σε 53 χώρες. 
Περισσότερα για την Ecoweek στην ιστοσελίδα: www.ecoweek.org 
Περισσότερα για το συνέδριο Ecoweek 2015 στη Θεσσαλονίκη στην ιστοσελιδα: www.
ecoweekorg.wix.com/ecoweekthess2015 
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27 Οκτωβρίου 
Μετά την επιτυχία που σημείωσαν οι δράσεις του εικαστικού 
φεστιβάλ Orange Water την καλοκαιρινή περίοδο στην Κρήτη 
και στην Πάρο το αθηναϊκό κοινό έχει πλέον τη δυνατότητα 
να επισκεφθεί από κοντά μια από τις εκθέσεις της πολυσυ-
ζητημένης διοργάνωσης. 
Το φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης Orange Water παρουσιά-
ζει μια ακόμη έκθεση ελλήνων και ολλανδών καλλιτεχνών 
ολοκληρώνοντας τις δράσεις του για φέτος στην Αθήνα. Η 
έκθεση με τίτλο «Τοπίο Μνήμης» θα παρουσιαστεί στο The 
Loft. Στον βιομηχανικό χώρο που στεγάζεται πάνω από το 
Collage Bar Restaurant το Orange Water θα αναπτύξει την 
προτελευταία δράση του για το 2015 με μια ακόμη εντυπω-
σιακή έκθεση. Υπό την αιγίδα των υπουργείων Πολιτισμού, 
Τουρισμού και της Ολλανδικής πρεσβείας, η έκθεση στην 
Αθήνα αποτελεί τμήμα της συνολικής φεστιβαλικής δράσης 
του Orange Water που ένωσε 10 χώρους πολιτισμού στην 
Αθήνα, την Κρήτη και την Πάρο
Τοποθεσία: The Loft, Θησείο, Μοναστηράκι, πλατεία Καπνι-
καρέας 3. Ώρα: 10:00-23:00

28 Οκτωβρίου 
Ο Αλέκος Παπαδάτος, η  
Annie Di Donna και ο Αβρα-
άμ Κάουα, μας περιμένουν 
στο Public Cafe στο Σύνταγμα 
για την παρουσίαση του νέου 
τους βιβλίου, “Δημοκρατία”. 
Τύραννοι και τυραννοκτόνοι, 
χρησμοί που με πολιτικές 
αποχρώσεις και αλλαγές 
στον τρόπο διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή τον Κλεισθέ-
νη που θα οδηγήσουν στην πολυσυζητημένη και πολύπαθη 
στο πέρασμα των αιώνων Δημοκρατία. Είναι τα νήματα με τα 
οποία οι συνδημιουργοί του διεθνούς εκδοτικού φαινομένου 
Logicomix, o Αλέκος Παπαδάτος και η Annie Di Donna, συ-
νεργαζόμενοι με τον συγγραφέα Αβραάμ Κάουα, υφαίνουν 
το υλικό του νέου τους βιβλίου που ήδη έχει κυκλοφορήσει 
στις Ηνωμένες Πολιτείες κι έχει κερδίσει ενθουσιώδεις κριτικές.
Τοποθεσία: Public Συντάγματος, πλατεία Συντάγματος, Κα-
ραγιώργη Σερβίας 1. Ώρα: 21:00

29 Οκτωβρίου 
Πιστεύετε πως το τσιγάρο και τα χημικά βλάπτουν σοβαρά 
την υγεία; Πώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κατα-
στροφή του περιβάλλοντος οφείλονται σε μεγάλο βαθμό 
σε ανθρώπινες δραστηριότητες; Σκεφτείτε το ξανά, καθώς 
δεκάδες ειδικοί και ειδήμονες διαφόρων ειδικοτήτων αλλά 
αμφιβόλων προθέσεων προσπαθούν να σας πείσουν για το 
αντίθετο. Και σχεδόν τα καταφέρνουν! Αυτό τουλάχιστον 
αποδεικνύει η ύπαρξη ισχυρών λόμπι με σοβαρή επίδραση 
πάνω στην κοινή γνώμη, που έχουν καταφέρει να διαγράψουν 
δεκαετίες επίπονης και έγκυρης επιστημονικής έρευνας και 
να πείσουν εκατομμύρια πολίτες ότι τα παραπάνω προβλή-
ματα δεν αποτελούν παρά το τρομολαγνικό παραλήρημα 
μερικών εξαιρετικά ζηλόφθονων ακτιβιστών! Μετά το «Food 
Inc.», ο υποψήφιος για Όσκαρ Robert Kenner επιστρέφει με 
το Merchants Of Doubt.
Τοποθεσία: Exile room, Θησείο – Μοναστηράκι, Αθηνάς 12 
(3ος όροφος). Ώρα: 21:00

30 Οκτωβρίου 
Ένα τριήμερο με εικόνες, ήχους, εμπειρίες που συγκεντρώθηκαν 
μέσα σε ένα κτίριο και που πρέπει να τις ζήσει κανείς. Lives, 
Performances, Installations, Workshops, Προβολές, Dj Sets 
κ.ά. από την ομάδα Chimeres στο Booze Cooperativa. Ένα 
φεστιβάλ προϊόν ασφυξίας, απόπειρα για μεγαλύτερη εκπνοή, 

ελπίδα για μεγαλύτερη εισπνοή, ανάσα για εμάς και για σένα.
Τοποθεσία: Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 57, Μονα-
στηράκι. Ώρα: 12:00-03.30

31 Οκτωβρίου 
Μια περίεργη φιγούρα, βγαλμένη θαρρείς από μία άλλη 
εποχή κυκλοφορεί στο κατάστημα. Δε μιλάει, αλλά παίζει 
μουσική, δεν είναι από εδώ αλλά από ένα βιβλίο! Μπορεί 
κανείς να τον βοηθήσει; Ένα διαδραστικό θεατρικό δρώμενο 
που συνδυάζει τη μουσική με τη παντομίμα αλλά απαιτεί και 
την συμμετοχή των παιδιών για τη διαμόρφωση της ιστορίας. 
Για παιδιά από 5 έως και 12 ετών.
Τοποθεσία: Public Πειραιά, Κέντρο Πειραιά, Γρηγορίου Λα-
μπράκη 152-154. Ώρα: 12:00

01 Νοεμβρίου
Ο Ρυθμός Stage στο πλαίσιο νέων δραστηριοτήτων συνεχίζει 
τη συνεργασία του με το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. 
και προβάλει τις δύο πρώτες Κυριακές του Νοεμβρίου 2015 
(1 & 8) τα ιστορικά ντοκιμαντέρ «Στην Εξορία, Ερζουρούμ-
Άσκαλε 1943» και «Γράμματα Χωρίς Παραλήπτη».
Τοποθεσία: Ρυθμός Stage, Μαρίνου Αντύπα 38, Ηλιούπολη. 
Ώρα: 19.30

02 Νοεμβρίου
Ο Αδριανός ταξιδεύει σε 
νέα φαντασιακά τοπία, 
γεμάτα συμβολισμούς, 
ακροβατεί με μαεστρία 
ανάμεσα στη ζωή και 
στην ανυπαρξία, ενώ με 
τη μοναδική, ποιητική 
ματιά του, δημιουργεί 
ονειρικές συνθέσεις. Με κάθε έργο του καταθέτει μια διακριτική 
καταγγελία για τη μονοκρατορία της οθόνης στη σύγχρονη 
ζωή, ενώ τον απασχολούν παράλληλα στοιχεία γεωμετρίας 
και κοσμογονίας. Δημιουργεί νυχτερινά τοπία, τότε που το 
φως πρωταγωνιστεί και διαγράφει τα γυμνά σώματα, ενώ, 
χρησιμοποιώντας σύμβολα και στοιχεία του περιβάλλοντος 
μας, διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε να επαναπροσδιορί-
σουμε τον κόσμο μας και να ξεσκεπάσουμε την «Πλάνη των 
αισθήσεων».
Τοποθεσία: Skoufa Gallery, Κέντρο Αθήνας, Σκουφά 4. Ώρα: 
10:00-15:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27 Οκτωβρίου 
H αίθουσα τέχνης Metamorfosis θα εγκαι-
νιάσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 
την έκθεση του Ντίνου Πετράτου. Η έκθεση 
θα διαρκέσει έως και 21 Νοεμβρίου 2015. Ο 
Ντίνος Πετράτος έχει λάβει μέρος σε πολλές 
κοινές εκθέσεις και έργα του βρίσκονται στην 
Εθνική Πινακοθήκη και σε πολλές ιδιωτικές 
συλλογές. Οι πρώτες του δουλειές έγιναν σε 
πολύ νεαρή ηλικία: σκηνογραφία και ενδυ-
ματολογία στο θέατρο και στην τηλεόραση.
Τοποθεσία: Metamorfosis Gallery, Χρυσο-
στόμου Σμύρνης 11. Ώρα: 10:00-21:00

28 Οκτωβρίου 
Η έκθεση παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα των γελοιογραφιών που δημοσιεύ-
τηκαν στον ελληνικό τύπο και σε επιστολικά 
δελτάρια στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού 
πολέμου του 1940-1941 και σήμερα ανήκουν 
στη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 
Επιχειρείται έτσι μια διαφορετική προσέγγιση 
του πολέμου, που προβάλει τη δυναμική της 
γελοιογραφίας ως πηγή τεκμηρίωσης ενός 
ιστορικού γεγονότος και ως σταθερό αποδέκτη 
και εκφραστή της σύγχρονης επικαιρότητας.
Τοποθεσία: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 
Πλατεία Ιπποδρομίου. Ώρα: 08:00-14:00 & 
18:00-21:00

29 Οκτωβρίου 
Στην έκθεση «Όταν η Ινδία συναντά την Ελλάδα» 
του γνωστού Ινδού ζωγράφου Bibekananda 
Santra απεικονίζονται τα ιδανικά των δύο 
ιστορικών πολιτισμών, η τέχνη και η αρχιτε-
κτονική τους με όλα τα μυστήρια και τα συ-
ναισθήματα που ήταν η τροφή για σκέψη σε 
όλη την ανθρωπότητα για πολλούς αιώνες. 
Τονίζονται στα έργα του ο Μέγας Αλέξανδρος, 
ο Ασόκα, ο Αριστοτέλης και ο Βούδας μέσα 
από την ιδιαίτερη παρουσίαση των θεμάτων 
σχεδιαστικά και χρωματικά. Η έκθεση τελείται 
υπό την αιγίδα του Ινδικού Προξενείου της 
Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Govedarou Art Gallery, Γεωργίου 
Παπανδρέου 5. Ώρα: 17:30-21:00

30 Οκτωβρίου 
Η θεατρική ομάδα «Εξαιρέ-
σεις» για δεύτερη συνεχή 
χρονιά δίνει το παρών στα 
καλλιτεχνικά δρώμενα της 
πόλης με το έργο του Robert 
Harling «Ανθισμένες Μανό-
λιες». Το έργο επιχειρεί μια διακριτική προ-
σέγγιση στην καθημερινότητα έξι γυναικών 
στο συμβολικό χώρο ενός κομμωτηρίου. Έτσι 
μέσα από την εναλλαγή των εποχών και των 
καταστάσεων αποτυπώνεται το μεγαλείο της 
γυναικείας υπόστασης από την απλοϊκή κοι-
νωνική συναναστροφή, το χιούμορ και τους 
κώδικες που αναπτύσσονται μεταξύ πολύ 

διαφορετικών χαρακτήρων, μέχρι τη μεγά-
λη στιγμή που καθεμιά από αυτές καλείται 
να αντιμετωπίσει το προσωπικό της δράμα ή 
την προσωπική της επανάσταση. Μοναδικοί 
χαρακτήρες, δυνατές ανθρώπινες σχέσεις, ένας 
ύμνος στη γυναικεία φιλία και στη Γυναίκα του 
χτες και του σήμερα. Η είσοδος θα είναι δωρεάν 
και οι παραστάσεις θα έχουν αποκλειστικά φι-
λανθρωπικό χαρακτήρα καθώς σε συνεργασία 
με το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και 
το Δήμο Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν 
είδη ανάγκης και τρόφιμα για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης.
Τοποθεσία: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 
Βαφόπουλου 3. Ώρα: 20:15

31 Οκτωβρίου 
Ξεκινά το Bookpoints - συναντήσεις με βιβλία, 
ένα διαφορετικό ετήσιο φεστιβάλ για το παιδι-
κό βιβλίο και τους αναγνώστες του, το οποίο 
συνδιοργανώνουν φέτος για πρώτη φορά 7 
δημιουργικά βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονί-
κης. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ είναι τα 
ταξίδια μέσα από τα βιβλία και ο πρώτος μας 
σταθμός το «Ταξίδι στην ελπίδα»
Τοποθεσία: βιβλιοπωλείο Books and Toys, 
25ης Μαρτίου 93, Εύοσμος. Ώρα: 11:00

01 Νοεμβρίου
Μια σημαντική σύμπραξη τριών ευρωπαϊκών 
φορέων, η έκθεση «FACES. Το πορτρέτο στην 
ευρωπαϊκή φωτογραφία μετά το 1990», έρχεται 

στην Ελλάδα! Το BOZAR – Palais des Beaux-Arts 
(Bρυξέλλες, Bέλγιο), το Nederlands Fotomuseum 
(Ρότερνταμ, Ολλανδία) και το Μουσείο Φωτο-
γραφίας Θεσσαλονίκης, έχοντας συνεργαστεί 
τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν αυτήν τη 
μεγάλη, διεθνών προδιαγραφών, έκθεση, καθώς 
και τον κατάλογο που τη συνοδεύει. Πρόκειται 
για το αποτέλεσμα μιας σημαντικής συνέργειας, 
που ενισχύει το διεθνές προφίλ του Μουσείου 
Φωτογραφίας και το εντάσσει στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο πολιτιστικών φορέων, ενώ ταυτόχρονα 
προβάλει τη χώρα μας στο εξωτερικό.
Τοποθεσία: Λιμάνι Θεσσαλονίκης, προβλήτα 
1, Ναυάρχου Βότση & Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, αποθήκη Α' , Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης. Ώρα: 11:00 με 19:00

02 Νοεμβρίου
Επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με τίτλο 
«Μάλαξη και Υγεία» διοργανώνει ο δήμος Θεσ-
σαλονίκης, με εισηγητή τον πτυχιούχο θεραπευ-
τή, Παναγιώτη Ιωαννίδη, ο οποίος συμμετέχει 
εθελοντικά. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 
στις Περιφερειακές Βιβλιοθήκες Άνω και Κάτω 
Τούμπας, Χαριλάου και Τριανδρίας, μέσα στον 
Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2015. Η συμ-
μετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυν-
ση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή. Δηλώσεις 
συμμετοχής γίνονται δεκτές στις παραπάνω 
βιβλιοθήκες (τηλ. 2310 921660).
Τοποθεσία: Περιφερειακή βιβλιοθήκη Τριανδρί-
ας Ιωάννης Διαμαντή Διαμαντής, Αμοργού 29
Ώρα: 18.00-20.00
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Δωρεάν γεύματα & δέματα αγάπης σε Αθήνα, Πειραιά & Θεσσαλονίκη
Αθήνα
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Αικατερίνη,  
οδ. Κειριαδών - Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3458133. 
➤ Δέματα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους,  
Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα) στους  
Αγ. Ανάργυρους, οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 
163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ακίνδυνους,  
Ν. Πλαστήρα & Αγ. Ακινδύνων, 13561,  
τηλ. 210-2610011. 
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(συνήθως στις 20 του κάθε μήνα) στους Αγ. 
Αποστόλους Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 
Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθημερινά γεύματα και δέματα αγάπης 
(τελευταίο Σάββατο του μήνα) στον Αγ. Αρτέμιο,  
οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι,  
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ασωμάτους, οδ. 
Θερμοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ.  
Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ Δέματα αγάπης (αρχές του μήνα)  
στον Αγ. Βασίλειο, οδ. Αγ. Βασιλείου 52,  
173 43, Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεράσιμο, οδ. Αγ. 
Γερασίμου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ.  
Αγ. Γεωργίου, 113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο,  
οδ. Μπαρμπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9018408.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. 
Ευαγγελιστρίας 22, 17671, Καλλιθέα, 210-9560943
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. 
Πανόρμου 16 11523 Αμπελόκηποι, 210-6464351
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, Οδ. Στρ. 
Κάλλαρη 57, 10445, Κάτω Πατήσια, 210-8315506
➤ Γεύματα Δευτέρα έως Σαββάτο και δέματα 
αγάπης (15-25 κάθε μήνα) στον Αγ. Δημήτριο,  
οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. Δημήτριος,  
τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο,  
οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών,  
τηλ. 210-2281754.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ελευθέριο οδ.  
Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. 
Ζώνης 27, 112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θεράπων,  
οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου,  
τηλ. 210-7706807.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Θωμά,  
οδ. Παπαδιαμαντο-πούλου 115, 115 27 
Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη,  
οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, 
τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Ιωάννη 
Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα,  
τηλ. 210-9232940.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 10, Ηλιούπολη, 163 46  
τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός,  
τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο,  
τηλ. 210-4813570.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου,  
104 37 Ομόνοια, τηλ. 210-5225139.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Λουκά, οδ. 
Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα,  
οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210-9711 531.

➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρίνα, οδ.  
Αγ. Μαρίνης, 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαρκέλλα,  
οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός,  
τηλ. 210-3463061.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, 
οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια,  
τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Μαύρα και 
Τιμοθέους, οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 42 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Μελέτιο, Πλ.  
Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, 104 43, τηλ. 210-5128059.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου Αχαρνών, Κάτω Πατήσια 104 46, 
τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ.  
Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. 
Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Δυοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου,  
τηλ. 210-9228323.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Πάντες,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-956205.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή,  
Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6526818.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή, 
οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί 
Κρήτης 104 38 Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. 
Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. 
Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. 
Κηφισίας 80, 115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στην Αγ. 
Τριάδα, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός,  
τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο,  
οδ. Δραγούμη 7, 115 28 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Εσταυρωμένο, Πλ. 
Εσταυρωμένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  

οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου,  
τηλ. 210-6918033.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου,  
τηλ. 210-2918987.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου,  
οδ. Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. 
Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθημερινά γεύματα στη Μεταμόρφωση 
Σωτήρος, oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου,  
176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παναγία 
Μαρμαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 
Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Παντάνασσα, οδ. 
Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6399692.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα,  
τηλ. 210-7013034.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Διοπόλεως 2, 111 42 Ριζούπολη Αθήνα,  
τηλ. 210-2516483.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Τρεις Ιεράρχες  
οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3465878.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 
Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ύψωση Τιμίου 
Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 
Παπάγου, τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύματα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη,  
τηλ. 22940-94001. 
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ημέρες) 
στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι,  
τηλ. 210-6196388.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-7236204.  
➤ Δέματα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές μέρες) 
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-7653461. 
➤ Δέματα αγάπης (μια φορά το μήνα) στον  
Αγ. Δημήτριο, Βύρωνας, τηλ. 210-7660943.

➤ Καθημερινά γεύματα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 15 του μήνα) από την 
Ύψωση Τιμίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγία Τριάδα 
Κεραμεικού, οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Τρύφωνα,  
οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Κοίμηση Θεοτόκου 
Κυνοσάργους, Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Σοφία.  
Πλατεία Αγ. Σοφίας 15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθημερινά γεύματα στους Αγ. Ανάργυρους 
Αττικής, Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Νικόλαο, Αγ. 
Νικολάου, 13562, Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Παντελεήμονα, 
Αχαρνών 113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

Πειραιάς
➤ Καθημερινά γεύματα (εκτός Κυριακής)  
στο Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον»,  
Αγία Τριάς, τηλ. 210-4177271 
➤ Δέματα αγάπης στον Αγ. Παντελεήμονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα,  
τηλ. 210-4615704
➤ Δέματα αγάπης (κάθε 20 του μήνα)  
στον Αγ. Ελευθέριο, πλατεία Αγ. Ελευθερίου,  
τηλ. 210-4178778
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-4178178.

Θεσσαλονίκη
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
Πυλαίας, οδ. Προφήτη Ηλία 109-111,  
τηλ. 2310-300934. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Π. 
Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613060. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Δημήτριο, οδ. Αγ. 
Δημητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611811. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Αγ. Χαράλαμπο, οδ. 
Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213866. 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Αγ. Παρασκευή 
Ξηροκρήνης, οδ. Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολη,  
τηλ. 2310-747303 
➤ Καθημερινά γεύματα στην Ι. Ν. Παναγία Δεξιάς, 
οδ. Καμάρα, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-209753. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου, οδ. Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310-827444. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω 
Τούμπας, οδ. Πολυκλείτου 28, τηλ. 2310-913530. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω 
Τούμπας, οδ. Γρ. Λαμπράκη 106, τηλ. 2310-911212. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Παναγίας 
Λαοδηγήτριας, οδ. Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και 
Ιουλιανού, τηλ. 2310-210159.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αναλήψεως,  
οδ. Αναλήψεως 6, τηλ. 2310-830306.
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων,  
οδ. Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310-513977, 2310-510029. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα 
Αμπελοκήπων, οδ. Φιλιππουπόλεως 20,  
τηλ. 2310-738400. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, 
οδ. Αρτάκης 1, τηλ. 2310-912151, 6977-245730. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Χαρίσειο γηροκομείο 
Άνω Τούμπας, οδ. Δ. Χαρίση, τηλ. 2310-913310. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία,  
οδ. Ιέρωνος και Ολυμπιάδος, τηλ. 2310-235398. 
➤ Καθημερινά γεύματα στον Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Αιτωλού 
Ευόσμου, οδ. Δαβάκη 69, τηλ. 2310-764380. 

Σημειώσεις: Τα τρόφιμα δίνονται στους ενορίτες και 
θα πρέπει να προμηθευτείτε τα κατάλληλα έγγραφα 
προκειμένου να δια-πιστώσουν πως έχετε ανάγκη 
για στήριξη. Η διανομή τροφίμων ξεκινά στις 11.00 
και διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιμα. Θα 
σας συνιστούσαμε να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί 
τους, για να ενημερωθείτε σχετικά.

*Για να λαμβάνετε γεύματα ή δέματα αγάπης χρειάζεται να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του Ναού. Εκείνος θα σας υποδείξει αν και ποιες διαδικασίες απαιτούνται.



39Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλ.: 210 2793916 - 210 2777198 - 210 2793785 
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παλλήνης 
Tηλ.: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλ.: 22990 20173/20174 
Διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δημαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&c
node=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηλιούπολης 
Τηλ.: 210 2380208, 6936 784725 
Διεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης  
Τηλ.: 210 5064080 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210 2718952 
Διεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλίμου  

Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950, 210 9853580 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου  
Αμαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
Υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα 
Τηλ.: 210 6220025-210 6220059 
Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 
κόμβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίμων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισμού στο Δήμο Πεντέλης 
Τηλ.: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
Διεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή  
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου 
Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
Διεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147  
➤ Κολωνάκι - Το σούπερ μάρκετ  

της αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου - Το σούπερ μάρκετ της 
αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
Διεύθυνση: Δράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: Διδότου 26, Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
Διεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίμπερτυ)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπης'' - Ναύπλιο 
Διεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστημα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονομάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Ηρακλείου 
Διεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαμαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο Δημαρχείου -1)
Τηλ.: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
Διεύθυνση: Δον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
Διεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλ.: 26413 360300
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας 
Δωδεκανήσου
Διεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλ.: 22413 64414 - 6945399660
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ. Τηλ.: 25104 51367 - 6976105341
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κομοτηνής
Διεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλ.: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
Διεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
Διεύθυνση: Κτίριο Δημοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
Διεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νομαρχίας Χίου
Διεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
Διεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
Διεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: Δευτέρα-Τρίτη απογευματινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

Διεύθυνση: Ραιδεστού 36 
Τηλ.: 23210 85470
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νιγρίτας 
Διεύθυνση: Ι. Μητροπολιτικός Ναός Νιγρίτας 
Αγίου Γεωργίου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Παναγιά η Ελεούσα» - Γιαννιτσά 
Διεύθυνση: Α’ Πάροδος Χατζηδημητρίου 
Τηλ.: 23820 22714
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Παραμυθιάς (Σούλι) 
Διεύθυνση: ΚΕΓΕ Παραμυθιάς 
Τηλ.: 26663 60100
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέρκυρας 
Διεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 3-5 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάμου 
Τηλ.: 22730 87640
 
➤ Πολίτες της Βέροιας 
Διεύθυνση: Πλατάνων και Ακαταμάχητου,  
πίσω από τη δημοτική αγορά 
Τηλ.: 6971912733
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Άμφισσας  
Τηλ.: 22650 22905 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιτέας  
Τηλ.: 2265 351121

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αγίου Παντελεήμονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο Δημαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθμό, 
τηλ. 2313 302300-301 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Σεφέρη & Ίμβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 
ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης 
Διεύθυνση: Βότση 15 & Δελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης,  
τηλ. 2310 466555/466610
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δημιούργησε 
ο όμιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία με το δήμο 
Θεσσαλονίκης,  

το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. Διεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775
 
➤"Μπουτίκ" των φτωχών
Διεύθυνση: Ολύμπου 64, γωνία με Βενιζέλου.  
Το κατάστημα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα 17:00-19:00. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας






