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

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Αμερικάνικο  

Κολλέγιο, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

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

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Η συνέντευξη δεν είναι μια ενιαία 
διαδικασία για αυτόν που αποφασίζει. 
Περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
- Απόρριψη: Ο αποφασίζων, έχοντας 
υπόψη του τα στοιχεία του βιογραφι-
κού σας, επισημαίνει που χρειάζεται 
διευκρινίσεις. Προσπαθεί να διασφα-
λιστεί από την αποτυχία μιας λανθα-
σμένης πρόσληψης. Δεν προσπαθεί 
να διασφαλίσει την επιτυχία. Κρίνει τη 
γενική σας εικόνα, την εμφάνιση σας, 
τον τρόπο συμπεριφοράς σας. Αν δεν 
συμπληρώνετε τις προσδοκίες του, 
δε θα σας αφιερώσει περισσότερο 
από 5-10 λεπτά.
- Επιλογή: Εφόσον περάσατε επιτυ-
χώς το πρώτο στάδιο, προχωρά στο 
στάδιο της επιλογής. Ανιχνεύει μέσω 
ερωτημάτων.
- Πώληση καριέρας: Εφόσον κι εδώ 
είστε επιτυχείς, μπορεί να προχωρήσει 
σε πώληση της καριέρας σε σας, εφό-
σον κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
έχει διαγνώσει τις ανάγκες σας.

Η διαδικασία της πρόσληψης και 

της συνέντευξης διέρχεται από κάποια 
στάδια και οδηγεί στην πρόσληψη ή 
στην απόρριψη, από την είσοδο του 
υποψηφίου στο χώρο της συνέντευξης 
και καθ όλη τη διάρκειά της.

Ερωτήσεις που ενδεχομένως θα σας 
θέσουν με βάση τα παραπάνω στάδια:
Η ενδεχομενική τοποθέτηση ενός 
manager που προσλαμβάνει:

- Προηγούμενη επαγγελματική 
εμπειρία
1. Μιλήστε μου για τη δουλειά σας
2. Ποιά καθήκοντα σας αρέσουν;
3. Τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει 
στη συγκεκριμένη θέση;
4. Καταβάλλατε ιδιαίτερες προσπά-
θειες στην προηγούμενη εργασία σας;
5. Γιατί ψάχνετε για άλλη δουλειά;

6. Γιατί φύγατε από την τελευταία 
σας δουλειά;
7. Πως οργανώνετε τον ημερήσιο 
χρόνο σας;
8. Τι γνωρίζετε για τη θέση που προ-
σφέρουμε;

- Στρατιωτική θητεία
1. Θα σας άρεσε να κάνετε καριέρα 
στο στρατό;
2. Έχετε κερδίσει κάτι ως εμπειρία από 
τη στρατιωτική σας θητεία;
3. Διατηρήσατε κάποιες φιλίες από 
τότε;

- Σπουδές
1.Ποιές οι πιο σημαντικές αναμνήσεις 
σας από τα φοιτητικά σας χρόνια;
2. Διαβάζατε αρκετές ώρες;
3. Ποιά τα μαθήματα που σας άρε-
σαν τότε;
4. Είχατε κάποια άλλη δραστηριότητα;
5. Ποιός ο σχεδιασμός που κάνατε 
μετά την αποφοίτησή σας;
6. Πως αξιολογείτε τις γνώσεις σας 
και την εμπειρία σας;

- Προσωπικά στοιχεία
1. Ποιό είναι το σπουδαιότερο επί-
τευγμα στην ζωή σας;
2. Υπάρχει κάτι για το οποίο είστε 
υπερήφανος;
3. Ποιά τα σημεία εκείνα του χαρα-
κτήρα σας που εκτιμάτε ότι πρέπει 
να βελτιώσετε;
4. Υπάρχει κάτι που δε συζητήσαμε και 
που θα έπρεπε να μου το αναφέρετε;
5. Ποιά είναι τα πιο δυνατά στοιχεία 
του χαρακτήρα σας;
6. Ποιά τα αδύνατα σημεία του χα-
ρακτήρα σας;

Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να είναι 
αφορμή για εξομολογήσεις. Παρου-
σιάστε κάποιο θετικό στοιχείο σαν 
αρνητικό. π.χ. Αποδιοργανώνομαι 
όταν βγαίνω έξω από τον ημερήσιο 
προγραμματισμό μου.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing 
Manager/ Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 

Καθηγητής- Συγγραφέας-Εισηγητής 
Ειδικών Σεμιναρίων 

Going forward: O ρόλος της βοηθού διοίκησης  
στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο
Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει δεχτεί ριζικές αλλαγές 

- οργανωτική αναδόμησης, παγκοσμιοποίηση και επέ-
κταση των νέων τεχνολογιών που έχουν μετασχηματίσει 

τον εργασιακό χώρο. 
Ο ρόλος της γραμματέως - βοηθού διοίκησης αναπτύσσεται 

σε ένα διαφορετικό από τα καθορισμένα μέχρι τώρα πρότυπα, 
που απαιτεί, εμπειρία ικανότητας σε τομείς όπως η τεχνολογία, 
η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, και γνώση των λειτουρ-
γιών μιας επιχείρησης, τομείς με όλο και αυξανόμενες ευθύνες 
που θα ασκούν άμεση επίδραση στην επιτυχία της επιχείρησης 
που εργάζεται. 

Οι επιχειρήσεις έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα όταν σκέφτονται 
πως θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Βοηθού Διοίκησης και 
ποια η σχέση της μέσα στην ομάδα. Μπορούν να ορίσουν 
πια τους τομείς ανάπτυξης για τις ΒΔ - δηλαδή πράγματα που 
πραγματικά οι Management Assistants θα έπρεπε να κάνουν 
και δεν κάνουν.

Για πολλά χρόνια, ακόμα και στις μέρες μας, ο ρόλος της 
γραμματέως, συχνά υποτιμάται και υποβαθμίζεται. Είθισται όχι 
μόνο να μην θεωρείται πρώτη επιλογή για ένα εργαζόμενο, 
αντίθετα αντιμετωπίζεται ως εύκολη λύση ανάγκης, που μπο-
ρεί να αναλάβει ο οποιοσδήποτε. Πόσο εύκολη όμως είναι 
η δουλειά της γραμματειακής υποστήριξης σήμερα και πόσο 
απλά μπορεί κάποιος να την επιτελέσει;

Η σύγχρονη ονομασία του επαγγέλματος είναι βοηθός διοί-
κησης (στην αγγλική γλώσσα management assistant). Γίνεται 
αντιληπτό από τον τίτλο ότι αναφερόμαστε σε μία κομβική 
θέση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος βοηθά τον διευθυντή 
της εταιρίας να εκτελέσει το έργο του, δηλαδή τη διοίκηση 
της εταιρίας. Οι καλοί βοηθοί διοίκησης είναι δίπλα στους 
manager τους και τους δίνουν λύσεις σε πρακτικά και όχι 
μόνο προβλήματα. Αναλαμβάνουν να αποφασίσουν για 
αυτούς πως θα αξιοποιηθεί ο χρόνος τους πιο λειτουργικά, 
διαθέτοντας κριτική και αναλυτική σκέψη, όλα αυτά δε σε 
γρήγορες ταχύτητες. Φιλτράρουν τις πληροφορίες που φτά-
σουν σε εκείνους, δημιουργώντας τους χώρο και χρόνο για 
να ασκήσουν απερίσπαστοι τα καθήκοντά τους. Φροντίζουν 
τις λεπτομέρειες ούτως ώστε να μπορούν οι διευθυντές τους 
να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις χωρίς η προσοχή τους 
να αποσπάται από το μη σημαντικό αλλά να επικεντρώνεται 
στο ουσιώδες. Στο εξωτερικό οι βοηθοί διοίκησης ονομάζονται 
«gate keepers» καθώς εκείνοι «φυλούν» την είσοδο της κάθε 
εταιρίας. Μπορεί στο σύγχρονο management να έχει ξεπεραστεί 
το multi tasking, ωστόσο στην καθημερινότητα των βοηθών 
διοίκησης αυτό είναι απλά ένα ανέκδοτο.

Χωρίς να αρνούμαστε τη σημασία που έχει η ικανότητα του 

κάθε manager να αξιοποιεί με τρόπο αποτελεσματικό τις ικα-
νότητες κάθε βοηθού διοίκησης, σημειώνουμε ότι η θέση αυτή 
ενισχύεται από το πόσο κάθε βοηθός διοίκησης διαθέτει την 
αποφασιστικότητα και την ικανότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες 
και να διεκπεραιώσει εργασίες και πέρα από τις αρχικά ζητού-
μενες. Οι καλοί βοηθοί διοίκησης, ως υπεύθυνοι εργαζόμενοι, 
προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες της εταιρίας στην 
οποία εργάζονται, να διαχειρίζονται καταστάσεις και πρόσω-
πα με διπλωματία και ευελιξία, διαθέτοντας υψηλό επίπεδο 
συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Ο βοηθός διοίκησης είναι ζωτική σημασίας προσωπικότη-
τα για την κάθε εταιρία και δεν αντικαθίσταται από κανένα 
application, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Σε αυτή την κρίσιμη 
περίοδο που η ανεργία αυξάνεται παρατηρούμε σε πολλές 
εταιρίες να αυξάνεται μεν η διοικητική εργασία, αλλά μειώνονται 
δραματικά οι αποτελεσματικοί βοηθοί, στους οποίους μπορεί 
να βασιστεί μία εταιρία.

Οι απαραίτητες αλλά και αδιαπραγμάτευτες ικανότητες για 
μια επαγγελματία Βοηθό Διοίκησης σήμερα και στο μέλλον 
θα είναι :
•  Ορθή κρίση
•  Εξασφαλίζει ότι τα πάντα λειτουργούν σύμφωνα με το πλάνο 

δράσης της εταιρείας
•  Δημιουργική
•  Αλληλεπιδρά και συνεργάζεται
•  Να λειτουργεί συμβουλευτικά

•  Λαμβάνει μέρος στην λήψη αποφάσεων.
•  Λειτουργεί “behind the scenes” υποστηρίζοντας τον προϊστά-

μενο της στο έργο του και όταν εκείνος απουσιάζει να μπορεί 
να ανταποκρίνεται σε μια κατάσταση όπως θα ανταποκρινόταν 
εκείνος και να δρα αντίστοιχα. 

•  Παρέχει σωστή εξυπηρέτηση, δηλαδή να βοηθάει τους 
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων, των εσωτερικών της 
πελατών (συνάδελφοι, προϊστάμενοι, τμήματα) καθώς και 
τους εξωτερικούς πελάτες.

•  Λειτουργεί ως «βαρόμετρο», έχοντας δηλαδή πλήρη επί-
γνωση του τι συμβαίνει στην εταιρεία ώστε να μπορεί είτε 
να καλύψει κάποια ανάγκη, για να αποτρέψει ή επισπεύσει 
κάποιο γεγονός και να μπορεί να ενημερώσει. 

•  Παρίστανται ενεργητικά στις ενδοεταιρικές συναντήσεις.
•  Διοικεί. Με άλλα λόγια η βοηθός Διοίκησης θα πρέπει να 

καθοδηγεί ή να ενθαρρύνει τον προϊστάμενο της όταν είναι 
απαραίτητο. 

•  Παίρνει πρωτοβουλίες.
•  Αναλαμβάνει την ευθύνη για τους δικούς της στόχους και 

θέτει προτεραιότητες.
•  Επιδεικνύει θετική συμπεριφορά ακόμα και σε απαιτητικές 

καταστάσεις, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα.
•  Όταν καλείται να πετύχει τους στόχους της, πηγαίνει ένα 

βήμα παραπέρα, από αυτά που αναφέρονται στην περιγραφή 
εργασίας της.

•  Εισάγει βελτιώσεις στον τρόπο που τα πράγματα γίνονται και 
αναπτύσσει καινοτόμες πρακτικές. 

•  Συνεχώς εκπαιδεύεται για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
που θα ενισχύσουν την ικανότητα της να εξυπηρετεί αποτε-
λεσματικά τη Διοίκηση της εταιρείας.

Ζούμε σε μια νέα οικονομία - που τροφοδοτείται από την 
τεχνολογία, από την πληροφορία και καθοδηγείται από την 
γνώση.

Ως επαγγελματίες βοηθοί διοίκησης θα πρέπει να συνεχί-
σουμε να αναπτύσσουμε νέες επαγγελματικές δεξιότητες, να 
επωφεληθούμε από τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
στον επαγγελματικό χώρο που κινούμαστε.

Η επιτυχία θα βασιστεί στη δυνατότητα μας να δημιουργήσουμε 
την στρατηγική εκείνη που θα βοηθήσει να προσαρμοστούμε 
στον σύνθετο επιχειρησιακό κόσμο και στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων με δημιουργικότητα και συνεχή εκπαίδευση.

Ελένη Ριζικιανού, Office Manager, ΜΕΝΤΩΡ 
Πραγματογνώμονες - Εκτιμητές - Μηχανικοί Α.Ε.

Τζίνα Θεοφιλίδου, Your Distance Assistance,  
Virtual Office Support 

Γνωρίστε τη διαδικασία της συνέντευξης & από την πλευρά του εργοδότη
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επιχειρηματικοτητα

Η νέα εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, 
βασισμένη στο μοντέλο των μικροπιστώσεων, 
βοηθά ανθρώπους, που θέλουν να ξεκινήσουν 
ή να αναπτύξουν περαιτέρω μια δική τους επι-
χείρηση αλλά που δεν έχουν τα απαραίτητα 
κεφάλαια για να το κάνουν, να βγουν από τη 
μειονεκτική τους θέση προσφέροντάς τους τα 
βασικά οικονομικά διαθέσιμα-μικροπιστώσεις. 
Είναι ένα εργαλείο εξόδου από την ανεργία με 
τη μορφή της αυτοαπασχόλησης. 

Ο εμπνευστής των μικροπιστώσεων είναι ο 
Μοχάμεντ Γιουνούς, οικονομολόγος από το 
Μπαγκλαντές, ο οποίος μετά τις σπουδές του 
στις ΗΠΑ, αφοσιώθηκε στην αντιμετώπιση της 
φτώχειας στην πατρίδα του, δημιουργώντας μια 
τράπεζα μικροπιστώσεων, την Grameen Bank. 

H τράπεζα είναι γνωστή και ως «ηθική τρά-
πεζα» ή αλλιώς « Τράπεζα των Φτωχών» και ο 
Μοχάμεντ Γιουνούς τιμήθηκε για την προσφορά 
του με Νομπέλ Ειρήνης το 2006. Η συνολική φι-
λοσοφία του Γιουνούς για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της φτώχειας διαφοροποιείται από τη 
συνήθη μέθοδο που ακολουθούν συχνά διεθνείς 
οργανισμοί και ΜΚΟ. Η δική του πρωτοποριακή 
ιδέα ήταν η προώθηση της επιχειρηματικότητας 
σε περιοχές απόλυτης εξαθλίωσης και μάλιστα σε 
μεγάλο ποσοστό οι ωφελούμενοι ήταν γυναίκες. 
Ο ίδιος πίστευε ότι τα πολύ μικρά δάνεια μπορούν 
να έχουν ένα δυσανάλογα θετικό αντίκτυπο σε 
φτωχά άτομα και ότι, δοθείσης της ευκαιρίας, 
οι φτωχοί θα είναι «ηθικοί» στις υποχρεώσεις 
τους και θα επιστρέψουν τα χρήματα που έλα-
βαν. Γρήγορα αποδείχθηκε ότι είχε πραγματικά 
δίκιο, μιας και τα ποσοστά αποπληρωμής των 
μικροδανείων άγγιζαν το 99%.

Το μοντέλο των μικροπιστώσεων κατάφερε 
να ξεπεράσει τα στενά όρια του Μπαγκλαντές, 
επιτυγχάνοντας να εξαπλωθεί σε περισσότερες από 
50 χώρες παγκοσμίως. Στην Ευρώπη λειτουργούν 
πολλές «πράσινες» ή «συνεταιριστικές» τράπεζες 
με πρώτη την Banca Etica με έδρα την Ιταλία, 
που χορηγούν μικροπιστώσεις, χωρίς όμως, 

όπως δηλώνουν, «να κάνουν φιλανθρωπία».
Το 2010 μάλιστα ιδρύεται στην Ευρώπη η 

«Ευρωπαϊκή Ηθική Τράπεζα» η οποία χορηγεί 
μικροπιστώσεις με χαμηλά επιτόκια. Η αποπλη-
ρωμή των δανείων γίνεται με μικρές τακτές δόσεις 
και μεγάλη περίοδο αποπληρωμής. Υποχρέωση 
στην οποία μπορούν να αντεπεξέλθουν άνθρω-
ποι που αποκλείονται από τις πιστώσεις των 
περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Στη χώρα μας, «εμπόδιο» στη θεμελίωση της 
ελληνικής ηθικής τράπεζας είναι τόσο η νομοθε-
σία, όσο και η ελληνική νοοτροπία. Στην Ιταλία οι 
πρώτοι που υπέγραψαν για τη Banca Etica ήταν 
μεγάλες ΜΚΟ, με πάνω από ένα εκατομμύριο μέλη. 
Αντίστοιχες ΜΚΟ δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.

Μοναδικό φωτεινό μονοπάτι, όπου εφαρ-
μόζεται το μοντέλο των μικροπιστώσεων στην 
Ελλάδα, είναι η AFI - Action Finance Initiative, 
μια πρωτοβουλία της ActionAid Ελλάς και της 
γαλλικής οργάνωσης ADIE, ηγέτιδα στο χώρο των 
μικροπιστώσεων στην Ευρώπη. Η AFI είναι μια 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία που εφαρμόζει 
με επιτυχία το πρόγραμμα των μικροπιστώσε-
ων παρέχοντας πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
έως 10.000€ σε ανθρώπους που έχουν, ή ήδη 
δουλεύουν σε μια επιχειρηματική ιδέα, αλλά 
που τους λείπουν τα αναγκαία κεφάλαια για 
να την προχωρήσουν. Παράλληλα, βοηθάει 
τις νεοσύστατες ή υφιστάμενες εταιρίες που 
υλοποιούν αυτές τις επιχειρηματικές ιδέες πα-
ρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη 
τόσο πριν, όσο και μετά, τη χρηματοδότηση. 
Όραμά της είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας 
και του κοινωνικού/οικονομικού αποκλεισμού 
κι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της 
αυτοαπασχόλησης. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία 
αυτή μπορείτε να ακούσετε στα Open Days που 
διοργανώνονται κάθε εβδομάδα από την AFI 
(συμμετοχή στο http://www.afi.org.gr/el/events). 

Γεωργία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια  
Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας, Skywalker.gr

Το μονΤέλο Των μικροπισΤωσέων

Mια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης και στην έλλάδα

H PepsiCo προσφέρει εκπαιδευτικά  
προγράμματα για τα στελέχη του αύριο
P epsiCo School: Μια νέα εθελοντική πρωτοβουλία από τους 

εργαζόμενους της PepsiCo για την ενίσχυση της εξειδικευ-
μένης επαγγελματικής γνώσης όσων αναζητούν το επόμενο 

βήμα στην καριέρα τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το site: www.

pepsicoschool.gr
Αθήνα–Η PepsiCo παρουσιάζει το PepsiCo School, μια νέα 

πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας, η οποία προέκυψε έπειτα 
από ιδέα, προτροπή και επιθυμία των ίδιων των εργαζόμενων της 
εταιρείας. Το PepsiCo School είναι ένα πρόγραμμα που αφου-
γκράζεται και επιδιώκει να ανταποκριθεί σε μια βασική ανάγκη 
της σημερινής αγοράς εργασίας – την απόκτηση εξειδικευμένης 
επαγγελματικής γνώσης, την ενίσχυση της κατάρτισης και την 
ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, το PepsiCo School απευθύνεται σε πτυχιούχους 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ που δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή και θέλουν να ενισχύ-
σουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, μέσω της έκθεσής τους 
στις διαδικασίες και την τεχνογνωσία ενός κορυφαίου πολυεθνικού 
ομίλου. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ανταποκριθεί 
σε μια σειρά θεμάτων που απασχολούν όσους επιδιώκουν την 
περαιτέρω κατάρτισή τους ή βρίσκονται σε φάση αναζήτησης των 
κατάλληλων επαγγελματικών επιλογών και βημάτων. 

Στην «καρδιά» του PepsiCo School βρίσκεται ένα portfolio 8 δωρεάν 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε αυτά συμμετέχουν εθελοντικά 
ως «εκπαιδευτές», οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, με βάση 
το ρόλο και την εξειδίκευσή τους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση, εστιάζοντας σε τομείς 
όπως το marketing, η λογιστική, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, 
οι τεχνικές πωλήσεων κ.α. Όλο το διδακτικό υλικό βασίζεται στην 
εμπειρία της PepsiCo και των ανθρώπων της από την ελληνική και 
την παγκόσμια αγορά. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία μοιράζεται 

τη γνώση της, ανοίγοντας ταυτόχρονα στο κοινό τις πόρτες ενός 
πολυβραβευμένου, ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος εργασίας. 

Ειδικά για την πρωτοβουλία, έχει αναπτυχθεί το site: www.
pepsicoschool.gr, στο οποίο όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές συ-
νεδρίες, να ενημερωθούν για το πρόγραμμα του PepsiCo School 
– και φυσικά να δηλώσουν συμμετοχή. Σημειώνεται ότι στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 
κεντρικές εγκαταστάσεις της PepsiCo στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 
μπορούν να λάβουν μέρος έως 30 άτομα (μέσω κλήρωσης). Στο 
τέλος κάθε προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν 
σχετική βεβαίωση. 

Σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας του PepsiCo School είναι εθελο-
ντικός και μη ανταγωνιστικός, ενώ η πρωτοβουλία δε συνδέεται 

με τις διαδικασίες προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού της 
εταιρείας. Ωστόσο, επιδιώκοντας να ανταποκριθεί με ολοκλη-
ρωμένο τρόπο στο ζήτημα της απασχολησιμότητας, η εταιρεία 
έχει εξασφαλίσει μια προσωπική συνέντευξη με την Adecco, 
μακροχρόνιο συνεργάτη της PepsiCo, προς εύρεση εργασίας 
για όλους τους συμμετέχοντες. 

«Είμαστε αληθινά ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε το PepsiCo 
School, μια νέα πρωτότυπη πρωτοβουλία που προέκυψε κατευθείαν 
από τους ανθρώπους μας! Όλοι εμείς στην PepsiCo αγκαλιάσαμε 
αυτή την ιδέα από την πρώτη στιγμή! Πραγματικά πιστεύουμε 
ότι η ανάγκη για γνώση, εξέλιξη και δημιουργία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στη σημερινή αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, αποφασίσαμε 
να μοιραστούμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας με όσους επιδι-
ώκουν την περαιτέρω κατάρτισή τους και να τους βοηθήσουμε, 
όσο μπορούμε. Ανυπομονούμε να τους υποδεχτούμε!», δήλωσε 
η Αναστασία Μακαριγάκη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
Κατηγοριών Marketing Ανατολικής Ευρώπης, Βαλκανίων και 
Franchise Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης της PepsiCo.

Λίγα Λόγια για την PepsiCo
Η PepsiCo είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στον 

κόσμο, και δραστηριοποιείται στο χώρο των σνακ (Tasty Foods) 
και στο χώρο των αναψυκτικών (PepsiCo-ΗΒΗ), με μια σειρά 
επώνυμων προϊόντων όπως Lays, Cheetos, Doritos, Ruffles, 
Quaker, Pepsi, ΗΒΗ, Lipton, 7Up, Gatorade. Παντού στον κό-
σμο, η εταιρεία αποτελεί πρότυπο για τον κλάδο με το όραμά 
της για «Απόδοση με Σκοπό», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Το 2015, η PepsiCo διακρίθηκε καταλαμβάνο-
ντας την τρίτη θέση σαν Top Employer στην Ευρώπη, ενώ στην 
Ελλάδα, η PepsiCo-Tasty Foods κατέλαβε την 5η θέση στο θεσμό 
“Great Places to Work”. 

Το Τhe Accelerator προσφέρει μια 5μηνη εντατική διαδικασία επι-
χειρηματικής επιτάχυνσης για επιλεγμένες startups πρώιμου σταδίου.

Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα τόσο για τα ελληνικά όσο 
και τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, βασισμένο σε 3 θεμελιώδεις άξονες:
• Tην παροχή υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες και 
ειδικούς σε startups, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την 
Ευρώπη και τις Η.Π.Α.
• Τη σημαντική έκθεση στις διεθνείς αγορές μέσα από το εδραι-
ωμένο δίκτυο επαφών της Metavallon και την ισχυρά δομημένη 
αποστολή στη Silicon Valley.
• Tην παροχή 25.000 ευρώ με τη μορφή επένδυσης στις startups 
ως κεφάλαιο εκκίνησης.

Βασισμένο στην εμπειρία των προηγούμενων ετών, το Τhe 
Accelerator 2015 θα προσφέρει στις ομάδες που συμμετέχουν 
ένα ακόμα πιο δυναμικό πλαίσιο επιτάχυνσης και ενδυνάμωσης.

Oι αιτήσεις είναι ανοιχτές
Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές και καταληκτική ημερομηνία για υπο-
βολή εταιρειών είναι στις 30 Απριλίου.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου και θα διαρκέσει 
έως το Νοέμβριο, συμπεριλαμβάνοντας τη μοναδική αποστολή 
με διάρκεια ενός μήνα στη Silicon Valley.

Σε ποιους απευθύνεται;
Το The Accelerator έχει σχεδιαστεί για τεχνολογικές startups με:
1. Ομάδα πλήρως αφοσιωμένη στο στόχο της.
2. Λειτουργικό προϊόν ή υπηρεσία (σε στάδιο πρωτότυπου).
3. Κάποια αποτελέσματα από χρήστες ή πελάτες στην αγορά.
4. Επιχειρηματικό μοντέλο που να επιτρέπει ταχεία ανάπτυξη.
5. Όραμα και αγορά με υψηλή δυναμική.

Τι προσφέρει το The Accelerator;
Επιγραμματικά, οι επιχειρηματίες και τα startups θα ωφεληθούν, 
μεταξύ άλλων, από:
• Εξειδικευμένα εργαστήρια με έμφαση στα μυστικά της μοντέρνας 
επιχειρηματικότητας.

• Καθοδήγηση από ειδικούς που συμμετέχουν στο εγχώριο και 
διεθνές δίκτυο της Metavallon.
• Tην ευκαιρία να ταξιδέψουν στη Silicon Valley για ένα μήνα 
και να συναντηθούν με έμπειρους επιχειρηματίες και διεθνείς 
επενδυτές, στο πλαίσιο της σχετικής αποστολής που πραγματο-
ποιείται κάθε χρόνο ως μέρος του προγράμματος.
• Επένδυση 25.000 ευρώ ανά startup.
• Υπηρεσίες και προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 20.000 
ευρώ, όπως 10-60.000$ σε λογισμικό και cloud υπηρεσίες από 
τη Microsoft. 3.000$ σε διαδικτυακές υπηρεσίες Amazon, 100$ 
σε υπηρεσίες oDesk.

Επιπλέον παροχές θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και 
εβδομάδες.

Η πρωτοβουλία του The Accelerator είναι μια μοναδική ευκαιρία 
για όσους οραματίζονται τολμηρά και δημιουργούν δραστικά.

Μάθετε περισσότερα μέσα από το blog και από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης της Metavallon (Facebook, Twitter, LinkedIn 
page, Pinterest, Google+).

Τhe Accelerator
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επιχειρηματικοτητα

Συνεντευξη Feast: Γιορτή ιδεών & χρηματοδότησης
Ενα ιδιαίτερο δείπνο και ένα πείραμα 

μικροχρηματοδώτησης και μέσα 
σε όλα ένα φεστιβάλ δημιουρ-

γικότητας και καινοτομίας. Το Feast 
λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο έχοντας 
ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας 
στην ελληνική πραγματικότητα την έν-
νοια του crowdfunding. Ο αντίκτυπος, 
που δικαιολογημένα έχει δημιουργήσει, 
στις δομές τις συμπρωτεύουσας είναι 
εμφανής καθώς προκαλεί τη δημιουργική 
κοινότητα της πόλης να αλληλεπιδράσει, 
να συνεργαστεί και να στηριχτεί από 
όλους εμάς. Μιλήσαμε με την Αργυρώ 
Μπαράτα και τη Νίκη Βουίμτα, ιδρυτές 
του Feast και μοιράστηκαν μαζί μας το 
ταξίδι και την εμπειρία τους μέχρι τώρα. 

Εσείς πώς γνωριστήκατε;
Ν. H Αργυρώ δούλευε στο Sani 

Festival σε μια εταιρεία και πήγα εγώ για 
μια εποχική θέση ως βοηθός παραγω-
γής και έτσι γίναμε αρχικά συνεργάτες 
που στη συνέχεια εξελίχτηκε σε μια 
ωραία φιλία.

Α. Η σχέση μας εξελίχθηκε από 
τότε, γίναμε φίλες και όταν ήρθα σε 
επαφή με το offline crowdfunding 
event το πρώτο άτομο με το οποίο το 
συζήτησα ήταν η Νίκη. Εμείς θέλαμε 
να κάνουμε κάτι παρέα και βρήκαμε 
την τέλεια ευκαιρία.

Το Feast πως προέκυψε; 
Α. Ήμουν σε μια έκθεση στο Βερολίνο, 

που έδειχνε πολιτιστικούς οργανισμούς 
που επηρέασαν το τοπίο της πόλης 
και εκεί γνώρισα για πρώτη φορά το 
Detroit soup που είναι ουσιαστικά το 
πρώτο offline crowdfunding που έγινε 
στο Detroit. Με το που το είδα ενθου-
σιαστικά, αρχίσαμε να το ψάχνουμε 
για να το φέρουμε στην Ελλάδα και 
ήρθαμε σε επαφή με το Feast Brooklyn, 
ζητήσαμε τα δικαιώματα και την τεχνο-
γνωσία και κάπως έτσι ξεκινήσαμε στη 
Θεσσαλονίκη πέρυσι τον Απρίλιο όποτε 
και κάναμε το πρώτο event.

Τι είναι το Feast;
Ν. Είναι μια ζωντανή εκδήλωση, όπου 

παρουσιάζονται project που γίνονται 
στην πόλη. Από όλες που τις προτάσεις 
που μας έρχονται διαλέγουμε 4-5 κάθε 
φορά, ο κόσμος έρχεται κάνει μια δωρεά 
10€, παρακολουθεί τις παρουσιάσεις 
των ομάδων και ψηφίζει πιο θα ήθελε 
να δει να παίρνει τα έσοδα της βραδιάς 
Όλα αυτά τα έσοδα μαζεύονται και δί-
νονται στο νικητή. Ταυτόχρονα υπάρχει 
φαγητό και ποτό από τους χορηγούς 
ως ανταπόδοση στα 10€ που δίνει το 
κοινό. Στο δεύτερο μέρος έχουμε και 
μουσική και γίνεται και ένα πάρτι, από 
εκεί κιόλας το Feast (μ.φ. γιορτή)

A. Είναι ένα δείπνο συλλογικής μι-
κροχρηματοδότησης δημιουργικών 
project για να μην είναι μια ξερή εκ-
δήλωση. Επειδή προερχόμαστε από το 
κομμάτι της διοργάνωσης και έχουμε 
παραβρεθεί σε πάρα πολλές εκδηλώ-
σεις προσπαθούμε να αποφύγουμε να 
είναι ξερές και στείρες και το κομμάτι 
της εμπειρίας να μην είναι περιορισμέ-
νο. Η πλατφόρμα του Feast δίνει την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε τα project 
που γίνονται “δίπλα” μας αλλά και 
νέο κόσμο που ενεργοποιείται στην 
πόλη του. Αυτό άλλωστε είναι και το 
concept και στην Αμερική, τα γνωστά 
communitydinners, που μαζεύεται η 
κοινότητα και βοηθάνε ο ένας τον 
άλλο. Άλλωστε όλη αυτή η διαδικασία 

ξεκίνησε από την ανάγκη οι άνθρωποι 
να βοηθηθούν καθώς το Detroit είναι 
μια χρεοκοπημένη πόλη και υπήρχε η 
ανάγκη για ανάπτυξη της κοινωνίας.

Οι ιδέες που παρουσιάζονται εί-
ναι εντελώς καινούρια project ή 
είναι επιχειρηματικά εγχειρήματα 
τα οποία λειτουργούν ήδη;
Ν. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι 

από όλα, π.χ. το CinesthesiaFilmFestival 
που πήρε μέρος στο τελευταίο Feast 
Athens λειτουργεί εδώ και καιρό και 
θέλει τη χρηματοδότηση για να έρθει 
στην Αθήνα ή να αγοράσει καλύτερο 
εξοπλισμό. 

Α. Εμείς για να προσπαθήσουμε να 
διασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση 
θα αξιοποιηθεί προσπαθούμε να επι-
λέγουμε project που είναι ώριμα, που 
υπάρχει μια δομή που έχει τρέξει, έτσι 
ώστε τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν 
σε άμεσο διάστημα. Όχι μιας βασικής 
ιδέας που θα χρειαστεί ένα χρόνο στην 
ανάπτυξή της. Για αυτό το λόγο άλλωστε 
κάθε φορά στο επόμενο feast έρχεται 
ο νικητής του προηγούμενου για να 
μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. 

Οι ιδέες πως επιλέγονται;
Α. Έχουμε θέσει 3 κριτήρια με βάση 

τα οποία διαλέγουμε ποιες ιδέες θα 
παρουσιαστούν. Το πρώτο αφορά την 
ωριμότητα της ιδέας και την εμπειρία της 
ομάδας για να την εκτελέσει. Το δεύτερο 
είναι το κομμάτι της δημιουργικότητας 
και της καινοτομίας, προσπαθώντας να 
βρούμε φρέσκιες ιδέες. Και το τρίτο 
κριτήριο είναι η ανταπόδοση της ιδέας 
προς τα πίσω, ακριβώς επειδή αφο-
ρά την τοπική κοινωνία και θέλουμε 
να καλλιεργήσουμε στον κόσμο την 
αίσθηση της κοινότητας.

Αυτό το πείραμα της μικροχρη-
ματοδότησης μπορεί να πετύχει, 
από την άποψη ότι είναι μια πε-
ριορισμένη αγορά συνυπολογί-
ζοντας και την εποχή στην οποία 
βρισκόμαστε;
Ν. Επειδή η εποχή είναι ακριβώς έτσι 

θεωρούμε ότι είναι αυτό που χρειάζεται 
η Ελλάδα. Δεν μπορώ να σου πω με 
σιγουριά αν θα πετύχει καθώς και εμείς 
ακόμα πειραματιζόμαστε. Δοκιμάζουμε 
διάφορα πράγματα για να δούμε πως 
θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε 
στο μέλλον και να προσαρμοστεί το 

Feast ακόμα περισσότερο στην ελλη-
νική πραγματικότητα.

Δοκιμάζουμε τη δομή των προτά-
σεων όπως παρουσιάζονται, για αυτό 
κάναμε πριν 2 μήνες το πρώτο θεματικό 
Feast, που ήταν όλες οι προτάσεις από 
την ίδια κατηγορία και αφορούσαν τα 
φωτογραφικά project. Για να δούμε 
τελικά μήπως όταν υπάρχει μια μίξη 
προτάσεων, κάποιες είναι πιο εύκολα 
να κερδίσουν το κοινό από κάποιες 
άλλες. Επίσης, πειραματιζόμαστε και 
με την εμπειρία κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, πώς να γίνει περισσότερο 
διαδραστική για να προσελκύσει ακόμα 
περισσότερο κόσμο και έτσι η χρημα-
τοδότηση κάθε φορά να αυξάνεται.

Εμείς πιστεύουμε ότι ένα τέτοιo 
concept είναι κάτι που χρειάζεται η 
Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν πόροι 
για χρηματοδότηση καθώς ακόμα και 
στην τράπεζα δύσκολα έως απίθανο 
να καταφέρει ένας νέος επιχειρηματίας 
να πάρει το απαραίτητο χρηματικό 
κεφάλαιο. Στην Αμερική το αντίστοιχο 
Feast έχει αφομοιωθεί και γίνονται 
συνέχεια παρόμοιες εκδηλώσεις εδώ 
και 5 χρόνια κάθε μήνα, βέβαια αυτό 
οφείλεται και στον τρόπο που είναι 
δομημένη η κοινωνία εκεί. Όσο υπάρ-
χει ένα δημιουργικό κεφάλαιο που 
κατεβάζει προτάσεις και κοινό που 
στηρίζει αυτές τις ιδέες, το Feast θα 
λειτουργεί ως ο ενδιάμεσος φορέας 
που θα φέρνει σε επαφή όλο αυτόν τον 
κόσμο με τις προτάσεις της πόλης του.

Είναι η Ελλάδα γόνιμο έδαφος 
για ιδέες;
Α. Φυσικά και είναι. Προσωπικά πα-

ρατηρώ ότι εξαιτίας της κρίσης υπάρχει 
έκρηξη ιδεών και δημιουργικότητας. 
Η κατάσταση που υπάρχει ωθεί τον 
κόσμο να σκεφτεί τρόπους για να κα-
ταφέρει να υπάρχει και να ζει σε αυτό 
το σύστημα. Επομένως βλέποντας και 
τις προτάσεις που έρχονται στο Feast 
θεωρώ ότι υπάρχει έδαφος.

Ν. Φυσικά η Ελλάδα είναι δύσκολο 
πεδίο για μια ιδέα καθώς πρέπει να 
ξεπεράσει κάποιος πάρα πολλά εμπόδια 
είτε γραφειοκρατικά είτε δομικά. Βλέ-
ποντας και τα στατιστικά παγκοσμίως, 
παρατηρούμε από τη μία ότι το ποσο-
στό επιτυχημένων startup είναι πολύ 
μικρό, αλλά από την άλλη βλέπουμε 

και όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια 
για να αναπτυχθεί ένα επιτυχημένο 
οικοσύστημα με δομή που να βοηθάει 
στο να πάει κάποιος την ιδέα του στο 
επόμενο επίπεδο. Από όλες τις ιδέες 
ακόμα και 5 να είναι επιτυχημένες, 
μπορούν να δημιουργήσουν τζίρους 
πολύ σημαντικούς. Πολύ επιτυχημένο 
παράδειγμα από την Ελλάδα είναι το 
taxibeat που έχει βγει εξωτερικό και 
πηγαίνει πολύ καλά.

Το κοινό που δίνει το χρηματικό 
αντίτιμο για να συμμετάσχει στην 
εκδήλωση και ψηφίζει την ιδέα 
έχει κάποιο μερίδιο στην ιδέα π.χ. 
κάποια μετοχή;
Α. Αυτό είναι κομμάτι του equity 

crowdfunding και εμείς δεν ασχολού-
μαστε καθόλου με αυτό, οπότε όχι δεν 
έχει κάποιο μερίδιο. Μάλιστα και στους 
όρους συμμετοχής αναφέρεται ότι τα 
πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα 
χρήσης και τα εμπορικά δικαιώματα 
ανήκουν στους ίδιους τους δημιουρ-
γούς και το Feast δεν διεκδικεί τίποτα.

Ν. Το concept έτσι και αλλιώς δεν 
είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να βο-
ηθήσεις το συμπολίτη σου να κάνει το 
παραπάνω βήμα και ίσως αργότερα 
σε βοηθήσει και αυτός. Χαρήκαμε 
ιδιαίτερα που είδαμε στο τελευταίο 
Feast σχεδόν όλες τις ομάδες που 
συμμετείχαν στον προηγούμενο δια-
γωνισμό να έρχονται με τη διάθεση 
να χρηματοδοτήσουν ιδέες, ακριβώς 
όπως χρηματοδοτήθηκαν και αυτοί.

Πόσα Feast έχουν γίνει μέχρι τώρα 
και τι ποσό έχει μαζευτεί συνολικά; 
Α. Έχουν ξεπεράσει τα 6000 ευρώ 

και έχουμε κάνει 3 feast στη Θεσσα-
λονίκη επίσης 1 θεματικό Feast στη 
Θεσσαλονίκη με θέμα τη φωτογραφία 
και 2 Feast στην Αθήνα και ετοιμάζουμε 
ακόμα ένα Feast στη Θεσσαλονίκη το 
Μάιο και κάπως έτσι τελειώνει η σεζόν 
και μετά από Φθινόπωρο ξεκινάμε πάλι.

Υπάρχει σκέψη εκτός από Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη να διοργανώσετε 
στην επαρχία κάποιο Feast;
Α. Έχουμε δεχτεί αρκετές προτάσεις 

από Σύρο οπότε είναι μια σκέψη που 
έχουμε. Σίγουρα το θέλουμε αλλά 
υπάρχουν και βασικές παράμετροι 
που πρέπει να συνυπολογίσουμε. 
Αν υπάρχουν αρκετές ιδέες σε μια 
πόλη και ξέρουμε ότι υπάρχει και ο 
κόσμος να ενδιαφερθεί να έρθει και 
να στηρίξει θα το εξετάσουμε. Έχουμε 
δεχτεί προτάσεις από το Ηράκλειο, από 
Πάτρα, από Βόλο, Βέροια και με όλες 
αυτές τις ομάδες συζητάμε και κοιτάμε 
πρώτα και κύρια να διασφαλίσουμε 
τις ιδέες τους. Ο χώρος και το κομμάτι 
της ανταπόδοσης με το φαγητό και το 
ποτό είναι κάτι εύκολο που μπορούμε 
να το καλύψουμε, το πιο σημαντικό 
είναι να βρούμε το δημιουργικό κε-
φάλαιο, τις ομάδες που έχουν όρεξη 
να δουλέψουν πάνω στις ιδέες τους.

Πέρα από τις εκδηλώσεις παρέχετε 
άλλες υπηρεσίες προς τις ομάδες, 
είτε συμβουλευτικές είτε σαν ένα 
χώρο που θα παρέχετε στα project 
για να αναπτυχθούν και να πάνε 
στο επόμενο επίπεδο;
Α. Εμείς όπως σου είπαμε ξεκινήσαμε 

εντελώς πειραματικά καθώς αρχικά 
θέλαμε να δούμε πως θα αντιδράσει η 
κοινωνία. Έχοντας κλείσει ένα χρόνο και 
έχοντας δει τις ανάγκες που υπάρχουν 

προσανατολιζόμαστε στο πως μπορούμε 
να παρέχουμε συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες και στήριξη σε crowdfunding 
καμπάνιες γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον από τον κόσμο και δεν 
ξέρει τον τρόπο να διοργανώσει κάτι 
τέτοιο. Η ιδέα του crowdfunding στην 
Ελλάδα, αν και υπάρχει το Groopio, 
δεν έχει αφομοιωθεί από τον κόσμο και 
για αυτό η συλλογική χρηματοδότηση 
δεν έχει προχωρήσει εδώ. Εμείς αυτό 
θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο 
και να μεταδώσουμε στη συνείδηση 
του κόσμου της έννοια της συλλογικής 
χρηματοδότησης.

Γιατί κάνετε όμως offline χρημα-
τοδότηση και όχι online;
Α. Αυτό που μας άρεσε στο Detroit 

Soup είναι η αίσθηση που δημιουργεί-
ται, η ανθρώπινη επαφή. Άλλωστε το 
αρχικό μας moto ήταν «έλα να δεις τι 
κάνει ο γείτονας». Έλα να δεις τι κάνουν 
αυτά τα παιδιά που έχουν σηκωθεί από 
τον καναπέ τους και δημιουργούν κάτι 
καινούριο. Όλη αυτή η συλλογικότητα, 
η αλληλεγγύη που προκύπτει είναι 
μέσα σε ένα νέο πλαίσιο πολύ πιο 
φρέσκο που δημιουργεί ανθρώπινους 
δεσμούς και αυτό είναι κάτι που μας 
αγγίζει και σαν ανθρώπους.

Ν. Πριν προκύψει η ιδέα από το 
εξωτερικό, δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ 
με το crowdfunding. Δεν ψάχναμε τι 
να κάνουμε γύρω από αυτό το θέμα. 
Προέκυψε και εμείς απλά ακολουθή-
σαμε και μπήκαμε μέσα σε αυτή την 
πραγματικότητα γιατί μας άγγιξε και 
μας συγκίνησε. Αυτός που ξεκίνησε 
αυτές τις εκδηλώσεις έχει βραβευτεί 
από το Λευκό Οίκο ως champion of 
change γιατί άλλαξε μια δομή πάνω στο 
communitybuilding το οποίο θεωρούμε 
σε αυτή φάση απαραίτητο εργαλείο 
για να ξαναβρούμε τις σχέσεις μας 
τόσο με το συνάνθρωπο όσο και με 
την πόλη στην οποία μένουμε.

Συνεργάζεστε με άλλους φορείς;
Α. Σταθερή συνεργασία δεν έχει 

προκύψει ακόμα. Υπάρχουν σχέσεις 
που προκύπτουν σε κάθε Feast που 
καλλιεργούνται και αξιοποιούνται 
συνεχώς. Πρόσφατα μας κάλεσαν 
από το Αμερικάνικο Προξενείο στη 
Θεσσαλονίκη, να διοργανώσουμε ένα 
βραδινό κάλεσμα για να παρουσιά-
σουμε ένα αμερικανό σκηνοθέτη ο 
οποίος χρηματοδότησε το ντοκιμαντέρ 
του μέσω crowfunding. Ιδιαίτερα το 
Αμερικάνικο προξενείο έχει αρκετά 
ψηλά στην ατζέντα του το κομμάτι του 
crowdfunding και χαρήκαμε ιδιαίτερα 
που παραβρεθήκαμε εκεί. Συνολικότε-
ρα είμαστε ανοιχτές σε κάθε πρόταση 
και ιδέα.

Εσείς τι επιθυμείτε για το μέλλον 
του Feast;
Α. Σίγουρα το Feast να μην είναι ένα 

πυροτέχνημα, να δώσουμε τις σωστές 
βάσεις και θεμέλια, να μπορέσουμε 
να το αναπτύξουμε σε τέτοιο σημείο 
έτσι ώστε όσο υπάρχει δημιουργικό 
κεφάλαιο να το υποστηρίζει. Επίσης 
μέσα στα πλάνα μας είναι και η διορ-
γάνωση της πανελλήνιας εκδήλωσης 
όπως είπαμε πιο πάνω και γενικότερα 
να προωθήσουμε την έννοια της συλ-
λογικής χρηματοδότησης περισσότερο.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογραφική Τεκμηρίωση,

skywalker.gr
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εθελοντισμοσ

Η Μυϊκή δυστροφία Duchenne/Becker είναι μια κατάσταση η οποία προ-
καλεί μυϊκή αδυναμία.
Ξεκινά από την παιδική ηλικία και μπορεί να παρατηρηθεί , όταν ένα παιδί 
έχει δυσκολία ορθοστατήσεις, αναρρίχησης, ανέβασμα σκάλας ή το τρέξιμο.

Είναι μια γενετική κατάσταση και μπορεί να είναι κληρονομική . Προσβάλλει 
συνήθως μόνο τα αγόρια, αν και τα κορίτσια μπορούν να φέρουν το γονίδιο 

Duchenne και τα συμπτώματα.

Εκείνοι που ζουν με μυϊκή δυστροφία Duchenne θα πρέπει να έχουν τακτικές εξετάσεις και 
φυσιοθεραπεία από την παιδική ηλικία και είναι πιθανό να χρειαστεί αύξηση της βοήθειας 
και θεραπείες από περίπου την ηλικία των εννέα ετών.

Αγγελία:
Η Μυϊκή δυστροφία Duchenne/Becker ψάχνει εθελοντές για να στηρίξουν της δράσης του 
συλλόγου.

Επικοινωνία:
Οργανισμός: Πανελλήνιος Σύλλογος Ευαισθητοποίησης Μυϊκής Δυστροφίας Duchenne/Becker
(Αργυρούπολη/Αθηνα)
Υπεύθυνος: Νικόλαος Τσακρής
Τηλέφωνο: 210 9631537
Ε-mail: agm.awareness2013@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/agm.awarness2013/timeline
Site: http://agmawareness2013.blogspot.gr/

Το ΚΕΔΜΟΠ ιδρύεται το 2009 έπειτα από σχετική απόφαση του ΔΣ του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ΚΕΔΜΟΠ διευθύνεται από 
12μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ιανουάριο του 2010 εγκρίνεται η 
λειτουργία του από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) 
και ξεκινά την εγγραφή των εθελοντών δοτών Μυελού των Οστών 

στην Ελληνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών (Bone Marrow Donors Worldwide, 
BMDW). Το Νοέμβριο του 2012 ένας δότης του ΚΕΔΜΟΠ βρέθηκε συμβατός με έναν έλληνα 
ασθενή και του ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ.

Το ΚΕΔΜΟΠ έχει τους ακόλουθους στόχους:
•  Την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της ύπαρξης εθελοντών δοτών μυελού 

των οστών.
•  Τη σωστή ενημέρωση των εθελοντών δοτών ως προς τον τρόπο δωρεάς μοσχεύματος που 

γίνεται πλέον μέσω αιμοληψίας.
•  Την εξεύρεση οικονομικής υποστήριξης για τις δραστηριότητες δημοσιότητας και λειτουρ-

γίας του Κέντρου και κυρίως για τη δαπάνη της ιστικής τυποποίησης (HLA) των εθελοντών 
δοτών, αναγκαία για την ένταξη κάθε δότη στην BMDW.

•  Τη διακίνηση των μοσχευμάτων από τους δότες του για όποιον ασθενή στον κόσμο το έχει ανάγκη.

Ο εγγεγραμμένος αριθμός εθελοντών δοτών μυελού των οστών αυτή τη στιγμή (Οκτώβριος 
2012) είναι 2.132 και οι άνθρωποι που επωφελούνται είναι όλοι οι συνάνθρωποί μας πάνω στη 
Γη. Η εγγραφή των Ελλήνων στο αρχείο δοτών είναι σημαντική. Έχει υπολογιστεί με στατιστικά 
μοντέλα ότι μια χώρα με περίπου 10.000.000 ομοεθνών, όπως η Ελλάδα, θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει έναν συμβατό δότη για κάθε ασθενή που έχει ανάγκη με πιθανότητα 80%, αν 
διέθετε 200.000 εγγεγραμμένους εθελοντές δότες. Ο στόχος του ΚΕΔΜΟΠ είναι να φθάσει τα 
επόμενα 5 χρόνια τους 30.000 εθελοντές δότες στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Στοιχεία επικοινωνίας: Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών (ισόγειο, αιθ. Κ250048), Τμήμα 
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, 26505 Πάτρα, τηλ.: 2610 997510, 
Φαξ: 2610 997667, e-mail: cbmdpatras@upatras.gr 

Η ομάδα μας,  ξεκίνησε τη δράση της το 2010, αρχικά σαν project 
κι εξελίχθηκε σε εθελοντική κίνηση, όπου συμμετέχουν επαγγελμα-
τίες και ερασιτέχνες ζωγράφοι, ή απλώς δημιουργικοί με διάθεση 
προσφοράς άνθρωποι, που αγαπάνε την τέχνη και τα παιδιά. Είναι 
γνωστό πως τα παιδιά μέσα από τα χρωματιστά μολύβια και τις μπογιές 

τους εκφράζουν όσα κρύβουν στην ψυχή τους, όσα τα ευχαριστούν και όσα τα τρομάζουν. 
Οι δικές μας δράσεις ωστόσο, περιστρέφονται γύρω από «μη προνομιούχα» παιδιά, που είτε 
διαμένουν σε ιδρύματα, στέγες ανηλίκων, υποβαθμισμένες ή παραμεθόριες περιοχές, είτε 
είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες, νοσηλεύονται λόγω ασθενειών κλπ.

Στόχος μας, είναι να φέρουμε τα παιδιά σ’ επαφή με την τέχνη και μέσα απ’ αυτήν να τα 
ευαισθητοποιήσουμε και να τους δώσουμε χαρά!
•  Φιλοτεχνούμε πίνακες τους οποίους προσφέρουμε σε ιδρύματα, στέγες ανηλίκων κλπ.
•  Κατά την παράδοση των έργων διοργανώνουμε μικρές γιορτές με διάφορα δρώμενα όπως 

ζωγραφική με τα παιδιά, face painting, αφήγηση παραμυθιών, μουσική, θεατρικές παρα-
στάσεις σε συνεργασία με άλλους εθελοντές.

•  Το ίδιο συμβαίνει κι αν μας καλέσουν σε κάποια δική τους δράση π.χ. φύτευση βιολογικού 
λαχανόκηπου, γιορτές κ.λ.π.

•  Φιλοτεχνούμε τοιχογραφίες στους χώρους των παιδιών, όπου μπορούν να συμμετάσχουν 
και τα ίδια.

•  Διοργανώνουμε bazaar για την οικονομική τους ενίσχυση ή συμμετέχουμε σε bazaar που 
διοργανώνονται με δική τους πρωτοβουλία.

•  Απαράβατη αρχή μας είναι εμείς να μην έχουμε καμία σχέση με την οικονομική διαχείριση, 
γίνεται από τα ίδια τα ιδρύματα ή τους φορείς.

Οι δράσεις μας:
•  Από την αρχή της δράσης μας μέχρι τώρα ενδεικτικά σας αναφέρουμε ορισμένες δράσεις μας 

που μπορείτε να δείτε και στις αναρτήσεις μας στην σελίδα μας στο facebook και στο blog.

Τοιχογραφίες:
•  στη στέγη ανηλίκων Περισσού
•  στη στέγη ανηλίκων Πειραιά
•  στο ειδικό σχολείο Πεντέλης
•  στο ειδικό σχολείο Αγίου Δημητρίου
•  στο ειδικό σχολείο «ΑΡΓΩ», στον Πειραιά
•  στο ίδρυμα Χατζηκώνστα
•  στο σχολείο της οδού Αδμήτου, στην Πλατεία Αττικής, σε συνεργασία με τους Atenistas
•  στην Παιδιατρική Κλινική Κορίνθου

Συμμετοχή:
•  σε δημοπρασία έργων στο Σικάγο για ενίσχυση του συλλόγου «Το χαμόγελο του παιδιού»
•  σε bazaar για τα παιδιά του συλλόγου ΠΙΣΤΗ.
•  Στο παιδικό νοσοκομείο Πάτρας, δράση που διοργάνωσαν οι Patrinistas

Διοργάνωση:
•  έκθεσης στο Παναιτώλιο Ν.Ιωνίας και διάθεση των έργων σε διάφορα ιδρύματα και στέγες 

ανηλίκων.
•  χριστουγεννιάτικου  bazaar  για το Ζάννειο και το ίδρυμα Χατζηκώνστα που συνεχίστηκε 

στα πλοία της ΑΝΕΚ,  για τη διάθεση όλων των έργων.

Παράδοση έργων που φιλοτεχνήσαμε:
•  στη στέγη ανηλίκων Περισσού, στη στέγη Ανηλίκων Πειραιά, στο Ζάννειο Ίδρυμα, στην 

«ΑΡΓΩ», στο ειδικό σχολείο στις Αχαρνές και
•  στη μονάδα φιλοξενίας ανηλίκων προσφύγων στην Αγιάσο Μυτιλήνη

Ζωγράφοι σε δράση για τα ΠΑΙΔΙΑ

Γίνε εθελοντής

Επικοινωνία: irenekourtz.art@gmail.com και Zografoisedrasi@gmail.com

Το πρότυπο ειδικό οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι», θεμελιώθηκε το 
Σεπτέμβρη του 1997 στην Παλλήνη, ύστερα από πολυετείς προσπάθειες του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των νοητικά υστερούντων οικοτρόφων 
μας. Τα 51 άτομα που φιλοξενούνται σήμερα σε αυτό προσδιορίζονται ως 
ΑΜΕΑ με εξαιρετικά χαμηλό δείκτη νοημοσύνης.

Μοναδικός σκοπός αυτής της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσπάθειας, 
είναι η εξασφάλιση στέγης και φροντίδας για τα παιδιά μας. Μέσα από την 

ακούραστη μάχη του Συλλόγου έχουμε επιτύχει ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο περιβάλλον 
διαβίωσης. Στόχος μας η διαρκής βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής και φροντίδας.

Αγγελίες:
Ειδικοί Γυμναστές: Μοναδική προϋπόθεση η αγάπη για τα παιδιά. Σε τελειόφοιτους ή σπου-
δαστές παρέχεται βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

Φυσιοθεραπευτές: Μοναδική προϋπόθεση η αγάπη για τα παιδιά. Σε τελειόφοιτους ή σπου-
δαστές παρέχεται βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

Επιμελητή – Παιδοκόμου: Κάθε ευαισθητοποιημένος συμπολίτης, μπορεί να προσφέρει της 
υπηρεσίες του από την θέση του.

Μοναδική προϋπόθεση η αγάπη για τα παιδιά. Σε τελειόφοιτους ή σπουδαστές παρέχεται 
βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ: 210 6667180, 210 6667189.

H «Θεραπεία=Ελπίδα» είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία που απαρ-
τίζεται από ειδικούς επιστήμονες. Σκοπός της εταιρίας «Θεραπεία=Ελπίδα» 
είναι η ανίχνευση διαταραχών στον προφορικό και γραπτό λόγο σε παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας και η προαγωγή της υγείας τους μέσω της 
αποκατάστασης αυτών. Επιπλέον στοχεύει στην έγκαιρή και έγκυρη ενημέρω-
ση του πληθυσμού (εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιάτρους) για τους τρόπους 
ανίχνευσης και αντιμετώπισης των διαταραχών της επικοινωνίας.

Αγγελίες:
Ο Σύλλογός μας ψάχνει Εθελοντές να στηρίξουν της δράσης του συλλόγου. 
E-mail: agm.awareness2013@gmail.com, τηλ: 210 9631537.

Ζητείται Εθελοντής Φωτογράφος για κάλυψη διεθνούς σημαντικού εκπαιδευτικού-πολιτιστικού 
γεγονότος τον Μάϊο στην Αθήνα. Η εργασία είναι 3 ημέρες. 
E-mail: noelraleo@gmail.com, τηλ: 210 6723914.

Η ιδέα της Κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» ξεκίνησε όταν 
είδαμε στις λαϊκές αγορές της Αθήνας, ανθρώπους όλων των ηλικιών, 
εθνικοτήτων και κοινωνικών στρωμάτων, να ψάχνουν τα σκουπίδια για να 

μαζέψουν τρόφιμα που δεν μπορούν πια να αγοράσουν. Η πρώτη σχεδόν αυτονόητη δράση 
ήταν να μαγειρέψουμε από το σπίτι μας φαγητά, από αυτά που τρώμε και να τα μοιράσουμε 
στις λαϊκές. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς να μας δώσουν ένα προϊόν από τον πάγκο τους 
για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα. Αποφασίσαμε να μαγειρεύουμε ζωντανά το φαγητό 
στον κόσμο, τρώγοντας όλοι μαζί, για να έρθουμε όλοι πιο κοντά και για να σπάσουμε την 
ντροπή που πιθανότατα ένιωθε κάποιος όταν του μοιράζαμε μαγειρεμένο φαγητό. Επίσης 
στόχος της κοινωνικής κουζίνας είναι να καταφέρει μέσα από την δράση της, να δίνει σε άνερ-
γους που ασχολούνται καθημερινά με την δράση της κουζίνας, ο,τι χρήματα περισσεύουν 
από το ταμείο, (30-40 ευρώ το μήνα) καθώς και από τα διάφορα δρώμενα που θα γίνονται 
για την ενίσχυση της κουζίνας να βγαίνει κάτι και για τους εθελοντές!

Η ιδέα της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» είναι μια κίνηση αλληλεγγύης και 
ένδειξης αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, με την ελπίδα να αφυπνιστούν συνειδήσεις 
και να γίνουν και άλλες παρόμοιες δράσεις από άλλους ανθρώπους και ομάδες.

Ένα γεύμα με συνανθρώπους μας στο δρόμο.

Έλα μαζί μας να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη!

Επικοινωνία: http://oallosanthropos.blogspot.gr/
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ο όμιλος ιατρικών διαγνωστικών κέντρων ΒΙΟΤΥΠΟΣ 
ζητά προσωπικό για την κάλυψη θέσης στη:

 Γραμματεία της Ιατρικής 
Μονάδας στην Πεύκη

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι απόφοιτος/η ΑΕΙ/
ΤΕΙ, με ηλικία 30 ετών περίπου και να επιθυμεί να 
εργαστεί σε διακεκομμένο ωράριο (πρωί- απόγευμα).

•Θα προτιμηθούν οι ενδιαφερόμενοι που διαμένουν 
σε κοντινή απόσταση από την ιατρική μονάδα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gratsikas.biotypos@gmail.com

Γραμματέας Λογιστικής Εταιρίας

Η αναπτυσσόμενη εταιρία TAXATION CONSULTING 
ζητά άτομο για τη θέση Γραμματέως. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤEI 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή και εξειδίκευση  
σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office - Internet - 
Powerpoint - CRM) 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά) - 
δυνατότητα εργασίας και στα Αγγλικά 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα 
•Ηλικία έως 30 ετών  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Περιοχή: Ν. Φιλαδέλφεια   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@taxcons.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Research Consultant 

(Ref: RC-04 2015)

Digitalis Consult is a management consulting firm, 
specialized in R&D administration and in providing 
project management and project-related quality 
assurance services for collaborative R&D projects 
in the areas of ICT, environment, transport, and energy, 
particularly in European Commission supported projects. 
Digitalis has a cumulative success rate of 45% for its 
proposals in the last 4 years. 75% of its client base 
are from abroad.

We are looking for focused individuals to work on 
full time basis in the context of a collaborative team 
with the purpose to contribute to the drafting of 
research proposals and project outcomes based on 
analysis supported by adequate empirical/quantitative 
evidence. Indicative areas of involvement include: 
Public policies and services, economic analysis, 
regional development and competitiveness, social 
and management issues.

Role: 
•Contribute to the drafting of document such 
as: Βids and proposals, studies, surveys, 
project deliverables, policy action plans, needs 
and requirement analysis, technical articles, 
educational resources. 
•Carry out studies and analyses, assessing policy 
issues, compiling evidence on case studies and 
developing guidelines to assist  
with the implementation of policies. 
•Design and coordinate data collection  
(e.g. questionnaires, case studies) and conduct 
appropriate statistical and content analysis. 
•Explain and analyse complex concepts to lay 
readers in a way that commands the respect  
of policymakers, business and academia,  
in structured, clear and precise language. 
•Liaise on a daily basis with other contributors, 
receive guidance from senior collaborators 
and report to the management of the company 
assuring gradually the responsibility to deliver 
documentation that it is suitable for the intended 
readership. 
•Contribute to company functions related  
to management of R&D projects, coordination  
of European research consortia, financial guidance 
and reporting of project partners.  
Candidate profile: 
•Graduate, with interdisciplinary academic  
or work background that combines exposure  
to the business world environment and/or policy 
experience. •An MSc / PhD will be considered  

a strong asset. 
•3-5 years fulltime working / research experience 
in a field relevant to the company’s areas  
of activity. 
•Excellent communication and drafting skills  
in English. 
•Ability and inner interest to learn new subject 
matters and to acquire new knowledge. 
•Strong numeracy and logical skills. Solid 
organizational skills and ability to prioritize, 
organize and process large amounts of complex 
information in short amount of time. 
•Client focus - ability to perceive client’s 
requirements and needs and to use them every 
day to guide actions.  
Offered: 
•Competitive remuneration. 
•Opportunities for significant career development. 
•Work in a creative and rewarding small business 
environment. 
•Work with international research organizations 
and European public administrations.  
Job type: full time, permanent.  
Location: Athens northern suburbs.  
Hours of work: Monday to Friday 9am-6pm  
Send your CV to the following e-mail:  
jobs@digitalis.gr

Η  ACTION LINE πρωτοπόρος εταιρεία Outsourcing 
επιχειρηματικών λειτουργιών και επιλογής προσω-
πικού αναζητά:

Στέλεχος Επιλογής Υποψηφίων

Για  την κάλυψη θέσεως στο τμήμα επιλογής  
προσωπικού στην Αθήνα.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Ανώτατες σπουδές ψυχολογίας ή human 
resources 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 τουλάχιστον έτη  
σε ανάλογη θέση Recruitment εταιρείας 
•Αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα για να 
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου 
•Γνώση των εργαλείων νέων κοινωνικής  
δικτύωσης, και προγραμμάτων αξιολόγησης  
•Η πολύ καλή γνώση Αγγλικών και προγράμματος 
Ms Office είναι απαραίτητα

Για αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία και  με 
απαραίτητη συμπλήρωση του κωδικού θέσης (Κωδ. 
θέσης: ACT-RHR-0415). Για όλες τις αιτήσεις θα τη-
ρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. ACTIONLINE ΕΠΕ, 
e - mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 3637544, τηλ: 
210 3637585.

 
Η δικηγορική εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες, με 
ηγετική θέση στην αγορά,  αναζητά για άμεση πρόσληψη 
ένα άτομο για τη θέση:

MS Business Intelligence Analyst 
Αναλυτής Επιχειρηματικής Ευφυΐας   

(BIA_03) - Αθήνα

Η θέση υπάγεται στη διεύθυνση πληροφορικής, 
και οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων  
λύσεων πληροφορικής (Data Warehouse,  
Business Intelligence, OLAP Reporting, 
Performance Management) 
•Συμμετοχή στην ανάπτυξη, ενοποίηση, έλεγχο, 
αξιολόγηση και συντήρηση BI εφαρμογών,  
χρησιμοποιώντας Microsoft SQL Server,  
Postgre SQL, Firebird & BI, QlikView Software  
•Παραγωγή report & ανάλυση δεδομένων  
μέσω Business Intelligence  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στην επιστήμη  
υπολογιστών (computer science) ή διαχείρισης 
πληροφοριών (information management) 
•Τουλάχιστον 3 έτη σχετικής προϋπηρεσίας 
•Εξαιρετική γνώση λογισμικού επιχειρηματικής 
ευφυΐας 
•Η γνώση προγραμματισμού στην πλατφόρμα 
Visual Studio (VB.net) θα θεωρηθεί  
ως επιπρόσθετο προσόν 
•Αναλυτική σκέψη και εστίαση στη λεπτομέρεια 
•Ικανότητα να ανταποκριθεί σε αυστηρές προθεσμίες 
•Πνεύμα ομαδικότητας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο, ευχάριστο 
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

human.resources@sioufaslaw.gr,  
website: www.sioufaslaw.gr

Ο όμιλος MARKET IN, είναι μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με πάνω από 
100 σούπερ-μάρκετ, franchise καταστήματα και πε-
ρίπου 2000 εργαζόμενους και αναζητά το κατάλληλο 
στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Περιφερειακός Διευθυντής Καταστημάτων 
(Κωδικός Θέσης: AM 04/2015) - Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο  
των τροφίμων. 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες.  
Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Εύρυθμη λειτουργία καταστημάτων  
που θα είναι υπό την ευθύνη του 
•Αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων  
των καταστημάτων 
•Ανάπτυξη πωλήσεων 
•Διαχείριση προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης στο e-mail: p.papadavid@market-in.gr. Fax: 
2299 150 799. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επισυνάψουν στο βιογραφικό τους σημείωμα, και τη 
φωτογραφία τους. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα 
θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Analytical View - SAS Alliance Silver Partner - 
wishes to hire an:

Account Manager - Athens

Job description: Analytical View is a SAS Alliance 
Silver Member Consulting Partner implementing high 
level and complex projects in large organizations and 
companies. We are searching for an account manager 
in order to help lead and existing customers realize 
their full potentials by using SAS technology.

Job specifications: 
•Create awareness of our company & SAS 
solutions by developing new opportunities 
•Identify target markets, develop and implement 
innovative sales strategies 
•Create and maintain a network of key decision 
makers 
•Create, develop and execute a detailed  
business plan 
•Understand and use sales methodologies  
to drive success 
•Being the vital link between the company  
and the clients  
The ideal candidate characteristics: 
•University degree preferably in business, 
computer science or other relevant discipline. 
•Proven track record of new business sales  
across the last 3 years in the IT area 
•An understanding of predictive analytics software 
(e.g. business intelligence, business analytics,  
risk management etc.) will be a plus 
•Must be comfortable preparing, creating  
& developing business cases 
•Analytical skills, problem solving skills and 
ability to share knowledge effectively with others 
•Strong communication, presentation  
and negotiation skills 
•Generate revenue through prospecting,  
cold-calling, up-selling and cross-selling activities 
within a territory or account 
•Highly motivated, committed, with a genuine 
desire to succeed in sales 
•Fluent in both English and Greek  
The selected candidate will follow a significant 
training path in order to build skills in SAS 
technology.  
Send your CV to the following e-mail:  
info@analyticalview.com

 
Marketing, Communications 

& E-Commerce Manager

AMATHUS Beach Hotel Rhodes 5 star family hotel in 
Rhodes island: Set on the beautiful beach of Ixia, the 
charming Amathus Beach hotel is a peaceful sanctuary 
for tranquil escapes offering sweeping uninterrupted 
views to the dazzling Aegean. Exuding an aura of 
calm this waterfront family beach hotel in Rhodes 
Island offers the most idyllic venue for family holidays.

AMATHUS Elite Suites Rhodes: Engulfed by the lush 
surroundings and the Aegean sea, the 5 star elite suites 
sea view hotel in Rhodes, Greece is an autonomous 
boutique hotel unit of Amathus Rhodes that exemplifies 
romantic beachfront living. Introduced in 2010 these 
seductive suites overlooking Ixia Bay, redefine the concept 
of private luxury and romance while enveloping guests 
in a refined atmosphere of blissful contemplation.

Job description: We are currently seeking for passionate 
and dynamic e-commerce professional who will be 
responsible for the implementation of the marketing 
plan, and will report directly to the hotel manager and 
the general manager. In charge of the online content 
management, seeking online marketing opportunities 
and in managing the Amathus Hotels Rhodes websites 
and web traffic. 

Your role will include key responsibilities such as: 
•Lead the development and delivery of the annual 
marketing plans and marketing budgets in line 
with the hotel strategic priorities and revenue 
target by market segments. 
•Be responsible for the planning and execution  
of content creation as well as the briefing  
to creative agencies (including copy writing,  
photo/video shootings) ensuring delivery 
in adherence with Amathus Hotels, Rhodes 
guidelines and hotel positioning.  
•Drive the positioning / activation of the spas  
and restaurants & bars on the local market. 
Develop & implement local marketing activities 
aiming to engage with locals and increase  
capture ratio from in-house guests. 
•Support sales team with the creation  
of marketing collateral and tactical promotions 
associated with the key market segments  
(E.g. groups, weddings, suites etc.) 
•Develop and increase traffic through direct  
and semi-direct online channels that will improve 
the overall revenue for the property and other key 
financial and customer metrics. 
•Evaluate the performance of our website and 
give suggestions for how to promote and improve 
the presence of the hotel on the web, with the aim 
to increase the number of bookings and overall 
production while keeping the website up to date. 
•Create and execute online campaigns across all 
online channels including and not limited to social 
media and third party websites. 
•Monitor, implement and execute the active 
presence of the property on all social media 
tools and set-up and manage campaigns (paid 
/ non-paid) and competitions to maximize the 
online exposure of our properties. Develop the 
e-newsletters and any other online advertising 
•Ensure the property’s content (photography  
& descriptions) across all online channels remain 
accurate and brand compliant. 
•Conduct regular quality assurance audits  
on the hotel’s descriptive content & images  
to ensure parity on all channels. 
•Load and update content (photography  
& descriptions) for the property on all online 
channels in cooperation. 
•Identify and evaluate new marketing 
opportunities to increase direct internet traffic 
and drive online production. 
•Create the e-commerce action plan outlining 
the activities planned to increase the online 
production and awareness. 
•Assist in evaluating the online presence  
and rate position of immediate competitors. 
•Monitor and implement the full year online 
marketing and advertising plan.

Education, qualifications & experiences:  
You should be an advertising, marketing  
or communication graduate with preferable 
experiences in a similar field. You must be  
a computer literate with effective communication 
skills, verbal and written in English.

Knowledge & competencies: The ideal candidate 
will be a young, outgoing, vibrant and innovative 
individual. You will be able to work independently 
and promote at all times the Amathus Hotels, 
Rhodes image and market status.

Send your CV to the following e-mail: 
lanagnostou@amathusrhodes.com,  
website: http://www.amathusrhodes.com/,  
http://www.elitesuitesrhodes.com/

HR Associate - Athens
The company: First Data is a leading provider of 
payment solutions for financial institutions and 

Αγγελίες Εργασίας
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merchants around the world. With over 42 Billion 
merchant transactions annually and nearly 750 
Million credit/debit cards on file, First Data powers 
the payments value chain in over 80 countries across 
the globe. We are proud of our extensive customer 
relationships supporting over 7,000 financial institutions 
and the largest merchant distribution network in the 
industry with over 1,200 partners servicing merchants 
large and small.

As the worldwide leader in electronic payment 
services, First Data is currently seeking to recruit a 
HR Associate to be part of the HR operations team 
supporting all HR activities.

Job responsibilities: 
•Administer employee recruitment and hiring 
activities, participate in new employees’ 
onboarding and process hiring-related paperwork. 
Enter employee information into the payroll 
system and follow up with work legislation 
authorities 
•Monitor all employee “change” information into 
HRIS system (PeopleSoft) and maintain up to 
date and accurate records by timely entry of hire, 
termination, and other employee related data. 
•Effectively communicates the company’s HR 
policies, practices, benefits, laws and regulations 
•Support the payroll process, by preparing and 
reviewing work related information so as to detect 
and reconcile payroll discrepancies 
•Design, plan, organize trainings for employees; 
administer governmental subsidized training 
programmes (LAEK). Monitor training costs and 
prepare budget reports to justify expenditures 
•Prepare reports and presentations using 
employment data as required 
•Participate in the design and implementation  
of various HR Projects and HR initiatives  
Requirements: 
•At least 4-5 years working experience  
in an organized HR department 
•University degree in human resources 
management,  business administration  
or related studies 
•Excellent command of both Greek and English 
language – both written and verbal 
•Excellent PC command (MS-Office) 
•Experience with HR Information Systems; 
Experience with Scan HRMS/ PeopleSoft will  
be a strong advantage 
•Ability to adjust and execute flawlessly  
in a constantly changing environment 
•Very good communication skills; ability  
to communicate clearly and effectively  
with all levels within the company 
•Time management skills and customer service 
attitude with a tendency to detail 
•Work independently analyzing information and 
evaluating results to choose the best course  
of action  
Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/g97QL1

 
Business Development 

Account Manager - Athens

We are looking for an enthusiastic and motivated sales-
minded candidate to join the business development 
team. 
He/she will be responsible to grow the business 
with existing customers and identify new ones.  
Desired skills and experience: 
•Develop in cooperation with the team leader a 
winning strategy so as to drive sales and generate 
revenues from existing and new customers. 
•Manage and Establish strong relationships  
with key accounts 
•Meet assigned targets for profitable sales 
volume, strategic objectives and customer’s 
expectations. 
•Interact very closely on a daily/weekly basis  
with Internal departments. 
•Prepare, track and report sales proposals  
and leads. Follow up on projects and close 
promising leads.  
Required skills: 
•Previous experience in sales/business 
development from advertising or pharmaceutical 
market 
•Holds a bachelor degree in business 
administration or marketing 
•Excellent written and strong communication 
skills, being a good listener 
•A target driven attitude 
•Fluency in English(written and oral)  
Send your CV to the following e-mail:  
martine@groupccm.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Εταιρία παροχής λογιστικών και φορολογικών 
υπηρεσιών, ζητάει να προσλάβει άμεσα:

Λογιστή για Πλήρη 
Απασχόληση - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη εταιριών.
(Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, εργασίες  
κλεισίματος ισολογισμού, reporting, εργατικά,  
εργασίες ΓΕΜΗ). 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρουσιάσεις,  
επιχειρησιακός σχεδιασμός.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής - λογιστικής κατεύθυνσης 
ή ΑΤΕΙ λογιστικής. επαγγελματικοί τίτλοι  
θα κριθούν έως πλεονέκτημα. 
•Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
(άδεια λογιστή Β’ τάξης ή Α’ τάξης) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Άριστες γνώσεις ERP προγραμμάτων λογιστικής. 
Θα προτιμηθούν γνώστες των προγραμμάτων extra 
και business της Εpsilon Νet 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, 
Ε.Γ.Λ.Σ. και εργατικών - μισθοδοσίας. 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office  
(Word, Excel, PowerPoint). 
•Οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα ανάληψης 
πρωτοβουλιών. 
•Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@interlog.gr 

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

Λογιστή

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

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

Μεγάλη βιομηχανική εταιρία ζητά να προσλάβει:

Λογιστή (κωδ. Λ.02) 
Στερεά Ελλάδα - Ν. Βοιωτίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ λογιστικής/οικονομικής  
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, φορολογίας  
εισοδήματος. 
•Εμπειρία στη βιομηχανική λογιστική,  
διεθνή λογιστικά πρότυπα και κοστολόγηση. 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην τήρηση  
βιβλίου Γ΄ κατηγορίας. 
•Άριστη γνώση MS Office και λογιστικών  
πακέτων E.R.P.  
•Εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
cvspost1@gmail.com

 
Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο ζητά:

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώσεις Αγγλικών 
•Απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@stefanidis.com.gr

 Accounting Assistant

Location: Alimos-Athens, Greece  
Contract type: Full-time  
Job ID: Acc415 
Enhance your career with a company that is continuously 
developing!

A&G specializes in the electrical construction of large-
scale commercial & industrial projects. It is the leading 
company in the field of electrical engineering in Greece 
and is currently growing internationally, with a primary 
focus in the United Kingdom.
Our team is compromised of hard working, highly-skilled 
professionals of various fields who believe in teamwork 
& continuous development. As an equal opportunity 
employer, we recognize that our strength lies in our 
people and thus strive to be the employer of choice. We 
maintain a positive work environment, while upholding 
the highest ethical standards.
A&G currently seeks to employ an experienced accounting 
assistant that will execute a full range of administrative 
activities related to the organization and management of 
corporate accounting issues. The selected candidate will 
report to the business administrator and will also work 
very closely with the company’s outsourced accounting 
firm. He/she will perform the following activities:

Key responsibilities: 
•Organize all accounting documentation related  
to each project contracted by the company 
•Conduct daily data entry of project expenses, 
reports and client data in ERP software 
•Process accounts payable (e.g., verifying and 
approving invoices from suppliers & clients) 
•Prepare monthly payroll report of suppliers  
& employee salaries prior to pay date 
•Manage hiring, resignation, and termination 
documentation & procedures 
•Organize all tax & labor documentation  
and oversee proper record-keeping 
•Managing incoming & outgoing correspondence 
related to accounting issues 
•Prepare monthly reports regarding various 
statistical data requested by management 
•Represent the company responsibly & 
professionally in financial institutions, public 
sector offices, and international meetings needed 
to settle accounting related issues  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in accounting; Master’s degree 
is considered an asset 
•Minimum 5 years successful experience  
in relative corporate environment 
•Extremely proficient in ERP software  
and Microsoft Office tools 
•Extensive knowledge of bookkeeping, payroll, 
labor management & insurance issues 
•Full understanding of Greek tax codes  
& regulations related to corporate accounting 
•Maximum organizational skills and the ability  
to prioritize multiple competing tasks 
•Excellent interpersonal & communication and  
the ability to interact with suppliers & clients 
•Critical thinking and analytical skills needed  
to apply best judgment 
•Self-driven & the ability to make positive 
decisions on behalf of the company 
•Highly resourceful with the ability  
to work independently 
•Excellent command of the English language  
(oral & written skills) 
•Ability to perform under pressure and 
deliver results in a demanding and fast-paced 
environment 
•Ability to travel by vehicle to settle various issues 
outside of the office 
•Flexibility to travel internationally if needed  
Benefits: 
•Competitive salary and benefits 
•Bonuses directly dependent on performance 
•Private medical insurance 
•Proactive and challenging work environment
If you are interested in joining our team, please email 
your CV to the following e-mail: e.mellos@angworks.
gr, citing the Job ID Acc415 in the subject. Please 
visit our website for further company information: 
www.angworks.gr

 
Ζητάμε για το 5* ξενοδοχείο στη Σάμο:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:  
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής - 5 χρόνια 
προϋπηρεσία  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: manager@doryssa.gr

 
Η βιομηχανική εταιρία PRIME SOLUTIONS S.A. δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των καλλυντικών και παρα-
φαρμακευτικών προϊόντων. Η αναγνώρισή της και η 
εδραίωση της στην παγκόσμια αγορά, είναι αποτέλεσμα 
της υψηλών προδιαγραφών παραγωγικής δραστηρι-
ότητάς της η οποία εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και 
ευελιξία. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της 

για ανάπτυξη, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο 
της στον Ελεώνα Θηβών:

Βοηθό Λογιστηρίου –Υπεύθυνο 
Μηχανογράφησης (Ref.: AccH)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Τιμολόγηση - λογιστικές εγγραφές 
•Έκδοση παραστατικών 
•Τήρηση αρχείου λογιστικών παραστατικών 
•Διαχείριση των συστημάτων ERP της εταιρίας 
•Επίβλεψη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της μηχανογραφικής υποδομής της επιχείρησης  
Απαιτούμενα προσόντα/ ιδιότητες: 
•Πτυχίο λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση 
ως βοηθός λογιστή ή σε λογιστήριο 
•Άριστη γνώση ERP 
•Γνώση ΚΒΣ & λογιστικού σχεδίου,  
έκδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ 
•Άριστη γνώση χρήσης Microsoft Word & Excel 
•Άριστη γνώση και χρήση Αγγλικής γλώσσας 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα, με προσοχή  
στη λεπτομέρεια  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως των προσόντων  
και της προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@primesolutions.gr

 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου  

Τόπος: Θεσσαλονίκη

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
JEE Developer 

(ref: JDF/03/15), Athens, Greece

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European Software, Information and Communication 
Technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, 
Rome, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Valetta, 
etc.). The company employs over 600 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT and telecoms projects have a value exceeding 
250 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS is a renowned 
supplier of IT services to European Union Institutions, 
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international organizations, European Agencies and 
national government Administrations all over Europe. 
EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens 
a JEE developer.

Tasks: 
•Design, development, and maintenance  
of advanced JEE applications, in the field  
of e-government 
•Elaboration of technical documentation  
Qualifications: 
•University degree in computer science  
or software engineering 
•Strong analytical capabilities, team- and quality-
oriented, keen to learn and excel 
•Software development experience in Java EE  
and Spring Framework 
•Experience in any of the following technologies 
will be highly appreciated: MVC Frameworks, 
SOAP/REST Web Services, Linux 
•Fluency in English and French

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team of a major European Institution, operating 
in an international, multilingual and multicultural 
environment where you can expect real chances to 
make a difference, please send us your detailed CV 
in English, quoting reference: (JDF/03/15), to the 
following e-mail address: hr@eurodyn.com

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

 
Η AMD Telecom, εταιρία τηλεπικοινωνιών και digital 
marketing με παγκόσμια δραστηριοποίηση, αναζητά 
στα πλαίσια της συνεχούς διεύρυνσης και ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της, αναζητά υποψήφιο για να 
καλύψει τη θέση:

Υπεύθυνο CRM 
(Με έδρα τη Λητή Θεσσαλονίκης)

Αρμοδιότητες: 
•Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον ΙΤ Director  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συγκεντρώνει, αναλύει και καταγράφει  
τις ανάγκες των διαφόρων τμημάτων αναφορικά  
με το CRM, ορίζει προτεραιότητες και επικοινωνεί 
με τον development manager για να τεθούν  
προς υλοποίηση, 
•Εγκαθιστά και παραμετροποιεί νέες εφαρμογές 
και λειτουργίες, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 
των εσωτερικών χρηστών εντός  
του προδιαγεγραμμένου χρονικού πλαισίου  
και παρακολουθεί τη διαδικασία υλοποίησης, 
•Υποστηρίζει, σχεδιάζει και εξάγει από το CRM 
reports και εργαλεία αυτοματοποίησης της εργασίας 
ώστε να εξασφαλίζεται παραγωγικός χρόνος  
στους χρήστες όλων των τμημάτων της εταιρίας, 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά στους επικεφαλής  
των τμημάτων, ανάλογα με τις ανάγκες  
των θέσεων εργασίας ώστε να δημιουργηθούν  
νέα εργαλεία εξαγωγής στοιχείων, 
•Υποστηρίζει, παρουσιάζει και εκπαιδεύει  
συνεχώς τους εσωτερικούς χρήστες του CRM, 
ώστε να χειρίζονται αποτελεσματικά και ορθά  
τα εργαλεία του CRM 
•Παρακολούθηση και συντονισμός της εξέλιξης 
των έργων πληροφορικής της ευθύνης του 
•Παρέχει πλήρη υποστήριξη στους χρήστες  
καθώς και τεκμηρίωση λειτουργιών. 
•Συνεισφέρει στη συνεργασία και ομαλή λειτουργία 
του CRM σε σχέση με τα υπόλοιπα συστήματα  
της εταιρίας 
•Διασφαλίζει την απόδοση του συστήματος  
και διαδικασιών μέσω δεικτών KPIs 
•Παρακολουθεί, βελτιώνει και υποστηρίζει  
μια αποτελεσματική διαδικασία πωλήσεων. 
•Επιβλέπει την καθημερινή άμεση επικοινωνία  
με τους πελάτες μέσω του CRM.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον  
5 ετών 
•Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη χρηστών  
(καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, 
έλεγχο και υποστήριξη λογισμικών CRM 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό  
και γραπτό επίπεδο 
•Οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών  
και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων 

•Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση  
για το αποτέλεσμα 
•Ευχέρεια στη διαχείριση βάσεων δεδομένων  
και πολύ καλή γνώση SQL. 
•Αυτονομία στη χρήση και διαχείριση εγγράφων  
και αναφορών excel 
•H γνώση του Sugar CRM θα προσμετρήσει ιδιαίτερα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@amdtelecom.
net. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Μόνο οι υποψή-
φιοι που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα προσόντα θα 
κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

The Natural Gas Supply Company of Thessaly 
S.A., with headquarters in Larissa, wishes to cover 
the following position in the Organization, Hunan 
Resources and ICT Unit:

Applications’ Service 
Specialist - Thessaly

Job description: 
•Participates and/or assists in the: a) solution 
design, b) application configuration,  
c) functionality testing, d) solution implementation  
of CRM/ERP related requirements 
•Trains end users and assists in writing  
user functional manuals 
•Performs 1st level CRM/ERP user help desk 
•With regard to CRM/ERP related projects, 
participates and/ or assists in the: a) definition  
& execution of related tasks and assignments,  
b) definition, execution & monitoring of milestones 
•Ensures timely and accurate registration and 
reporting of CRM projects’ related information 
•Assists in any other IT sector projects/ activities 
as per operational needs

Invitations to participate in the selection procedure 
will be extended only to candidates whose profile 
corresponds to the following required competencies, 
experience and specialized skills:

Required competencies / experience: 
•TEI or other equivalent institution in information 
technology 
•MS Office 
•Proven working experience in MS Dynamics 
Navision or MS Dynamics CRM application 
(minimum 1-2 years)  
Specialized skills: 
•Certification in IT related applications  
will be considered an asset  
Personal characteristics: 
•Analytical skills & ability to solve complex 
business issues 
•Prioritizes tasks and performs proactively  
& productively under pressure 
•Team spirit 
•Willingness to learn & knowledge sharing 
•Multitasking 
•People skills & conflict management

Those interested in the above position, who believe 
they fulfill the above requirements, are invited to 
submit their CV and cover letter to the following 
e-mail: cv@epathessalia.gr. All applications will 
be treated as strictly confidential.

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

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

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

Software Test Analyst - Athens

To offer his/ her services (test analysis and system 
testing) to one of our international long term cooperation, 
with one of the key players in the optical networks 
-telecommunications market, from our company’s 
premises in Athens. 

In case you are: 

•a talented software engineer, passionate  
about software testing, 
•willing to take on new challenges, 
•an engineer with a strong analytical-,  
problem solving- and quantitative ability, 
•able to adapt quickly to new and challenging 
technical and business related environments 
•able to work independently, 
•self-driven, 
•a good team player, flexible and open minded, 
and able to cooperate with others within  
a multi-national team, 
•flexible enough to work in a fast paced environment, 
according to the customer’s mentality, 
•willing to be part of a very dynamically working 
company,                                             
you cover the following set of skills: 
•University degree in electronic engineering, 
computer science, telecommunication  
or relevant discipline. 
•Carry out testing throughout the development 
lifecycle, exploratory, scripted and automated 
using a variety of tools and techniques, and 
covering both functional and non-functional 
requirements. 
•Ability to transform specifications into  
test scenarios. 
•Familiarity with networking concepts  
and standards. 
•Good technical & practical knowledge  
of WDM networks 
•Experience in linux systems 
•Knowledge of database systems (e.g. SQL Server) 
•Telecommunication field experience – planning, 
designing and monitoring complex networks 
•Work experience with associated 
telecommunication equipment 
•Processes orientation, familiarity with software 
development processes (e.g. Iterative, agile). 
•Fluency in English (spoken, written).

And you are willing to become part of our team and 
make the difference, please send your detailed CV 
in English, quoting reference ref: AD-SIT/04/15, to 
the following e-mail address: hr@softcom-int.com, 
not later than 10.05.2015.

Starting date of the cooperation: asap

The successful candidate will be part of an international 
team of highly qualified professionals, being involved 
in the full software development lifecycle for a very 
innovative product of our customer.

Prerequisites: 
•Ability to travel abroad, as needed  
(< 25% on a yearly base) 
•We offer a competitive remuneration package, 
based on qualification / experience, and 
benefits, and work in a challenging multinational 
environment.   

All applications will be treated as confidential. 
For information regarding our company, please 
consult our website: www.softcom-int.com

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

Software Developer  
(Κωδ. SD 0315) - Χαλάνδρι

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας 
μέσω του www.e-gate.gr. Θα είναι υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή / συντήρηση των 
εφαρμογών της εταιρείας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε C# / .NET 
Framework, κυρίως Windows Forms Applications. 
Απαραίτητη γνώση Object Oriented programming. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Postgres 9+, 
MS-SQL 2005+, MySQL 
•Άριστη γνώση Linux Server Administration 
•Εμπειρία σε περιβάλλοντα Virtualization 
Virtualbox 
•Καλή γνώση PHP, Apache 
•XML, JSON, AJAX 
•Καλές γνώσεις δικτύων 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών προθεσμιών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό  
& υλοποίηση σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα 
•Linux Mail Server administration 
•Γνώση SVN Server 
•Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε Singular  
Logic ERP 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 

και Open Source CMS (CS-Cart, Magento,  
Joomla, Xcart, PrestaShop, OpenCart κλπ.) 
•Γνώσεις HTML, CSS, JavaScript 
•Εμπειρία σε RESTful ή SOAP services 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον  
με γρήγορους ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους
Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύ-
νολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που 
ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» 
της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

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

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

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

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

Senior Software Engineers, C++

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

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

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

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

In case you are willing to become part of our team 
and make the difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: AU-S/03/15, 

συνέχεια στη σελ. 14



Η διάκριση σας περιμένει!
Υποβάλετε την υποψηφιότητά σας 
στο awards.hrcommunity.gr

μέχρι τις 04.05.2015

hrcommunity.gr

Αναλυτική παρουσίαση βραβείων:  

awards.hrcommunity.gr

Τα HR Community Awards 2015  
θα απονεμηθούν  

κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου,  
στο πλαίσιο του HR Community  

Conference & Awards

Συνδιοργανωτές:

Community
Awards 2015

Divani Caravel 
14 Μαΐου 2015

Conference sponsors Research sponsor Print sponsor

Communication sponsors

Corporate Participations

Innovative Digital Services

Under the auspices of
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to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than 15.05.2015. Starting date of 
the cooperation: 3-4.2015

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

 
Android Developer - Athens

Summary: m – hospitality, one of the top global mobile 
technology brands for hotels and tourism companies, 
is looking for a self-motivated individual to join the 
team as Android application developer.

Android developer will be responsible for the 
design and development of mobile applications for 
Android, and for the improvement of the existing 
product offering of m-hospitality.

Responsibilities: 
•Enhance current m-hospitality mobile 
applications by analysing and identifying areas 
for enhancement and proposing continuous 
improvements 
•Prototype, design and develop guest-centric 
mobile apps and experiences for current  
and new m-hospitality services 
•Work closely with m-hospitality team including 
product manager, CTO, designer and other 
software engineers to create next generation 
innovative apps for the hospitality sector  
in iOS and Android 
•Investigate and implement new technologies 
within the m-hospitality offering  
Required experience & qualifications: 
•At least a year of hands-on experience  
in Android apps. 
•Experience in mobile application development, 
mobile application UI implementation 
•Solid understanding of OO principles, data 
structures, networked programming/HTTP 
protocol/integration with RESTul API 
•Knowledge of native development in Android  
will be considered a plus. 
•Knowledge on material design will be considered 
a plus.  
Prerequisites: 
•University or college degree in computer science 
or a related subject. 
•Object oriented analysis and design. 
•Ability to write well-designed and testable code. 
•Analytical thinking. 
•Good communication skills. 
•Self-motivated, multitasking and also able  
to work as part of a team in order to deliver top 
quality work on schedule. 
•Ability to work well under pressure.  
Send your CV to the following e-mail:  
sarafidis@hstech.com or mamalis@hstech.com

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Η εταιρεία ΒΙΟΚΥΤ Συσκευασίες ΑΕΒΕ στο Σχηματά-
ρι Βοιωτίας, με ουσιαστικά περιουσιακά στοιχεία το 
ανθρώπινο δυναμικό της και τη συνεχή ανάπτυξη του 
τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και της τεχνογνωσίας 
της, βρίσκεται σήμερα στην πρωτοπορία του κλάδου 
της κυματοειδούς συσκευασίας και των προωθητικών 
κατασκευών (P.O.P. & P.O.S.). Με απόλυτη επίγνωση 
της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού για εμάς, 
αναζητούμε:

Δημιουργικό 
Γραφίστα / Σχεδιαστή

Για να στελεχώσει την ομάδα σχεδιασμού  
προωθητικών κατασκευών (Floor & Desk Stand, 
Display κλπ). 
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Δημιουργία, σχεδιασμός και ανάπτυξη  
μηχανολογικού της κατασκευής 
•Προτάσεις εικαστικών σε 3D απεικόνιση  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator. 
•Βασικές γνώσεις Office. 
•Δημιουργικό πνεύμα και ομαδικότητα. 
•Διάθεση απόκτησης νέων γνώσεων. 
•Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών Project. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Γνώσεις Artios Cad ή όποιου άλλου  
προγράμματος Cad θα συνεκτιμηθούν.  
Παρέχουμε δυνατότητα εκπαίδευσης.
Αν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα της ΒΙΟΚΥΤ και 
να αποτελέσετε ουσιαστικό μέλος μιας δυναμικής 
εταιρείας, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα στο e-mail: recruitment@viokyt.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Συνεργάτες για το Τμήμα Τηλεφωνικής Προώθησης 
(Κωδικός Θέσης: CC-ACC)

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Ομονοίας  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο  
την προώθηση λογιστικών υπηρεσιών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό – απογευματινό  
(4ωρο ή 6ωρο)

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδι-
κό θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@
hotmail.com ή στο fax 210 8829413. Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 215 5516288 & 215 5158845.

Η Utelit, είναι εταιρία παροχής επιχειρησιακών λύσε-
ων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,με έδρα την 
Παλλήνη (5 λεπτά από το σταθμό μετρό Παλλήνης). 
Το πλεονέκτημα της Utelit, είναι η ικανότητα παροχής 
προϊόντων και υπηρεσιών, απόλυτα προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες του πελάτη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 
Αναζητούμε για την εταιρία μας:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Ευχέρεια λόγου 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις   
Παροχές: 
•Πληρωμή δύο φορές το μήνα 
•Συνεπείς πληρωμές 
•Bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη προσβασιμότητα  
(5 λεπτά από το μετρό Παλλήνης)  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hics.gr

 
Yπάλληλοι Εξερχομένων Κλήσεων 

Μερική - Πλήρης Απασχόληση

Όνομα: Όμιλος ΒΜ  
Τοποθεσία: Περιστέρι 
Αμοιβή / παροχές: Σταθερός μισθός, ασφαλιστική 
κάλυψη & bonus (κάθε Παρασκευή)  
Κλάδος: Τηλεφωνία
Από τους μεγαλύτερους ομίλους στο χώρο των τη-
λεπικοινωνιών, ζητά να εντάξει άμεσα στο δυναμικό 
του κυρίες, άνω των 25 ετών με εμπειρία στις πωλή-
σεις, για την κάλυψη θέσεων τηλεφωνικού κέντρου με 
σκοπό την προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 
και υπηρεσιών. 
Περιγραφή εργασίας: 
•Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία  
με πελάτες με σκοπό την ενημέρωση και  
την προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων  
& υπηρεσιών σε νέο πελατολόγιο 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Πρωινή- απογευματινή απασχόληση  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
•Εμπειρία σε πωλήσεις ή προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Διάθεση και όρεξη για εργασία 

•Θετική σκέψη 
•Ευχέρεια επικοινωνίας & γρήγορη αντίληψη 
•Ευγένεια, δυναμισμός  
Μισθός μεγαλύτερος του βασικού, μισθοδοσία 
κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.   
Επικοινωνία: Κα Παπαδάκη, e-mail:  
telecon23@gmail.com,  
τηλ: 210 9853333, 6993 037297. 

 
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρέχουν εδώ και 20 χρόνια, ιατρικές 
υπηρεσίες σε ασθενείς κατ’ οίκον 24 ώρες το 24ωρο 
και αναζητούν:

Ιατρούς Τηλεφωνικού Κέντρου - Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ιατρικών σχολών (Α.Ε.Ι.)  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Επιθυμητή η γνώση άλλων ξένων γλωσσών  
και η προϋπηρεσία σε συντονιστικό κέντρο  
Η θέση αφορά συγκεκριμένο έργο αμειβόμενο  
με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

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

 
ADAC Service Hellas sucht fuer die ADAC-
Notrufstation in Glyfada:

Notruf-Sachbearbeiter 
(Call Center Agents)

•Mit perfekten Deutsch- sowie guten Englisch- 
und  computerkenntnissen, ab Mitte Mai bis Mitte 
September.

Notruf-Sachbearbeiter 
(Call Center Agents)

•Mit guten Deutsch- Englisch- und 
computerkenntnissen, ab Juni/Juli fuer 2 oder  
3 Monate. 
 
Tel: 210 8937707 – 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
e-mail: cv@ansgr.adac.de

 
H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης επιχει-
ρηματικών απαιτήσεων:

Collection Representatives

Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά την τηλεφωνική 
επικοινωνία με σκοπό τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων καθώς 
και την ενημέρωση ηλεκτρονικού συστήματος ακολου-
θώντας τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας. 

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στη διαχείριση  
ληξιπρόθεσμων οφειλών 
•Πελατοκεντρική αντίληψη, προσανατολισμός  
στην επίτευξη στόχων 
•Υψηλή διαπραγματευτική και επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Απόφοιτοι λυκείου /ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον windows MS-Office  
Παροχές:  
•Σταθερός μηνιαίος μισθός, ασφάλιση 
•Προοπτικές εξέλιξης, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Πλήρης απασχόληση σε βάρδιες, πενθήμερης  
απασχόλησης, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα με την φωτογραφία τους 
αναγράφοντας τον κωδικό ACT-COLR-0115 μέσω 
του link: http://goo.gl/XmnlPf, fax: 210 – 3637544.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτριες Λιανικής 

(κωδ. New/Sal) - Αθήνα

Για άμεση πρόσληψη, με σκοπό τη στελέχωση νέου 
καταστήματος “Marc by Marc Jacobs” το οποίο θα 
λειτουργήσει σύντομα. 
Αν: 
•έχεις εμπειρία στις πωλήσεις 
•γνωρίζεις τον κόσμο της μόδας 
•σου αρέσει να λειτουργείς σε ένα πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον 
•γνωρίζεις άριστα Αγγλικά  
Τότε, στείλε μας το βιογραφικό σου στο e-mail: 
hr@rakas.gr  
Προσφέρουμε: 

•Άριστες συνθήκες εργασίας και ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Υπεύθυνος Καταστήματος

Ζητάει η γαλλική εταιρία ORCHESTRA, η οποία δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της παιδικής ένδυσης και 
ειδών βρεφανάπτυξης για τα καταστήματα της στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανότητες διαχείρισης προσωπικού 
•Γνώση παιδικού ενδύματος και ειδών  
βρεφανάπτυξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμό Η/Υ 
•Θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση γαλλικών  
Προσφέρονται: 
•Ευχάριστο & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης στον όμιλο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9887829,  
αναγράφοντας τον κωδικό THES-MNG. 

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η MSPS, εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών marketing και πωλή-
σεων, αναζητά:

Γυναίκες Υπαλλήλους

Με έδρα τη Λαμία και τη Χαλκίδα, ηλικίας από 19-26 
ετών για μόνιμη πενθήμερη απασχόληση  στον τομέα 
της προώθησης πωλήσεων για λογαριασμό μεγάλης 
πολυεθνικής εταιρείας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Καλή εμφάνιση 
•Ύψος 1,65 + 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικότητα 
•Πάθος και όρεξη για εργασία στον τομέα  
της προώθησης πωλήσεων 
•Επιθυμητή η κατοχή ΙΧ  
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Επιπλέον παροχές 
•Bonus βάση απόδοσης 
•Αξιοπιστία 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο  e-mail: Konstantinos.
papamichail@msps.net (Μαζί με το βιογραφικό θα 
χρειαστεί να αποστείλετε  2 φωτογραφίες, ολόσωμη 
και προσώπου).

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Business Telesales Agent - Σπάτα

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την 
ανεύρεση δυνητικών πελατών καθώς και για την επι-
κοινωνία μαζί τους με σκοπό τον προγραμματισμό 
επισκέψεων στο χώρο τους από τον εξωτερικό πωλητή 
της εταιρείας.

Κύρια καθήκοντα: 
•Ανεύρεση πελατών με σκοπό την τηλεφωνική 
επικοινωνία 
•Δημιουργία βάσης δεδομένων  
με δυνητικούς πελάτες 
•Προγραμματισμός ραντεβού για τον εξωτερικό 
πωλητή σε δυνητικούς πελάτες 
•Τηλεφωνική προώθηση των προϊόντων  
και των υπηρεσιών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ  
θα εκτιμηθεί)  
•Ικανότητα εργασίας βάσει ατομικών στόχων 
•Εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις  
(Cold-Phones Calls, B2B Sales,  
Objections Management) 
•Άριστη χρήση της προφορικής και γραπτής  
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Θετική/ευχάριστη προσωπικότητα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εξοικείωση και πάθος για τις νέες τεχνολογίες. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες.

συνέχεια στη σελ. 16





Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ve157shop@
gmail.com. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9707400, 
fax: 210 9707402. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λύ-
γδας Αναστάσιος.

 
Εταιρία με έδρα στην Αθήνα, ζητάει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Για το υποκατάστημά της στην Πάτρα με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία στον κλάδο τροφίμων για αρτοποιεία 
και ζαχαροπλαστεία.  
Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικής 
•Επιθυμητό πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι  
διπλώματος αυτοκινήτου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@skywalker.gr αναφέροντας τον τίτλο της θέσης.

 
Για λογαριασμό πελάτη μας, μεγάλης εταιρίας που 
δραστηριοποιείται στα συστήματα σκίασης με έδρα 
την Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητούμε:

 Στέλεχος Πωλήσεων – Πωλητής 
(Κωδ. Θέσης: 26084/14)

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων μέσω επισκέψεων  
σε πελάτες (B2B) 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για νέα προϊόντα 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Εντοπισμός & επίλυση προβλημάτων 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού & τάσεων αγοράς 
•Ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 
•Επίτευξη στρατηγικών & εμπορικών στόχων 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων  
σε όλη την Ελλάδα  
Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών & Η/Υ 
•Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές  
και διοικητικές ικανότητες 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Προσαρμοστικότητα & ικανότητα εργασίας  
υπό πίεση 
•Άδεια οδήγησης  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ευχάριστη επικοινωνία 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

 
Νέος -α για το Τμήμα Πωλήσεων - Πειραιάς

Ναυτιλιακής - μεταφορικής εταιρίας.  
•Θα προτιμηθούν άτομα με σχετική εμπειρία  
ή σπουδές στο αντικείμενο. 
•Απαραίτητη γνώση Η/Υ και άριστα αγγλικά.  
Βιογραφικά στο e-mail: cv@navicon.gr

 
Πωλητής Προϊόντων Κινητής Τηλεφωνίας 

(Κωδ. SM) - Αθήνα

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον sales director 
και θα είναι υπεύθυνος για την παροχή ολοκληρωμένης 
εξυπηρέτησης στους εταιρικούς πελάτες. Ειδικότερα, θα 
φροντίζει για την ανάπτυξη, διατήρηση και υποστήριξη 
του εταιρικού πελατολογίου προωθώντας συγκεκρι-
μένα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε 
εταιρικούς πελάτες. Παράλληλα, θα πραγματοποιεί 
συναντήσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη των υπαρχόντων λογαριασμών  
& διεύρυνση του κύκλου των πελατών  
της εταιρείας σε εσωτερικό & εξωτερικό. 
•Παροχή υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτησης 
τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους εταιρικούς 
πελάτες 
•Κατανόηση των διαφορετικών profile  
των πελατών και ικανότητα κάλυψης των αναγκών 
τους σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
κινητής που παρέχουμε. 
•Δημιουργία - σχεδιασμός διαδικασιών  

και οργάνωση μηχανισμού παρακολούθησης  
και ελέγχου του δικτύου  
Προσόντα: 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια. 
•Καλή γνώση προϊόντων & υπηρεσιών  
κινητής τηλεφωνίας 
•Προηγούμενη προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
σε πωλήσεις κινητής τηλεφ/νιας Β2Β 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες  
ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης  
& επιμονής για την επίτευξη υψηλών στόχων 
•Κάτοχος αυτοκινήτου (απαραίτητα). 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας  
προφορικά και γραπτά 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point)  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Συνεχή εξέλιξη σε ένα σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον

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

Πωλητές - Διαπραγματευτές

Η ASPIS REAL ESTATE το μεγαλύτερο δίκτυο κτημα-
τομεσιτικών συναλλαγών, λόγω της δημιουργίας του 
πάρκου του Ελληνικού, της ανάπτυξης του παραλιακού 
μετώπου και της γενικότερης ανάπτυξης των Νοτίων 
προαστίων με την λειτουργία του μετρό προσφέρει μία 
σημαντική ευκαιρία καριέρας στο κατάστημα της Γλυ-
φάδας (περιοχές Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, 
Ηλιούπολης) και αναζητά πωλητές - διαπραγματευτές 
να διαχειριστούν το καθημερινό πελατολόγιο και να 
το συνδυάσουν με το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων.

H εταιρεία προσφέρει: 
•καθημερινό πελατολόγιο, 
•πελατολόγιο εξωτερικού, 
•ενημερωμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, 
•συνεχή εκπαίδευση κολεγιακού επιπέδου  
στο real- estate, 
•πρωτοποριακή μέθοδο εργασίας που οδηγεί  
σε επιτυχή αποτελέσματα, 
•ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας, 
•γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, 
•σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, 
•πλήρης απασχόληση, 
•bonus βάση στόχων, έως 1000 ευρώ/μήνα 
•ανταγωνιστικό πακέτο προμηθειών έως 50% 
•προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  
Απαραίτητες προϋποθέσεις 
•μεταφορικό μέσο 
•τόπος κατοικίας Νότια προάστια  
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9652230,  
αποστολή βιογραφικού στο fax: 213 0225640 
και στο e-mail: glyfada@aspis-realestate.gr

Η εταιρεία BEAUTY STORES με λειτουργία από το 
1999 στο χώρο των καλλυντικών ζητά:

Πεπειραμένες Πωλήτριες - Κάτω Πατήσια

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών στο χώρο  
των καλλυντικών στη λιανική πώληση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Ευγένεια και επικοινωνία 
•Γνώσεις μακιγιάζ  
Ιδιαίτερες γνώσεις στις βαφές των μαλλιών  
θα αξιολογηθούν ως πρόσθετο προσόν.  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Φιλικό και άνετο περιβάλλον 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
beautystores@hotmail.com. Τηλέφωνο  
επικοινωνίας: 210 8616200.

ICAP Recruitment Solutions, on behalf of its client, an 
leading FX trading company with an innovative platform, 
providing financial services & social networking, is 
currently seeking for bilingual traders.

Bilingual Traders 
(Ref. 2632)

Candidate profile: 
•Native speakers or with proven excellent written 
and verbal communication skills in English. 
•At least one year of experience in a relevant 
customer service role. 
•Bachelor’s degree in finance, business, technical 
or other relevant field will be considered a plus. 

•Fluent with Windows OS. 
•Fluent with MS Office.  
The company offers: 
•Competitive salary, plus bonus. 
•Career development opportunities. 
•Friendly working environment.  
Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/lQsJfS

 
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ στο πλαίσιο της στε-
λέχωσης του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ζητά 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο/η Υποστήριξης Πωλήσεων 
Κωδικός Θέσης: SG15 - Αθήνα 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κολεγίου  
(γνώσεις marketing θα εκτιμηθούν) 
•Εργασιακή εμπειρία σε θέση telemarketing  
ή πωλήσεων 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής & προσωπικής ανάπτυξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@xinis.com. 
Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας.

 
Προϊστάμενος-η Πωλήσεων 

Περιφέρειας Αττικής

Ευθύνη κατ/των σε μια περιοχή του νομού Αττικής, που 
μπορεί να περιλαμβάνει και κατ/τα στις Κυκλάδες, τα 
Δωδεκάνησα, τη Μυτιλήνη, τη Χίο ή τη Σάμο.

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

Τα καθήκοντά σας 
•Αναλαμβάνετε μια θέση-κλειδί στην εταιρία.  
Έχετε υπό την επίβλεψή σας 4 περίπου  
καταστήματα, σε μια ευρύτερη περιοχή  
της περιφέρειας στην οποία θα ανήκετε 
•Είστε αρμόδιος-α για θέματα οργάνωσης,  
παρακολούθησης των πωλήσεων, εφαρμογής  
και ελέγχου των εταιρικών διαδικασιών 
•Είστε υπεύθυνος-η για την επίτευξη των στόχων, 
το σύνολο της απόδοσης των κατ/των της ευθύνης 
σας και την πορεία των επιχειρηματικών δεικτών 
•Αναλαμβάνετε τη στελέχωση των κατ/των, καθώς 
και την εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, 
προωθώντας τη δημιουργική συνεργασία  
Το προφίλ σας 
•Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης  
εκπαίδευσης, με γνώση Αγγλικών,  
ενώ η γνώση γερμανικών θα εκτιμηθεί 
•Διαθέτετε δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία  
μετακινήσεων, ενώ έχετε τη δυνατότητα  
μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή της Ελλάδας,  
σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί 
•Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Σας διακρίνουν άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες, ικανότητα διοίκησης και παρακίνησης 
του προσωπικού, καθώς και ομαδικό πνεύμα 
•Προσαρμόζεστε στις αλλαγές, ενώ η επίλυση  
προβλημάτων αποτελεί για εσάς πρόκληση 
•Σας χαρακτηρίζουν ενθουσιασμός και δυναμικότητα, 
ώστε να αναλάβετε μια υπεύθυνη και απαιτητική θέση  
Τι προσφέρουμε 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, 
ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές και 
ιδιωτική ιατρική ασφάλιση 
•Σας παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο, που μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε και στον ελεύθερο χρόνο σας, 
κινητό τηλέφωνο και iPad 
•Πριν την ανάληψη των καθηκόντων σας, σας  
προετοιμάζουμε πλήρως για τις απαιτήσεις  
της θέσης. Ακολουθείτε ένα ολοκληρωμένο,  
αμειβόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 9 περίπου 
μηνών, με την υποστήριξη έμπειρων στελεχών 
•Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος-
η να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και να 
ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://tinyurl.com/mwzgulb

 
Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος, η 

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

Υπάλληλο Τμήματος Εξαγωγών  
με Γνώση Ισπανικών - (Κωδικός θέσης: ΥΠ02)

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου, 
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
•Εξυπηρέτηση πελατών σε θέματα παραγγελιοληψίας, 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού, 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης, 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων,  
τραπεζική παρακολούθηση εισπράξεων πελατών, 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων, 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις και σε δειγματισμούς, 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών, 
•Σύνταξη αναφορών.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /
οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Άριστη γνώση Ισπανικά και Γαλλικά, 
•Υποχρεωτική  προϋπηρεσία σε  πωλήσεις  
χονδρικής σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας προφορική  
και γραπτής, 
•Δυνατότητα ταξιδίων, 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη, 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση 
,ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25- 35 ετών.  
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό ΥF01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com

 
H Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττι-
κής, πρωτοπόρος εταιρεία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 
1982 και η εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει 
είδη θέρμανσης, μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού 
αερίου. Η εταιρεία διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλή-
σεων, καλύπτοντας ολόκληρη την ελληνική αγορά με 
υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπεύθυνο 
για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη Β. Ελλάδα. 
Για την υποστήριξη των αναγκών της στη Β. Ελλάδα, 
η εταιρεία ζητά να προσλάβει:

Πωλητή με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει  
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου 
σε περιοχές ευθύνης του σε νομούς της Β. Ελλάδας 
•Παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς,  
τις ενέργειες του ανταγωνισμού, εντοπίζει ανάγκες 
πελατών, και ενημερώνει την εταιρεία 
•Διατηρεί άριστες σχέσεις τόσο με τους πελάτες 
όσο και με τους συνεργάτες 
•Συμμετοχή στην επίτευξη εταιρικών στόχων

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Δυναμική προσωπικότητα, επιμονή και θέληση  
για επιτυχία 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων 
•Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη  
Επιθυμητά προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση, κατ’ ελάχιστον  
2 έτη, επιθυμητή 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες  
Προσφέρονται:  
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών μέσω fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν κου Τσουρέ) 
αναφέροντας το κωδικό της θέσης ΠΘ/1.
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H εταιρία XLCLOSET δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, έχοντας φυσική παρουσία με τα καταστήματα 
VERTICE στα κεντρικότερα σημεία στην Αττική (The Mall, Έρμου κτλ), αλλά και μέσω ηλεκτρονικών 
πωλήσεων με το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για γυναικεία ρούχα σε μεγάλα μεγέθη xlcloset.gr. 
Στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης της εταιρίας επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Υπεύθυνο-η Αγορών-Fashion Buyer

Το ξενοδοχείο Yria Resort στη Πάρο ζητά:

Συντηρητή – Κηπουρό
•Για μόνιμη ή εποχική απασχόληση, έως 40 ετών. 
•Για εργασίες συντήρησης, κήπου και γενικών καθηκόντων.  
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: yriahotel1@gmail.com

Αρμοδιότητες: 
•Συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες στην αρχή της σεζόν σχετικά 
με τάσεις μόδας, “key trends & pieces”, 
χρώματα, τις μεταφράζει και τις χρησιμοποιεί 
σαν εργαλείο αγορών. 
•Καταρτίζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγορών, 
με επιμερισμό ανά καταναλωτική περίοδο 
(σεζόν), ανά αξία είδους και ανά προμηθευτή, 
προϋπολογίζοντας μάλιστα τις αποδόσεις 
ανά κατηγορία είδους και ανά προμηθευτή 
και το παρουσιάζει στη διοίκηση προς έγκριση.  
•Συνεργάζεται με τους τοπικούς προμηθευτές 
αποφασίζει για το προϊοντικό μείγμα 
και φροντίζει για τη σωστή και έγκαιρη 
τοποθέτηση των προϊόντων στα καταστήματα. 
•Αναζητά συστηματικά νέες τάσεις με έρευνα 
αγοράς & παρακολουθεί στενά τον ανταγωνισμό. 
•Αναζητά νέα είδη και νέους προμηθευτές 
με σκοπό να πετύχει την καλύτερη εμπορική 
συμφωνία για τα σημεία πώλησης της εταιρείας 
•Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο δικτύου 
και τις υπευθύνους των καταστημάτων καθορίζει 
την ποσότητα και το είδος του εμπορεύματος 
που θα διοχετευθεί σε κάθε σημείο πώλησης 
της επιχείρησης.   
•Φροντίζει για την έγκαιρη ανατροφοδοσία 
των σημείων πώλησης. 
•Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο δικτύου 
κατανέμει τα εμπορεύματα που η επιχείρηση 
θέλει να διαθέσει μέσω ειδικών προωθητικών 

ενεργειών ή μέσω ειδικών εκπτώσεων 
(τελευταία τεμάχια, εμπορεύματα εκτός εποχής 
ή εκτός σειράς).   
Προσόντα υποψηφίων: 
•Διάθεση να είναι ο καλύτερος 
•Ενδιαφέρον για την μόδα 
•Κάτοχος πτυχίου (ΑΕΙ,ΤΕΙ) ή αποδεδειγμένη 
εμπειρία στον κλάδο 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό 
και γραπτό λόγο 
•Γνώση υπολογιστικών φύλλων (Excel) 
σε ικανοποιητικό επίπεδο 
•Ικανότητα να συμμετέχει και να συνεργάζεται 
με ομάδες 
•Ικανότητα για σκληρή και αποδοτική δουλειά 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε συχνές αλλαγές 
και σε περιβάλλον με συνθήκες πίεσης

Αναζητούμε κάποιο άτομο με εμπορική αντίληψη 
που ήδη μπορεί να έχει αποκτήσει κάποια πείρα 
από τον κλάδο της λιανικής και να έχει ασχοληθεί 
και με τη διαχείριση εμπορευμάτων. Ο ιδανικός 
υποψήφιος θα πρέπει να είναι οργανωτικός, συνεπής 
σε προθεσμίες μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 
και ικανός να επικοινωνεί αποτελεσματικά με όλα 
τα επίπεδα της επιχείρησης.

Αν πιστεύεις ότι έχεις τα απαραίτητα  προσόντα 
και εμπειρία κάνε αίτηση σήμερα αποστέλλοντας 
το βιογραφικό σου στο e-mail: jobs@xlcloset.com

Brand Managers - Athens
Our client, an international 
company of FMCGs/OTC products, 
well established in Greece, wants 
to hire two (2) brand managers.

Requirements: 
•University degree, preferably 
in marketing and/or business 
studies. 
•4-5 years experience 

in marketing of FMCGs 
and/or OTC products. 
•Proven success record 
including launches, re-launches. 
•Solid experience in P+L. 
•Good command of the English 
language. 
•Effective communication 
skills, hands-on management, 

creative, out-of-the-box 
thinking approach, result-driven

The company offers attractive 
remuneration and pleasant work 
environment.

Interested candidates may forward 
their CVs, quoting code: LC2/BM/ 
DK to e-mail: athens@amrop.gr

Η εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. αντιπρόσωπος και αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα για τις καραμέλες 
Haribo, τις αυτοκόλλητες συλλογές Panini και μία ευρεία  ακόμη γκάμα προϊόντων ζητά:

Πωλητή επί Αυτοκινήτου 
 με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Καθήκοντα: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
περιοχής της Θεσσαλονίκης και όμορων νομών. 
•Υλοποίηση εμπορικής πολιτικής της εταιρίας. 
 
Προφίλ ιδανικού υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 
•Προϋπηρεσία σε εμπορική δραστηριότητα 
επιθυμητή. 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες πειθούς 
και διαπραγμάτευσης. 

•Άνεση στην επικοινωνία & τις ανθρώπινες σχέσεις 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης. 
 
Προσφέρεται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο. 
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: harry.akzotis@pegasos.com.gr

Ο όμιλος PERI, η κορυφαία εταιρεία διεθνώς στο χώρο των μεταλλοτύπων, ξυλοτύπων και ικριωμάτων 
για έργα σκυροδέματος, ζητεί για τη θυγατρική του εταιρεία PERI Ελλάς:

Εργοδηγό Δομικών Έργων
Αντικείμενο του υποψήφιου είναι η τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη της εφαρμογής των συστημάτων 
της Peri επιτόπου του έργου. 

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε αντίστοιχη θέση στο εργοτάξιο (βιομηχανικά κτίρια, έργα 
υποδομής: γέφυρες, σήραγγες κτλ) 
•Εμπειρία στο χώρο των μεταλλοτύπων και ικριωμάτων. 
•Καλή γνώση της αγγλικής. 
•Επιθυμητό πτυχίο εργοδηγού (τεχνική κατάρτιση). 
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Windows, word). 
•Δυναμικό, φιλικό και συνεργάσιμο χαρακτήρα, ευχέρεια λόγου κι άνεση στην επικοινωνία.

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: PERI Ελλάς, Οδός Σωκράτους, πάροδος 5ο ΧΛΜ. Λ. Κορωπίου-
Βάρης, 194 00 Κορωπί, τηλ. 210 6620895-8, fax: 210 6628416,  e-mail: c.chaidemenos@perihellas.gr

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

Radio Network Optimization Engineer - Athens
If you are considering the challenge of a new role in 
a rapidly growing global company, we are seeking 
a radio network optimization engineer with “can do 
spirit” to deliver excellent results together with Huawei 
CEE and Nordic Region team. Location of Regional 
Packet Switch Engineer is in Greece while taking 
the responsibility to support Huawei CEE Region.

This is an excellent opportunity to become a part of 
a great team with scope for long-term opportunity 
and rewards. The company is growing quickly and 
this professional role will have a strong presence in 
CEE and Nordic Region. We are offering a challenging 
position and the opportunity to grow with us.

Responsibilities: 
•Support of radio network optimisation 
activities and customer communication. 
•Participation in the monitoring and 
performance Improvement of a Radio Network. 
•Collect and analyze required symptoms/data 
in case of degraded KPIs. 
•Elaborate and provide optimization 
recommendations 
•Analysis, troubleshooting and knowledge 
of a multivendor environmrent. 
•Prepare configuration data, consistency check 
and implement them via LMT or M2000. 
•Perform other related duties as assigned 
or requested. 
•Provide technical guidance to customer teams/
Huawei teams 

•Consult with local affiliates/customer team 
to normalize expectations and develop working 
relationships and get acceptance for completed 
clusters.  
Candidate profile: 
•5 years practical experience in planning 
and optimization of 2G/3G Radio Networks 
•2 years practical experience in planning 
and optimization of LTE Radio Networks 
•Knowledge in basic telecommunication tools 
like MapInfo, TEMS, NEMO or SwissQual. 
•University degree in telecommunication 
engineering, computer science, or equivalent 
degree. 
•Skillful in computing by operating MS Word, 
Excel, Access Powerpoint and MS Access 
programs. 
•Fluent in English(mandatory) Greek preferred 
•Ability to travel on a short-term basis if required 
•Able to work in a multicultural environment 
•Well developed written & oral communication 
skills, including the ability to liaise with people 
at all levels of the organization  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development 
in a multinational company

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

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

Υπάλληλο για Data Entry 
 (Ηλεκτρονική Καταχώρηση Δεδομένων)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Ταχύτητα στην καταχώριση 
δεδομένων, επιθυμητή η 
γνώση τυφλού συστήματος 
γραφής 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ: 
Microsoft Office 
•Επιθυμητή γνώση ERP 

(Microsoft Navision) 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Καλή γνώση αγγλικής 
γλώσσας 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
•Άριστες επικοινωνιακές 
& οργανωτικές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άνδρες 
υποψηφίους) 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
και bonus βάσει απόδοσης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να αποστείλουν βιογραφικό στον 
αριθμό fax: 210 8003362 ή στο 
e-mail: hr@rainbowwaters.gr



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

Τρίτη 28 Απριλίου 201518

συνέχεια στη σελ. 22

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

Στέλεχος Πωλήσεων (κωδ. Θέσης: SL1)  
για τα Ξενοδοχεία της σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Ο κατάλληλος/η υποψήφιος, αναφέρεται στη δι-
εύθυνση πωλήσεων και είναι υπεύθυνος/η για τις 
πωλήσεις στις αγορές ενδιαφέροντος, αναπτύσσει 
το πελατολόγιο της εταιρίας σε νέες αγορές και 
διαχειρίζεται το υπάρχον και νέο πελατολόγιο.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων  
ξενοδοχείου 
•Εμπειρία σε τουριστικό γραφείο επιθυμητή 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής. Δεύτερη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ετήσια εργασία 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης  
Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας  
σημείωμα μέσω e-mail: cv@shelby.gr

Υπεύθυνος Πωλήσεων Ξενοδοχειακών  
Υπηρεσιών, Θεσσαλονίκη (HL 306)

Ο/ η κατάλληλος/η  υποψήφιος θα αναλάβει την οργά-
νωση και υποστήριξη τμήματος πωλήσεων, τις πωλήσεις 
των υπηρεσιών ξενοδοχείου 4* σε πελάτες Β2Β & 
B2C, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την προβολή και 
την προώθηση υπηρεσιών (social media). 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται 12 μήνες 
τον χρόνο και καλύπτουν τη διαμονή ιδιωτών και 
συλλόγων, διατροφή επισκεπτών, διασκέδαση, δι-
οργάνωση επαγγελματικών εκδηλώσεων (σεμινάρια, 
ομιλίες κλπ), διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων 
(γάμοι, βαφτίσεις κλπ), sports café, αξιοποίηση πισίνας, 
events σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κ.ά.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων – 
marketing ή συναφές 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Μεγάλη εξοικείωση με τα social media  
(facebook, twitter, linkedin κλπ) και την αξιοποίηση 
του διαδικτύου για την άντληση πληροφοριών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία  
στις πωλήσεις υπηρεσιών ξενοδοχείων & τουρισμού 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εργασίας 
χωρίς συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση 
•Ικανότητα πρόβλεψης αναγκών, διαμόρφωσης 
κατάλληλων λύσεων 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση και προσανατολισμός 
στην επίτευξη στόχων πωλήσεων 
•Δυνατότητα επισκέψεων σε εταιρικούς πελάτες  
της Θεσσαλονίκης (σύλλογοι, φορείς, σύνδεσμοι κλπ) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Εξωστρέφεια, επικοινωνία, ικανότητα  
διαπραγμάτευσης, μεθοδικότητα και ικανότητα  
οργάνωσης εργασιών 
•Μεταφορικό μέσον  
Προσφέρεται: 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και bonus πωλήσεων  
σε τριμηνιαία βάση 
•Ευρύ πεδίο ανάπτυξης πωλήσεων 
•Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας 
•Συστάσεις απαραίτητες  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 
Πωλητές/τριες Β2Β – Αθήνα 

Κωδ. Θέσης: B2B ΑΤΗ

Η κάρτα υγείας ΕΥ Club ζητά πωλητή/τρια με 5ετή 
εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•εμπειρία σε πωλήσεις 
•ευχάριστη προσωπικότητα 
•γνώσεις Η/Υ 
•άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•ικανότητα στην εύρεση και ανάπτυξη πελατολογίου  
Προσφέρει: 
•σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•bonus παραγωγικότητας 
•ασφάλιση ΙΚΑ, νόμιμα επιδόματα 
•συνεχής εκπαίδευση  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@eyclub.gr,  
website: www.eyclub.gr

Sales Manager - Athens - (Κωδ. SM)
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο sales director 
και θα είναι υπεύθυνος για την παροχή ολοκληρωμένης 
εξυπηρέτησης στους εταιρικούς πελάτες. Ειδικότερα, θα 
φροντίζει για την ανάπτυξη, διατήρηση και υποστήριξη 
του εταιρικού πελατολογίου προωθώντας συγκεκρι-
μένα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε 
εταιρικούς πελάτες. Παράλληλα, θα πραγματοποιεί 
συναντήσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξη των εταιρικών πωλήσεων.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη των υπαρχόντων λογαριασμών  
& διεύρυνση του κύκλου των πελατών  
της εταιρείας σε εσωτερικό & εξωτερικό. 
•Παροχή υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτησης 
τόσο σε νέους όσο και σε υφιστάμενους  
εταιρικούς πελάτες 
•Κατανόηση των διαφορετικών profile  
των πελατών και ικανότητα κάλυψης των αναγκών 
τους σύμφωνα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
κινητής που παρέχουμε. 
•Δημιουργία - σχεδιασμός διαδικασιών  
και οργάνωση μηχανισμού παρακολούθησης  
και ελέγχου του δικτύου  
Προσόντα: 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια. 
•Καλή γνώση προϊόντων & υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας 
•Προηγούμενη προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
σε πωλήσεις κινητής τηλεφ/νιας Β2Β 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες  
ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης  
& επιμονής για την επίτευξη υψηλών στόχων 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας προφορικά 
και γραπτά 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point) 
•Κάτοχος αυτοκινήτου (απαραίτητα).  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Συνεχή εξέλιξη σε ένα σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον

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

 
Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων - Μαρούσι

Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων των ξε-
νοδοχείων μας στο Μαρούσι Αττικής, ζητάμε υπεύ-
θυνη/ο για την προώθηση των ξενοδοχείων μας και 
των υπηρεσιών τους.

Αρμοδιότητες: 
•Συνεχείς επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες  
με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων  
(Individuals, groups, events και conferences) 
•Παρουσίαση & προώθηση των υπηρεσιών και  
προϊόντων των ξενοδοχείων σε δυνητικούς πελάτες 
•Επίτευξη των στόχων του πλάνου πωλήσεων  
σε μηνιαία βάση 
•Έρευνα, παρακολούθηση  και αξιολόγηση των 
στοιχείων της αγοράς και του ανταγωνισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία (3 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Απόφοιτος/η σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των πελατών 
και στην επίτευξη των στόχων  
Επιπλέον προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώσεις marketing 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Micros Opera

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στη σελίδα: www.civitelhotels.
com επιλέγοντας το σύνδεσμο «Καριέρα». Μετά τη 
συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειω-
μάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στε-
λέχωση, ώστε να οριστεί συνάντηση προς συνέντευξη.

 
Η DOT IMAGING δραστηριοποιείται στο χώρο της 
έντυπης επικοινωνίας και ψηφιακών εκτυπώσεων 
μικρού και μεγάλου μεγέθους και αναζητά:

Πωλητή - Αθήνα για Άμεση Πρόσληψη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δραστήρια και δυναμική προσωπικότητα με άνεση 
στις πωλήσεις 

•Τουλάχιστον δύο χρόνια προϋπηρεσία στο χώρο 
της ψηφιακής εκτύπωσης ή διαφήμισης 
•Ικανότητα αντίληψης & διαπραγμάτευσης 
•Επαγγελματισμός, διάθεση ανάληψης ευθυνών, 
συνέπεια, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα προγραμματισμού και υλοποίησης έργων 
•Πάθος και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, κυρίως των εφαρμογών 
MS Office 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ  
Προσφέρονται:  
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@dotimaging.gr, website: www.dotimaging.gr

 
Η εταιρία Media Strom (www.mediastrom.gr), ηγέτιδα 
στο χώρο της, ζητά να προσλάβει:

Πωλητή Χονδρικής με έδρα την Αθήνα 
με Κωδικό ΠΧ 434

Αντικείμενο εργασίας: 
•Προώθηση προϊόντων in store σε key 
 account πελάτη. 
•Κάλυψη στόχων ατομικών και εταιρικών. 
•Ενδυνάμωση σχέσεων συνεργάτη και εταιρίας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και ήθος. 
•Προσαρμοστικότητα και δημιουργικότητα. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Word, Excel, 
Power point, Outlook). 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα διοίκησης 
επιχειρήσεων. 
•Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας. 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου. 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
Προσφέρουμε: 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Συνεχή εκπαίδευση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus). 
•Εταιρικό αυτοκίνητο. 
•Φορητό Η/Υ.

Αποστολή βιογραφικών: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙ-
ΙΑ Α.Β.Ε.Ε., Οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, ΒΙ.ΠΑ. 
Μαρκοπούλου, 190 03 Αττική Τ: +30 210 3482900    
f: +30 210 3482899. E-mail: personel@mediastrom.
gr. Υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. 
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και 
θα ειδοποιηθούν όσοι υποψήφιοι πληρούν τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις. 

Διευθυντικό Στέλεχος Πωλήσεων 
Αθήνα - (κωδ. ath01)

Η κάρτα υγείας Εy club στην επέκταση των δραστη-
ριοτήτων της στο τομέα του τουρισμού ζητά στέλεχος 
πωλήσεων για τη στελέχωση του γραφείου Αττικής. 
Απαραίτητη, τουλάχιστον, 5ετή εμπειρία σε διευθυντική 
θέση στο χώρο του τουρισμού.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων  
ξενοδοχείου και/ή σε τουριστικό γραφείο  
εισερχόμενου τουρισμού 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής. Δεύτερη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Ευχέρεια στο χειρισμό ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδίων 
•Οργανωτικότητα 
•Πνεύμα ομαδικότητας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & προοπτικές εξέλιξης  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hwb.gr, website:  
www.eyclub.gr, http://healthcardwithoutborders.com

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
H Ε&Ε Ιατρικά Α.Ε. ζητά για την έδρα της στην Αθήνα 
και το υποκατάστημα Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη):

Sales Executive

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων (προϊόντων & υπηρεσιών) 
•Εταιρική και προϊοντική προβολή και προώθηση 
•Ενίσχυση εταιρικών σχέσεων – πελατών 
•Διαχείριση διαπραγματεύσεων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•6 Χρόνια προϋπηρεσίας σε πωλήσεις  
στο χώρο της υγείας 
•Αγγλικά 
•Ρουμανικά 
•Βουλγαρικά 
•Η/Υ 
•Γνώσεις marketing 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα ταξιδιών & διαμονής εκτός έδρας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - επικοινωνιακές  
δεξιότητες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό 
•Συνεχή εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό 
Ref: SL1504Α (για την Αθήνα), Ref: SL1504N (για 
τη Θεσσαλονίκη) στο e-mail: hr@eemed.gr, fax: 210 
6925903. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται 
απολύτως εμπιστευτικά.

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός

•Σε αναμονή ειδικότητας ζητείται για την Αθήνα, από 
τoν όμιλο Figura για εφαρμογή φωτοαποτρίχωσης.  
Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
figuragr@gmail.com, τηλ: 210 3232325.

Χειρούργοι για τη Χαλκιδική

Οι SOS IATPOI αναζητούν συνεργάτες ειδικευμένους 
χειρούργους, 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 ειδικότητάς 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 υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακα-
λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: salonica@sosiatroi.gr. Η εταιρεία διαχει-
ρίζεται 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 ακολουθήσετε στο Twitter και στο LinkedIn

 
Νέες θέσεις εργασίας από την GLOBALMEDIREC 
σε κρατικά νοσοκομεία NHS:

Πέντε Ειδικοί Μικροβιολόγοι 
Five Consultant Microbiologists

Δύο consultants - east midlands δύο consultants - 
Βόρεια Αγγλία, ένας consultant - κεντρική Αγγλία. 

Ο ιατρός θα πρέπει να έχει: 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία τα τελευταία 
τουλάχιστον 3 χρόνια 
•IELTS Academic 7.5 ή να είναι ήδη εγγεγραμμένος 
Στο GMC 
•Άμεση διαθεσιμότητα ιατρού (εντός τουλάχιστον 
2-3 μηνών μετά από μια επιτυχή συνέντευξη)

Details about the consultant vacancy: Ο βασικός 
ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδο-
μάδα συν on-calls (εφημερίες). Ετήσιο συμβόλαιο, 
με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί 
ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά τη λήξη του αρχικού 
συμβολαίου.

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.



Business Development Manager
Delta Group Travel, an incoming travel company located in Thessaloniki, is seeking for an experienced 
business development manager, with adequate experience in the incoming travel and tourism industry.

Business development manager key responsibilities: 
•Develop new and existing business promoting Delta Group travel services 
•Contribute to the ongoing definition & refinement of market-channel sales strategies 
•Manage leisure and corporate travel clients 
•Improve overall business and create new ideas and products for the company  
Business development manager experience and attributes required: 
•Hotel wholesale background is essential 
•Must have dealt with travel agencies in north central Europe 
•Fluent in German, English 
•Strong administrative skills and a good communicator 
•’Out of the box’ thinker looking at new ideas and ways to improve the business 
•Ambitious individual that is looking to develop a long term career  
Package: 
•Excellent basic salary plus incentives

Please send your CV to the following e-mail: Konstantinos.Karaoglanis@deltagroup-travel.com

Ψάχνεις για δουλειά; Επιθυμείς μισθό, μεγαλύτερο του βασικού, ασφάλιση, δυνατότητες ανέλιξης και 
έξτρα μπόνους σε πολύ καλό περιβάλλον εργασίας; Δουλεύεις και δεν είσαι ευχαριστημένος;

Άτομα για Call Center 
Μερική ή Πλήρης Απασχόληση - Μοσχάτο Αττικής

ΣΥΓΧΡΟΝΟ CALL CENTER

Ένα από τα πιο σύγχρονα call center με έδρα στο 
Μοσχάτο Αττικής προσφέρει μερική ή πλήρης 
απασχόληση για λογαριασμό μεγάλων εταιριών 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Το μόνο που χρειάζεσαι: 
•Όρεξη για δουλειά και επαγγελματική εξέλιξη 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ευγένεια-ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Ο υψηλότερος μισθός της αγοράς 

•Σύμβαση διάρκειας αορίστου χρόνου 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Επαγγελματική ανέλιξη 
•Πρωινή απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο) 
•Απογευματινή απασχόληση (4ωρο) 
•Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς σε ΗΣΑΠ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nik.keramidas@
gmail.com ή καλέστε στo τηλέφωνo: 6987 286261.

H BETA CAE Systems, ανώνυμη εταιρία εξέλιξης συστημάτων λογισμικού για τον υπολογισμό μηχανολογικών 
κατασκευών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατέχει σήμερα δεσπόζουσα θέση, στον τομέα της, στη διεθνή αγορά.

Με θυγατρικές εταιρίες στη Σουηδία και την Ιταλία καθώς και αντιπροσώπους στη Γερμανία, Γαλλία, 
Αγγλία, Σουηδία, Αμερική, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα και Ινδία, έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στη μελέτη και κατασκευή αυτοκινήτων, μονοθέσιων F1, αεροπλάνων, τραίνων, 
πλοίων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα μηχανολογικών κατασκευών.

Σήμερα η BETA CAE Systems SA ανήκει στις κορυφαίες εταιρίες της Ελλάδος. Η εταιρία εξελίσσει και 
προωθεί προγράμματα για εφαρμογές πεπερασμένων στοιχείων στις περιοχές στατικής, δυναμικής, 
σύγκρουσης, ακουστικής, άνεσης και αεροδυναμικής των οχημάτων ή άλλων κατασκευών.

H BETA CAE Systems στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους 4.000τμ. στο Κάτω Σχολάρι, 25 χλμ., από το 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύντομα οι εγκαταστάσεις της εταιρίας θα επεκταθούν σε σύνολο 8.500τμ.

Οι περίπου 200 συνεργάτες της BETA CAE Systems είναι μηχανικοί (μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, πολιτικοί), 
Μαθηματικοί και πτυχιούχοι πληροφορικής, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, με διάθεση για συνεχή 
διεύρυνση των γνώσεών τους. Εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια 
και σεμινάρια, συμβάλλουν στη διαρκή επιμόρφωση των συνεργατών της εταιρίας.

Ψάχνουμε για νέους και νέες με πάθος για τη μηχανολογία, τις υπολογιστικές μεθόδους και την ομαδική 
δουλειά, που θα αποτελέσουν τους νέους μας συναδέλφους.

Η BETA CAE Systems προσβλέποντας στην αρμονική συνεργασία των ανθρώπων της, εντός και εκτός 
εργασίας, ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες μεταξύ 
των συνεργατών της.

Software Testing Engineer 
(ST-ENG-15) - Θεσσαλονίκη

Η εταιρία μας αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες στον 
τομέα του computer aided engineering επενδύοντας 
στους μηχανικούς της οι οποίοι αποτελούν και το 
πολυτιμότερό της κεφάλαιο.

Ψάχνουμε για εργατικούς και δραστήριους νέους 
και νέες με ομαδικό πνεύμα, που θα ενισχύσουν 
τις διαδικασίες διακρίβωσης του λογισμικού και 
θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων μας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή άλλου 
συναφούς τμήματος Πολυτεχνικής σχολής. 
•Γνώσεις υπολογιστικών μεθόδων, 
πεπερασμένων στοιχείων κλπ.. 
•Γνώσεις συστημάτων CAD ή CAE. 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 
•Γνώσεις χρήσης των προϊόντων της εταιρίας. 
•Σπουδές εξειδίκευσης στην υπολογιστική 
μηχανική. 
•Γνώση της Γερμανικής, Γαλλικής ή άλλων 
ξένων γλωσσών, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ. 
•Ευχέρεια ταξιδιών στο εξωτερικό. 
•Δυνατότητα οδήγησης αυτοκινήτου 
στο εξωτερικό.

Περιγραφή της θέσης: 
Ο μηχανικός διακρίβωσης ποιότητας 
λογισμικού ασχολείται κυρίως με: 
•τη διακρίβωση της σωστής λειτουργίας 
και επιδόσεων του λογισμικού, σύμφωνα 
με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, 

•ανάπτυξη και συντήρηση μεθόδων 
και εργαλείων ελέγχου ποιότητας, 
•την εκτέλεση συγκριτικών δοκιμασιών 
επίδοσης των προγραμμάτων (benchmarks), 
μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων & πλατφορμών, 
•αναφορά & τεκμηρίωση θεμάτων προς βελτίωση, 
•Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας καθώς και η τεχνική τεκμηρίωση 
γίνονται στα Αγγλικά. 
•Ο μηχανικός διακρίβωσης ποιότητας λογισμικού 
αναφέρεται σε συνάδελφους μηχανικούς 
με εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.  
Προσφέρονται: 
•Σχέση εξαρτημένης εργασίας 
μετά από τετράμηνη αξιολόγηση. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
•Άριστες συνθήκες εργασίας. 
•Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος 
εξοπλισμός (hardware και software). 
•Συνθήκες ομαδικής και δημιουργικής εργασίας. 
•Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση κατά 
τα επαγγελματικά ταξίδια 
•Πρόσθετη ασφάλεια υγείας και ατυχήματος. 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
σχετικές με το αντικείμενο. 
•Σνακς, ροφήματα και μεσημεριανό φαγητό, 
παροχή της εταιρίας. 
•Λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού. 
•Ευέλικτο ωράριο, με πλήρη σεβασμό 
των δικαιωμάτων του εργαζομένου.

Υποβάλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα και 
αναλυτική βαθμολογία αναφερόμενοι στον κωδικό 
της θέσης (ST-ENG-15), αφού δημιουργήστε τον 
λογαριασμό σας μέσω του link: https://carees.
beta-cae.gr. Δεκτές αιτήσεις μέχρι 15 Μαΐου 2015.

Vezené - A Greek Inspired Bistro:

Chef De Partie - Αθήνα
Περιγραφή θέσης: 
•Εκτελεί επιτυχώς και με 
δομημένο τρόπο τις συνταγές 
στο μενού 
•Συμμετέχει στην κοστολόγηση 
και συνταγολόγηση πιάτων 
•Κάνει παραγγελίες αγαθών 
και προμηθειών. 
•Μπορεί να χειριστεί 
πολλαπλές ευθύνες 
με προσοχή στη λεπτομέρεια.  
Προαπαιτούμενα θέσης: 
•Δίπλωμα στη μαγειρική 
ή άριστη γνώση βασικού 
κορμού Γαλλικής κουζίνας. 
•Ελάχιστη εμπειρία 5 χρόνων 
εργασίας σε εστιατόριο 
a la carte. 
•Εμπειρία στις παραγγελίες, 
παραλαβές, σωστές συνθήκες 

αποθήκευσης-συντήρησης 
τροφίμων. 
•Πολύ καλή γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώση και σεβασμός των 
ελληνικών πρώτων υλών. 
•Ευρωπαϊκό διαβατήριο/ άδεια 
εργασίας. 
•Ηλικία 24-35 ετών. 
•Εμπειρία σε μαγειρική 
διεθνούς επιπέδου 
θα εκτιμηθεί ανάλογα. 
•Επιπρόσθετες γνώσεις 
όπως στη μοριακή 
γαστρονομία, στην ανατομία 
και στην κοπή κρεάτων 
θα εκτιμηθούν ανάλογα.  
Ικανότητες: 
•Ικανότητα να εργάζεται ήρεμα 
και αποτελεσματικά 

σε καθεστώς πίεσης. 
•Ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 
και οργανωτικότητα. 
•Επαγγελματική συμπεριφορά, 
εμφάνιση και επικοινωνία 
•Γνώση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (Excel και Cost 
control software)  
Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
και μπόνους

Στείλτε το CV σας με φωτογραφία 
στο e-mail: ari.vezene@vezene.
gr,11 Vrasida St., Athens ,11528, 
GR Office, tel: 210 7232003-fax. 
210 7232005, site: www.vezene.gr

Η εταιρία ΜΑΛΒΑ Α.Ε., (εισαγωγή, υποστήριξη & εμπορία εργαστηριακού εξοπλισμού, με έδρα την 
οδό Ηλυσίων 13, 145 64 Ν. Κηφισιά) ζητά:

Τεχνικό για το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών
Θέση: Ο ρόλος του τεχνικού του 
τμήματος υποστήριξης πελατών 
είναι η εγκατάσταση, συντήρηση, 
τεχνική υποστήριξη και διακρίβωση 
εργαστηριακού εξοπλισμού καθώς 
και η παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, η ανάπτυξη αναλυ-
τικών μεθόδων και η προώθηση 
προϊόντων & συμβολαίων τεχνικής 
υποστήριξης. Η θέση απαιτεί τη 
διαθεσιμότητα για τακτικά ταξίδια 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολογικών, 
χημείας, φυσικών ή βιολογικών 
επιστημών 
•Άριστες επικοινωνιακές 
& οργανωτικές ικανότητες 
•Εργατικότητα, ευγένεια, 
επαγγελματισμός, συνέπεια, 
ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 

ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Άριστη γνώση Ελληνικής 
& Αγγλικής γλώσσας (ευχέρεια 
στο γραπτό & προφορικό λόγο) 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
σε σχετικό πεδίο 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Πρακτική γνώση φυσικών 
και χημικών αναλυτικών 
μεθόδων (χρωματογραφία, 
φασματομετρία μάζας, οπτική 
φασματομετρία, θερμική 
και μηχανική ανάλυσης) 
•Εμπειρία σε ηλεκτρονικά 
συστήματα και δίκτυα 
πληροφορικής 
•Εμπειρία στη διακρίβωση 
οργάνων 

•Εμπειρία σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας ISO/
HACCP επιθυμητή  
Παροχές: 
•ανταγωνιστικές αποδοχές 
•συνεχή εκπαίδευση 
•εταιρικό αυτοκίνητο 
και τηλέφωνο 
•άριστες συνθήκες εργασίας 
σε ένα σύγχρονο, δυναμικά 
αναπτυσσόμενο επαγγελματικό 
περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
όπως αποστείλουν βιογραφικό ση-
μείωμα, συνοδευτική επιστολή & 
συστατικές επιστολές στην παρα-
κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
jobs@malva.gr. Επισκεφθείτε την 
ηλεκτρονική μας σελίδα: www.
malva.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 το κατάστημά της στο Κορωπί:

Τεχνολόγο Τροφίμων
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις 
θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπεύθυνο Φανοβαφείου - Αθήνα 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας 
•Τεχνική εκπαίδευση  
•Εμπειρία στον τομέα της φανοποιίας αυτοκινήτων 
•Πειστικότητα και ικανότητα επιβολής 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

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

Επαγγελματία Μονωτή 
με Εμπειρία σε Κατασκευές

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πολύ καλή γνώση υλικών και προδιαγραφών 
υγρομόνωσης / θερμομόνωσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα  
ή επαγγελματικά κτίρια 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη  
επαγγελματική συμπεριφορά 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά κατά τη διάρκεια  
λειτουργίας των ξενοδοχείων 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση (on the job training) 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό με φωτογραφία στο φαξ:  
22420 55656 ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

 
Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός

•Θέση: Μηχανικός προμηθειών 
•Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα προσόντα: 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Εξοικείωση με τον εξοπλισμό υδραυλικών, 
ηλεκτρολογικών δικτύων και γενικό Η/Μ εξοπλισμό. 
Οργανωτικές ικανότητες. Έμφαση στην συνεργασία 
και στην επίτευξη στόχων. Άριστη γνώση αγγλικών, 
Η/Υ και προγραμμάτων ERP.

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στη 
σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πληροφορίες για την εταιρεία 
μας στο: www.sychem.gr. 

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail:  
jobs@sychem.gr με κωδικό SΥΠ2.

 
Electrical Engineer 

for the Tendering Department 
(EET 01/15)

ARCHIRODON is a leading International contracting 
group holding a prominent position as a respected 
partner for major engineering and construction projects 
worldwide with a focus to the Middle East is seeking 
to appoint a suitable candidate in the Athens Office.

Key roles and responsibilities: 
•Deal with technical commercial and contractual 
aspects of the tender. 
•Review/evaluate tender documents and 
measurements of quantities for all bill items. 
•Prepare schedules for all electrical works 
(substations, cabling, etc.) 
•Prepare estimates of required resources  
and costs for all electrical works (prepare RFQ 
for materials and subcontractors). 
•Prepare/develop construction methodologies. 

•Coordinate with other disciplines’ tendering 
teams (civil, electrical, instrumentation).  
Key requirements: 
•University degree in electrical engineering from 
a Greek or a foreign recognized institution. 
•At least 7 years construction experience mainly 
in industrial projects (oil & gas, power, etc.). 
•Excellent command of English language. 
•Advanced computer skills and familiarity 
with basic software (Word, Excel, Powerpoint). 
Knowledge of other software packages  
(Autocad, electrical design) will be considered  
an advantage. 
•Basic knowledge of electrical works 
international standards (piping, etc.) 
•Prior experience in tender preparation  
(cost of works budgeting) will be considered  
an advantage. 
•Credibility, as well as good organizational, 
communication and teamwork skills.  
Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/kUP5W1

 
Η SABO S.A., ένας από τους δυναμικά ανερχόμενους 
ομίλους στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών κα-
τασκευών και μελετών στην Ελλάδα και διεθνώς, 
στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των 
δραστηριοτήτων και έργων του ζητά να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
Στερεά Ελλάδα - Ν. Ευβοίας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι με σπουδές  
προσανατολισμένες στη βιομηχανική κατεύθυνση 
– κατασκευαστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικού λογισμικού Autocad 
•Ικανότητα διαχείρισης προτεραιοτήτων. 
•Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση. 
•Πρωτοβουλία και ικανότητα εργασίας  
σ’ ένα απαιτητικό περιβάλλον.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: 
dtsokos@sabo.gr

 
Προϊστάμενος Χημείου

Γνωστή παραγωγική εταιρία στο χώρο υλικών συσκευ-
ασίας ζητά προϊστάμενο χημείου. Αναφερόμενος στο 
διευθ. εργοστασίου θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή 
& ομαλή λειτουργία του χημείου και την εποπτεία 5 
χημικών. Σταδιακά θα αναλάβει και το quality control 
καθώς και το research & development.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 30-45 ετών. 
•Πτυχίο χημικού από ΑΕΙ. 
•Αγγλικά καλά και καλή χρήση Η/Υ. 
•Τουλάχιστον 4-6 χρόνια πείρα σε αντίστοιχη  
θέση από τον χώρο των χρωμάτων, κόλλες,  
βερνίκια ή spray.  
Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και 
κάλυψη ενοικίου για εγκατάσταση σε περιοχή 
εκτός Αττικής.  
Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, με τον κωδικό Π.Χ./ΑΜ στο e-mail: 
alamrop@gmail.com

 
Maintenance Technicians – Peloponnese 

Reference Code: 5015095100

Description: Gamesa, a world leader in the 
development, construction, sale and maintenance 
of wind farms, is seeking maintenance technicians 
for its service area in Greece.

The selected candidates will be in charge  
of the following duties: 
•Autonomously making repairs of wind turbines 
•Carry out complex repairs with support  
of the maintenance supervisor and back office 
•Carry out planned maintenances and inspection 
activities 
•Analyse defects on wind turbines where 
necessary in communication with back office 
•Fill in reports and check lists to keep 
maintenance supervisor informed  
of site activities 
•Daily time sheet and daily wind farm report 
•Ensuring spare part requirements for site  
are ordered in a timely manner 
•Prioritising works to minimise turbine downtime 
and costs 

Minimum requirements: 
•Academic background in electronics 
•Fluent in Greek / English 
•Availability to travel 
•At least 3 years’ experience in the industry  
Send your CV to the following e-mail: 
gehellas@gamesacorp.com

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

Technical and Logistic Services Coordinator  
(ref. code: S-722/49747) - Athens

Job description 
•Provide support to operations department  
in several areas 
•Refine, adjust and adapt the current process 
from the UK and locally 
•Handle company’s ERPs and undertake 
customer’s inquiries and trainings for technicians 
and sales representatives 
•Create HACCP folders 
•Prepare archives from the daily and weekly 
programs for the technicians 
•Provide technical documentation and archiving 
•Warehouse management 
•Handle supplies provisioning process  
from the UK and locally 
•Execute stock counting of pesticides  
and consumables 
•Prepare the daily packs with pesticides  
for technicians 
•Check lot numbers 
•Check and maintain the service cars  
and the archives related 
•Handle supplies and disposal of pesticides 
•Check the equipment, including steps  
and ladders 
•Execute car’s audit as per the checklist  
Candidate profile 
•Bachelor’s degree (AEI/TEI) in agriculture/food 
technology/biology 
•At least two (2) years of experience in a 
multinational company, out of which one (1) 
within the same field. 
•Excellent knowledge of the English language 
(both oral and written) 
•PC literate (MS Office & ERP) 
•Strong interpersonal skills and demonstrated 
commitment to teamwork and cross-functional 
partnerships. 
•Excellent time management skills and attention 
to detail  
The company offers 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment
Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address: infogr@
adecco.com through fax at: 210 6919358, or by mail 
to: Adecco HR, 56, Kifissias Av., 15125, Maroussi. 
After the screening of the CVs, we will contact the 
candidates who meet the profile’s requirements to 
arrange an interview. For more job openings please 
visit our website: www.adecco.gr and register your CV 
in our database to be eligible for current or future job 
openings. All applications are considered as strictly 
confidential. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, LinkedIn.

 
To ξενοδοχείο Porto Naxos επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό Συντηρητή Ξενοδοχείου

Βασικές προϋποθέσεις: 
•Έως 35 ετών 
•Ελληνικής καταγωγής   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής σχολής ηλεκτρολόγων  
η υδραυλικών άλλης παρόμοιας τεχνικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση  
τουλάχιστον 5 έτη σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών  
και συντήρηση πισίνας. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Ευελιξία, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας,  
προθυμία, επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Το ξενοδοχείο προσφέρει:  
•Προοπτική μόνιμης ετήσιας απασχόλησης. 
•Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  

info@portonaxos.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22850 23970, 1 & 2.

 
Η CFT (Carbon Fiber Technologies), μία νέα και 
καινοτόμος εταιρεία που εστιάζει στην ανάπτυξη και 
στην παραγωγή προϊόντων από ανθρακονήματα για 
αρχιτεκτονικές εφαρμογές αναζητά:

Μηχανικό R&D 
(με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς)

Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και προγραμμάτων  
σχεδιασμού (AutoCAD, ANSYS) 
•Πρότερη εμπειρία σε εφαρμογές ανθρακονημάτων 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας  
με εταιρικό λεωφορείο   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@alumil.com

 
Service Technician (Electrical) 

Sidirokastro, 140002GT 
Vestas Mediterranean, Service Department

The service department is responsible for the smooth 
running of our customer’s wind farms, ensuring the 
highest levels of performance from each turbine 
for its entire lifespan. It works to ensure that the 
turbines are operational to their maximum capacity, 
delivering the best possible energy yield for customers. 
As such, the team is key to maintaining long-term 
customer loyalty.

Vestas Mediterranean (MED) is an independent 
business unit within Vestas wind systems, covering 
the markets around the Mediterranean rim and 
South Africa and Latin America. It is responsible 
for developing these markets in terms of sales, 
project installation and customer service.

Description: Under direct supervision from 
higher level technical supervisory and/or 
management staff, the technician utilizes skills 
and training to perform maintenance and/or 
installation work on assigned wind turbines at  
a basic level. The technician I will follow specific 
schedules and procedures including safety 
protocol, turbine service and/or installation 
processes, and other direct and detailed verbal 
and written instruction. 

Responsibilities: 
•Performs basic level wind turbine service and/
or installation tasks as assigned. This includes 
introductory operation and use of tools and basic 
turbine equipment. Documents tasks where 
required and enters data into the company 
information system (e.g. SAP). 
•Effectively gathers information regarding 
equipment (e.g. turbine) status. Seeks assistance 
when encountering turbine issues outside trained 
skill level to ensure success in execution. 
•Follows defined instructions and maintenance 
schedules, executing plans as directed and 
performs according to reasonably detailed 
written and verbal instructions. 
•Closely adheres to all safety standards and 
procedures. Identifies risks and gaps in safety 
execution in the operational environment and 
either stops work / escalates or implements 
defined and appropriate mitigation methods  
with appropriate oversight. Demonstrates  
risk-averse safety behavior at all times. Provides 
recommendations to higher level technical staff 
and management regarding everything safety. 
Encourages and recognizes others completing 
safe acts and intervenes when unsafe acts are 
practiced. 
Interfaces with customer at a minimal level; may 
respond to some basic customer inquiries and 
will refer most customer inquiries to higher level 
technical staff or manager. Demonstrates strong 
customer focus at all times. 
•Demonstrates integrity, strong initiative, work 
ethic, as well as a focus on safety and quality of 
work on a continuous basis. 
•Effectively contributes to a strong team 
environment through assisting team mates in 
accomplishing mutual goals, supporting and 
promoting team spirit and cooperation. 
•Proactively looks for improvement opportunities 
to job related processes and procedures and 
communicates through appropriate channels. 
•This role will require travel, working overtime, 
including working a flexible and variable work 
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schedule as needed to meet business objectives.  
Qualifications: 
•Electrical or mechanical diploma. graduates 
from technical and professional institute (TPI) or 
merchant marine academy will be very welcomed. 
•2 years’ experience in electrical maintenance. 
•Ability to demonstrate basic industrial safety 
practices. Knowledge of protocols including LOTO 
and Test-Verify-Test will be an advantage. 
•Valid driver’s license. 
•Basic computer operation skills and familiarity 
with internet based program navigation. 
•Ability to read, interpret and understand basic 
drawings and schematics. 
•Greek fluent level. 
•English: Be able to read and speak basic 
technical level English.  
Soft skills: 
•Strong attention to detail and ability to follow 
directions with precise execution. 
•Good interpersonal and customer relation skills. 
•Able to effectively collaborate with employees 
at all professional levels and ability to 
respectfully follow supervision.  
Additional required abilities: 
•Ability to climb stairs and ladders 60-125 
meters in height. 
•Ability to lift, push, pull, carry items up to 50 lbs 
in weight. 
•Ability to stand, stoop, kneel, and bend for 
prolonged periods of time. 
•Ability to grip and manually manipulate, often 
with repetitive motion, items such as, but not 
limited to, hand tools, turbine parts. 
•Comfort working in confined spaces  
and at heights over 100 meters. 
•Ability to successfully participate in all training 
courses, including controlled decent. 
•Regular walking. 
•Ability to hear and use close range radios. 
•Strong field of vision including visual depth 
perception and ability to distinguish colors. 
•Able to work in demanding physical  
and inclement weather conditions. 
•Comfort working remotely in a Turbine as part  
of a team with limited supervisory interaction.  
Additional information: 
•Normal working hours: 8 h /5 days – M-F. 
This role will require travel, working overtime, 
including working a flexible and variable work 
schedule as needed to meet business objectives 
•Permanent contract. 
•Location: Sidirokastro.

Please apply online to the following link:  
http://goo.gl/XglsWm

Wind. It means the world to us. A world that, if we 
have our way, will be powered by far, far more than 
the predicted 10% of electricity by wind by 2020. A 
world where wind takes its place alongside oil & gas 
through ever more competitive cost of electricity 
and its efficient and reliable delivery on an industrial 
and global scale.

A world populated by far more than the 47,000 turbines 
that we’ve already raised on behalf of our customers 
in sixty five countries across five continents. A world 
where we are relentlessly committed to focusing our 30 
years pioneering pure-play experience, our R&D centre 
(the largest in the world), every shred of revelatory 
data from our real-time monitoring of thousands of 
turbines; and the unmatched diversity of capability 
and skills residing in our more than 18,000 people 
worldwide, on one pure goal: generating the greatest 
and most sustainable return on wind for our customers.

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

Τοπογράφο Μηχανικό 
(Code SPC)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο τοπογράφου μηχανικού ανώτατης σχολής 
ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου. 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε οικοδομικά 
έργα, τοπογραφικές μελέτες, πολεοδομικές μελέτες 
και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Άριστη γνώση AutoCAD και τοπογραφικών  
προγραμμάτων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και ομαδικής συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον 

αντίστοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού 
στο fax: 210 9955586 ή με e-mail στο: hr@techol.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

 
Η C Solutions ΕΠΕ μία από τις πρωτοπόρες εται-
ρίες στην έρευνα πετροχημικών, με βάση τη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης ζητάει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
Μηχανικό Αυτοματισμού

Αρμοδιότητες/υποχρεώσεις: 
•Υπεύθυνος για τη συντήρηση ηλεκτρολογικού/
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
•Διαχείριση της αποθήκης ανταλλακτικών.  
Προμήθεια και αγορά ηλεκτρολογικών /  
ηλεκτρονικών υλικών 
•Διάγνωση βλαβών σε υφιστάμενα συστήματα. 
Βελτίωση/συντήρηση αυτών 
•Δημιουργία νέων υποδομών/κατασκευών.  
Από τη σύλληψη της ιδέας, στο σχεδιασμό,  
αλλά και στην υλοποίηση  
Ενδεικτικά προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ από σχολή αντίστοιχου  
περιεχομένου (ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
αυτοματισμού, κ.α.) 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση που αφορά  
ηλεκτρολογικές/ηλεκτρονικές εργασίες 
•Βασικές γνώσεις CAD 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση βιομηχανικού αυτοματισμού.  
Προγραμματισμός PLC, SCADA. 
•Καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(Windows, Word, Excel) 
•Ικανότητα να ενεργεί χωρίς συνεχή επιτήρηση, 
αλλά και μέσα στα πλαίσια της ομάδας  
Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο e-mail: 
tasos@csolutions.gr ή στο fax:2310 383019

 
Αρχιτέκτονας 

(TEC 0300) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Πολύ γνωστή εμπορική εταιρεία στο 
χώρο της μόδας, αναζητά αρχιτέκτονα-διακοσμητή, 
με σκοπό την άριστη προβολή των καταστημάτων της 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει τη βελτίωση και αναβάθμιση της επαγγελ-
ματικής εικόνας των καταστημάτων της εταιρείας 
προς τους πελάτες της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχιούχος αρχιτεκτονικής σχολής 
•γνώσεις εσωτερικής διακόσμησης 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία, αποτελεί  
επιπλέον προσόν 
•διαθέσιμο χαρτοφυλάκιο έργων (σε περίπτωση 
ελεύθερου επαγγελματία) 
•πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•πλήρης απασχόληση (ΙΚΑ ή ΔΠΥ)  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 
Τεχνικός Διευθυντής 

(Κωδ Μ410)

Μεγάλη εξαγωγική εταιρεία του κλάδου δομικών 
υλικών στη Θεσσαλονίκη ζητά τεχνικό διευθυντή. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα (είναι η γλώσσα 
εταιρικής επικοινωνίας) και την Ιταλική γλώσσα 
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανία σε αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον 3 ετών 
•Εμπειρία στο στήσιμο εργοστασίου  
και την τεχνική συντήρηση 
•Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στο εξωτερικό

Oι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα 
προσόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail 
το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο 
e-mail: info@franklincovey.gr με θέμα: Μ410 Τε-
χνικός Διευθυντής. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει 
μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν απόλυτα την 
ανωτέρω περιγραφή της αντίστοιχης θέσης. 

 
To ξενοδοχείο Michelangelo Resort & Spa 5*στην 
Κω ζητάει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015:

Συντηρητές με Απαραίτητη 
Προϋπηρεσία

Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

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

Σύμβουλο Service – Αθήνα 
για Παραλαβή – Παράδοση Αυτοκινήτου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες μηχανικές γνώσεις 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Ηλικία ως 35 ετών  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

 
Η ELVIAL ΑΕ, βιομηχανία διέλασης αλουμινίου με 
έδρα το 25ο χλμ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, αναζητά 
υπάλληλο για την παρακάτω θέση εργασίας:

Χειριστής Μηχανημάτων CNC

Απαιτούμενα προσόντα:  
•Γνώση χειρισμού μηχανημάτων CNC  
εργαλειομηχανών (κέντρων κατεργασίας,  
ηλεκτροδιάβρωσης σύρματος κτλ) 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΤΕΙ 
•Γνώσεις σχεδιασμού autocad 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα 
•Ανάλογη προϋπηρεσία στο αντικείμενο  
και στο χώρο θα εκτιμηθεί  
Προσφέρονται: 
•Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο, σύγχρονο και σταθερό περιβάλλον 
εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέ-
σεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. 
Α.Ε», Αγ. Παντελεήμονας, Κιλκίς ΤΚ 61100. Υπόψη 
Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

 
Τεχνικός Διευθυντής & Υπεύθυνος 

Υγιεινής & Ασφάλειας 
Γνωστή παραγωγική εταιρία στο χώρο του τροφίμου 
ζητά τεχνικό διευθυντή.

Αναφερόμενος στο διευθ. εργοστασίου θα είναι υπεύ-
θυνος για την τεχνική υποστήριξη των παραγωγικών 
μονάδων σε επαρχιακή πόλη της Πελοποννήσου και 
θα έχει άμεση εποπτεία 5 ατόμων (μηχανολόγους 
συντήρησης, μηχανικούς συντήρησης). 

Οι ευθύνες του περιλαμβάνουν την οργάνωση και 
τον προγραμματισμό της συντήρησης του εξοπλισμού 
με στόχο την εξασφάλιση της καλής απόδοσης των 
μηχανών και της καλής ποιότητας των προϊόντων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 35-45 ετών. 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
ή χημικού μηχανικού από ΑΕΙ. 
•Αγγλικά καλά και καλή χρήση Η/Υ. 
•Τουλάχιστον 8-10 χρόνια εργοστασιακή πείρα 
σε αντίστοιχη θέση ως στέλεχος συντήρησης, με 
εμπειρία σε διοίκηση υφισταμένων από το χώρο 
των τροφίμων, γαλακτοβιομηχανία, αναψυκτικά, 
ντοματοπολτό, αλλαντικά και να γνωρίζει θέματα 
υγιεινής & ασφάλειας.

Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και 
κάλυψη ενοικίου για εγκατάσταση σε επαρχιακή 
πόλη της Πελοποννήσου και σοβαρές προοπτικές 
εξέλιξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, με τον κωδικό Τ.Δ.B./ΑΜ στο e-mail: 
alamrop@gmail.com

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

Μηχανικό R&D 
(κωδ. 3315)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ μηχανολόγου μηχανικού 
•Επιθυμητή η κατοχή συναφή μεταπτυχιακού τίτλου 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
advanced – proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Ms Office, CAD (2D, 3D)  
Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός ειδικών κατασκευών 
•Ανάπτυξη νέων προϊόντων  
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 
30/4/2015, υπόψη Χ.Κολότσιου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Για τη στελέχωση τμήματος έρευνας και ανάπτυξης 
(R&D), βιομηχανικής εταιρείας με έδρα το Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της θέσης, μεταξύ άλ-
λων, θα είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός νέων και 
υφιστάμενων προϊόντων καθώς και η σύνταξη των 
αντίστοιχων τεχνικών φακέλων.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία και 
προϋπηρεσία σε παραγωγή με κατεργασία λαμαρίνας, 
σωλήνα με τη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση R&D 
•Άριστη γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος 
SolidWorks. 
•Άριστη γνώση προγραμματισμού μηχανών CNC 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Να διαθέτει συγκροτημένο τρόπο σκέψης με 
γνωρίσματα την αναλυτικότητα την ικανότητα  
εύστοχης κρίσης και σύνθεσης.  
Η παρουσίαση δειγμάτων προηγούμενων  
εργασιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@milkplan.com

Τεχνικός - ναυτιλιακός όμιλος με έδρα Ελευσίνα, ζητεί:

Mηχανικό Aνώτερης Aνώτατης Eκπαίδευσης 

Για την κάλυψη θέσης στο τμήμα εφοδιασμού και 
διακίνησης της εταιρείας. 

•Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ειδίκευση 
ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης και εμπειρία 
στον τομέα των αγορών (έρευνα αγοράς, τοποθέ-
τηση, παρακολούθηση και παραλαβή παραγγελιών) 
και να διαθέτει επίσης εμπειρία στην παρακολούθηση 
τεχνικών κατασκευαστικών έργων-συμβολαίων.

Αναλυτικές πληροφορίες (στα Αγγλικά) και αποστολή 
βιογραφικού μέσω του link: http://www.assodivers.
gr/en/about/careers/

 

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
παροχή 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 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED  
Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

 Ηλεκτρονικό Μηχανικό 
(Κωδ. Θέσης: ΗΜ_4/15) για το Τμήμα 

Παραγωγής με έδρα την Κόρινθο

Περιγραφή θέσης: Ο ενδιαφερόμενος θα συμμετέχει 
στην παραγωγική διαδικασία, τον ποιοτικό έλεγχο 
και την συντήρηση των ηλεκτρονικών προϊόντων 
της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ – ΑΕΙ (ηλεκτρονικής) 
•Καλή γνώση υπολογιστών 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, 
ταξινόμησης και επίλυσης προβλημάτων 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή εμπειρία  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Τόπος εργασίας: Κόρινθος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης: ΗΜ_4/15  μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα τα βιογραφικά 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
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συνέχεια στη σελ. 24

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβά-
νονται: Προετοιμασία του βιογραφικού – προετοιμασία 
του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη – βοήθεια 
με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC – άνοιγμα λο-
γαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία  
(στις consultant θέσεις) 
•Τίτλος ειδικότητας (στις consultant θέσεις) 
•Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS Academic 
with Overall Score7.5 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

Ενημέρωση προς ιατρούς: Για όποια νέα εγγραφή 
από τον Ιούνιο 2014 και έπειτα απαιτείται από το GMC 
(General Medical Council) το πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας IELTS, Academic with Overall Score7.5!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοι-
νωνία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και 
τυχών διευκρινίσεις στο e-mail: katerina.kontalipou@
globalmedirec.com

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Για όσους νοσηλευτές-τριες ενδιαφέρονται να ερ-
γαστούν στο Βερολίνο, η εταιρεία μας competence 
& more είναι η ιδανική λύση. Το νοσηλευτικό προ-
σωπικό της εταιρείας μας απασχολείται σε διάφορα 
νοσοκομεία του Βερολίνου, έχοντας τη δυνατότητα 
επιλογής κλινικής.

Το Βερολίνο είναι πολυπολιτισμική πρωτεύουσα και το 
ίδιο χαρακτηρίζει και την ομάδα μας. Για να διευκολύ-
νουμε την είσοδο των Ελλήνων νοσηλευτών/-τριών 
στην γερμανική αγορά εργασίας, έχουμε δημιουργήσει 
μία νέα ιδέα. Εάν είσαι:

Νοσηλευτής/τρια με Γνώσεις 
Γερμανικών (Επιπέδου Β1/Β2)

θα χαρούμε να μας στείλεις το βιογραφικό σου!  
Τι προσφέρουμε: 
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας, μιας κι εσύ διαμορφώνεις 
το πρόγραμμά σου και επιλέγεις τις βάρδιές σου 
•Εργασία σε διαφορετικά νοσοκομεία ή γηροκομεία, 
αποκτώντας έτσι γρήγορα εμπειρία σε διάφορα πεδία  
Τι πρέπει να διαθέτεις: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας. Για την 
αναγνώριση του πτυχίου σου στην Γερμανία είναι 
απαραίτητη η γνώση Γερμανικών επιπέδου Β2. 
•Ωστόσο, αν δεν βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο,  
θα θέλαμε ευχαρίστως να σε γνωρίσουμε. 
•Όρεξη για εργασία σε ομάδες

Οι αρμοδιότητές σου: Επιβλέπεις και φροντίζεις ασθε-
νείς σε διάφορες κλινικές του Βερολίνου, έχοντας 
την δυνατότητα να επιλέξεις το που θες να εργαστείς. 
Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται όλα τα μεγάλα 
νοσοκομεία και γηροκομεία του Βερολίνου, κάτι που 
προσφέρει πολλές δυνατότητες επιλογής.

Διαδικασία: 
•Μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου  
στα γερμανικά, αγγλικά ή ελληνικά 
•Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά 
ή μέσω Skype 
•Η ελληνόφωνη συνεργάτης μας, κα Ελένη  
Ιωαννίδου, θα σε υποστηρίξει και βοηθήσει  
σε όλα τα διαδικαστικά θέματα, όπως: 
-τη διαδικασία αναγνώρισης του πτυχίου σου 
-την εύρεση διαμερίσματος
Περιμένουμε το βιογραφικό σου με e-mail. competence 
& more, Personaldienstleistungen GmbH, Eleni 
Ioannidou, Karl-Liebknecht-Str. 32, 10178 Berlin, 
Deutschland/ Germany, phone: +49 30 700 104-678, 
e-mail: eleni.ioannidou@competenceandmore.de, 
website: www.competenceandmore.de

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Γεωπόνος / Βιολόγος

Για εργαστήριο ιστοκαλλιέργειας στην Άρτα.  
Απαιτούνται εμπειρία σε R&D, μεταπτυχιακό,  
πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Εμπειρία στην ιστοκαλλιέργεια και  
μικροπολλαπλασιασμό φυτών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kchond@otenet.gr

Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυχη-
μένα εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών 
εφοδίων, αναζητά άμεσα:

Γεωπόνο

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να ενισχύσει  
το δυναμικό της στο τεχνικό τμήμα. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Γεωπόνος απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο  
θα συνεκτιμηθεί θετικά  
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται  
στο e-mail: info@agrology.eu

 
Η STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ είναι εταιρία συμβούλων/ με-
λετητών με έδρα στο Μαρούσι. Κύριο αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων της είναι η υποστήριξη, ως σύμβου-
λος τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥ), τελικών δικαιούχων 
διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων στο σχεδιασμό, 
στην υλοποίηση και στη διαχείριση έργων τα οποία 
εντάσσονται σε εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά 
προγράμματα (ΕΣΠΑ (επιχειρησιακό πρόγραμμα «ψη-
φιακή σύγκλιση», ΠΕΠ κτλ), IΝTERREG, URBACT, MED, 
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ, EQUAL κτλ).

Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει και την εκπόνηση σχετι-
κών μελετών (επιχειρησιακά σχέδια, ωρίμανση έργων, 
τεχνικά δελτία έργων, τεχνικές προδιαγραφές, τεύχη 
προκήρυξης διαγωνισμών, μελέτες σκοπιμότητας, τεχνι-
κοοικονομικές μελέτες κτλ). Επίσης συμμετέχει και η ίδια  
σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) 
καθώς και σε δράσεις που εμπίπτουν στο ΕΚΤ. Κύρια 
πελατειακή της βάση είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και 
γενικά το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, σωματεία, ΜΚΟ, ΚΕΚ 
και, σε σταδιακά αυξανόμενο βαθμό, οι επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των έργων Ε&ΤΑ, η εταιρία υλοποιεί 
ερευνητικό έργο μελέτης, σχεδιασμού και ανάπτυξης 
ενός καινοτομικού, δυναμικού και ολοκληρωμένου 
διαδικτυακού συστήματος δημιουργίας και λειτουρ-
γίας εικονικών επιχειρήσεων. Τμήμα του έργου αυ-
τού αποτελεί η ανάπτυξη μιας σύνθετης διαδικτυακής 
πλατφόρμας η οποία θα γίνει σε web περιβάλλον.

Πρόσληψη Ενός Στελέχους  
για την Υλοποίηση του  Έργου 

 «European Network For Virtual  
Enterprises (ENET-VES)» 

To οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμ-
ματεία Ερευνάς & Τεχνολογίας - ΓΓΕΤ (πρόγραμμα 
«υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση 
προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»

Η εταιρία STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου  «EUROPEAN NETWORK FOR VIRTUAL 
ENTERPRISES (ENET-VES)» το οποίο συγχρηματοδο-
τείται από τη ΓΓΕΤ, σχεδιάζει να προσλάβει ένα στέλε-
χος, με σύμβαση έργου, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

Ερευνητής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο θετικής ή τεχνολογικής επιστήμης 
•Κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD), σχετικός  
με την πληροφορική 
•Πολύ καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας 
(γραπτός λόγος) 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση  
πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων  
τηλεπικοινωνιών. 
•Γνώση οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(επιθυμητά γαλλικά, γερμανικά)

Παρακαλούμε αποστείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στα Ελληνικά (επιθυμητό και στα Αγγλικά), 
στο e-mail:  jobs@stratis.com.gr αναφέροντας τον 
κωδικό ΙΤ_1504, website: www.stratis.com.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που συνερ-
γάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. Ανα-
ζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους για 
άμεση στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Γυψαδόροι – Σοβατζήδες 
για Μόνιμη Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Απρίλιος 2015  
Περιοχή εργασίας: Coventry, UK

Περιγραφή θέσης: Αναζητούμε κατά προτίμηση 
έμπειρους εγκαταστάτες μεταλλικών σκελετών και 
χωρισμάτων στήριξης για οικιστικό έργο στο Coventry 
της Αγγλίας.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία σε εσωτερικά χωρίσματα και  
διπλά τοιχώματα ηχομονωτικού πλαισίου 
•Ευχέρεια στην ανάγνωση και αντίληψη  
σχεδίων κατασκευής 

•Εμπειρία στη διάστιξη και το ταμπονάρισμα 
•Εμπειρία στη στερέωση γυψοσανίδων  
και την επιδιόρθωση γύψου <1μ. 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Παροχές: 
•Ημερήσιες αποδοχές: 100€

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύθυνση: Cvgreece@
blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά 
εμπιστευτικές. Η Blu Global δε χρεώνει κανενός 
είδους προμήθεια στους υποψήφιους! «Completely 
Bespoke, Truly Global».

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Το ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Centre, 
επί της οδού Μιχαλακοπούλου 50, ζητά:

Συντηρητές/Ηλεκτρολόγου Κτιρίου

•Με απαραίτητη σχετική εμπειρία 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ikouzits@cpathens.com

 
Ηλεκτρολόγος Συντηρητής - Βάρκιζα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής σχολής 
•Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις τουριστικών 
εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων ή νοσοκομείων 
•Γνώση Η/Υ 
•Συστάσεις  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα  
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jbozikis@panasgroup.gr. Απαραίτητη  
η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.

Η Riche στελεχώνει το τμήμα τεχνικών - ηλεκτρολόγων 
στην περιοχή της Κηφισιάς και αναζητά:

Ηλεκτρολόγους
Για εγκατάσταση φωτιστικών και εξωτερικές  
διευθετήσεις. 
Προσφέρουμε μια εργασία στην οποία μόνο εσύ 
ορίζεις τα όρια των δυνατοτήτων εξέλιξης σου.  
•Αναζητούμε ευχάριστους, υπεύθυνους,  
κοινωνικούς και πρόθυμους συνεργάτες  
με προϋπηρεσία στο χώρο των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων και προσκαλούμε άτομα με  
διάθεση και θετική στάση ζωής να γίνουν ενεργά 
μέλη της δημιουργικά πετυχημένης πορείας μας. 
•Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. 
•Σήμερα είναι η ευκαιρία για μια καριέρα πέρα  
από τα καθιερωμένα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
director@riche.gr

 
Η DOT IMAGING, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Εφαρμοστή Ψηφιακών 
Εκτυπώσεων - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση τοποθέτησης γραφικών ψηφιακής  
εκτύπωσης μικρού και μεγάλου μεγέθους  
(ανάρτηση banners, επικόλληση αυτοκόλλητων 
γραφικών σε οχήματα με και χωρίς κούρμπες,  
τοίχους, τζαμαρίες, ανάρτηση μεταλλικών  
κατασκευών, plexi κτλ) 
•Ικανότητα αντίληψης & ευελιξίας 
•Άνεση στην επικοινωνία, οργανωτικό  
και ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσόντα που θα μετρήσουν προς όφελος σας: 
•Γνώση τοποθέτησης ταπετσαρίας 
•Τεχνογνωσία σε ειδικές κατασκευές 
•Γνώση στο τρόπο παραγωγής και φινιρίσματος 
γραφικών  
Παρέχονται: 
•Σταθερή συνεργασία 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικού & portfolio  
στο e-mail: info@dotimaging.gr,  
website: www.dotimaging.gr

LOGISTICS
Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής κι εμπορίας 
τροφίμων, εστιασμένη σε αγορές του εξωτερικού. 
Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης και της απο-
τελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να καλύψει άμεσα 
την παρακάτω θέση, με έδρα την Ημαθία:

Υπάλληλο Logistics - (κωδ LGS-15)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία του 
τμήματος logistics για την αποτελεσματική διακίνηση 
των προϊόντων της εταιρίας στις αγορές του εξωτερικού.

Προσόντα: 
•Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων, επιθυμητή  
εξειδίκευση σε logistics 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων  
σε θέση διακίνησης προϊόντων σε αγορές  
του εξωτερικού 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και πρόσθετη γνώση 
2ης ξένης γλώσσας (επιθυμητά τα ρωσικά) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης 
έργου και εστίασης στην ολοκλήρωσή του 
•Αποτελεσματική χρήση Η/Υ και γνώση ERP 
•Εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία 
•Δυνατότητα διαμονής ή εγκατάστασης στην περιοχή 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΟΔΗΓΟΙ
Ζητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & 
RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερμανι-
κών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
recruiting, ζητά άτομα στις εξής ειδικότητες:

Επαγγελματίες Οδηγοί 
Εμπορευμάτων Κατηγορίας CΕ  

(Hängerzug & Jumbo–Wechselbrücken Züge) 
 για την Κάλυψη Εθνικών Δρομολογίων

Προφίλ υποψηφίου: 
•Επίπεδο συνεννόησης στη Γερμανική γλώσσα Β1 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Έγκυρο δίπλωμα οδήγησης ανάλογης κατηγο-
ρίας & υποχρεωτική πιστοποίηση Π.Ε.Ι. (Οδηγία 
2003/59/ΕK). Κοινοτικός κωδικός «95» στην άδεια 
οδήγησης ή δελτίο επιμόρφωσης οδηγού. 
•Ενδιαφέρον για συστηματική εργασία  
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία  
Προφίλ θέσης: 
•Συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου 
•Αποδοχές/ασφάλιση βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε αρχείο Word στην αγγλική 
ή γερμανική γλώσσα, με φωτογραφία πρόσφατη 
έγχρωμη πορτρέτο ή τύπου διαβατηρίου στο e-mail: 
kariera@md-hellas.gr. Τηλέφωνο : +30 2810 330009.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Β’ Μάγειρας για τη Ζεστή Κουζίνα - Κέρκυρα

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

 
Ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο ζητά:

Mάγειρα
Βασικές γνώσεις: 
•Παρασκευή και προετοιμασία πρωινών  
α λα καρτ καθώς 
•Παρασκευή κρύων πιάτων και κάποιων πιάτων 
ζεστής κουζίνας 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους  
τα ιδιαίτερα ωράρια της εποχικής εργασίας  
και να έχουν θέληση για δουλειά. 

Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.  
Από Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο. 

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: patelidanai@yahoo.com



Πολυεθνική εταιρία εισαγωγής & εμπορίας ειδών βρεφανάπτυξης με πολυετή παρουσία στην 
Ελλάδα και έδρα τη Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται για την πρόσληψη:

3 Νέων Πωλητών Φαρμακείου 
Δύο με έδρα την Αθήνα και έναν 

με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Αντικείμενο: 
•Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση 
•Καθημερινή επίσκεψη υφιστάμενου  
πελατολογίου φαρμακείων και προσπάθεια  
διεύρυνσής του 
•Παρουσίαση προϊόντων και λήψη παραγγελιών  
Απαραίτητα προσόντα: 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, άνεση 
επικοινωνίας, εργατικότητα, συνέπεια και: 
•Προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο  
του φαρμακείου 
•Απολυτήριο λυκείου – πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ  
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και δυνατότητα 
εκμάθησης τεχνολογιών πώλησης 
•Ευχέρεια ταξιδίων (2 εβδομάδες μηνιαίως) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Περαίωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
(για τους άνδρες) 
•Λευκό ποινικό μητρώο 
•Συστάσεις θα ληφθούν θετικά υπόψη 

Επιθυμητοί τόποι κατοικίας: 
•Κέντρο ή Ανατολική Αθήνα 
•Κέντρο ή Δυτική Αθήνα / Πειραιάς 
•Θεσσαλονίκη  
Αντίστοιχες περιοχές ευθύνης: 
•Κέντρο & Ανατολική Αθήνα / Ανατολική Αττική / 
Στερεά Ελλάδα / Κρήτη 
•Κέντρο & Δυτική Αθήνα/Δυτική Αττική/Πειραιάς/
Πελοπόννησος/Κυκλάδες/Δωδεκάνησα 
•Θεσσαλονίκη / Ανατολική Μακεδονία / Θράκη / 
Θεσσαλία / Νησιά Βορείου Αιγαίου  
Παρέχονται: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και πλήρης ασφάλιση 
•Bonus βάσει αποτελεσμάτων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Κάλυψη εξόδων κίνησης 
•Εκπαίδευση

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα να αποστείλουν άμεσα πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@mamhellas.gr. Θα τηρηθεί από-
λυτη εχεμύθεια.

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

Oracle Software Engineers 
OSE 001, 6-12 Month Internship

Profile: To be involved in the development of 
information systems from supplied specifications 
in accordance with agreed standards using Oracle 
technologies.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•0-1 year of experience in Java. 
•General experience in using JDeveloper, BI 
Publisher, WebLogic Application Server, XML, 
XSD and XSLT is considered an asset. 
•Broad understanding of information systems 

concepts and practices. 
•Good oral and written communication skills. 
•Very good command of English language. 
•Eagerness to learn. 
•Adaptability, punctuality.  
We offer: 
•Learning experience in using best work 
practices and cutting-edge technologies. 
•Working in an international, dynamic 
and enjoyable environment. 
•Opportunities for career development.  
Send your CV to the following e-mail: 
curriculum@mni.gr

Systems Engineer 
Κωδ. Θέσης: SE/15 - Αθήνα

Kύριες αρμοδιότητες της θέσης: 
•Σχεδιάζει και υλοποιεί νέες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΙΤ και φροντίζει  
να τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές συνθήκες. 
•Παρακολουθεί την απόδοση και λειτουργία των IT/ISP υπηρεσιών μέσω της συνεχούς  
παρακολούθησης τους (SLA Monitoring) και αντιμετωπίζει άμεσα τα τυχόν προβλήματα  
(Incident & Problem Management). 
•Συμμετέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό του IT, τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και την εκτέλεση 
ενεργειών για την επίτευξη του. 
•Προγραμματίζει και συντονίζει ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης νέων υπηρεσιών ΙΤ  
και τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές συνθήκες. 
•Σχεδιάζει τη πολιτική ασφάλειας των υπηρεσιών των συστημάτων και του δικτύου του datacenter. 
•Σχεδιάζει μεθόδους παρακολούθησης, στρατηγικές και πλάνα ενεργειών για τη βελτίωση  
συστημάτων και διαδικασιών, για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
της απόδοσης. 
•Προτείνει και συμμετέχει στην επιλογή συνεργατών/προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών ΙΤ, 
μέσω των διαδικασιών προμηθειών της εταιρίας (έρευνα αγοράς, προδιαγραφές).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).  
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση ή εμπειρία όσον αφορά την (υποδομή,  
δίκτυα, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, προγραμματισμός. 
•Καλή γνώση IP Routing, TCP/IP Networking. 
•Kαλή γνώση LAN,WAN, δικτύων. 
•Kαλή γνώση λειτουργικών συστημάτων (Unix, Windows). 
•Χρήση και λειτουργία τεχνολογιών Firewalls. 
•Xρήση και λειτουργία τεχνολογιών VPN,NAT. 
•Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών. 
•Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. 
•Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης.  
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.gl/Tf2156

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της: 

Μηχανικό Βάσεων Δεδομένων - Μεταμόρφωση
Περιγραφή θέσης/καθήκοντα: 
•Εγκατάσταση,  
παραμετροποίηση και  
συντήρηση των συστημάτων 
και των υπηρεσιών  
πληροφορικής             
•Επίλυση προβλημάτων  
που σχετίζονται με τις βάσεις 
δεδομένων  
Τόπος εργασίας: 
•Μεταμόρφωση  
Είδος απασχόλησης: 
•Πλήρους - ορισμένου χρόνου 
(6 μήνες)  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
πρέπει να πληρούν τις  
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Απαιτούμενα προσόντα  
(ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά): 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση 
 της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση νέων και  
υφιστάμενων τεχνολογιών 
•Υποστήριξη βάσης δεδομένων 
(ΒΔ) Oracle και Mssql  
σε καθημερινή βάση 

•Εγκατάσταση και  
διαμόρφωση (configuration) 
ΒΔ Oracle (single instance  
& RAC) 
•Εγκατάσταση και διαμόρφωση 
(configuration) ΒΔ Mssql 
•Δημιουργία αντιγράφων 
ασφαλείας μέσω RMAN  
& data pump (Oracle) 
•Restore (oracle & mssql) 
•Παρακολούθηση απόδοσης 
ΒΔ, βελτιστοποίηση  
συστημάτων 
•Επίλυση προβλημάτων σε 
συνεργασία με τα τμήματα 
ανάπτυξης 
•Πολύ καλή γνώση  
σε λειτουργικά συστήματα  
(Windows, Linux)  
Εμπειρία: 
•5 έτη  
Ατομικές ικανότητες: 
•Ομαδικότητα 
•Γραπτή επικοινωνία 
•Προφορική επικοινωνία 
•Προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Ανάλυση και σύνθεση 

•Αντίληψη/κατανόηση 
•Δημιουργικότητα / καινοτομία 
•Αντοχή στην πίεση 
•Προσανατολισμός στον πελάτη 
•Επίλυση προβλημάτων  
Γενικές προϋποθέσεις: 
•Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν 
εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. 
•Οι υποψήφιοι πρέπει να πλη-
ρούν τα απαιτούμενα προσόντα 
και προϋποθέσεις κατά την πιο 
κάτω αναφερόμενη ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνι-
στικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκο-
μειακή περίθαλψη, κινητό τηλέ-
φωνο και μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό 
περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέχρι τις 30/4/2015 μέσω του 
link: http://goo.gl/fRRZ3F ή στο 
fax: 215 5008801 με την ένδειξη 
«ΜΒΔ 1_2015».

Η New Health System (NHS) που δραστηριοποιείται στο χώρο προγραμμάτων υγείας αναζητά:

Υπάλληλο για Γραμματειακή Υποστήριξη & Έκδοση Συμβολαίων 
Αθήνα

Ηλικίας 25-35 ετών για έμμισθη θέση εργασίας 
στην εταιρία.  
Χαρακτηριστικά υποψηφίων:  
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη γραμματειακή θέση. 
•Άριστη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας. 
•Πολύ καλή χρήση εφαρμογών Η/Υ  
(excel-word-power point-στατιστική). 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 

Θα εκτιμηθεί: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ από ασφαλιστική / στατιστική 
(πανεπιστήμιο πειραιά) ή σχολή υγείας  
Χαροκόπειου πανεπιστημίου. 
•Προϋπηρεσία / εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία, 
ασφαλιστικό γραφείο.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@newhealthsystem.gr

Chief Accountant
A chief accountant is required by a manufacturing company in Zambia, Africa to be responsible 
for the oversight of all accounting processes (Debtor & Creditor Bookkeeping & Follow-up, Bank 
Reconciliations, Payroll, Loans, Balance Sheet, VAT, Payment Preparations, Cash flow Management 
and Stock Inventory).

Qualifications: 
•5 years accounting experience, to be able to record financial data for use in maintaining accounting 
and statistical records 
•Strong IT skills including Excel, Word 
•Good knowledge of English language 
•Knowledge of accounting software packages (preferably QuickBooks or SAP Business One 
•The candidate must be honest, hard working, team player, ambitious and have leadership qualities. 
The candidate should be prepared to relocate to Zambia on a permanent, long-term basis (at least 7 
years). Due to the poor educational system prevailing in Zambia, priority will be given to candidates 
who are either newly married, single, or have children, which are independent and have finished with 
their education.  
We offer: 
•Lucrative package for the right candidate. 
•Basically furnished company house (free of maintenance, rental, electricity and water bills) 
•A company motor vehicle (free of fuel and maintenance costs) 
•Medical insurance cover within the country 
•30 days annual paid leave 
•There will be a 3-month probation period, in which time, the company reserves the right to 
dismiss the candidate, and the applicant reserves the right to withdraw from employment with no 
consequence to either party. Applicants over the age of 50 will not be considered.

Aspiring candidates, who fulfill the above criteria, should send their curriculum vitae to the 
following e-mail: dinakaldis@hotmail.com. After sending their CV’s to the above e-mail, suitable 
applicants will be contacted for interviews.
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Σερβιτόροι-ες και Βοηθοί Σερβιτόρων

Για το εστιατόριο Αγιολί στη Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας τροφίμων. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Υπευθυνότητα.  
Παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων. 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία  
στο e-mail: ipelitari@agioli.gr

 
Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά:

Σερβιτόρο & Βοηθό Σερβιτόρου

•Έως 35 ετών, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
έτη για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.  
Βιογραφικά στο e-mail: tsakbab@yahoo.gr

 
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; 
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα 
άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλά-
βει για το κατάστημά της στα Βριλήσσια για πλήρη 
απασχόληση: 

Barista για Καφέ με Προϋπηρεσία (Κωδ. B./Χ.)

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

 
Barista - Γλυφάδα

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία στο χώρο της εστί-
ασης αναζητά για το κατάστημα Γλυφάδας Barista.  
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη 
απαραίτητη. 
•Προσφέρουμε άριστο περιβάλλον εργασίας,  
δυνατότητες εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: jobs@paulgreece.com

 
Κατάστημα γνωστής αλυσίδας καταστημάτων εστία-
σης - Καφέ, Flocafe Espresso Room, στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, ζητεί να προσλάβει σε θέση απασχόλησης:

Σερβιτόρες / Σερβιτόρους

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απαραιτήτως τα 
παρακάτω προσόντα: Ηλικία έως 35 ετών, απόφοι-
τος/η λυκείου με ικανοποιητικό επίπεδο αγγλικής 
γλώσσας, προσεγμένη εμφάνιση, ενεργητικότητα, 
ευχάριστη προσωπικότητα, ευχέρεια στο λόγο και 
στο χειρισμό πελατών.

•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Πλήρης απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος  
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:  
gaa455@otenet.gr έως 16/05/2015.

 
Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ζητά:

Μάγειρα Α’ - Αθήνα
Προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση διεθνής και Ελληνικής κουζίνας 
•Πτυχίο ανάλογης σχολής 
•Άριστη διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα και στην επίτευξη ποιοτικών στόχων

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν γευστικής δοκιμής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Το πολυτελές ξενοδοχείο Lindos Blu, στη Λίνδο της 
Ρόδου, αναζητά υποψηφίους για την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο 2015:

Α’ Μάγειρα 
(A la Carte - Δημιουργική Κουζίνα)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση,  
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων  
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής & μεσογειακής 
κουζίνας 
•Άριστη γνώση και εφαρμογή αρχών υγιεινής  
και ασφάλειας των τροφίμων 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Άριστη διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Διαμονή – διατροφή 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης  
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@lindosblu.gr. Συστάσεις απαραίτητες.

 
To ξενοδοχείο 4 αστέρων (70 κλινών) στη Μύκονο 
Ftelia Bay αναζητά:

Head Barman

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* 
•Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
στον προφορικό και γραπτό λόγο  
Απαραίτητη η αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας 
στο e-mail: info@fteliabay.gr

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

Bartender

Περιγραφή εργασίας: Υπεύθυνος για την οργάνωση, 
λειτουργία και καθαριότητα του χώρου του σύμφω-
να με τις διαδικασίες της εταιρείας. Διατηρεί υψηλό 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, συνερ-
γάζεται άριστα με τον maître και τον bar supervisor, 
όπως και με το προσωπικό του σέρβις, έχει έλεγχο 
των αποθηκευμένων προϊόντων και καταγράφει τις 
καθημερινές αναπληρώσεις του στοκ. Αναφέρει πα-
ράπονα και επιθυμίες πελατών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής η σχολής 
bartenders 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία  
4 και 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση αγγλικής & ρωσικής γλώσσα 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Windows, Excel) 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

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

 
Chef for Italian Restaurant - Ν. Λασιθίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ιδιότητα Italian cuisine chef 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση 
δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον 
προσόν 
•Ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας με τους πελάτες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας  
& υγιεινής τροφίμων 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
humanresources@elounda-sa.com

 
Προϊστάμενος Λειτουργίας 

Εστιατορίου (FB 2302) - Λάρισα

Περιγραφή: Μεγάλη επώνυμη αλυσίδα καταστημάτων, 
αναζητά έμπειρο προϊστάμενο λειτουργίας εστιατορίου 
για τις ανάγκες άριστης λειτουργίας και ανάπτυξης 
στην τοπική αγορά.

Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος 

θα αναλάβει την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας 
του εστιατορίου, άριστης εξυπηρέτησης πελατών 
και διοίκησης του προσωπικού, σύμφωνα με την 
εταιρική στοχοθέτηση και τηρώντας όλα τα διεθνή 
στάνταρντ ποιότητας (ISO & HACCP). 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πενταετής σχετική επαγγελματική εμπειρία  
που αποκτήθηκε σε μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων  
ή σε εστιατόριο ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων 
•Πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων ή σχολής 
τουριστικών επαγγελμάτων 
•Καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού  
ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Προσανατολισμός στο άριστο αποτέλεσμα  
και την επίτευξη των στόχων 
•Ικανός να οργανώνει και να θέτει προτεραιότητες 
στην εργασία του 
•Πολύ καλές διαπροσωπικές και διοικητικές  
ικανότητες  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο Holiday Inn Athens Attica Avenue, 
Airport West, ζητά:

Υπάλληλο Υποδοχής 
Αθήνα

•Έως 32 ετών. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και προϋπηρεσία  
τουλάχιστον 3 ετών. 
•Επιθυμητή η γνώση OPERA, FIDELIO.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
tmarousopoulos@hiathens.com.  
Υπ’ όψιν Κου Μαρουσόπουλου.

Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά:

Receptionist - Ν. Ηρακλείου

Κύριες υπευθυνότητες: 
•Συμμετοχή σε όλες τις διεργασίες της υποδοχής 
•Οργάνωση της εργασίας, εξυπηρέτηση  
των πελατών με προθυμία και αμεσότητα 
•Διαχείριση τηλεφώνων - ταμείου  
•Συνεργασία και εξυπηρέτηση συναδέλφων άλλων 
τμημάτων καθώς και εξωτερικών συνεργατών  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος,  
κατά προτίμηση OPERA 
•Άριστη γνώση γερμανικής & γαλλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφι-
κών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τις/
τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, ώστε να 
οριστεί συνάντηση προς συνέντευξη. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.com

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

Υπαλλήλους Υποδοχής

Περιγραφή εργασίας: Συμμετέχει σ’ όλες τις διεργασίες 
της υποδοχής. Οργανώνει την εργασία, εξυπηρετεί 
άμεσα και με προθυμία τους πελάτες, διαχειρίζεται 
τηλέφωνα και το ταμείο και συνεργάζεται - εξυπηρετεί 
συναδέλφους άλλων τμημάτων όπως και εξωτερικούς 
συνεργάτες.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων 
•Γνώση  ξενοδοχειακού προγράμματος  
κατά προτίμηση PROTEL 
•Άριστη γνώση αγγλικής (υποχρεωτική),  
βουλγάρικης ή ρωσικής γλώσσας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες 
•Διαχείριση παραπόνων 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•αποδοχές αναλόγως προσόντων

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
SOFITEL ATHENS AIRPORT - Το ξενοδοχείο SOFITEL 
Athens Airport ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται η 
παρακάτω θέση εργασίας από την επιχείρηση «The 
SPA» που εκμεταλλεύεται το spa - κομμωτήριο που 
λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου:

Κομμώτρια - Σπάτα (Ref: HD)

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν 
την υποψηφιότητά τους.  
•Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σχετική  
προϋπηρεσία και επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα αποστα-
λούν στα γραφεία του SOFITEL Athens Airport, υπ 
όψιν «The SPA», Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
19019 Σπάτα, τηλ.: 210 3544000, fax: 210 3544444, 
e-mail: hr@sofitel.com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι 
απολύτως εμπιστευτικές.

Σημαντική ενημέρωση: Δηλώνουμε ότι για την προστα-
σία των προσωπικών σας δεδομένων, το ξενοδοχείο 
Sofitel δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει να αποστεί-
λετε προσωπικά έγγραφα, όπως αριθμό ταυτότητας, 
αριθμό διαβατηρίου, άδεια διαμονής, αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας, καθώς και δε 
θα σας ζητήσει καταβολή χρημάτων.

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

Καθαρίστρια

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kolonaki@figuraclinica.com, τηλ. 210 3652000.

ΜΟΔΑ
Fashion Designer - Αθήνα

Ψάχνουμε δυναμικές προσωπικότητες για να στελεχώσουν 
και να αναπτύξουν το σχεδιαστικό τμήμα της Gepaworld. 
Αναζητούμε μία κοπέλα με ενθουσιασμό, εργατικότητα 
και διάθεση για εξέλιξη στον κλάδο της μόδας.

Περιγραφή θέσης: 
•Διαρκής αναζήτηση και παρακολούθηση των 
fashion trends εξασφαλίζοντας πρωτοποριακές 
συλλογές σύμφωνα με τα εμπορικά χαρακτηριστικά 
των brands της Gepaworld. 
•Σχεδιασμός και προτάσεις για νέες συλλογές  
σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
•Ανάπτυξη χρωματολογίων, σχεδιασμός  
τυπωμάτων και patterns. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές, αναζήτηση νέων 
πρωτοποριακών πρώτων υλών που απαιτούνται  
σε κάθε συλλογή και παρακολούθηση  
της παραγωγής μαζί με τον υπεύθυνο παραγωγής. 
•Δημιουργία τεχνικών φακέλων ρούχου  
και έλεγχος δειγμάτων 
•Τήρηση αυστηρών deadlines και άρτια συνεργασία 
με την ομάδα του δημιουργικού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
(Illustrator, Corel Draw κ.α.) 
•Πτυχίο σχεδιαστή από αναγνωρισμένη σχολή 
•Ηγετική προσωπικότητα, ομαδικότητα  
και θετική σκέψη 
•Γνώση αγγλικών

Περιγραφή εταιρείας: Η GEPAWORLD είναι μια 
καθετοποιημένη εταιρεία σχεδιασμού, παραγωγής 
και διανομής ειδών ένδυσης και υπόδησης. Από το 
σχεδιασμό και την παραγωγή έως τις δραστηριότη-
τες μάρκετινγκ και διανομής, όλες οι ενέργειες μας 
ενοποιούνται κάτω από μία φιλοσοφία, τη δράση με 
γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Αυτό μας δίνει την ευελιξία να βελτιώσουμε τα προϊ-
όντα μας, διατηρώντας πάντα υψηλές προδιαγραφές 
ποιότητας και ελαχιστοποιώντας το οικολογικό μας 
αποτύπωμα στον πλανήτη. Με γνώμονα τα παραπάνω, 
αναπτυσσόμαστε λαμβάνοντας υπόψη την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα εξασφαλίζοντας 
αποτελεσματικότερη λειτουργία και αξιοποιώντας με 
τον καλύτερο τρόπο τα μέσα που μας προσφέρονται.

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

Σχεδιάστρια - Αθήνα 
για την Εταιρεία ΗΡΑ ΒΕΒΕ 

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής σχεδιάστριας ρούχων 
•Πτυχίο ή πιστοποίηση μακετίστριας  
θα θεωρηθεί προσόν. 
•3-5 χρόνια εμπειρία σε παιδικό ρούχο 
•Γνώση πατρόν  
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr,  
fax: 210 9885706.



Account Manager in Information 
 Technology Services & Solutions (AM 6363)

DOXIADIS BROS GRAPHOTECHNIKI S.A., the exclusive distributor for RICOH Office Automation products 
in Greece, is looking to hire an account manager for our headquarters in Athens.

Candidate responsibilities: 
•Sales management of IT solutions and services for enterprise accounts 
•Attract of new customers and help maximize market and revenue share 
•Implementation of company’s sales strategy according to the budget, targets and objectives 
•Actively involved or responsible for the pre-sales, consultancy, proposal building, project 
management and post-sales required throughout the selling process 
•Development and maintenance of strong, long-lasting relationships with customers 
•Significant effort to fully analyze customers’ IT infrastructure, business opportunities and 
objectives, so that optimal solutions are proposed. 
•Consistently provide high standards of service to customers 
•Adherence to internal company procedures 
•Competition and market monitoring and reporting to management  
Required qualifications and experience: 
•Minimum 5 years of experience in B2B sales of information technology solutions or services 
•University degree 
•Excellent interpersonal, communication and presentation skills; team spirit, strong sense of 
responsibility, multi-tasking abilities 
•Passion, enthusiasm and desire to meet sales objectives and company targets in a competitive 
environment 
•Ability to perform under clear objectives, deliverables and deadlines 
•Ability to work autonomously and under minimum supervision 
•Strong analytical, organizational and project management skills 
•Strong negotiation and problem solving skills 
•Excellent knowledge of oral and written English  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications and bonus scheme 
•Company car and monthly travel expenses 
•Additional health insurance 
•Friendly and challenging working environment 
•Opportunities for further growth and development

Required information: Should you be interested in a career with our company, please address your CV 
to our human resource dept. by email at the following address: sales@doxiadis.gr. All communication 
will be kept strictly confidential.

3D Designer - Athens
Fontana, a worldwide leading company in the field of water features is looking for a talented and 
skillful 3D designer to become an integral part of the team that provides our clients with life-like 3D 
animations and renders of cinematic quality.

Qualities we like: 
•Passionate about everything 3D and artistic. 
•Creativity – you should take the brief and improve it in ways that add value to the project. 
•Fast learner – we want you to continuously grow your knowledge and fine-tune your expertise  
and not require hand holding. 
•Crazy about the details but have solid understanding of where to cut corners to match deadlines. 
•Ambitious – you should respect the growing philosophy of the company and add to it through your 
work.  
Responsibilities: 
•Taking projects from concept through production 
•Create realistic, life-like stills and animated renders based on CAD drawings and briefs 
•Post-production to achieve optimum results 
•Modelling of equipment 
•Graphic design and implementation  
Requirements: 
•More than 2 years of experience in 3D design and rendering 
•More than 4 years of graphic design experience 
•Excellent knowledge of precision modelling 
•Excellent knowledge of 3D Studio Max, V-Ray 
•Deep understanding of HDRI implementation 
•Proficient with Adobe After effects, Photoshop and entire Adobe CS 
•Working knowledge of Real Flow 
•Working knowledge of MS Office 
•Excellent organizational skills 
•Up-to-date with the latest trends and best practices in 3D Design and Rendering  
Nice to have: 
•Prior experience in architecture and/or industrial design sector 
•Working knowledge of web design and/or development  
If you feel that you are an ideal candidate for this job, send us your CV and Portfolio to the 
following e-mail: info@fontanafountains.com

Technical Call Center Supervisor - Athens

Ζητείται από ιδιωτική κλινική στην Αθήνα:

Τεχνολόγος Ακτινολόγος

H εταιρία XALATSISCARE που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
(Υπεύθυνο Διαχείρισης Τραύματος)

First Data Hellas is seeking to recruit a technical call 
center supervisor to become part of our successful 
story. Reporting to contact center manager, this 
is an exciting but demanding role, responsible for 
managing an inbound technical call center team 
relating to telecommunication services.

The successful job holder will be required to: 
•Coordinate the inbound technical support team 
(team of agents) 
•Manage daily-and during the official end year 
evaluation period-the performance  
of a team of up to 20 agents to meet/exceed key 
performance metrics for both quality  
and quantity purposes. 
•Coach the agents and support them to achieve 
the required goals 
•Provide formal and informal feedback to staff 
members on a regular basis as a means to hold 
each member accountable for their work 
•Handle inbound escalations 
•Supervise and coordinate all processes  
and activities in order to ensure that all policies 
and procedures are followed 

•Participate in training and recruiting of new 
agents 
•Interacts with the members of the management 
team  
Requirements: 
•Bachelor’s degree of relevant field. 
•Minimum of 2 years working experience 
in similar supervisory position of technical 
support, supervised a minimum of 10 employees 
in a fast-paced environment 
•Excellent verbal and written communication 
skills needed to clearly and effectively 
communicate targets, guidelines, policies  
and technical escalation resolutions 
•Ability to effectively prioritize work amongst 
multiple competing priorities 
•Knowledge of operating a variety of office 
equipment, online technical support tools and 
proficient in various Microsoft applications: 
Word, Excel, PowerPoint  
Send your CV to the following link:  
http://goo.gl/dHmLMp

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμπειρία σε αξονικό- μαγνητικό τομογράφο 

•Εμπειρία σε τμήμα πυρηνικής ιατρικής  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Ομαδικό πνεύμα- υπευθυνότητα- εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

Για το τμήμα επιθεμάτων - δια-
λειπόντων καθετήρων – στομί-
ων- εντερικής διατροφής σε Θεσ/
νίκη – Λάρισα – Βόλο – Τρίκαλα 
με βασικές αρμοδιότητες την ανά-
πτυξη & συντήρηση πελατολογίου 
στα πλαίσια της εμπορικής πολι-
τικής της εταιρίας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου σε 
ιατρούς, ιδιωτικές κλινικές, 
νοσοκομεία, Homecare 
•Αύξηση πωλήσεων  
και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής 
διαδικασιών σύμφωνα  
με τις εταιρικές  
προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της  

αγοράς και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων  
για την επίτευξη των στόχων. 
•Εφαρμογή των προϊόντων  
Προφίλ –προσόντα  
υποψηφίου: 
•Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα 
πωλήσεων επιθεμάτων 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικής  
& επιθυμητή γνώση χρήσης 
Η/Υ (Word, Excel, Power  
Point) 
•Άριστες επικοινωνιακές και 
διαπραγματευτικές ικανότητες 
με ισχυρή απόδοση  
στις παρουσιάσεις 
•Ικανότητα δημιουργίας  
σχέσεων εμπιστοσύνης 
•Θετική, ευχάριστη,  

προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα 
•Δίπλωμα οδήγησης Β’  
κατηγορίας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ασφάλιση & μισθός 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει 
στόχων 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Συνεχή εκπαίδευση on the job 
& off the job 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρία για διάκριση και 
εξέλιξη σε μια δυναμική  
εταιρία στον ιατρικό χώρο.  
Η αποστολή βιογραφικών 
να γίνεται στο e-mail: 
hspcare15@gmail.com

Digital Marketing Executive
We are hiring a digital marketing executive 
for our office in the center of Athens for the 
successful promotion of our digital products:  
Hotel websites: We maintain more than 500 
websites and create new ones 
•www.greeka.com: Among most popular travel 
guides to Greece and the Greek islands / We 
offer travel services to thousands of people 
every year. 
•www.ferriesingreece.com: Website for booking 
ferry tickets online / Among the top ferry tickets 
sellers in Greece / More than 35.000 tickets 
sold every year 
•www.syncrez.com: Online booking application 
for hoteliers 
•www.360.gr: Hotel photography and aerial 
video  
Day to day responsibilities will involve:  
•Support and develop SEO/PPC strategies for 
our client portfolio / our own projects 
•Running creative social media campaigns 
•Deliver profitable strategies on time and within 
budget 
•Identify opportunities for further development 
and growth 
•Undertake market and competitor research and 
analysis 
•Conduct keyword research using industry tools 
to plan optimized content 
•Utilize on-page and off-page optimizations 
strategies to achieve high rankings in search 
engine results pages and increase relevant 
organic traffic 
•Regularly measure the effectiveness of SEO 
campaigns by interpreting metrics via SEO tools 
and the intelligent use of web analytics 
•Keep up-to-date with search engine  

technology and SEO methods 
•Contribute to client meetings and take part in 
pitches and conference calls when required 
•Communication to clients, team, and 
management on strategy/project development, 
timelines, and results  
Requirements & skills: 
•A relevant degree 
•Passion for SEO and overall internet marketing 
•Strong understanding SEO techniques, best 
practices and search engine webmaster 
guidelines 
•Excellent experience of planning and managing 
SEO/PPC campaigns 
•Excellent knowledge of SEO and marketing 
software 
•Working to ROI targets 
•Strong written and verbal communication skills 
•Experience with industry reporting tools 
•The ability to work independently and as part 
of a team 
•Experience in managing time effectively and 
working to deadlines 
•The ability to interpret HTML and CSS, 
although coding experience is not necessary 
•Experience of project and budget management 
•Ability to work under pressure and to meet 
tight deadlines  
And as a plus: 
•Google AdWords Certification  
What we offer: We are offering a steady salary 
inside a dynamic team atmosphere where 
you will have the opportunity to apply your 
marketing skills.

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

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

Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά 
Υπεύθυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Απα-
ραίτητα προσόντα: 5ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: bbiografiko@yahoo.gr, fax: 210 4821825, 
κωδ.υπ. εξαγωγων: 4/15.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά να προσλάβει 2 
Διοικητικούς Υπαλλήλους για πλήρη πενθήμερη 
εργασία. Απαραίτητη η γνώση pc. Βιογραφικά 
στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικός Επιχειρηματικός Συνερ-
γάτης, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ, αντίληψη, 
μεθοδικότητα, οργάνωση, επικοινωνιακή δεξιότητα 
στον κλάδο των υπηρεσιών για εμπορικό στήσιμο 
και ανάπτυξη επιχείρησης. E-mail: jobsinks1@
gmail.com, κωδ: 01.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 3 Διοικητικά Στελέ-
χη για πλήρη απασχόληση. Άριστη γνώση pc. 
Βιογραφικά έως 24/4 στο e-mail: tour.org@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, γραφιστικής, 
διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 4277292, 
κα Πετρουλά Ειρήνη.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech ζητεί 
στα πλαίσια πρακτικής άσκησης ένα Φοιτητή /
τρια για τα τμήματα marketing, λογιστικής, ή 
διοίκησης επιχειρήσεων. Προοπτικές μόνιμης 
εργασίας. E-mail: hrgr@globetech-group.com, 
fax: 210 5816744.

H FORUM AE ζητά Διευθυντή/τρια Σύνταξης 
με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
ετών σε αντίστοιχη θέση στον περιοδικό τύπο 
(όχι ραδιόφωνο-sites-τηλεόραση). Άριστα Αγ-
γλικά-Γαλλικά-εξοικείωση σε Mac-εμπειρία σε 
περιοδικά γαστρονομίας θα εκτιμηθεί. Ε-mail: 
magazines@forumsa.gr.

Η ALEXANDER MOORE, εταιρία με πολυετή 
εμπειρία σε έργα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και οργάνωσης αναζητά Business 
Consultant, (με σπουδές μηχανικού-διοίκησης 
επιχειρήσεων-οικονομικά). Παρέχονται: εκπαίδευ-
ση και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ε-mail: 
hr@alexandermoore.com, κωδ: IT.2015/04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Assistant Product Manager από εμπο-
ρική εταιρία με αρμοδιότητες: έρευνα-σχεδιασμό 
προϊόντος-ανάλυση ανταγωνισμού. Απαιτούμε-
να: κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-προϋπηρεσία 2 έτη σε 
αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση MS Office, Αγγλι-
κών-οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. 
E-mail: marketing@kedima.gr.

ΓΕΝΙΚΟΣ Διευθυντής ζητείται με τουλάχιστον 
7έτη προϋπηρεσία από ιατρικό κέντρο αισθητικής 
στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 6936 610534.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών από 
εργοστάσιο. Απαιτείται 3ετής προϋπηρεσία, γνώ-
σεις Η/Υ και ξένες γλώσσες. Παρέχονται: πλήρης 
απασχόληση και σταθερός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά Βοηθό Διοίκησης για πλήρη 
απασχόληση. Αρμοδιότητες: γραμματειακή υπο-
στήριξη, λήψη/εκτέλεση παραγγελιών, διαχείριση 
τραπεζικών συναλλαγών. Απαραίτητα: άριστη 
γνώση Η/Υ, καλά Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@controline.gr.

Γραμματείς - Υπάλληλοι Γραφείου 
& Υποδοχής
ΝΕΑΡΗ ζητείται Γραμματέας, σοβαρή, συνεπής, 
ευπαρουσίαστη από αντιπροσωπεία επαγγελματι-
κών αυτοκινήτων. Σταθερός μισθός, προοπτικές 
εξέλιξης. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrtheodorgeos@gmail.com, τηλ: 6940 
621138, ώρες επικοινωνίας 17:00-20:00.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητεί Γραμματέα, για 
κλάδους πυρός και ζωής. Τηλ: 210 2136630.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για γραμματειακή υποστήριξη 
από εισαγωγική εταιρία στην Άνω Γλυφάδα, από 
κοντινές περιοχές. Απογευματινό ωράριο. Τηλ: 
210 9690592, 210 9690593, 210 9690594.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Προσωπικό για κούρεμα, 
χτένισμα, βαφείο και ρεσεψιόν στο Σύνταγμα. 
Τηλ: 210 3315430.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικών και δίπλωμα οδήγησης, από γραφείο 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων στη Σαντορίνη. Τηλ: 
6944 332253.

ΝΕΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία security στο Μαρούσι 
ως Υπάλληλος Γραφείου με κυλιόμενο ωράριο, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, καλή 
γνώση H/Y, γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία προαι-
ρετική. E-mail: centralstation@personalsecurity.
gr, τηλ: 210 8068675.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Γραμματέας, Personal 
Assistant με άνεση στην επικοινωνία, οργάνωση, 
δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικά, με φωτογρα-
φία, στο e-mail: stella.iliopoulou@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για θέση εργασίας ως Υπάλ-
ληλοι Γραφείου στο Ράδιο Star Χαλκιδικής. Τηλ: 
23730 22865, ώρες επικοινωνίας 10:00 - 13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από εταιρία συ-
στημάτων ασφαλείας, με ευχέρεια και άνεση στην 
επικοινωνία, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@genius.gr. τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματεία και Υποδοχή 
από διαφημιστική, με άνεση στην επικοινωνία, 
Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv@greecelivetv.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Φροντιστηρίου, έμπειρη 
και επικοινωνιακή με άριστη γνώση Αγγλικών 
και Microsoft office, από κέντρο ξένων γλωσσών 
στην Ηλιούπολη για απογευματινή εργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από την εκδοτική εταιρία 
Άκοβος στο κέντρο της Αθήνας, με άριστη γνώση 
word, excel και Αγγλικών (επίπεδο proficiency), 
τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία και επιθυμητές αμοιβές στο e-mail: 
info@akovos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με εμπειρία σε 
αντιπροσωπεία αυτοκίνητου, στο τμήμα επισκευής-
συντήρησης αυτοκινήτων. Απαραίτητα: βασικές 
γνώσεις λογιστικής-office-Αγγλικά. Εμπειρία στη 
διεκπεραίωση ασφαλιστικών ζημιών αυτοκινήτων 
προαιρετικά. 8ωρο, πενθήμερη εργασία. E-mail: 
info@zerral.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών ζητεί Γραμματέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dik.grafeio@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος από τουριστικό γραφείο, 
με επικοινωνιακές ικανότητες, άριστη ομιλία 
Αγγλικών, MS Office. Ωράριο εργασίας με βάρδιες: 
06:30-14:30 και 14:00-22:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@hopin.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για μεσιτικό γραφείο, 
εμφανίσιμη στο Σύνταγμα και στην Ομόνοια. 
Τηλ: 6984 912603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Ιατρείου, από παθολογικό 
ιατρείο στο Παγκράτι. Προαπαιτούμενη γνώση 
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Απογευματινή 
ημιαπασχόληση με ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: pathdiab@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τουριστικό γραφείο 
El Greco, που βρίσκεται στην περιοχή Γκάζι. Απα-
ραίτητα προσόντα η άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ, word, excel και Internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: markos@elgreco.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη στο χώρο 
του επαγγελματικού τουρισμού για νέα on-line 
έκδοση. Γνώση του χώρου απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: TAG0415.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένης ζύμης στα Ιωάννινα ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.gkarani@alfapastry.com, τηλ: 2651 057967.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εποχικό Υπάλληλο 
Τουριστικού Γραφείου, με καλή γνώση Αγγλι-
κών, επικοινωνιακές ικανότητες και δίπλωμα 
μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail info@athensopentour.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής αναζητά νέες με γνώση 
τυφλού συστήματος, για ψηφιοποίηση δεδομένων 
για πλήρη και μερική απασχόληση. Προσφέρεται 
μισθός και ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
scan.prj.cv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα υποδοχής μικρών 
αγγελιών εφημερίδας. Γνώση-χειρισμός και άριστη 
πληκτρολόγηση Η/Υ και internet, γνώση περιο-
χών-αντίληψη-επαγγελματισμός-συνέπεια, καλή 
άρθρωση επικοινωνίας. 4ωρη ή 8ωρη εργασία, 
πρωινό-απογευματινό ωράριο. Τηλ: 210 8696799.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με γνώσεις 
διαχείρισης joomla και γνώσεις γραφιστικής, 
σχεδιαστικού προγράμματος, από μεγάλη εταιρία 
internet-marketing. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Manager με άνεση στην 
επικοινωνία, Αγγλικά, Η/Υ και δυνατότητα ταξιδίων 
από διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά, Κ.Θ. 2 με 
φωτογραφία, στο e-mail: info@webtveurope.com.

ΝΕΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ για υποδοχή, από cafe - club στην 
Αγία Παρασκευή, για απογευματινή και βραδινή 
απασχόληση. Τηλ: 6978 110830.

RECEPTIONIST ζητείται για κομμωτήριο - κέ-
ντρο αισθητικής στο Παλαιό Φάληρο. Παρέχεται 
βασικός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 6982 813080.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Γραμματέα Δι-
εύθυνσης. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
γενικές γνώσεις για μη ειδικούς και κέφι για 
δουλειά. E-mail: aggelies@vitafarm.gr, fax: 
2310 478946.

Marketing-Δημόσιες Σχέσεις  
-Διαφήμιση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα εμφανίσιμα, με άνεση στην 
επικοινωνία, γνώση Η/Υ για τμήμα δημοσίων 
σχέσεων και marketing από διαφημιστική εταιρία. 
Βιογραφικά Κ.Θ. 2 με φωτογραφίες στο e-mail: 
info@idplusmedia.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων, εμφανίσιμη. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Τηλ: 6959 990945.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing επεκτείνεται και ζητά 
Επιχειρηματικό Συνεργάτη με δική του επιχεί-
ρηση ή εμπειρία στις πωλήσεις, εκπαίδευση ή 
δημόσιες σχέσεις. Τηλ: 2341 070332.

H ALEXANDER MOORE, εταιρία οργάνωσης 
επιχειρήσεων επιθυμεί να προσλάβει άτομα για το 
τμήμα marketing, για διαχείριση πελατών. Μερική 
απασχόληση, σταθερές ικανοποιητικές αποδοχές, 
δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως. E-mail: 
hr@alexandermoore.com, ένδειξη DM/02/15.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ portal στην πράσινη δόμη-
ση, της ΑΠΕ, της εξοικονόμησης ενέργειας και 
του περιβάλλοντος, ζητά Συνεργάτες πώλησης 
online διαφήμισης και διαδικτυακών υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@b2green.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι για δημόσιες σχέσεις σε 
νυχτερινό μαγαζί στο Γκάζι. Τηλ: 6946 027095, 
κος Κωνσταντίνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Marketing, από τη λογιστι-
κή-συμβουλευτική εταιρία Link, με εμπειρία σε 
πωλήσεις, digital marketing, business-marketing 
plans, προγράμματα ΕΣΠΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
link2@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τμήμα marketing με 3ετή 
προϋπηρεσία στο χώρο τροφίμων. Γνώσεις πωλή-
σεων-media-άπταιστα Αγγλικά-υψηλές ικανότητες 
επικοινωνίας. Απαραίτητο πτυχίο Πανεπιστημίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@ferro.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για δημόσιες σχέσεις σε 
περιοδικό διασκέδασης, ψυχαγωγίας, ανα-
ψυχής και τουρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: 
racing12otenet.gr, τηλ: 210 3801619.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πρακτική άσκηση marketing. 
Δημιουργία landing pages-content and 
ads-διεξαγωγή ανάλυσης ανταγωνιστικών 
sites-διαχείριση της εταιρικής σελίδας στο 
Facebook-συμμετοχή στη διαμόρφωση-πα-
ρακολούθηση-υλοποίηση του Marketing Plan 
των on line ενεργειών-άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: akyrkos@marpoint.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες από διαφημιστική εταιρία, 
για το τμήμα marketing, με γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ. Μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά Κ.Θ. 
3 στο e-mail: info@webtveurope.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ethos αναζητά 5 Στελέχη marketing 
- πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων για κλεί-
σιμο συνεργασίας με εμπόρους-επιχειρηματίες. 
Βασικές γνώσεις Η/Υ, διαπραγματευτική ικα-
νότητα-υπευθυνότητα-επικοινωνία. Εκπαίδευ-
ση-μόνιμη εργασία, ανέλιξη-υψηλές αποδοχές. 
E-mail: saradopoulos@ymail.com.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech ζητεί 
στα πλαίσια πρακτικής άσκησης ένα Φοιτητή /τρια 
για τα τμήματα marketing-λογιστικής-ή διοίκησης 
επιχειρήσεων. Προοπτικές μόνιμης εργασίας. Ε-mail: 
hrgr@globetech-group.com, fax: 210 5816744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων για πω-
λήσεις από γνωστό ειδησεογραφικό ενημερωτικό 
site. Βιογραφικά στο e-mail: salesnorthmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Internet Marketing, δη-
μιουργικά-εκπαιδεύσιμα-δραστήρια. Απαιτού-
νται στοιχειώδεις γνώσεις Η/Υ και internet. Θα 
πραγματοποιηθεί skype συνάντηση-συζήτηση για 
τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία στην Ελ-
λάδα. Περιορισμένες θέσεις. Τηλ: 6932 709609, 
skypename: kostisssgr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 2 άτομα για το τμήμα 
του marketing και δημοσίων σχέσεων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@greek-advertising.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για marketing, δημόσιες σχέ-
σεις και διαφήμιση στην Ελλάδα και Εξωτερικό 
από εταιρία για πρακτική εξάσκηση. Προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Τηλ: 6987 174917, ώρες 
επικοινωνίας απογευματινές.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Δικτυακού Marketing (MLM) 
νέας αντιπροσωπείας αμερικάνικης εταιρίας προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. Απαραίτητα: γνώση Η/Υ, 
οργάνωση, επικοινωνιακές ικανότητες, διαχείριση 
ανεξάρτητης συνεργασίας. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Ε-mail: manosgroupmlm@gmail.com, κωδ: M1-sk.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος στο κέντρο της Αθήνας ζητά 
άτομο για απασχόληση στον τομέα της διαφήμισης 
και προβολής βιβλίου. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ. 
Τηλ: 210 3826220.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δημοσίων Σχέσεων, έμπειρη, ζητεί-
ται για εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenihovri88@gmail.
com, τηλ: 210 6096939.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-ηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Βοηθός, με εμπειρία 
από εμπορική επιχείρηση στις Αχαρνές. Απα-
ραίτητη άριστη γνώση του προγράμματος 
Αtlantis ERP(λογιστικό-εμπορικό) και γνώση 
Μanpower (μισθοδοσία). Επιθυμητά Αγγλικά. 
Ε-mail: crtckalog@gmail.com, fax: 210 7716769.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Λογίστρια, με γνώση και προϋπη-
ρεσία στη μισθοδοσία για μερική απασχόληση από 
λογιστικό γραφείο. Το γραφείο βρίσκεται στην 
Κωνσταντίνου Καραμανλή κοντά στη Βούλγαρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: natassaavr37@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή σε εταιρία Α.Ε. με πλήρες 
ωράριο. Γνώση του προγράμματος ORAMA, ενημέ-
ρωσης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, υπολογισμού ΦΠΑ, 
εισαγωγών, μισθοδοσίας, Αγγλικής γλώσσας και 
Η/Υ. E-mail: elliprot@gmail.com, τηλ: 6973 990606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Λογιστής για μερική απασχό-
ληση σε εταιρία Α.Ε. Συστάσεις και προϋπηρεσία 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: a.kastanakis@
sunmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια, από λογιστική-συμβου-
λευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Προϋπηρεσία 
πάνω από 5 έτη σε λογιστικά γραφεία. Ενημέ-
ρωση και φορολογικά Β’ κατηγορίας, εργατικά, 
δηλώσεις. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekatos@link.com.gr.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά 
Λογίστρια για τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας 
και καλός γνώστης εργατικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: derman1s@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά 
νέα, Βοηθό Λογιστή, απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ. Απαραίτητα 
προσόντα: τήρηση βιβλίων Β΄και Γ΄κατηγορίας 
Epsilon Net and Altec και γνώση μισθοδοσίας 
Epsilon Net. Πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: apap@acct.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, κάτοχος δικύκλου 
με προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, από 
λογιστική εταιρία με έδρα την Αθήνα. Προοπτικές 
εξέλιξης, κάλυψη εξόδων κίνησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@sigalas.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, πτυχιούχος με προϋ-
πηρεσία 2-4 χρόνια σε λογιστήριο Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: alavanti@globitel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για full time, πολύ 
έμπειρος σε προγράμματα ERP τιμολόγησης 
και εμπορικής διαχείρισης με γνώση του Excel. 
Εμπειρία και γνώση του Softone θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Ε-mail: nksgds@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστικό γραφείο με 
απαραίτητες γνώσεις βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας 
καθώς και δημόσια λογιστική. Προαιρετική είναι 
η γνώση προγράμματος epsilon. Μισθός ικανο-
ποιητικός, περιοχή Νεάπολη. Τηλ: 6970 965407.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια - Στέλεχος Λογιστικού 
Γραφείου, με 10 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση και μεταφορικό μέσο. Μόνιμη 
συνεργασία. Πολύ καλή γνώση σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΛΠ 
και εργατικά. Ε-mail: vana@daidis.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. ζητά Βοηθό Λογιστή. Απαραίτητα 
προσόντα: 5ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο (Γ’ 
κατηγορίας βιβλία), γνώσεις ERP, καλή γνώση 
ελληνικών λογιστικών προτύπων, φορολογικής, 
νομοθεσία και Φ.Π.Α. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelies@vitafarm.gr, fax: 2310 478946.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, γραφιστικής, 
διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 4277292, 
κα Πετρουλά Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώση προγράμμα-
τος Singular και πρόγραμμα μισθοδοσίας Epsilon, 
να εργαστεί σε απαιτητικό περιβάλλον, με μεγάλη 
υπευθυνότητα και σχολαστικότητα σε εμπορική 
εταιρία στον Ταύρο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
vioper.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία σε εργατικά 
και πρόγραμμα μισθοδοσίας, για να εργαστεί σε 
απαιτητικό περιβάλλον με μεγάλη υπευθυνότητα 
και σχολαστικότητα σε εμπορική εταιρία στον 
Ταύρο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@vioper.gr.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech ζητεί 
στα πλαίσια πρακτικής άσκησης ένα Φοιτητή /
τρια για τα τμήματα marketing, λογιστικής, ή 
διοίκησης επιχειρήσεων. Προοπτικές μόνιμης 
εργασίας. E-mail: hrgr@globetech-group.com, 
fax: 210 5816744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή έμπειρος, για ημια-
πασχόληση με γνώσεις eurofasma και singular 
accountant. Τηλ: 210 6255702.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Λογιστών για 4ωρο και 
πλήρες ωράριο από λογιστικό γραφείο. Προ-
ϋπηρεσία άνω των 3 ετών. Τηλ: 210 4813074, 
210 4813073.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Βοηθός Λογιστή για ξενο-
δοχείο στη Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@bookingsantorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εμπορική εταιρία, 
πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ, με καλή γνώση σε ERP, 
MS Office και Αγγλικά επίπεδου proficiency. 
Βιογραφικά στο e-mail: acro@oporo.gr.

H ALFANET A.E. επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό 
Λογιστή με 3ετή εμπειρία, γνώση τήρησης βιβλίων 
3ης κατηγορίας, γνώση οργάνωσης/λειτουργίας 
ΑΕ και του εμπορολογιστικού κυκλώματος E.R.P. 
SEN. Βιογραφικά στο e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστικού Γραφείου για 
λογιστικό γραφείο. Πλήρης απασχόληση, με γνώ-
σεις Η/Υ. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: alisrod254@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής χωρίς προϋπηρεσία, με δελτίο 
ανεργίας σε ισχύ και όρεξη για δουλειά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: irini@mms-adv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις galaxy, 
singular στην Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
dmparounis@gmail.com.

Οικονομικά Στελέχη-Ελεγκτές 
-Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοροτεχνικός Σύμβουλος, από λογι-
στική-συμβουλευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. 
Προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη. Απαραίτητη εμπειρία 
σε λογιστικά γραφεία, φορολογικούς ελέγχους, 
ισολογισμούς και γνώση τρέχουσας φορολογικής 
νομοθεσίας. E-mail: ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι για καριέρα στο χρη-
ματοοικονομικό σχεδιασμό (financial planning) για: 
διαχείριση κινδύνου, επενδύσεις, τραπεζικά. Υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση-γρήγορη και αξιοκρατική εξέ-
λιξη. Ε-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονομολόγος, γνώστης διεθνών 
τραπεζικών συναλλαγών, Αγγλικών, Η/Υ. Αντί-
ληψη, μεθοδικότητα, οργάνωση επικοινωνιακή 
δεξιότητα για στέλεχος-συνεργάτης διεθνών 
συναλλαγών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, θέση: KR-sk.

ΖHTOYNTAI άτομα για εργασία στο οικονομικό 
τμήμα ομόρρυθμης εταιρίας με δραστηριοποίηση 
στον κλάδο της στεγανοποίησης-θερμομόνωσης 
(εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις). Κατά 
προτίμηση διοίκηση επιχειρήσεων-λογιστική, 
ΙΕΚ-ΤΕΙ (για πρακτική). Περιοχή Πειραιάς. E-mail: 
accounting@kmmb.gr, τηλ: 210 4176393.

ΜΕΓΑΛΗ παραγωγική εταιρία με εργοστάσιο 
στο Λαύριο ζητά απόφοιτους Μηχανολογικών 
Σχολών για τη στελέχωση της διεύθυνσης πα-
ραγωγής και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών 
για τη στελέχωση της οικονομικής διεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kfaltsetas@adampack.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και Γνώστες Επενδύσεων, για στελέχωση μονά-
δας εξειδικευμένης στο χώρο των επενδύσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@gmail.
com, κα Τσακίρη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 Στελέχη Management - Marketing 
- Finance - Public Relations, από διεθνή όμιλο, 
για τη στελέχωση νέας διεύθυνσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: mallas192@yahoo.gr, κος Μάλλας.

TO ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Οικονομικών για παράδοση ιδι-
αιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

 

Χρηματοοικονομικά  
-Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός και Χρηματοοικονο-
μικός Σύμβουλος από μία από τις παλαιότερες 
ασφαλιστικές εταιρίες, στα πλαίσια ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού. Αξιόλογες αποδο-
χές και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέα άτομα από ασφαλιστική 
εταιρία - χρηματοοικονομικό όμιλο, για τη θέση 
Στελέχους Παραγωγής - Διοίκησης. Ικανοί να 
στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις εργασίας και 
προώθησης προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
insurance1@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Ασφαλιστικού Πρακτο-
ρείου, από μεγάλη εταιρία στο Ψυχικό. Διετής 
προϋπηρεσία σε διοίκηση ομάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι για καριέρα στο χρη-
ματοοικονομικό σχεδιασμό (financial planning) 
για: διαχείριση κινδύνου, επενδύσεις, τραπεζικά. 
Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-γρήγορη και αξι-
οκρατική εξέλιξη. Ε-mail: pappam100@gmail.
com, κα Παππά.

ΕΤΑΙΡΙΑ διαμεσολάβησης τραπεζικών εργασιών 
ζητά Στελέχη Τραπεζικών Εργασιών, για το τμήμα 
στεγαστικών-πράσινων-καταναλωτικών δανεί-

Μικρές αγγελίες εργασίας



Barcelo Hotels & Resorts: Όλοι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι στη ζωή μας, έτσι σκεφτόμα-
στε και έτσι αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση. Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών που αισθάνονται σαν 
μέρος της επιτυχίας της Barcelo. Στον όμιλο Barcelo πιστεύουμε ότι η δυνατότητα για εξέλιξη είναι το 
καλύτερο δώρο που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Θέλουμε να σας προσφέρουμε τα εργαλεία, να 
σας εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε το όραμά σας. Πιστεύουμε ότι η υπευθυνότητα, η ηγετικότητα και 
η ευελιξία είναι οι αξίες που μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους μας.  Πάρτε την πρωτοβουλία 
και στοιχηματίστε στον εαυτό σας. Πιστέψτε στις δυνατότητές σας. Εμείς πιστεύουμε σε εσάς.

Barcelo Hydra Beach Resort & SPA: Προσφέρουμε στους επισκέπτες μας την καλύτερη εμπειρία φι-
λοξενίας στο ξενοδοχείο μας Barcelo Hydra Beach Resort στο Πλέπι Θερμησίας, TK 21051, Ερμιoνίδα 
στην Πελοπόννησο. Και γνωρίζοντας ότι για να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας το καλύτερο, πρέπει 
πρώτα να προσφέρουμε στους εργαζομένους μας το καλύτερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα 
βρείτε εξαιρετικές ευκαιρίες εργασίας, όπως:

Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ηγετική θέση απαραίτητη. 
•Πτυχίο spa therapist. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, Microsoft Windows. 
•Εξαιρετική υπευθυνότητα και αξιοπιστία. 
•Ισχυρές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. 
•Ικανότητα για ομαδική εργασία. 
•Γλωσσικές γνώσεις στα αγγλικά. Η γνώση ιταλικών θα θεωρηθεί προτέρημα.

Προσδοκούμε: Αίσθημα της φιλοξενίας, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση, συνέπεια, ευελιξία, επι-
μέλεια, συνεργασία και επικοινωνία, συνοδευόμενα με προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια 
θέση σε διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα.

Προσφέρουμε: Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εργαστείτε με μια ισχυρή νεανική ομάδα σε ένα αξι-
οσέβαστο περιβάλλον, στο Barcelo Hydra Beach Resort για τη θερινή περίοδο 2015.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα με 
πρόσφατη φωτογραφία σας, στο  e-mail: hydrabeach.hr@barcelo.com. Θα επικοινωνήσουμε με περι-
ορισμένο αριθμό υποψηφίων.

City Circus Hostel in Athens is looking for a:

Receptionist to Join our Front Desk Team
Candidates should be well-experienced and trained. They should be interesting personalities with a 
lot of heart and charisma that are self-motivated to go further. We want candidates who enjoy the 
atmosphere of a hostel and would love to work in a vibrant, dynamic and challenging environment.

The ideal candidate profile should have: 
•Experience in the hotel or recreational industry 
•Preferably a tourism or a hospitality degree 
•The ability to work in a demanding environment, following specific seasonal requirements 
•Fluency in English and good knowledge of one more language (preferably Spanish) 
•A positive, cheerful and polite attitude. 
•The ability to deal with many people and handle the most difficult situations/requests in a 
professional and delicate manner according to our high standards. 
•Excellent usage of personal computers incl. MS Office platform  
This is a position that may require working on a shifts basis, so keep that in mind.  
To join our team, please send your full application including your CV & photo by e-mail at: 
nondas@citycircus.gr

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά 
για τη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net
Με εξειδίκευση στην εργατική  
και ασφαλιστική νομοθεσία.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης σχολής  
σε κλάδο οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη σε υπεύθυνη 
θέση λογιστηρίου/ οικονομικού τμήματος  
με εξειδίκευση στα εργατικά 
•Άριστες γνώσεις εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας 
•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες  
και εμπειρία στη διαχείριση πελατών 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των εφαρμογών μισθοδοσίας  
της Epsilon Net  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης μέσω του link: http://goo.
gl/tjlDkI. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 981700. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

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

Πωλήτριες Λιανικής (full time) 
για τα Καταστήματα μας, στα Νότια Προάστια

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας  
και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ &  

αγγλικής γλώσσας
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας 
•Σταθερότητα 

•Προοπτικές εξέλιξης 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν  
να στείλουν το βιογραφικό  
τους στο e-mail: 
m.papanikolaou@attrattivo.gr

Το Χαρτί & Καλαμάρι στο Πέραμα αναζητά:

Μάγειρες Α’ & Β’
•Έως 35 ετών, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη για μόνιμη απασχόληση και πρόσληψη άμεσα.  
Βιογραφικά στο e-mail: tsakbab@yahoo.gr

Η εταιρία ΧΡ. ΔΗΣΙΟΣ - Α. & Θ. ΠΑΝΔΗ ΕΠE ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Εξωτερική Πωλήτρια
Στα επώνυμα λουράκια ωρολογίων HIRSCH 
Αυστρίας καθώς και σε όλα τα άλλα προϊόντα της 
με δραστηριότητα σε όλη την Αττική.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις ρολογιών  
ή κοσμημάτων ή είδη μόδας. 
•Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία ως εξωτερική 
πωλήτρια στην ωρολογοποιία / χρυσοχοΐα. 
•Απόφοιτος λυκείου ή ανωτέρας σχολής 
•Γνώσεις Αγγλικών Η/Υ 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Κάτοχος μηχανής και αντίστοιχου διπλώματος 

•Ηλικία έως 45 ετών  
Παροχές: 
•Μισθός –ασφάλιση 
•Έξοδα μετακίνησης στην Αττική 
•Μηνιαίο bonus με κάλυψη αντίστοιχου  
στόχου πωλήσεων

Η θέση απευθύνεται σε άτομα με όρεξη & φιλοδο-
ξίες για προσωπική & επαγγελματική καταξίωση. 
Παρακαλούνται όσες δεν πληρούν τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις να μη στέλνουν βιογραφικό. 
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@dissios.
com (www.dissios.com) ή στο fax: 210 3215371.

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο – Πηλίου (Βόλο), αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

Στέλεχος Τμήματος Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων. 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια στην ίδια ή παρόμοια θέση. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας. 
•Προχωρημένες γνώσεις πληροφορικής. 
•Προθυμία και θετική διάθεση. 
•Άνεση στην επικοινωνία σε γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Πνεύμα συνεργασίας. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών. (Σέρβικα, Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: Promotion
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ων. Κατά προτίμηση. Τραπεζικοί, Οικονομολόγοι, 
Λογιστές, Ασφαλιστές. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@energyfinance.gr, τηλ: 210 6990263.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων από χρηματο-
οικονομική εταιρία, για τον τομέα εξοικονόμη-
σης ενέργειας, με χρήση ΑΠΕ για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
energyfinance.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ πρακτορείο ζητά Υπάλληλο για 
διαχείριση και υποστήριξη ασφαλιστικού χαρτο-
φυλακίου. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pkinsurance.gr, fax: 210 3638209, 
τηλ: 210 3625770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ασφαλιστικό πρακτορείο, με 
γνώσεις έκδοσης συμβολαίων. Τηλ: 6996 600700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές από 
μεγάλο ασφαλιστικό οργανισμό. Επαγγελματική 
εμφάνιση, ταύτιση με την κουλτούρα του κατα-
στήματος, δραστηριότητα, εξυπνάδα, εκπαίδευση, 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέλιξη. E-mail: silver.
lining37@yahoo.com, Τηλ: 2311 242026, 6937 
212290. Silver Lining HR Services.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Προϊστάμενο για το ασφαλιστικό 
της πρακτορείο, με πιστοποίηση και αντίστοιχη 
προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον. Δίνεται στα-
θερός μισθός. E-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 26713111.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία ζητεί έμμισθους 
Σύμβουλους Ακίνητης Περιουσίας, χωρίς προϋ-
πηρεσία. Προσφέρεται: ευέλικτο ωράριο εργα-
σίας-έξοδα κίνησης-bonus-σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον-συνεχής εκπαίδευση στο real estate. 
Fax: 211 8001339, 210 9801980.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Golden Home Real Estate στα πλαί-
σια της διαρκούς ανάπτυξής της ζητά Στελέχη 
Πωλήσεων. Παρέχονται: έξοδα κίνησης-υψηλά 
ποσοστά προμηθειών-πρωτοποριακή μέθοδος 
εργασίας-εκπαίδευση-προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 
6932 471240, 211 1010600, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο στη Γλυφάδα ζητεί Συνερ-
γάτες για Νότια Προάστια και Κέντρο Αθήνα. 
Προσφέρονται, προμήθεια έως 50%, έξοδα 
κίνησης, δυνατότητες εξέλιξης, άριστη γραμ-
ματειακή υποστήριξη. Τηλ: 210 8947600, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-16:00.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ  
-Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Cad Technician με εμπειρία 3 χρόνων. 
Καλή γνώση Αγγλικών, άμεση πρόσληψη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να κάνουν format και συ-
ναρμολόγηση κουτιών, σε κατάστημα με H/Y. 
Βιογραφικά και φωτογραφία με θέμα Ζητού-
νται άτομα σε κατάστημα με Η/Υ στο e-mail: 
giorgiosloumidis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με γνώση στα αναλώσιμα 
εκτυπωτών. Μερική απασχόληση, μισθός και 
ποσοστά στον Περαία Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: dvideo@hol.gr, Θέμα: Βιογραφικό.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Προγραμματιστής 
για plc με εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και σχεδιασμό από ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τηλ: 210 4520341.

ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Σαουδική Αραβία με 
περισσότερα από 100 καταστήματα επιθυμεί να 
προσλάβει ΙΤ Director. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αλυσίδα super market ανάλογου μεγέθους. 
Προσφέρεται εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. E-mail: mohd.siraj@universalcsc.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Ηλεκτρονικός ζητείται με 
γνώσεις σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων (συναγερμών, CCTV, τηλεφωνικά κέ-
ντρα κ.λπ.) πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσο. 
Συζητήσιμη. Τηλ: 6944 273747.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Πληροφορικής με εξει-
δίκευση στο web developing. O ενδιαφερόμε-
νος θα πρέπει να γνωρίζει, PHP, Javascript, 
wordpress, Jumla. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ergasiomania.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη βιομηχανική εταιρία, Junior 
Τεχνικός Η/Υ και δικτύων software για στελέχωση 
τμήματος πληροφορικής, από μεγάλη εταιρία με 
έδρα τη Θήβα. Επιθυμητή προϋπηρεσία 1-3 έτη. 
Γνώσεις sqlserver-atlantis ERP θα εκτιμηθούν. 
E-mail: info@nikolidakisgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνικός Δικτύων με καλή γνώση 
εγκατάστασης, τερματισμού και πιστοποίησης 
καλωδίων utp και οπτικών ινών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@flexnet.gr, fax: 210 6004053. 
τηλ: 210 6008744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με πολύ καλές γνώσεις Η/Υ 
και Δικτύων, με δικό του μηχανάκι, για πλή-
ρη απασχόληση σε κατάστημα πληροφορικής 
στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mycomputer.com.gr.

LOOKING for Technical Support Agents. 
Minimum 3 months experience in a similar 
role-advanced knowledge of PC (hardware, 

software, internet). English plus obligatory 
any of the below languages: German-Italian-
Dutch-Norwegian, Hebrew-Russian-French-
Turkish-Arabic-Portuguese-Swedish-Danish. 
CVs in English: silver.lining37@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που εδρεύει στη Βάρη ζητάει Ηλεκτρονικό 
για ημιαπασχόληση με προϋπηρεσία σε συστήματα 
ασφαλείας, δορυφορικά και επίγεια καθώς και 
σε δίκτυα. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@universat.gr.

LOOKING for Technical Project Manager-Telecom. 
Working hours: 14:00 - 02:00 or 02:00 until 
14:00 local - 3 days a week. Weekend work 
required on rotation. Total 36-40 hours/week. 
CVs: dc@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, Software Engineer για 
συνεργασία με Marketeer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer115@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να ξέρει να κάνει format για 
κατάστημα Η/Υ. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή πτυ-
χίου. Βιογραφικά στο e-mail: pavlospapdopoulos@
gmail.com.

 

Προγραμματιστές-Αναλυτές  
-Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
WINGS ICT Solutions based in Athens, will 
employ Software Developers - Programmers, 
for development of software solutions and mobile 
applications. Information in our site. CVs: info@
wings-ict-solutions.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Προγραμματιστής 
για plc με εμπειρία, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και σχεδιασμό από ΑΕΙ, ΤΕΙ. Τηλ: 210 4520341.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer με εμπειρία, για το 
σχεδιασμό e-commerce custom ιστοσελίδας 
σε responsive μορφή. Άριστη γνώση HTML5, 
CSS3, JavaScript, JQuery και portfolio απαραί-
τητο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@carpetu2.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Oceanic Group of Companies ζητά 
Προγραμματιστή στην Πάτρα για τη δημιουργία 
εφαρμογής διαχείρισης ωραρίων προσωπικού. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχα projects. 
Βιογραφικά στο e-mail: andrianopouloum@
oceansec.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία πληρο-
φορικής που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ιατρικών εφαρμογών. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, με 
γνώση Αγγλικών-γνώσεις Visual Studio, VB.NET 
frameworks, SQL Server, Infragistics, ανάπτυξη 
web εφαρμογών, My SQL. E-mail: info@tms.
com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από τεχνική εταιρία 
για την ανάπτυξη λογισμικού, απόφοιτος πληρο-
φορικής. Επιθυμητή εμπειρία σε: MSSQL server 
και Php, Javascript, network administration. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr, 
τηλ: 210 6754310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ PHP Developers για μόνιμη αλλά και 
για free lance εργασία, για συμμετοχή σε απαιτη-
τικά έργα από Ελλάδα και χώρες της Ευρώπης. 
Βιογραφικά στο e-mail: hello@stix-digital.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για ανάπτυξη 
εφαρμογών windows και web. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@flexnet.gr, fax: 210 6004053. τηλ: 
210 6008744.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία κατασκευ-
ής λογισμικού με απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή 
Γερμανικών και εμπειρία στη Java. Βιογραφικά 
στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας Εντύπου με άριστη γνώση 
photoshop-illustrator-indesign-After effects και 
Web Designer. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία 
σε web design-motion graphix video, σχεδιασμό 
διαφημιστικών εντύπων και σύγχρονες σχεδι-
αστικές προτάσεις. E-mail και portfolio στο: 
cv@24hrsonline.eu.

LOOKING for an experienced Frontend Web 
Developer who has a passion for web design to 
join their display e-mail and affiliate marketing 
department. CVs: info@homemarkt.gr, tel: 2351 
235222.

COMPANY is looking for a high expert Mobile Apps 
Developer (ios-android-iphone, etc applications). 
Full or part time job for Greece and Qatar. CVs: 
management@cayeglobal.com, tel: 6941 544694.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής - Web 
Developer - εφαρμογών στη Θεσσαλονίκη. Άριστη 
γνώση php, html, jquery javascript, css, mysql, 
ajax. Επιθυμητές γνώσεις linux, webserver. Βιο-
γραφικά και portfolio στο e-mail: cv@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με γνώσεις Joomla 3 
Framework-Php-Mysql-XML parsing-Javascript-
Jquery-Css-Bootstrap. Θα εκτιμηθούν γνώσεις 
σε mobile apps-photoshop-social media. Μόνιμη 
απασχόληση σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία. Μισθός αναλόγως προσόντων. E-mail: 
jobs@totalmedia.gr.

H MEGASOFT ζητά Developers, C# Software 
Engineer ανώτερης ή ανώτατης σχολής με γνώσεις 
visual studio, studio 2008 και άνω, C# και MS 

SQL. Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα εκτιμη-
θεί. Ε-mail: info@megasoft.gr, κωδ: C#SE15.

TO ΚΕΝΤΡΟ ιδιαίτερων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Πληροφορικής για παράδοση 
ιδιαιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer-Συνεργάτης με 3ετή 
προϋπηρεσία προγραμματισμού για ανάπτυξη και 
συντήρηση εφαρμογών web. Απαραίτητα: άριστη 
γνώση PHP-MySql-javascript-jQuery-Front-
End-Development-CSS, Αγγλικά, εργατικότητα, 
εχεμύθεια, ανήσυχο πνεύμα. Ε-mail με πλήρες 
portfolio: jobslinks1@gmail.com, κωδ: Wsk.

LOOKING for Web Developer for project 
completion 2-3 weeks, website development 
from scratch, existing structure, developed either 
in drupal or in WordPress (customization needed), 
5-6 Main Pages and supporting database. Start: 
ASAP. CVs: elena.michail@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, Αναλυτές και 
Γραφίστες από εταιρία για πρακτική εξάσκη-
ση. Προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Τηλ: 6987 
174917, ώρες επικοινωνίας απογευματινές.

ΕΤΑΙΡIA πληροφορικής αναζητά Front-End Web 
Developers, με εμπειρία σε Javascript, HTML5, 
CSS, Jquery, PHP, mySQL. Επιθυμητά: Angular 
JS, Bootstrap. Βιογραφικά στο e-mail: careers@
agileteq.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer. Απαιτούμενα προσόντα: 
άριστη γνώση HTML, CSS,drupal, wordpress, 
Joomla, επικοινωνιακές ικανότητες-περιβάλ-
λον-χειρισμός-περισσότερα από ένα projects 
ταυτόχρονα. Πρόσθετα προσόντα: PHP, Asp, 
Javascript, Javascript, Frameworks, προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση. E-mail: info@loginet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές - Συνεργάτες 
για την υλοποίηση εργασιών πανεπιστημιακού 
επιπέδου με γνώσεις Java ή C++ ή C. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ergasiomania.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί Πληροφορικής με εξει-
δίκευση στο web developing. O ενδιαφερόμε-
νος θα πρέπει να γνωρίζει, PHP, Javascript, 
wordpress, Jumla. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ergasiomania.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer, Software Engineer για 
συνεργασία με Marketeer σε ανάπτυξη project. 
Εργατικός, self motivated με υψηλές φιλοδοξίες 
και ανήσυχο πνεύμα. Προσφέρονται τα αντίστοιχα. 
Βιογραφικά στο e-mail: retailer115@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Designer-Wordpress-Ceo και 
Google Adwords, HTML, CSS, JAVASCRIPT 
για τη διαχείριση server, απάτσι, MYSQL (VPS 
SERVER), επεξεργασία εικόνας (photoshop ή 
αντίστοιχο), e-mail, marketing, διαχείριση και 
δημιουργία facebook σελίδων. Τηλ: 210 5697152, 
6934 980820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από ανώνυμη τεχνική 
εταιρία, με εμπειρία στη διαχείριση Microsoft 
ACCESS ή και SQL server για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: baduvas@mesogeos.gr.

 

Γραφίστες-Διακόσμηση  
-Τέχνες-Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες - Διακοσμητές με μι-
κρό κεφάλαιο από αρχιτεκτονικό γραφείο, για 
δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Τηλ: 6974 284107, 
210 8032506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτων ή Διακοσμήτρια, με άριστη 
γνώση χρήσης autocad, κάτοχος διπλώματος 
οδήγησης ΙΧ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@homevent.gr, τηλ: 
210 9960693.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ Ηθοποιοί ζητούνται με μακριά μαλ-
λιά, γένια και χωρίς τατουάζ, για ταινία μεγάλου 
μήκους. 7 ημέρες γυρισμάτων. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: magikoskathreftis1@
gmail.com, τηλ: 6951 042285.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες - Φωτογράφοι για επε-
ξεργασία φωτογραφιών με τις σχετικές γνώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: vsfotografo1@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Φωτογράφοι για απασχό-
ληση εντός Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: 
vsfotografo1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σχεδιαστή Ρούχων, από εται-
ρία αντρικού casual ρούχου στον Κεραμεικό για 
δημιουργία συλλογής (total-look). Απαιτούμε-
να: προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια, καλή 
γνώση Illustrator-Αγγλικά. Ε-mail και artworks: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για παιδότοπο εντός γυμναστηρίου 
στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 2631201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστημα 
επιδιορθώσεων ρούχων στην Καλλιθέα. Τηλ: 
6947 138505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για μερική απασχόληση στην 
Κυψέλη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sotris.
gr, fax: 210 8231667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από Α.Ε. γραφικών τεχνών 
στη Μεταμόρφωση Αττικής. Άριστη γνώση της 
Adobe Suite, επιθυμητή γνώση webdesign και 
πτυχίο ΤΕΙ - γραφικών τεχνών. E-mail και portfolio 
στο: hr1graphicarts@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία, με γνώσεις 
γραφιστικής, σχεδιαστικού προγράμματος και 
γνώσεις διαχείρισης joomla. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυχαγωγοί για την παιδική κα-
τασκήνωση Τα Δελφίνια. Τηλ: 6931 182386, 
6978 126400.

Η FOOD FOR THOUGHT που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του συμβουλευτικού marketing, ζητά 
Graphic Designer με εμπειρία και εξειδίκευση στο 
σχεδιασμό συσκευασίας προϊόντων τροφίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@foodforthought.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, γραφιστικής, 
διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 4277292, 
κα Πετρουλά Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηθοποιός για εξάμηνη εργασία σε ξενο-
δοχειακές μονάδες. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: panagiotis_katsigiannis@
yahoo.gr, τηλ: 6940 581716, 2825 062664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ για άμεση 
συνεργασία-δημιουργία νέας πρωτοποριακής 
κολεξιόν παιδικών ρούχων, για διαθέση στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sorisoltd@gmail.com, τηλ: 210 5785326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για βραδινά στο Πέραμα. 
Τηλ: 6980 032015, 210 6846080.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζά-
κυνθο ζητούνται μαθητές ξενοδοχειακής τέχνης, 
τουριστικών σχολών (Ι.Ε.Κ) για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: stabulo1955@gmai.com, 
τηλ: 2351 027576, 2695 051830, 6982 926880.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζωγράφος για εικονογράφηση παι-
δικού βιβλίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
haroumenapaidia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ζωγράφοι από εταιρία, για εικο-
νογράφηση παιδικού παραμυθιού. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη με βασικές γνώσεις 
αργυροχρυσοχοΐας και σχεδίασης με πρόγραμμα 
Rhinogold CAD-CAM, για πλήρη απασχόληση, 
με καλή γνώση Αγγλικών στη Ρόδο. Τηλ: 6949 
196320, κος Αργύρης.

ΑΤΟΜΟ που ασχολείται με το τραγούδι ανα-
ζητά άτομα για κιθάρα-πλήκτρα (Drumachine), 
σκοπός η προετοιμασία-live. Να υπάρχει όρεξη 
και ελεύθερος χρόνος (χωρίς ρεπερτόριο) όποτε 
χρειάζονται παραπάνω πρόβες. Γαλάτσι. (Έντεχνο-
pop-ίσως και ελαφρολαϊκό). Τηλ: 6988 662734.

Η PRISMA GLASS ζητά Γραφίστα - Σχεδιαστή. 
Απαιτούμενα προσόντα: illustrator, photoshop, 
in design, προγράμματα φωτορεαλιστικών απει-
κονίσεων και δημιουργίας video και καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
c.papadimitriou@prismaglass.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες και Χορεύτριες για 
παμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μεροκάματο 
40€ και ποσοστά στα ποτά. Τηλ: 6977 661435.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές, Αναλυτές και 
Γραφίστες από εταιρία για πρακτική εξάσκη-
ση. Προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Τηλ: 6987 
174917, ώρες επικοινωνίας απογευματινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dj από cafe - bar στην Πετρούπολη, 
για Παρασκευή και Σάββατο. Ωράριο: 10:00 - 
13:00. Τηλ: 6948 311091.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτήτριες για παιδικά πάρτυ με δικό 
τους ΙΧ στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 6123761.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ζητά ευπαρουσίαστη νέα για ζωγρα-
φική. Ωράριο απασχόλησης: 14:00 - 22:00. Tηλ: 
210 3225208, ώρες επικοινωνίας: 20:00 - 23:00.

ΝΕΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ σχεδίου autocad εσωτερι-
κού και εξωτερικού χώρου ζητείται από τεχνική 
εταιρία στο Πόρτο Ράφτη. Τηλ: 6944 636376.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Φασονίστ για μαγιό. Τηλ: 
6945 344469.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια από εταιρία για τη δημι-
ουργία τυπωμάτων σε ρούχα, περιβάλλον mac. 
Άριστη γνώση των προγραμμάτων photoshop 
- illustrator και χρήση γραφίδας wacom. Ωρά-
ριο: 9:00-17:00. Fax: 211 1823430, τηλ: 210 
25898730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-Χειριστής CNC, από εταιρία 
ειδικών κατασκευών-εκθεσιακών περιπτέρων. 
Γνώσεις γραφιστικής και χειρισμού κοπτικών και 
εκτυπωτικών μηχανών και προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Μόνιμη απασχόληση. Ωράριο: 10:00-17:00, 
fax: 210 2460585, τηλ: 210 2221025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας νέος με εμπειρία για 
σχεδίαση autocad και εκτύπωση σχεδίων σε 
ψηφιακές εκτυπώσεις. Ωράριο: 09:00 - 16:00. 
Τηλ: 210 6833131, 210 6833131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Dj για νυχτερινό μαγαζί στη Ρόδο 
αποκλειστικά λάτιν μουσικής. Καλές αποδοχές 

και ασφάλιση. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: akouteri@gmail.com.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ζητούνται για αίθουσες εκδη-
λώσεων. Τριήμερη απασχόληση, μόνιμη συνερ-
γασία. Tηλ: 6945 545624, ώρες επικοινωνίας: 
12:00 - 18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για να εργαστούν ως Φωτο-
γράφοι σε αίθουσες δεξιώσεων. Παρέχονται: 
εκπαίδευση και εξοπλισμός. Τηλ: 6987 200043.

 

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ένταξη εσωτερικής θέ-
σης γραφείου, τηλεφωνικής επικοινωνίας από 
εμπορική εταιρία. Πλησίον ηλεκτρικού σταθμού 
Αμαρουσίου, 5θήμερο, 4ωρο, ευέλικτο ωράριο, 
πρωινό - απογευματινό, σταθερή μισθοδοσία. 
Τηλ: 6986 155896, 210 8020550.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Team Leaders, με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απασχόλη-
ση, ημιαπασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια. 
Αμοιβή 750€. Τηλ: 211 4113230.

ΤΗΛΕΠΩΛΗΤΡΙΕΣ έμπειρες ζητούνται με προϋ-
πηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, call center, στο 
Μαρούσι. 4ωρη ή 8ωρη απασχόληση. Παρέχεται 
σταθερή μισθοδοσία. Τηλ: 6986 155896, 210 
8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου με άπταιστα 
Γερμανικά (επίπεδο μητρικής γλώσσας) με άνετη 
επικοινωνιακή τηλεφωνική ικανότητα. Μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: sekretariat-1@
bvm-knowhow.de.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ Εμπορικός Αντιπρόσωπος, 
κορυφαίας εταιρίας παραγωγής και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας αξιολογεί υποψήφιους για 
πλήρη ή μερική απασχόληση σχετικά με καθυ-
στερήσεις πληρωμών. Τηλ: 211 2117310, fax: 
211 8004124.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά πεπειραμένη Τη-
λεφωνήτρια για μερική απασχόληση, με στόχο 
την εύρεση υποψήφιων πελατών. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, καλή χρήση Η/Υ και ευχέρεια 
στην επικοινωνία είναι απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο email: eth_asf15@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Εργασία 
μέσω Η/Υ από το χώρο τους. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις Η/Υ για εργασία 
μέσα από το χώρο τους. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με μεγάλες δυνατότητες 
ανάπτυξης πλήρους ή μερικής απασχόλησης που 
βασίζονται στην προσωπική προσπάθεια. Δραστηρι-
ότητα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ελεύθερο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη διαχείριση εισερχόμε-
νων κλήσεων-εξυπηρέτηση πελατών, γνώση του 
Microsoft Office. Καλή γνώση Αγγλικών-πολύ 
καλή γνώση χειρισμού Η/Υ-ευχέρεια στην επικοι-
νωνία. Εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών-πρωινή 
απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο)-απογευματινή 
απασχόληση (4ωρο). E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με ευχέρεια λόγου, 
για προώθηση κάρτας υγείας. Παρέχονται: ΙΚΑ-
υψηλά bonus-διαρκής εκπαίδευση-ασφάλιση-
άψογο περιβάλλον. Στο μετρό Δάφνης. E-mail: 
bmdafni@gmail.com, τηλ: 210 9853333, 6993 
037297. Υπεύθυνη κα Καλαβρού.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ Οδηγός στον Πειραιά ζητά 
Τηλεφωνήτριες, για τη στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου. 4ωρη εργασία με ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@polispages.gr, τηλ: 6975 105656, 
υπεύθυνος κος Τσικουδάκης.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άτομα Λυκειακής μόρφω-
σης για εργασία γραφείου. Προσφέρεται άριστο 
περιβάλλον εργασίας, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 
συνεχής εκπαίδευση για 5ήμερο. Βιογραφικά 
στο e-mail: proslipsitora@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
από εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό Πανόρμου), 
για το τμήμα των τηλεφωνικών πωλήσεων. 4ωρη 
πρωινή - απογευματινή απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 671311.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 άτομα για άμεση πρόσληψη από 
νεοσύστατη εταιρία, με εμπειρία σε τηλεφωνικό 
κέντρο. Πρωινή ή απογευματινή 5ήμερη εργασία. 
Σταθερός μισθός, ΙΚΑ εξέλιξη. Βιογραφικά στο 
e-mail: powercall54@gmail.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Εκπρόσωπο Τη-
λεφωνικής Ενημέρωσης για μερική απασχόλη-
ση, με στόχο την εύρεση υποψηφίων πελατών. 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, καλή χρήση Η/Υ 
και ευχέρεια στην επικοινωνία είναι απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: eth_asf15@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
συνέχεια στη σελ. 30



Η Athinais Hotel ζητά:
Μάγειρα Β’ - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα  
και εστιατόρια 3*/4*. 
•Άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής  
και ασφάλειας. 
•Έως 40 ετών. 
•Προσαρμοστικότητα, επαγγελματισμό  

και ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας). 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων. 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
Παρακαλώ τα βιογραφικά να στέλνονται  
στο e-mail: hr@athinaishotel.gr

H BIG SOLAR LED AE Θυγατρική της BIG SOLAR ΑE ζητεί να προσλάβει:

Sales Representatives  
με έδρα τoν Ασπρόπυργο Αττικής

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Δυναμισμός, άριστη διαπραγματευτική ικανότητα, άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός  
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ε.Ι.Χ   
Αν έχετε όρεξη για δουλειά και θέλετε να κάνετε καριέρα σε ένα δυναμικό και διαρκώς  
αναπτυσσόμενο όμιλο, τότε είστε οι ιδανικοί/ες υποψήφιοι/εs.

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

Η DR ELECTRONICS, μία από τις πλέον καθιερωμένες εταιρείες ηλεκτρονικών προϊόντων ασύρματης 
επικοινωνίας, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο με Ειδίκευση στο SEO & Internet Marketing 
Part Time 4ωρο-5μερο - Γλυφάδα

Υπεύθυνο να αναλάβει την 
ψηφιακή προβολή S.E.O. 
(MAGENTO), Google Adwords, 
Facebook.

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/η 
κάτοχος της θέσης αναπτύσσει 
και να έχει γνώση και εμπειρία 
ώστε να αναλάβει  
την ψηφιακή προβολή της 
επιχείρησής μας στα Google 
Adwords και Facebook.

Επίσης να αναλάβει το SEO  
της ιστοσελίδας μας www.
drele.com το οποίο είναι  
κατασκευασμένο σε MAGENTO. 
Απαραίτητο να υπάρχει  
εμπειρία σε MAGENTO. 

Ο ιδανικός υποψήφιος  
γι’ αυτή την προκλητική θέση 
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρίας. 
•Άριστη γνώση Google 
Adwords. 
•Άριστη γνώση SEO  
σε MAGENTO. 
•Άριστη γνώση Facebook 
promotion and marketing. 
•Σημαντική εξοικείωση  
στο χώρο της τεχνολογίας. 
•Δημιουργικό και καινοτομικό 
τρόπο σκέψης, φιλοδοξία  
και αποφασιστικότητα. 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα 
διαχείρισης πιεστικών  
επαγγελματικών καταστάσεων. 

•Άριστη χρήση της Αγγλικής 
γλώσσας (Proficiency).

Η DR ELECTRONICS προσφέρει 
ένα ανταγωνιστικό σύνολο  
αμοιβών και ανταμοιβών,  
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, 
συνθήκες που ενισχύουν τη  
γνώση και ευκαιρίες εξέλιξης  
στο πλαίσιο μίας αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο των  
ηλεκτρονικών συστημάτων.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισ-
σότερες πληροφορίες για τις δρα-
στηριότητές μας στην ιστοσελίδα: 
www.drele.com. Παρακαλούμε να 
αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο e-mail: info@drele.com

Senior Software Engineer 
Athens, Attiki, Greece - R&D

Description: On the behalf of our client; a US based 
company, Owiwi is seeking a talented individual 
for the position of senior software engineer. Our 
client develops revolutionary material handling 
automation solutions based on the use of robotic 
technologies which enhance the efficiency of supply 
chain processes; focusing on the e-commerce global 
market.

Job description: 
As a senior software engineer in our client’s 
R&D team you will: 
•Transfer knowhow and significantly contribute 
to the architecture, design, and development 
of complex software for products related to 
robotics applications, automation systems,  
and web services / applications 
•Participate and play key role in the 
development of scalable and highly available 
systems 
•Deliver an entire system component  
or an application by participating  
in a multidisciplinary R&D team 
•Compose high quality technical specifications, 
reports, and documentation 
•Use collaboration and versioning tools  
(eg. Jira, Wikis, Git) for development, reporting, 
documentation, and issue tracking  
Requirements: 
Essential knowledge, skills, and experience: 
•MS (or equivalent) in software engineering or 
related fields (eg. CS, CE, EE) 
•Excellent written and oral communication skills 
both in Greek and English 
•5+ years of software engineering industrial 
experience and / or extensive software 
engineering experience in successful open 
source projects 
•Proficiency in developing multithreaded OOP 
software in C++11 / Java in a Linux environment 
•Significant experience with source control, 
code reviews, and bug tracking systems 
•Thorough understanding of networking 
protocols and technologies 
•Significant experience in database design  
and implementation 

•Experience in service-oriented software 
development 
•Experience in automated build and test  
and / or test driven development 
•Experience with large scale distributed 
systems and / or parallel processing  
Desired knowledge, skills, and experience: 
•Familiarity with AI related topics, algorithmic 
modeling and optimization 
•Familiarity with J2EE, ORM frameworks  
(e.g. Hibernate, ODB), SOA 
•Experience in simulation development  
in 3D graphics frameworks 
•Experience in GUI development  
Candidate profile: 
•Strong ability and self-motivation to 
resolve complex issues in creative, efficient, 
and effective ways as part of a team or 
independently where necessary 
•Desire and energy to work in an intellectually 
demanding, fast paced environment 
•Flexible and able to rapidly adapt to change 
•Good communication skills and a team first 
mentality 
•Commitment and high engagement towards  
the values and mission of the company 
•High self-esteem and high-achieving 
personality 
•Sociable personality with good interpersonal 
skills 
•Positive attitude and ability to perform 
efficiently under pressure
Benefits: Our client offers a competitive salary with 
benefits, based on the candidate’s qualifications and 
skills. By joining their team you will be a part of a 
stimulating and highly skilled team operating in a 
motivating environment which values creativity and 
intelligence. They offer personal career development 
opportunities and provide a non-conventional and 
unique working setting featuring amongst other 
things; a recreational break area.

Join them to be part of their success!  
Send your CV to the following e-mail: 
athdova@owiwi.gr

Sales Executive – Amanzoe 
(Code: SE_04022015)

Job description: Our property on the Peloponnese in Greece, captivates its guests from the first moment. 
From architecture to food, from spa to lush olive tree gardens, from wellness to concierge and most 
importantly service, Amanzoe is more than just a resort, it is a place beyond luxury.
Take advantage of a chance to be part of this opportunity. Join our family at Amanzoe as a sales executive 
to serve the needs of the business, our guests and our colleagues by supporting all sales activities for 
the hotel. 
At Aman, we are proud to represent our hotel and our country to guests from all over the world. We 
treat our guests and our colleagues with respect, and work hard together to deliver the highest quality 
of service to all. You will promote the desired work culture around the core values of integrity, respect, 
loyalty, communication, empowerment & ‘The Philosophy’ of Amanresorts and the brand ethos. 
The ideal candidate will be working closely with regional sales and on-property colleagues, to effectively 
handle all sales and sales administration duties for the property.
This role is based at our Amanzoe in the greater Porto Heli Area - Greece. While we are open to applications 
from international candidates, we ask that you already possess the right to live and work in Greece without 
the need for a company-supported work permit.
Main duties and responsibilities: 
•Ensure that you fully understand the business strategy and positioning of the Aman brand, and that 
you are able to effectively articulate this positioning in the marketplace. This is a responsibility of all 
sales professionals, regardless of their responsibility level. 
•Maintain a personal up-to-date knowledge on all Amanzoe product and service offerings,  
and the products, services, rates and new developments of key competitors. 
•Support the development of new business contacts: Destination management companies.  
Maintain detailed information on the potential revenues from these accounts. 
•Coordinate and participate in trade and press familiarization trips, site inspections,  
sales trips and roadshows as required to meet the sales targets of the hotel. 
•Train travel agents in the offering and detail of the property, via webinars. 
•Liaise effectively with all operational colleagues, providing support and information to ensure 
accurate delivery of our promise. Be the ‘go to’ person for all matters related to sales, marketing, 
distribution and rates for all hotel colleagues. 
•Drive opportunities to upsell and cross-sell Aman properties. 
•Maintain a full working knowledge of the IT support tools used in the world of sales today,  
including SalesForce and Opera 
•Assist in establishing and maintaining client databases, and using those databases in promotions  
and marketing campaigns. 
•Provide all assistance to guests and clients in a proactive, professional and friendly manner. 
•Ensure that all paperwork associated with the work of the department is processed quickly  
and efficiently, including letters, emails, contracts and reports. 
•Take responsibility for your own professional development including strong financial literacy and 
negotiation skills, and strong face-to-face selling skills needed to become a future sales leader for Aman.
What we look for in our people: Aman looks for people who have a deep understanding of the needs 
and desires of the 21st century luxury consumer, and who know how to craft and deliver products and 
services that will appeal to this group.
In addition, the highest performing individuals in our group all display the following common 
characteristics: 
•They are values-driven and choose to belong to a values-based group. Therefore they respect  
and adhere to our ethical standards, and they adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work. 
•They are excellent communicators and so can cross-functional boundaries. 
•They are highly intelligent, highly competitive, highly detail-oriented, but low-ego. 
•They have a strong instinct to collaborate with others, to look after the interests of our company,  
our guests, and our colleagues.  
Desired skills and experience: 
•A recent graduate degree, or equivalent  
in hotel or business school/university. 
•Fluent written and verbal ability in Greek and English. Other languages are desirable, but not essential 
•Microsoft Word, Excel, PowerPoint to an advanced level. 
•Direct knowledge of social media channels in regular business use.
To be considered for this position, please send your CV by Wednesday, April 29th.
Company description: Aman manages and markets small top-end luxury resorts worldwide. Each resort 
offers a guest experience that is intimate and discreet while providing the highest level of service. Each resort 
and setting is unique, but certain elements characterise all of them – a beautiful natural location, outstanding 
facilities, exceptional service and a small number of rooms to ensure exclusivity and privacy.
Since 1988, when flagship Amanpuri opened in Phuket, Thailand, Amanresorts has established a further 
25 resorts in Bhutan, Cambodia, China, France, Greece, India, Indonesia, Italy, Laos, Montenegro, Morocco, 
the Philippines, Sri Lanka, Turkey, the Turks and Caicos Islands, the United States of America and Vietnam.
Amanresorts was proud to win travel & leisure’s Award as “Top Hotel Brand 2014”. Embarking on a new 
and exciting phase of growth in 2014, Aman continues to relish the exploration of new destinations and 
markets, and seeks talented and experienced people to join the team.
Send your CV to the following e-mail: amanzoe.recruitment@amanresorts.com, website: www.amanresorts.com



Τρίτη 28 Απριλίου 201530

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

τηλεπωλήσεων, ζητά 10 Τηλεφωνητές /τριες 
για απογευματινή εργασία. Πενθήμερη, στο 
τμήμα κινητής τηλεφωνίας. Απαιτούνται: άνεση 
λόγου-δυναμικότητα-διάθεση για εργασία-συ-
νέπεια. Παρέχεται: άμεση πρόσληψη-σταθερός 
μισθός-σταδιακή αύξηση. Ωράριο: 17:00-21:00. 
Tηλ: 211 8804314.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από επίση-
μο συνεργάτη της Wind, στο τμήμα κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Απαραίτητα προσόντα: 
Ευχέρεια λόγου-επικοινωνιακός χαρακτήρας-
συνέπεια-υπευθυνότητα. Παρέχοντα: ασφάλεια, 
4 ωρο και εκπαίδευση. Πλησίον μετρό Συγγρού-
Φιξ. Τηλ: 211 8804310.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
αναζητά Υπεύθυνο /η τμήματος εξυπηρέτησης. 
Απόφοιτος Λυκείου και άνω, προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση τουλάχιστον δυο (2) χρόνια, 
καλή γνώση Γαλλικών και Αγγλικών. E-mail: 
kchatzipetrou@icap.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά 8 άτομα για το 
τμήμα εξερχόμενων κλήσεων. Προσφέρεται μι-
σθός, σταθερό ΙΚΑ και πριμ. Βιογραφικά στο 
e-mail: powercall54@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά άμεσα φοιτητές /τριες για 
ολιγόωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία γραφεί-
ου. Παρέχεται σταθερός μισθός ΙΚΑ, πενθήμερο. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο telemarketing 
- τηλεφωνικές πωλήσεις προϊόντων, με κέρδη επί 
των πωλήσεων. Ελεύθερο ωράριο και εργασία 
από το σπίτι. Τηλ: 210 8696797.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική εργασία με 
ευχέρεια λόγου. Αποτελεσματική ικανότητα δι-
αχείρισης Η/Υ και internet, επαγγελματισμός. 
Προηγούμενη εμπειρία απαραιτήτως, 4ωρη-8ωρη 
εργασία. Τηλ: 210 8696795.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τηλεφωνική εργασία 
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. Ευφρά-
δεια λόγου, επαγγελματισμός και προηγούμενη 
εμπειρία απαραίτητη. Γνώση H/Y και internet, 
πρωινή-απογευματινή απασχόληση 4ωρη ή 8ωρη. 
Τηλ: 210 8696790.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, για Γραμματειακή - τηλεφωνική 
υποστήριξη. Μερική απασχόληση, πρωί ή από-
γευμα, διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου-
ανάπτυξη νέου πελατολογίου, άριστη γνώση Η/Υ 
και γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
kchatzi@hol.gr.

AGENT (Πωλητές) με πείρα ή χωρίς ζητούνται 
από μεγάλη εταιρία σταθερής τηλεφωνίας και 
για κάρτα υγείας, σε άψογο περιβάλλον, βραδινό, 
απογευματινό, 5ωρο - 4ωρο. Αμοιβή 300€. Τηλ: 
6948 500510, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Τηλεφωνήτριες, από την 
κάρτα υγείας Prolife στα γραφεία της Θεσσαλο-
νίκης. Παρέχονται: ένσημα, υψηλός μισθός και 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@prolife-
page.com, τηλ: 6983 222222, κος Πασχαλίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα για πρωινή ή 
απογευματινή εργασία. Θα προτιμηθούν άτομα 
με βασικές γνώσεις Η/Υ. Μόνο σοβαρές προτά-
σεις από άτομα εργατικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
evresiergasias@yahoo.com, τηλ: 6972 460180.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στην τηλεφωνική επικοινωνία 
ζητούνται για άμεση πρόσληψη για πλήρη ή μερική 
απασχόληση για πρωινό ή απογευματινό ωράριο 
για ενημέρωση σε προγράμματα μεγάλου παρόχου 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ή ενημέρωση 
σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας. Παρέχεται 
βασικός μισθός, ασφάλιση και όλα τα νόμιμα 
επιδόματα. Μισθός 750€. Τηλ: 211 4113170.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Team Leader για το τμήμα των 
τηλεφωνικών πωλήσεων. Αντίστοιχη προϋπηρεσία 
2 ετών τουλάχιστον. Δίνεται σταθερός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από κατασκευαστική εταιρία 
Aerostop για τα νέα της τμήματα: εμπορικό, πα-
ραγγελιών, τηλεφωνικό κέντρο, υποδοχή. Άμεση 
πρόσληψη, πρωινά ή απογευματινά ωράρια, στα-
θερός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6944 219327.

Η HOMEMARKT αναζητά άτομο για τη στελέχωση 
του call center executive, που θα επικοινωνεί με 
τους πελάτες και θα αναγνωρίζει τις αγοραστικές 
τους ανάγκες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματειακή Υποστήριξη. 
Μερική απασχόληση, πρωί ή απόγευμα και δια-
χείριση υφιστάμενου πελατολογίου, ανάπτυξη 
νέου πελατολογίου, άριστη γνώση Η/Υ, άριστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
xatzi81@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα από νεοσύστατο κέντρο 
τηλεφωνικών πωλήσεων. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός-χωρίς ποσοστά, με ασφάλιση και bonus-
ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και με ευελιξία 
ωραρίου. Τηλ: 211 1026511.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητούνται 10 άτομα για 
εργασία σε τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση πρόσλη-
ψη, σταθερός μισθός, ΙΚΑ. Απαραίτητα με κινητό 
τηλέφωνο. Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@
yahoo.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία πλησίον μετρό Δουκίσσης 
Πλακεντίας ζητεί 2 άτομα για διαχείριση πελατών. 
Ασφάλεια, μισθός, εξέλιξη. Τηλ: 210 6984281, 
κα Βασιλείου. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιατρικών παροχών υγείας 
ζητεί 8 άτομα για να καλυφθούν τα νέα της 
γραφεία, για επιβεβαίωση, καταχώρηση, λήψη 
παραγγελιών, αποθήκη. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. 
Τηλ: 6930 230295.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα ζητεί 6 
άτομα ως Υπάλληλους Γραφείου για τμήματα 
διαχείρισης, τηλεφωνικού κέντρου, εμπορικό, 
παραγγελιών, οικονομικό, δημοσίων σχέσεων. 
Σταθερός μισθός, ασφάλιση. 8ωρο,4ωρο. Δεκτοί 
φοιτητές, συνταξιούχοι. Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία, τίμια, αξιόπιστη 
με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις: συ-
νεργασία, όρεξη για δουλειά, εκπαιδεύσιμα με 
ήθος, και εντός Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
arxigos01@yahoo.gr, τηλ: 6945 675759, κος 
Νικόλαος Πετρώτος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών 
από μεταφορική εταιρία. Επικοινωνιακός, οργα-
νωτικός χαρακτήρας, με καλή διαχείριση προφο-
ρικού και γραπτού λόγου και γνώση Ms Office. 
Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 11ετή εμπειρία ζητά Τηλεφωνητές 
/τριες για προώθηση σταθερής και κινητής τηλε-
φωνίας. Πολύ καλός μισθός ένσημα και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: thess@pbs.com.gr, τηλ: 
2310 49150. 2310 49600.

 

Προωθητές-Merchandisers  
-Πωλήσεις Ex-Van
Η ELPECO FOOD MANAGERS, αντιπρόσωποι 
και διανομείς τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα, 
αναζητούν Εξωτερικό Πωλητή - Πωλητή Τροφίμων 
(HO.RE.CA) με εμπειρία σε πωλήσεις τροφίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: elpeco01@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων με άνεση στην επικοινωνία 
ζητούνται για πώληση και προώθηση προϊόντων 
στριφτού τσιγάρου σε περίπτερα και ψιλικά. Τηλ: 
210 5201911.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητά επαγγελματίες 
Εξωτερικούς Συνεργάτες από όλη την Ελλάδα, για 
την προώθηση πακέτου τηλεφωνίας και internet, 
που απευθύνεται αποκλειστικά σε τουριστικούς 
χώρους. Υψηλές αμοιβές με ποσοστά. E-mail: 
onecom111@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με εμπειρία, από γνωστή 
εισαγωγική εταιρία στην Καβάλα. Ελεύθεροι συ-
νεργάτες από τη Θάσο για πώληση προϊόντων σε 
τουριστικά καταστήματα/ενοικιαζόμενα δωμάτια. 
Αμοιβή με ποσοστά-bonus. Απαραίτητη η κατοχή 
αυτοκινήτου. Τηλ: 6979 917677, κος Κάλφας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση. Δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι, βασικές γνώσεις internet 
απαραίτητες. Τηλ: 6948 343151, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-22:00.

Η ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ εταιρία 14 music αναζητά 
Συνεργάτη για το τμήμα promotion δισκογρα-
φικής. Προηγούμενη εμπειρία θα συνεκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@14music.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση διαφημιστικού 
υλικού σε μαγαζιά και επιχειρήσεις σε όλη την 
Αττική. Υψηλές αποδοχές, μισθός, bonus. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@real4ucard.gr, τηλ: 
210 9228012.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφοδοσίας σε χώρους εστίασης ζητά 
Εξωτερική Πωλήτρια. Παρέχεται αυτοκίνητο, 
μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cosmosfood.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία πωλήσεων, για λογαριασμό με-
γάλης εταιρίας τηλεφωνίας, ζητά νέες Promoters, 
με σκοπό την προώθηση πακέτων καρτοκινητής 
τηλεφωνίας σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή των 
Ιωαννίνων. Ε-mail: hrpromotion@connectphone.
gr, τηλ: 210 3628993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την προώθηση δι-
αδικτυακού πολυοδηγού για το Νομό Βοιωτίας. 
Τηλ: 6908 258668, 211 7509891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Εξωτερικός Πωλητής, επικοινω-
νιακός, δραστήριος, με εμπειρία, για εξωτερικές 
πωλήσεις - προώθηση νέων πρωτοποριακών 
χυμών στην Αττική. Απαραίτητα: κάτοχος μηχανής, 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@worldcapital.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με θέληση και όρεξη 
για δουλειά, για εργασία στην περιοχή τους και 
προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών συνεταιρισμού. 
Άμεσο ξεκίνημα, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6939 
678127, 211 7509891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης /τρια, για παροχές υπη-
ρεσιών. Τηλ: 6975 128648.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, να εργαστούν ως Επόπτες 
Δικτύου, στον τομέα, υγείας, διατροφής, σε μία τα-
χύτατα, αναπτυσσόμενη, αξιόπιστη διεθνή εταιρία. 
Ανάπτυξη μέσα από μια επιχειρηματική ευκαιρία. 
Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες έως 30 Απριλίου για 
μόνιμη, άμεση και στηριζόμενη συνεργασία (από 
μεγάλη εταιρία) με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και 
προϊόντα στους πιο αναπτυσσόμενους τομείς της 
αγοράς. Τηλ: 6944 727748.

O ΔΙΑΥΛΟΣ Ασφαλιστικά-Μεσιτικά-Ενεργειακοί 
Σύμβουλοι αναζητά άτομα για εξωτερικές πω-
λήσεις και marketing για το τμήμα ενέργειας. 
Παρέχεται μισθός, προμήθεια, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: diavlos.energy@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Προωθητές προϊόντων 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, από εταιρία 
στο χώρο της υγείας, άσκησης, διατροφής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από όλους τους κλάδους 
επαγγελμάτων για ανάπτυξη στο χώρο των πω-
λήσεων προϊόντων διατροφής. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτες από ιδιόκτητη επιχεί-
ρηση στη Θεσσαλονίκη για το τμήμα πωλήσεων 
και για το τμήμα προώθησης προϊόντων μέσω 
τηλεφώνου ή σε εξωτερικούς χώρους. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη θέσεων στο 
τμήμα προώθησης και πώλησης κοινωνικών 
εντύπων στον Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Κα-
θημερινή πληρωμή-υψηλές αμοιβές-ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: Πειραιά: 6909 947530, Θεσσα-
λονίκης: 6955 399591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός-Πωλητής για ex van, πώληση 
σε κριτσινοκούλουρα παραγωγής μας. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Τηλ: 210 9938158.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες, για την 
προώθηση φυτικών προϊόντων διατροφής και 
ομορφιάς. Εργασία από το σπίτι και προσωπικό 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ευπαρουσίαστες για Promotion 
- Delivery και για παρασκευή sandwich. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: topintzisl@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την εταιρία Grama στον 
τομέα του Visual Merchandising στη Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για promotion εταιρίας τηλεπι-
κοινωνιών, σε εξωτερικούς χώρους στη Λάρισα. 
Παρέχονται: βασικός μισθός και bonus. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrpromotion@connectphone.
gr, τηλ: 210 3628993.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
εισαγωγών-εξαγωγών και συμπληρωμάτων 
διατροφής-καφέ σε κόκκους-super slim, green 
coffee ζητά άτομα για την κάλυψη νέων θέσεων 
στα τμήματα: Εμπορικό-τηλεοπτικό-τηλεφωνικό 
κέντρο-ρεσεψιόν-γραμματεία. Πρωινά και απο-
γευματινά ωράρια. Τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Εξωτερικός Πωλητής για πωλήσεις 
στο χώρο των καταστημάτων εστίασης. Προμήθεια 
επί των πωλήσεων. Καλό θα είναι ο υποψήφιος 
να ασχολείται και με άλλα προϊόντα. Βιογραφικά 
στο e-mail: petros.kourtian@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες, για πρωινή 
εργασία και προώθηση αρωμάτων στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 6985 958238.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες, για εργασία και 
προώθηση αρωμάτων στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ: 6974 107979, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Πωλητές /τριες με εμπειρία σε 
πωλήσεις-προωθήσεις και οργανωτικές ικα-
νότητες δικτύων πωλήσεων, για συνεργασία 
από εμπορική εταιρία. Αμοιβή βάση προσωπικής 
εργασίας επί των πωλήσεων με κέρδος 40%. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση κοινωνικών 
εντύπων. Ευέλικτο ωράριο, καθημερινή πληρωμή 
και υψηλές αμοιβές. Τηλ: 6942 279779, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00 - 15:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 5 Promoters και 
Πωλήτριες με καλή εμφάνιση και άνεση στην 
επικοινωνία. Μισθός και bonus. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@webtvcosmos.
com, κωδ: ΚΘ 4.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο χώρο του 
δικτυακού marketing για ανάπτυξη εμπορικού 
δικτύου σε επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς 
προϊόν. Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@
hotmai.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με σπουδές και προϋπηρεσία στην επικοινωνία 
- δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, ασφάλιση 
και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤEIΤΑΙ Συνεργάτης από διεθνής ομάδα 
marketing που επεκτείνεται πανελλαδικά με 
εμπειρία στις πωλήσεις και στις δημόσιες 
σχέσεις. Τηλ: 6944 727748.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα νέο /α 
κάτοικο Αττικής για προώθηση καρτοκινητής 
σε σχολές. Εργασία 6ωρη, πενθήμερη, μισθός, 
ασφάλιση και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
lolis@chapter5.gr, τηλ: 210 9525840.

ΤΕΧΝΙΚΗ εμπορική εταιρία πλοίων με έδρα τον 
Πειραιά ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη - Πωλητή. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος δελτίου πα-
ροχής υπηρεσιών, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@marvelltd.gr, fax: 210 4637030.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 9 Συνεργάτες με εμπειρία στις πωλή-
σεις (κλασσικό - ηλεκτρονικό εμπόριο) ή δημόσιες 
σχέσεις. Επικοινωνιακός και διδάξιμος, για εταιρία 
marketing. Προμήθεια 90% και bonus. Δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 211 8004695, 6972 194761. 

 

Στελέχη Λιανικής Πώλησης  
-Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη - Πωλήτρια, για 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στη Θεσσαλονίκη 
στο Λαγκαδά. Μισθός ικανοποιητικός με ένσημα. 
Τηλ: 6955 464220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Καταστήματος από την εταιρία 
παγωμένου γιαουρτιού My Yoghurt στη Θεσσαλο-
νίκη (κέντρο και εμπορικό κέντρο One Salonica). 
Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - Υπεύθυνη Καταστήματος Μikoshop, 
με προϋπηρεσία από το Skiathos Princess Hotel, 
για εργασία σεζόν στη Σκιάθο, σε κατάστημα με 
ρούχα. Αγγλικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: miko_dt@yahoo.gr, τηλ: 6973 430005.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας στο Αιγάλεω 
ζητά Υπάλληλο νέα /ο με προϋπηρεσία στην τη-
λεφωνία. Άριστη επικοινωνιακή και διαπραγμα-
τευτική ικανότητα, γνώση Η/Υ, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, Αγγλικά. Ικανο-
ποιητικές αποδοχές, ασφάλιση, bonus. E-mail: 
cosmoaigaleo@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία σε γυναι-
κεία βραδινά - αμπιγιέ ενδύματα, από κατάστημα 
ενδυμάτων. Μόνιμη εργασία, περιοχές Χαλάνδρι, 
Αμπελόκηποι. Τηλ: 210 6996486.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για κατάστημα γυναικείων εν-
δυμάτων, εμφανίσιμες, χαμογελαστές, με όρεξη 
για δουλειά, ως Πωλήτριες για δειγματισμό S/Μ, 
χωρίς εμπειρία. Περιοχή Άγιος Ελευθέριος. Τηλ: 
6931 702090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία στην παρασκευή 
καφέ, για πλήρη απασχόληση σε αρτοζαχαροπλα-
στείο - καφέ στο Γουδί. Ωράριο: 09:00-14:00. 
Τηλ: 6945 819730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, για κατάστημα στην 
Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης στην παραλία Βρα-
σνών, με είδη λαϊκής τέχνης και τουριστικά είδη. 
E-mail: nikosderv@yahoo.gr. Τηλ: 6909 426351, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-22:00.

ALL DAY Cafe - Wine - Restaurant ζητά Υπεύθυνο 
Καταστήματος Εστίασης. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής Καταστήματος, με 
γνώσεις στην πώληση ηλεκτρικών εργαλείων 
και δομικών προϊόντων, από εμπορική επιχείρη-
ση με έδρα τον Ταύρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@vioper.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος καλλυντικών, 
με καλή γνώση κοσμετολογίας και προϋπηρεσία 
στο χώρο. Περιοχή Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tvcosmetics.com.

ΤΥΡΟΠΙΤΑΔΙΚΟ στην Άνω Γλυφάδα, ζητεί νέα 
ως Πωλήτρια σε σάντουιτς - cafe. Τηλ: 6972 
336271, 210 9631840, 6972 336172.

ΝΕΟΙ /ΕΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ /ΕΣ, έμπειροι /ες, ζητού-
νται για μόνιμη εργασία σε πρατήριο καυσίμων. 
Περιοχή Παλλήνης. Τηλ: 210 6038770.

ΝΕΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ, επικοινωνιακές, με πολύ 
καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών, ζητούνται για κα-
ταστήματα internet cafe στην Αθήνα. Ωράριο: 
11:00-18:00 Τηλ: 6981 279545.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες Πωλήτριες Λια-
νικής, από κατάστημα επώνυμων ενδυμάτων στα 
Χανιά. Καλή γνώση του χώρου της μόδας και 
επικοινωνιακό χάρισμα. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: kretafashion@cha.fothnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με γνώσεις ξένης /ες 
γλώσσας σε νησί. Παρέχεται μισθός, σπίτι και 
φαγητό. Τηλ: 6951 472178, ώρες επικοινωνίας 
μετά τις 12:00 πμ, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Γυαλιών Ηλίου από 
αλυσίδα οπτικών. Απαιτείται: προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις και άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@optical.gr. Θα απαντήσουμε θετικά 
για interview μέχρι τέλος Απριλίου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστημα παραδο-
σιακών κρητικών προϊόντων στο Ρέθυμνο Κρήτης. 
Απαραίτητη γνώση Ρώσικων και Αγγλικών. Προ-
ϋπηρεσία θα ληφθεί υπόψη. Τηλ: 28310 23336, 
ώρες επικοινωνίας πρωινές 9:00 - 15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεταλλικών νερών - χυμών και προϊό-
ντων delicatessen ζητά Πωλητή /τρια για Αττική 
με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
capost.status@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με εμπειρία σε κατάστημα 
αρτοποιΐας - ζαχαροπλαστικής από κεντρικό κα-

τάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά με την ένδειξη 
ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστεία σε 
Βύρωνα και Γλυφάδα. Απαραίτητα προσόντα: 
πολύ καλά Αγγλικά, εμπειρία σε παρόμοιο τομέα 
ή και κατάστημα. Βιογραφικά στo e-mail: alexa.
anastasiou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με γνώσεις φωτογραφί-
ας, Αγγλικών Η/Υ, και έμπειρος, για κατάστημα 
φωτογραφικών στο κέντρο της Αθήνας. Ωράριο 
καταστημάτων. Τηλ: 210 3231354, 210 3231355.

ΖΗΤOYNTAI άμεσα Πωλητές /τριες, σε πολυχώρο 
εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ως Υπεύθυνος για τα οπτικά 
καταστήματα optikonxpress. Τηλ: 6972 916444, 
κος Δημητριάδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για τα οπτικά καταστήματα 
Optikonxpress στην Παύλου Μελά κέντρο και 
Μακεδονία Παλλάς. Γνώση γραφιστικής και Η/Υ 
για μερική απασχόληση. Τηλ: 6972 916444, κος 
Δημητριάδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με δυνατότητα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας-πρακτικής άσκησης, σε 
κατάστημα τύπου delicatessen στο Κολωνάκι. 
Η υποψήφια θα εκπαιδευτεί και θα απασχοληθεί 
στην εξυπηρέτηση πελατών και στις πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@stazeimeli.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Επίπλων από μεγάλη 
εταιρία κατασκευής και εμπορίας επίπλων, για 
το κατάστημά της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ, Αγγλικών. Προϋπηρεσία επιθυμητή, 
άμεση εργασία, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: response.dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια-Διακοσμητής /τρια, 
από μεγάλη εταιρία κατασκευής και εμπορίας 
επίπλων. Προϋπηρεσία 3 ετών επιθυμητή. Απα-
ραίτητα Αγγλικά και γνώση χρήσης Η/Υ, άμεση 
εργασία, ικανοποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: response.dpt@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης πεπειραμένος /η, από 
εμπορική επιχείρηση για πλήρης απασχόληση. 
Ωράριο: 17:00 - 15:00. Τηλ: 210 2138660.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από κατάστημα δερ-
μάτινων ειδών σε τουριστική περιοχή. Ξένες 
γλώσσες, μισθός συζητήσιμος. Ωράριο: 11:00 
- 20:00. Τηλ: 6946 951746, 210 3249590.

ΑΛΥΣΙΔΑ καθαριστηρίων γνωστή ζητά νέα 
Υπάλληλο για το κατάστημά της στη Λυκόβρυ-
ση. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο. Τηλ: 
6980 032269.

ΑΛΥΣΙΔΑ αρτοποιείων ζητά Πωλήτριες με γνώ-
σεις cafe στην Κηφισιά. Ωράριο: 10:00-15:00, 
18:00-21:00. Τηλ: 210 8073350, 6973 770710.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής πεπειραμένος στον κλάδο 
των pet shop. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιο-
γραφικά στο e-mail: petshopmrzoo@gmail.com, 
τηλ: 210 3216727.

Στελέχη Πωλήσεων B2B  
-Μηχανικοί Πωλήσεων
ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων με άνεση στην επικοινωνία 
ζητούνται για πώληση και προώθηση προϊόντων 
στριφτού τσιγάρου σε περίπτερα και ψιλικά. Τηλ: 
210 5201911.

ΠΩΛΗΤΗΣ δυναμικός με ευχέρεια λόγου, επικοι-
νωνιακός και με προϋπηρεσία σε πωλήσεις προ-
ϊόντων από εταιρία χονδρικής οπωροκηπευτικών 
κεντρική λαχαναγορά - Ρέντης. H/Y απαραίτητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: ts_marianna@yahoo.
gr, τηλ: 6987 787937.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με σπουδές και προϋπηρεσία στην επικοινωνία 
- δημόσιες σχέσεις. Παροχές: μισθός, ασφάλιση 
και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εισαγωγική εταιρία με έδρα την 
Καβάλα ζητείται έμπειρος/η Πωλητής/τρια από 
Χαλκιδική για πώληση προϊόντων σε τουριστικά 
καταστήματα/ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Χαλκι-
δική. Αμοιβή ικανοποιητική. Ποσοστά συν bonus. 
E-mail: koyros02@otenet.gr, τηλ: 6979 917677, 
κος Κάλφας.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εισαγωγική εταιρία με έδρα την 
Καβάλα ζητείται έμπειρος/η Πωλητής/τρια για 
πώληση προϊόντων σε τουριστικά καταστήματα/
ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Θάσο. Αμοιβή με 
ποσοστά-bonus. Απαραίτητα κάτοχος αυτοκινήτου. 
E-mail: koyros02@otenet.gr, τηλ: 6979 917677, 
κος Κάλφας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με γνώσεις internet, 
για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και δικτύων 
καταναλωτών με συνδυασμό εργασίας από το 
σπίτι. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: ol.idea@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
άμεση πρόσληψη. Πρωινή ή απογευματινή εργασία, 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 5ήμερο. Βιογραφικά στο 
e-mail: carriera123@yahoo.gr.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία ως επικε-
φαλής στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης 
- στελέχωσης. Ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για μερι-
κή ή πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη δικτύου πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και υπεύθυνα με 
δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ethos με έδρα στο Μοσχάτο αναζητά 5 
Πωλητές. Βασικές γνώσεις Η/Υ, διαπραγματευτική 
ικανότητα, υπευθυνότητα, επικοινωνία-εκπαίδευση, 
μόνιμη εργασία, ανέλιξη, υψηλές αποδοχές. Επι-
λογή βάση συγκεκριμένης διαδικασίας. E-mail: 
saradopoulos@ymail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για προώθηση αμερικά-
νικης εταιρίας, κολοσσό στις απευθείας πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: opportunitadilavoro@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Πωλητές έως 30 Απρι-
λίου για μόνιμη, άμεση και στηριζόμενη συνεργασία 
(από μεγάλη εταιρία) με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, 
προϊόντα στους πιο αναπτυσσόμενους τομείς της 
αγοράς. Τηλ: 6944 727748.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Σύμβουλους Πωλήσεων 
για να στελεχώσει το τμήμα των πωλήσεων. Ικανά 
άτομα με άνεση στην επικοινωνία. Ωράριο: 09:00-
18:00. Βιογραφικά στο e-mail: info@beyondbusiness.
com.gr. Τηλ: 210 5241925.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης από εταιρία που δραστηριοποι-
είται στο χώρο της υγιεινής διατροφής, παχυσαρκίας, 
αντιγήρανσης, για τα παρακάτω τμήματα: εμπορικό 
τμήμα και για το τμήμα οργάνωσης και διοίκησης 
συνεργατών. Τηλ: 2315 524774, 6944 727748.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος ζητά Στελέχη Πωλήσεων, για 
στελέχωση νέου τμήματος πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: irenealexandridou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων, σε εταιρία που 
δραστηριοποιείται στην κατασκευή κουφωμάτων 
αλουμινίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
προϋπηρεσία. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ, σχεδίου 
και Αγγλικών. E-mail: info@alkon.gr, τηλ: 210 
9329990, 210 9329991.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Πωλητές με εμπειρία, όρεξη και 
ηγετικές ικανότητες, με αυξανόμενο μηνιαίο εισό-
δημα, για μερική ή πλήρη απασχόληση. Λεπτομέ-
ρειες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6974 927266, ώρες 
επικοινωνίας 10:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Πωλήσεων, πτυχιούχος 
ΑΕΙ-ΤΕ-πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσ-
σας(προφορικό-γραπτό λόγο). Απαραίτητα Γαλ-
λικά (Β2+), windows-word-excel-internet-δίπλωμα 
οδήγησης κατ. Β’. Επιπλέον: Αγγλικά-εμπειρία στις 
πωλήσεις(3 χρόνια). E-mail στα Ελληνικά και Γαλλικά 
με συνοδευτική επιστολή στο: ccifhel@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στις πωλήσεις. 
Τηλ: 6988 940800.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δύο υποκαταστήματα επισκευής-εμπο-
ρίας ηλεκτρονικών κατασκευών αεργής ενέργειας 
ζητά 4 άτομα. Πολύ καλές γνώσεις εμπορικού και 
γραμματειακού περιεχομένου. Σοβαρές προτάσεις, 
ευέλικτα ωράρια. Δεκτοί φοιτητές και συντα-
ξιούχοι. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία, στον τομέα 
τον πωλήσεων. Τηλ: 6944 361329.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Αποκλειστικοί Συνερ-
γάτες με εμπειρία στην Αττική, για την προώ-
θηση πρωτοποριακών προϊόντων αύξησης των 
πωλήσεων μέσω διαδικτύου σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: sales1.
poweron@gmail.com.

LOOKING for an experienced Sales Person from 
high-end European fashion brand in Mykonos. 
Requirements: English (fluent)-other languages 
appreciated-sales experience in fashion. 
Accommodation will be provided if needed. 
CVs: info@mourjjan.com, deadline: end of April.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Εταιρικών Πωλήσεων από 
την Ey Club Κρήτης. Επιθυμητά προσόντα: άριστη 
γνώση Αγγλικής. Προσφέρεται μισθός αναλόγως 
προσόντων και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
crete@eyclub.gr, κωδ: BB1.

ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρονικών εκδόσεων και διοργάνω-
σης εκθέσεων ζητά έμπειρο Πωλητή /τρια. Άμεση 
διαθεσιμότητα απαραίτητη. Βασικός μισθός και 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: production@
xeirotexnika.gr, τηλ: 6945 298441, ωράριο: 
10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα για σοβαρή επαγγελ-
ματική σταδιοδρομία με καταξιωμένη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα της υγείας και της ομορφιάς. 

Απεριόριστες δυνατότητες εισοδήματος. Δωρεάν 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις πωλήσεις 
για ανεξάρτητη συνεργασία με μεγάλο ποσοστό 
κέρδους από ιδιόκτητη επιχείρηση. Τηλ: 6944 
727748.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εμπορική εταιρία στο Μαρούσι 
ζητά Στέλεχος Εμπορικού Τμήματος, με άριστη 
γνώση Αγγλικών και MS Office. Κύριος τομέ-
ας ευθύνης αγορές εξωτερικού. Προϋπηρεσία 
προσόν, και εμπορικό πακέτο Atlantis. E-mail: 
welcome-home@welcome-home.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εμπορική εταιρία πλοίων με έδρα τον 
Πειραιά ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη - Πωλητή. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος δελτίου πα-
ροχής υπηρεσιών, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@marvelltd.gr, fax: 210 4637030.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων από όλους 
τους κλάδους επαγγελμάτων για ανάπτυξη στο 
χώρο των πωλήσεων - προϊόντων διατροφής 
και ευεξίας. Τηλ: 6973 910604.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών αισθητικής-ονυχοπλαστι-
κής με έδρα την Αθήνα ζητά Πωλητή. Απαραίτητο 
δίπλωμα οδήγησης ΙΧ ή μηχανάκι. Θα θεωρηθεί 
προσόν η γνώση manicure και ονυχοπλαστικής. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε πωλήσεις. E-mail: 
areti@aesthesis.gr, τηλ: 210 9561362.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής γεωργικών μηχανημάτων 
- τρακτέρ για όλη την Ελλάδα. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, εμπειρία, προϋπηρεσία ανάλογη, δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης Αγοράς 
από ελληνική βιομηχανία χρωμάτων stancolac, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ένας για την Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: chemicals@stancolac.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Αποθήκης, χονδρικής 
με δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις Η/Υ και Βουλ-
γαρικής η Ρωσικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsakiri_elsa@yahoo.gr, τηλ: 69076 65373.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών και διανομής κρασιού με 
έδρα την Αθήνα ζητά Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγο-
ράς. Βιογραφικά στο e-mail: info@dameli.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ (1) Συνεργάτης στον κλάδο της ανά-
πτυξης επιχειρήσεων και δικτύων καταναλωτών 
σε συνδυασμό εργασίας από το σπίτι. Όχι πω-
λήσεις προϊόντων. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ και 
marketing. E-mail: ol.idea@yahoo.gr.

Η SHORETEL ηγέτης στις επιχειρηματικές τηλεπι-
κοινωνίες ζητά να προσλάβει Σύμβουλο Εταιρικών 
Πωλήσεων. Προϋπηρεσία σε εταιρικές πωλήσεις 
IT επιθυμητή. Παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο-
βασικός μισθός-προμήθεια. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@neox.gr, τηλ: 210 8030032, κωδ: T.

ΝΕΕΣ -ΟΙ και άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, ζη-
τούνται για εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες 
από διαφημιστικό γραφείο. Παρέχονται μισθός 
και bonus. Τηλ: 210 5446460, 6975 731397.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για εκ-
παίδευση και στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού. 
Παρέχεται: Εκπαίδευση και ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαροί επαγγελματίες, για ανάπτυξη 
επιχείρησης σε συνεργασία με την μεγαλύτερη 
εταιρία παγκοσμίως. Άτομα με επιχειρηματικές 
ικανότητες, και για ένα άμεσο, ισχυρό, συνεχώς 
αναπτυσσόμενο εισόδημα από δικαιώματα. Τηλ: 
6944 727748.

Ιατρικοί Επισκέπτες 
-Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ φαρμακευτικών καλλυντικών ζητεί Ιατρι-
κούς Επισκέπτες με έδρα την Αθήνα. Εμπειρία σε 
ιατρική επίσκεψη 3-5 χρόνια. Διατίθεται: μισθός, 
bonus, ΙΚΑ, εταιρικό αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης 
εκτός έδρας. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: info@froika.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των συμπληρωμάτων δια-
τροφής και των OTC προϊόντων, ενδιαφέρεται 
να προσλάβει Στέλεχος Πωλήσεων φαρμακείου 
στην Αττική. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις σε αντίστοιχα προϊόντα, τουλάχιστον 3 
έτη. E-mail: actionplanhr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Ιατρική Αντιπρόσωπος για πωλήσεις 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων/διεκπεραίωση 
εξωτερικής εργασίας. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση 
Η/Υ, Αγγλικής γλώσσας, κάτοχος διπλώματος 
Ι.Χ. Πενθήμερη εργασία. Ωράριο 9:00-15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: bonnevie.p@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης με έδρα την Πάτρα 
για την περιοχή της Πελοποννήσου, από ιατρι-
κό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: m.batali@
magnitiki.gr, fax: 2106796204/ 2106743294.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μόνιμος Συνεργάτης για την αγορά 
φαρμακείων, με υψηλά ποσοστά επί του τζίρου 
για τη διαχείριση 250 φαρμακείων/πελατών στη 
Θεσσαλονίκη, και ανάπτυξη νέου πελατολογίου. 
Απαραίτητη γνώση της συγκεκριμένης αγοράς. 
E-mail: info@reco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales Analyst Αssistant / M.Ι.S 

Αssistant, για πλήρη απασχόληση στον τομέα 
των πωλήσεων σε φαρμακευτική εταιρία. Πλήρης 
εχεμύθεια. Βιογραφικά στο e-mail: gloutriotis@
gmail.com, κος Λουτριώτης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Ιατρικοί Επισκέπτες με 
πελατολόγιο σε Οφθαλμιάτρους, για συνεργασία 
στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: medicinn@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης / Συνεργάτης 
με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στο χώρο των 
ορθοπεδικών ειδών. Τηλ: 6942 668112, 6937 
540471.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε. στο χώρο του φαρμάκου ζητά Υπεύ-
θυνο Εξαγωγών με έδρα την Αθήνα. Προσόντα: 
5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
και άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: bbiografiko@
yahoo.gr, fax: 210 4821825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης - Πωλητής 
/τρια με προμήθεια επί των πωλήσεων και του 
τζίρου και γνώση της αγοράς φαρμακείων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Ιατρικός Επισκέπτης για την Αθήνα 
από εταιρία ιατρικών μηχανημάτων και μητρι-
κού θηλασμού (klinikum). Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ-δίπλωμα αυτοκινήτου. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία και φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@klinikum.gr, τηλ: 6979 222622.

ΟΜΙΛΟΣ ειδών σπιτιού ζητεί εμφανίσιμες νέες 
για το show room στην Αγία Παρασκευή. Ευχέ-
ρεια επικοινωνίας, ανάληψη δημοσίων σχέσεων, 
επαφή με πελάτες, διαπραγμάτευση προσφορών. 
Τηλ: 210 6007176, 6932 205640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Εξωτερικός Συνεργάτης - Πωλη-
τής /τρια με προμήθεια επί των πωλήσεων και 
του τζίρου και γνώση της αγοράς φαρμακείων 
της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

 

Ιατροί-Νοσηλευτές-Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με εκπαιδευτική εμπειρία 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο, 
στο γνωστικό αντικείμενο εξελικτικής, κοινωνικής 
και γνωστικής ψυχολογίας. Κάλυψη μαθημάτων 
σχολών Παντείου και ΕΚΠΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@psahoulias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυναικολόγοι για εργασία σε 
νοσοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχιακό, προϋ-
πηρεσία δύο ετών, βασικό μισθολογικό πακέ-
το KWD 1200. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο 
e-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παθολόγοι σε νοσοκομείο στο Kuwait. 
Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία δύο ετών, δυνατό-
τητα 2ετούς συμβολαίου, βασικό μισθολογικό 
πακέτο KWD 1200. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, 
στο e-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδοντίατροι/Εμφυτευματολόγοι για 
εργασία σε νοσοκομείο στο Kuwait. Μεταπτυχια-
κό, προϋπηρεσία δύο ετών, βασικό μισθολογικό 
πακέτο KWD 1200. Βιογραφικά, στα Αγγλικά, 
στο e-mail: allianceresourcegr@gmail.com, τηλ: 
210 6142490.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Χημικός ή Φαρμακοποιός 
για συνεργασία. Τηλ: 6937 422203, 6937 422205.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ και Φυσικοθεραπευτές ζητούνται 
για μασάζ από spa στην Κρήτη (περιοχή Ρέθυμνο), 
για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη η καλή γνώση 
Αγγλικών, βασικές γνώσεις Η/Υ. E-mail με 
φωτογραφία στο: bmoments@otenet.gr, τηλ: 
6930 495000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για παιδική κατασκήνωση 
στο Σοφικό Κορινθίας. Τηλ: 210 4100121 210 
4100122.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ εργαστήριο στην Ορεστιάδα, 
ζητεί ειδικό Ακτινολόγο. Αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 25520 23300, 6947 839391.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Παιδοψυχίατρος και 1 Εργοθεραπευ-
τής με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για συνεργασία 
με κέντρο ειδικών θεραπειών στον Πειραιά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: katerina_lironi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μικροβιολόγου με μεγάλη 
εμπειρία στις αιμοληψίες, για ιδιωτικό ιατρείο στο 
Δήμο Θερμαϊκού για εργασία πρωί - απόγευμα. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι του δήμου. Ωράριο: 
10:00 - 20:00. Τηλ: 6945 891146.

ΙΑΤΡΙΚΟ διαγνωστικό κέντρο ζητά έμπειρο 
Τεχνολόγο Μαγνητικού Τομογράφου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: m.batali@magnitiki.gr, fax: 
2106796204/ 2106743294.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Αιμολήπτης, για αιμο-
ληψίες κατ οίκον με δικό του μεταφορικό μέσο 
(μηχανάκι) και δυνατότητα έκδοσης ΑΠΥ, από 
διαγνωστικό κέντρο στην Αττική. Βιογραφικά 
στο e-mail: m.batali@magnitiki.gr, fax: 210 
6796204, 210 6743294.

ΚΕΝΤΡΟ λογοθεραπείας και ειδικών θεραπειών 
στον Άγιο Αρτέμιο Αττικής (πλησίον μετρό Αγ. 
Ιωάννη) ζητά Παιδοψυχολόγο που να χορηγεί 
πιστοποιημένα test επαγγελματικού προσανατο-

λισμού. Επιθυμητή εμπειρία σε συμβουλευτική 
γονέων και ψυχοπαιδαγωγικό παιχνίδι. E-mail: 
sxolikoergastiri@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, για συνεργασία σε φαρμακείο. 
Απαραίτητο πλήρες βιογραφικό. Βιογραφικά στο 
e-mail: neottia.b@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής ή απόφοιτος Νοσηλευτικής 
για καθημερινή ημιαπασχόληση, στα Άνω Πατή-
σια. Καλή πρόσβαση ΜΜΜ, για ηλικιωμένο σε 
μετεγχειρητική φάση. Ωράριο: 10:00 - 14:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: frontidailikiomenou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα, έμπειρη ή πρακτική για 
ημιαπασχόληση, από μονάδα φροντίδας ηλι-
κιωμένων. Τηλ: 210 6049423, 210 6047946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαία ως υπεύθυνη λειτουργίας-γραμ-
ματειακής υποστήριξης σε ιατρείο προγεννητικού 
ελέγχου. Καλή γνώση Αγγλικών-Η/Υ. Πρόσθετο 
προσόν η γνώση βασικών αρχών προγεννητικού 
ελέγχου-προϋπηρεσία σε μαιευτικό ιατρείο. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: gynmedical@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων ή 
άνευ, στην περιοχή Χανιώτη Χαλκιδικής, για 
τους καλοκαιρινούς μήνες ή για μόνιμη συ-
νεργασία. Πολύ καλές αποδοχές, απαραίτητα 
Αγγλικά, επιθυμητά Σέρβικα, Ρώσικα. E-mail: 
aegeanmedicalserv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων ή άνευ 
στην Εύβοια, για τους καλοκαιρινούς μήνες ή 
για μόνιμη συνεργασία. Πολύ καλές αποδοχές, 
απαραίτητα Αγγλικά, επιθυμητά Σέρβικα, Ρώσικα. 
Βιογραφικά στο e-mail: aegeanmedicalserv@
gmail.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ή Παρασκευάστρια, με μεγάλη 
εμπειρία στις αιμοληψίες, για εξωτερικές αιμο-
ληψίες διαγνωστικού κέντρου. Εργασία 6ήμερη 
07:00-11:00, μισθός 350€, ΙΚΑ, με αυτοκίνητο 
και Οδηγό της εταιρίας. Τηλ: 210 5012610, 213 
0351886.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για την παιδική κατασκήνωση 
Τα Δελφίνια. Τηλ: 6931 182386, 6978 126400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Φαρμακοποιός, για φαρ-
μακείο Βορείων Προαστίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: contact@ditapharm.gr, τηλ: 6972 059255.

ΙΑΤΡΟΣ γενικής ιατρικής, Παθολόγος εργασίας 
ή άνευ ειδικότητας για συνεργασίας με ιατρική 
εταιρία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Παρέχεται 
στέγη. Επιθυμητή γνώση Σέρβικης, Ρωσικής ή 
Βουλγάρικης γλώσσας. Τηλ: 6986 055831, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, Γαστρεντερολόγος, Αγγειο-
χειρουργός, Ρευματολόγος, Ωτορινολαρυγγολόγος 
και Ενδοκρινολόγος, ζητούνται για συνεργασία με 
ιατρικό κέντρο στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9524820, 
210 8954499.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων νομικών σχολών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, 
από εταιρία στο Ψυχικό. 8ωρη πρωινή, πενθήμερη 
απασχόληση με σταθερό μισθό. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος για ευρωπαϊκά προγράμματα, 
από εταιρία παροχής υπηρεσιών, με σπουδές 
και γνώσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
εσωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info-law@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί έμπειρα Στελέχη για 
διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Απαραίτητα 
προσόντα, γνώσεις H/Y και διαπραγματευτική 
ικανότητα. Βιογραφικά στο e-mail: noa@noalaw.
gr, τηλ: 210 8826115.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι ζητά Δι-
κηγόρο με 3-5 έτη εμπειρία, να ειδικεύεται στο 
εμπορικό και αστικό δίκαιο. Πλήρη απασχόληση, 
ικανοποιητικές αποδοχές, με προοπτικές εξέλιξης. 
Fax: 210 3610174.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Δικηγόροι για την 
υλοποίηση εργασιών πανεπιστημιακού επι-
πέδου νομικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ergasiomania.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με 10+ έτη προϋπηρεσία 
σε δικηγορικά γραφεία και ανάλογη εμπειρία 
στα δικόγραφα και ακροατήρια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info-law@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 
ζητά μάχιμους Δικηγόρους με πολυετή εμπειρία 
στην εκπαίδευση νομικών θεμάτων. Προϋπηρεσία 
σε διοικητικές θέσεις θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για Νομική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραί-
τητη σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερο, 8ωρo, 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ και bonus. Ε-mail: human.
resources.ath@gmail.com.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εισηγητές για την υλοποίηση σεμι-
ναρίων με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, 
ως Εξωτερικοί Συνεργάτες για σεμινάρια στη 
Θεσσαλία. Επιθυμητή η ένταξη σε μητρώα εκπαι-
δευτών. Βιογραφικά στο e-mail: mjobs2014@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εκπαιδευτική εμπειρία, 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο. 
Κάλυψη μαθημάτων νομικών σχολών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@psahoulias.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με εκπαιδευτική εμπειρία 
για διδασκαλία σε Πανεπιστημιακό φροντιστήριο, 
στο γνωστικό αντικείμενο εξελικτικής, κοινωνικής 
και γνωστικής ψυχολογίας. Κάλυψη μαθημάτων 
σχολών Παντείου και ΕΚΠΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@psahoulias.gr.

ΔΑΣΚΑΛΑ χορού με γνώσεις zumba, ζητείται 
για άμεση συνεργασία από νεοσύστατο τμήμα 
σχολής χορού στο Κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
6973 375981.

NATIVE speakers Αγγλικών ζητούνται για φρο-
ντιστήριο στους Αγίους Αναργύρους. Τηλ: 210 
2380216, 6974 149060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Χημικός ή Φαρμακοποιός 
για συνεργασία. Τηλ: 6937 422203, 6937 422205.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός με προϋπηρεσία, για 
παιδικό σταθμό στο Μαρούσι. Κατά προτίμηση 
κάτοικοι γύρω περιοχών. Τηλ: 6976 830000, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-12:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νηπιαγωγοί - Παιδαγωγοί από παι-
δότοπο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@pisinacafe.gr, fax: 210 4511325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές Γερμανικών, 
πτυχιούχοι φιλολογιών, από κέντρο ξένων γλωσ-
σών στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: 
ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές Αγγλικών, 
πτυχιούχοι φιλολογιών, από κέντρο ξένων 
γλωσσών στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Επιμελητές 
Σταυρόλεξων. Πτυχίο φιλολογίας ή αντίστοιχο 
επιθυμητό. Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: ΕΠΣΤ0415.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες και Ειδικοί Συνεργάτες 
από νέο blog ποικίλης ύλης, απ’ όλη την Ελλά-
δα, για αποστολή κειμένων-άρθρων-ελεύθερων 
ρεπορτάζ-φωτορεπορτάζ κτλ. Ελάχιστο ένα-δύο 
κείμενα το μήνα. Εθελοντική εργασία. E-mail: 
citymomenti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Παιδοψυχίατρος και 1 Εργοθεραπευ-
τής με μπλοκ παροχής υπηρεσιών για συνεργασία 
με κέντρο ειδικών θεραπειών στον Πειραιά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: katerina_lironi@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιβλιοδέτης που να γνωρίζει από βι-
βλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Ωράριο: 09:00 - 15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@arxphotolab.
gr, τηλ: 2310 927749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος ή Δασκάλα για κέντρο 
μελέτης στα Άνω Πατήσια για τους μήνες Μάιο 
και Ιούνιο. Προσφέρεται ασφάλιση και βασικός 
μισθός. Τηλ: 6945 146188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια για διδασκαλία ανάπτυ-
ξης εφαρμογών ΑΕΠ για τις πανελλαδικές στην 
Κηφισιά. Τηλ: 6945 320181, 210 6230681.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ English and German Teaching Assistant, 
για να εργαστεί στη Ρουμανία σε φροντιστήριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: g_pothitakis@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανάληψη κάθε είδους 
εργασιών (προπτυχιακών-μεταπτυχιακών) της 
νομικής σχολής σε πολύ προσιτές τιμές, ανά-
λογα με το βαθμό δυσκολίας και την έκταση της 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: mangissare@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Παιδαγωγός, για κοριτσάκι 5ης 
δημοτικού, με γνώσεις Αγγλικών τουλάχιστον 
επιπέδου lower, 4φορές/εβδομάδα στην περιοχή 
Αχαρνών. Ωράριο: 15:30 - 19:00. Βιογραφικά στο 
e-mail: abraham.dervis@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτρια 
για νεανικό περιοδικό. Άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, 
γνώση της νεανικής κουλτούρας απαραίτητα. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: PK0315.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες πτυχιούχοι, από νέο εβδο-
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μαδιαίο free video περιοδικό ποικίλης ύλης ως 
Video-Opinionists οικονομικών-πολιτικών-κοινω-
νικών και επιστημονικών θεμάτων. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφίες στο 
e-mail: inefproductions@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Κοινωνιολογίας, έμπειροι 
και ικανοί ώστε να διδάξουν το νέο μάθημα της 
Γ’ Λυκείου από φροντιστήριο Νοτίων Προαστί-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές με απαραίτητη προϋ-
πηρεσία σε κέντρο μελέτης από φροντιστήριο 
Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
kentropaideias@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης, με διδακτική εμπειρία σε φροντι-
στήρια για τα μαθήματα Φυσικής, Μαθηματικών, 
Βιολογία και ΑΕΠΠ σε περιοχές Νοτίων Προα-
στίων. Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@
gmail.com.

TO ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ φροντιστήριο «Κατάρτισις» 
αναζητά Εκπονητές για τη σύνταξη, διόρθωση 
κ.λπ. φοιτητικών δοκιμίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekponites@katartisis.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για παιδί 5ης Δημοτικού, 
4ημέρες ανά εβδομάδα. Ωράριο: 15:30 - 19:00. 
Περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6985 557914, ώρες επι-
κοινωνίας: 17:00 - 20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών-Γραμματέας 
με επίσημη άδεια διδασκαλίας, για γραμματει-
ακή και διδακτική υποστήριξη Κ.Ξ.Γ Καλλιθέας. 
Εργατικότατη-οργανωτική-συνεπής-υπεύθυνη-
απολύτου εμπιστοσύνης-αποδοτική και υπό πίεση. 
Γνώσεις Η/Υ, συστάσεις απαραίτητες. Ένσημα 
και ΙΚΑ. Ωράριο: 14:00-10:00. Ε-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτες 
με εμπειρία στους παρακάτω τομείς: Πολεμική 
ιστορία, σινεμά, κηπουρική, ανεξήγητο, ασφά-
λεια. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: newmags415.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφοι και Αρθρογράφοι 
για την Ελλάδα και Εξωτερικό, από εταιρία για 
πρακτική εξάσκηση. Απαραίτητα: άψογη χρήση 
Ελληνικού και Αγγλικού γραπτού λόγου. Προο-
πτική μόνιμης συνεργασίας. Tηλ: 6987 174917, 
ώρες επικοινωνίας απογευματινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής με άριστη γνώση Κινε-
ζικών από εταιρία. Ωράριο: 09:00 - 16:00. Tηλ: 
210 4969481.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μαθηματικός με σημείωσες 
σε ηλεκτρονική μορφή από φροντιστήριο Β. Προ-
αστίων για Β’ και Γ’ τάξη Λυκείου. Βιογραφικά 
στο e-mail: snarithmo@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται για έκδοση τοπικής 
εφημερίδας στον Πειραιά. Ωράριο: 08:00 - 14:00, 
17:00 - 21:00 καθημερινές εκτός Κυριακής. Τηλ: 
210 4316552.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων ή Χημικός part 
time για συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη 
νέων γαλακτομικών προϊόντων. Μεταπτυχιακός 
τίτλος στην επιστήμη των τροφίμων θα συνε-
κτιμηθεί. Προϋπηρεσία 3-5 ετών-άριστη γνώση 
Αγγλικών. E-mail: angcareer@gmail.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι 
-Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Production Engineer με εμπειρία για 
τη θέση του Μηχανικού Παραγωγής. Αγγλική 
γλώσσα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Breeam Assessor για συνεργασία με 
εταιρία του χώρου πιστοποίησης αειφόρων κτι-
ρίων στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Breeam Assessor για συνεργασία 
με εταιρία του χώρου πιστοποίησης αειφόρων 
κτιρίων στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης με εμπειρία από 2 χρό-
νια και άνω. Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη 
για την Αγγλία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Motor Vehicle Mechanic Technician, 
με εμπειρία 2 ετών για εργασία στην Αγγλία. 
Αγγλική γλώσσα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ηλεκτρολόγου με δίπλωμα 
μοτοσικλέτας - αυτοκινήτου. Περιοχή διαμονής 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 6955 563090, ώρες επικοινω-
νίας: 08:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσε-
ων. Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΕ. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ellinikosaeras.gr, 
τηλ: 2310 781701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Συντηρητής Αεροσυμπιε-
στών και Μηχανολόγος. Απαραίτητες γνώσεις: 
Απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας. Καλή γνώση 
Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@

ellinikosaeras.gr, τηλ: 2310 781701.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στην Πάρο ζητά Πολι-
τικό Μηχανικό - Εργοδηγό, για οικοδομικά έργα. 
Βιογραφικά στο e-mail: oikoparos@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία κλιματισμού ζητείται 
για ανεξάρτητη συνεργασία συνεργείο Διπλω-
ματούχων Ψυκτικών, για αποξηλώσεις και 
τοποθετήσεις. Τηλ: 2310 240363.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) με καλή γνώση Αγγλικών. 
Επιθυμητή η γνώση autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: t.kanakis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τεχνίτες Σταμπωτών Δαπέ-
δων, για συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της 
Β Ελλάδας. Βιογραφικά στο e-mail: blockart@
gmail.com, τηλ: 6906 632300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός από επιχείρηση εμπορίας 
δομικών μηχανημάτων. Εμπειρία επισκευής χωμα-
τουργικών μηχανημάτων, φορτηγών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@intertrak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός με γνώσεις 
Η/Υ, Αγγλικών, σχεδιαστικών autocad, εμπειρία 
και άδεια από το υπουργείο για σύνταξη οικο-
νομοτεχνικών προσφορών. Τηλ: 210 4520341.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που κατασκευάζει έργα ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά Ηλεκτρολόγο-
Μηχανικό για στελέχωση των εργοταξίων σε 
Ελλάδα και Εξωτερικό. Απαραίτητη καλή γνώση 
Αγγλικών. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@prenecon.eu.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που κατασκευάζει έργα ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας ζητά Πολιτικό Μηχανικό 
για στελέχωση των εργοταξίων της σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@prenecon.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός έμπειρος σε group VW 
στο Περιστέρι. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 
3473060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μηχανικού με όρεξη για δου-
λειά, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. 6ήμερη 
εργασία στο Περιστέρι. Τηλ: 210 3473060.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που κατασκευάζει έργα ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά Τοπογράφο 
Μηχανικό, για στελέχωση των εργοταξίων της 
σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Προϋπηρεσία επιθυμητή. E-mail: hr@
prenecon.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων, να εργα-
σθεί σε συνεργείο αντιπροσωπείας αυτοκινήτων 
στη Σπάρτη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση ή αντίστοιχο πτυχίο. Βιογραφικά στο 
e-mail: korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 
981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιγραφών, από κατασκευ-
αστική εταιρία επιγραφών με έδρα το Βοτανικό. 
Τηλ: 210 3451911, 6977 077213.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάστορες - Μπογιατζήδες - Ελαιο-
χρωματιστές. Τηλ: 6907 477984, κος Γρηγόρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός - Υδραυλικός για εγκατά-
σταση και συντήρηση κλιματιστικών και ηλια-
κών θερμοσιφώνων. Δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: texnikoiservice@
gmail.com.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά επαγγελματία 
Μαραγκό. Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Βοηθός Ηλεκτρολόγου, με 
δίπλωμα αυτοκινήτου, δυνατότητα ταξιδίων σε 
επαρχία, για εργασία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών. Τηλ: 6970 983890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός για 
ανυψωτικά κλαρκ. Τηλ: 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος Μηχανικός μοτό για 
αναπαλαιώσεις μοτό στον Κορυδαλλό. Τηλ: 
210 5617620, 210 5617732.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος για την 
εκπόνηση της πρακτικής άσκησης σε εταιρία, με 
αποκλειστική δραστηριότητα στις Α.Π.Ε. Βιογρα-
φικά στο e-mail: athens@aenaos-systems.gr, 
τηλ: 210 2756802.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος-Ηλεκτρονικός Μηχανι-
κός Εφαρμογών με εμπειρία στο σχεδιασμό PCB 
για ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων. Γνώση 
αναλογικών/ψηφιακών κυκλωμάτων απαραίτητη. 
Επιθυμητή εμπειρία στον προγραμματισμό μικρο-
ελεγκτών. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού 
Μηχανικού. Βιογραφικά στο e-mail: anna@isd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός με άδεια κατά ελάχιστη 
Βοηθού ή μεγαλύτερη, για πλήρη και μόνιμη 
απασχόληση. Απαραίτητα: δίπλωμα οδήγησης, 
ΙΧ, 5ετή εμπειρία υδραυλικών εργασιών ή κατα-
σκευή και συντήρηση πισινών. Τηλ: 210 8314387.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ετοίμων ενδυμάτων στο Ίλιον ζητεί 
Γαζώτριες - Κοπτοράπτριες έμπειρες και Υπεύθυνη 
Παραγωγής. Τηλ: 210 2614520, 6970 885896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός - Εργοδηγός για 
εργασία σε εργοτάξια εντός και εκτός Ν. Θεσσα-
λονίκης. Απαραίτητα: 5ετή εμπειρία σε κτιριακά 
έργα-μεταλλικές κατασκευές-έργα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. Πολύ καλή γνώση Ms Office-
Autocad-Ms Project. E-mail: info@gandp.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3* στη Σκιάθο αναζητά για τη σεζόν 
2015. Συντηρητή. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια, 8ωρο, 7ήμερο. Βιογραφικά με skype 
και φωτογραφία στο e-mail: jobs@melinasjobs.
gr, κωδ: Ref: ΣΚ04.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων στη Σπάρ-
τη να εργασθεί σε συνεργείο αντιπροσωπείας 
αυτοκινήτων. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με 
εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην ειδικότητα 
και υποψήφιοι με πτυχίο. Τηλ: 6985 802568.

ΜΕΓΑΛΗ παραγωγική εταιρία με εργοστάσιο 
στο Λαύριο ζητά απόφοιτους Μηχανολογικών 
Σχολών για τη στελέχωση της διεύθυνσης πα-
ραγωγής και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών 
για τη στελέχωση της οικονομικής διεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kfaltsetas@adampack.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ επίπλων στον Πειραιά, ζητεί Τα-
πετσιέρη. Τηλ: 210 4534919.

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για εργασία σε κτήμα στο 
Λουτράκι, ως Εσωτερικοί, ο ένας για φροντίδα 
ηλικιωμένης και καθαριότητα και ο άλλος να 
γνωρίζει από τεχνικές και αγροτικές εργασίες. 
Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6980 320099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός - Μηχανικός για το τμήμα 
φαρμακοβιομηχανίας Medichrom για εξάμηνη 
πρακτική άσκηση και πιθανή μετά πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: fd@medichrom.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης κατασκευής κουφωμάτων 
- αλουμινίου - PVC με εμπειρία, στο Κορδελιό 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 231 3039513, κος Χριστο-
δουλίδης Ιωάννης.

Η ISD S.A. ζητά Ηλεκτρολόγο-Ηλεκτρονικό 
Μηχανικό με εμπειρία στο VHDL/Verilog based 
digital circuit design. Επιθυμητή εμπειρία στα: 
Asic design, FPGA-based design, Digital Signal 
Processing. Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπλη-
ρωμένες. E-mail: anna@isd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μονταριστής από εργοστάσιο γυναικεί-
ων υποδημάτων, για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Τηλ: 210 9755082, 6936 852399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη στη ραφή, 
ανδρικών πουκαμίσων στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5738915.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη από βιοτεχνία 
στο Μενίδι, για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 09:00 
- 14:00. Tηλ: 210 2835869.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Βουλκανιζατέρ με προϋπηρεσία 
και τεχνικές γνώσεις, από εισαγωγική εταιρία 
ελαστικών. Τηλ: 2310 754690, ώρες επικοι-
νωνίας: 15:00 - 17:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - Ηλεκτρονικός ζητείται με 
γνώσεις σε εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων (συναγερμών, CCTV, τηλεφωνικά κέ-
ντρα κ.λπ.) πρέπει να διαθέτει μεταφορικό μέσο. 
Συζητήσιμη. Τηλ: 6944 273747.

ΒΟΗΘΟΣ Ψυκτικού με προϋπηρεσία ζητείται από 
εταιρία κλιματιστικών. Περιοχές Νέα Ιωνία, Ηρά-
κλειο, Πατήσια, Γαλάτσι, Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
210 2757821, ώρες επικοινωνίας 08:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων Βορείων Προαστίων ζητεί 
Ψυκτικό μηχανικών εγκαταστάσεων, απόφοιτος 
ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων - Ψυκτικών εγκαταστάσεων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε βιομηχανικό επίπεδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@venetis.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος έμπειρος και υπεύθυνος 
από ξενοδοχείο στο Σίσι Λασιθίου ως έμμισθος 
υπάλληλος. Παρέχονται: μισθός, διαμονή, έν-
σημα, δώρα, και επιδόματα. Τηλ: 6944 531386.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων Βορείων Προαστίων, ζητεί 
Ηλεκτρολόγο αυτοματισμού-εγκαταστάσεων 
βιομηχανικών, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, ικανότητα ανάγνωσης-σύνταξης 
ηλεκτρολογικού σχεδίου, άριστες γνώσεις 
ηλεκτρολογίας και εφαρμογής βιομηχανικών 
αυτοματισμών. E-mail: info@venetiw.com.gr, 
fax: 210 2849016.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΕΒΕ ζητά Συντηρητή για τις εγκα-
ταστάσεις της (κτιριακές-μηχανολογικές) στο 
Κέντρο στην Αθήνα. Προϋποθέσεις: γνώσεις 
ηλεκτρονικών, υδραυλικών και γενικώς εργασίες 
συντήρησης (Πολυτεχνίτης). 10ετής εμπειρία σε 
παρόμοια καθήκοντα. Τηλ: 210 3678882, κος 
Χρήστος.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ έμπειρος ζητείται για εγκαταστάσεις 
κεντρικής μονάδας multi, με εμπειρία σε service 
επαγγελματικών ψυγείων. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 6202380, 210 6202384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη με βασικές γνώσεις 
αργυροχρυσοχοΐας και σχεδίασης με πρόγραμμα 
Rhinogold CAD-CAM, για πλήρη απασχόληση, 
με καλή γνώση Αγγλικών στη Ρόδο. Τηλ: 6949 
196320, κος Αργύρης.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ διακριβώσεων Globetech 
ζητεί στα πλαίσια πρακτικής άσκησης έναν 
φοιτητή /τρια ως Μηχανικό με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Προοπτικές μόνιμης 
εργασίας. Ε-mail: hrgr@globetech-group.com, 
fax: 210 5816744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Ηλεκτρονικός, απόφοιτος 
ΑΕΙ με γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών, για μόνιμη 
απασχόληση στην Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@polatidis-group.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για εταιρία security 
στην Κορινθία, με αντικείμενο στα συστήματα 
συναγερμού. Επιθυμητή εμπειρία. Τηλ: 6978 
609546.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής Χυτοπρέσσας για 
ζαμάκ ή ορείχαλκο στη Μαγούλα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@convexdesign.gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός Χυτοπρεσσαρι-
στών Καλουπιών στη Μαγούλα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@convexdesign.gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, για συνεργείο 
φασόν ενδυμάτων στη Δυτική Αττική. Τηλ: 6942 
437008, 215 5507759.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές πολυτεχνείου - Μηχανολόγους 
Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς για 
παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
private-lesson.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εργάτη με γνώσεις 
στράντζας - ψαλιδιού. Ωράριο: 08:00 -17:00. 
Τηλ: 210 4253698, υπεύθυνος κος Π. Σαμαρτζής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων για εξει-
δικευμένο συνεργείο group VW με εμπειρία 
τουλάχιστον 5 έτη, στη Θέρμη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@delta-auto.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής και διανομής καφέ ζητά 
Τεχνικούς Μηχανών Espresso. Προϋπηρεσία επι-
θυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: cafecafe1014@
gmail.com, κωδ: ΤΕΧΝ1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης με πολυετή εμπειρία 
στους μοντέρνους καναπέδες, από εργοστάσιο 
στο Κορωπί. Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. 
Ωράριο: 11:00 - 18:00. Τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καλουπατζής με γνώσεις σιδερώματος, 
από κατασκευαστική εταιρία. Τηλ: 210 6034444.

 

Στελέχη Παραγωγής-Μεταποίηση 
-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εργάτριες για το τμήμα ελέγχου, 
σε εργοστάσιο στην Αγγλία. Αγγλική γλώσσα 
μέτριο επίπεδο, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Production Engineer με εμπειρία για 
τη θέση του Μηχανικού Παραγωγής. Αγγλική 
γλώσσα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιβλιοδέτης που να γνωρίζει από βι-
βλιοδεσία ψηφιακού φωτογραφικού άλμπουμ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Ωράριο: 09:00 - 15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: support@arxphotolab.
gr, τηλ: 2310 927749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Σχεδιαστή Ρούχων, από εται-
ρία αντρικού casual ρούχου στον Κεραμικό για 
δημιουργία συλλογής (total-look). Απαιτούμε-
να: προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια, καλή 
γνώση Illustrator-Αγγλικά. Ε-mail και artworks: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη, από κατάστημα 
επιδιορθώσεων ρούχων στην Καλλιθέα. Τηλ: 
6947 138505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για μερική απασχόληση στην 
Κυψέλη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sotris.
gr, fax: 210 8231667.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ετοίμων ενδυμάτων στο Ίλιον ζητεί 
Γαζώτριες - Κοπτοράπτριες έμπειρες και Υπεύθυνη 
Παραγωγής. Τηλ: 210 2614520, 6970 885896.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία παραγωγής ηλιακών θερ-
μικών συστημάτων ζητάει απόφοιτο Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης για το τμήμα παρα-
γωγής και προμηθειών. Απαραίτητα Αγγλικά, 
Solidworks, Atlantis. Βιογραφικά στο e-mail: 
sammler@sammler.gr, κος Μιχαλόπουλος Χάρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοντελίστ - Πατρονίστ για άμεση 
συνεργασία-δημιουργία νέας πρωτοποριακής 
κολεξιόν παιδικών ρούχων, για διάθεση στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sorisoltd@gmail.com, τηλ: 210 5785326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα για βραδινά στο Πέραμα. 
Τηλ: 6980 032015, 210 6846080.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη στη ραφή, 
ανδρικών πουκαμίσων στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5738915.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια πεπειραμένη από βιοτεχνία 
στο Μενίδι, για πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 09:00 
- 14:00. Tηλ: 210 2835869.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ανάπτυξης ιατρικών μηχα-
νημάτων, αναζητά Εργάτριες Παραγωγής με 
επιθυμητή ανάλογη προϋπηρεσία ή προϋπη-
ρεσία σε χειρωνακτικές μικροκατασκευές (π.χ 
κοσμήματα). Βιογραφικά στο e-mail: careers@
micrelmed.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, για συνεργείο 
φασόν ενδυμάτων στη Δυτική Αττική. Τηλ: 6942 
437008, 215 5507759.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για γαζωτική, κοπτοράπτη, 
και τιγκέλι στο Περιστέρι, κοντά στο μετρό Αν-
θούπολης. Τηλ: 6998 116004, 210 5713770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φασόν γυναικείων ενδυμάτων με 
γνώσεις για όλες τις μηχανές. Τηλ: 211 4091963.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια με πολυετή πείρα σε μοντέρνα 
σαλόνια, από εργοστάσιο σαλονιών στο Κορωπί. 
Ωράριο: 11:00 -17:00. Τηλ: 6974 011230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής με εμπειρία, από βιοτεχνία 
καθιστικών για μερική ή μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 210 4838325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Φασονίστ για μαγιό. Τηλ: 
6945 344469.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Γαζώτρια από εργαστήριο 
επίπλων, για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@electra.com.gr, fax: 2310 759477, 
τηλ: 2310 706341.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής με εμπειρία, από βιοτεχνία 
καθιστικών για μόνιμη ή μερική απασχόληση. 
Τηλ: 210 4838325, 210 483832.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Γαζώτρια. Τηλ: 2310 
624060, κα Στέλλα.

 

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καπετάνιος, έμπειρος, με 30 έτη πείρα σε 
κότερα αναψυχής. Εξειδίκευση με 3ετή εμπειρία σε 
ναυπηγείο της Ιταλίας. Βαφές, πλαστικοποιήσεις, 
τζέλικοτ, μαραγκοδουλειές, μηχανικές γνώσεις, 
καταδύσεις. Τηλ: 6972171144, κος Hρακλής.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ιατρικών παροχών υγείας 
ζητεί 8 άτομα για να καλυφθούν τα νέα της 
γραφεία, για επιβεβαίωση, καταχώρηση, λήψη 
παραγγελιών, αποθήκη. Σταθερός μισθός, ασφά-
λιση, ευέλικτα ωράρια πρωινά ή απογευματινά. 
Τηλ: 6930 230295.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
φορτηγού. Βιογραφικά στο e-mail: hrdeparta@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από εταιρία, με απο-
κλειστική δραστηριότητα τις ΑΠΕ στην Αθήνα. 
Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: energy@aenaos-systems.gr, τηλ: 
2810 300270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Εκσκαφέα 50tn, διπλωματού-
χος για μόνιμη εργασία σε λατομείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: petrakis_st@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Κλαρκ από ανώνυμη εταιρία, 
κάτοχος άδειας. Βιογραφικά στο e-mail: agialini@
topelcom.gr. Yπ’ όψιν κας Γιαλίνης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2015 Οδηγό. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ με έδρα το Περιστέρι, 
ζητεί πεπειραμένο άτομο με εμπειρία στο πλύσιμο 
χαλιών και Οδηγό. Τηλ: 6977 775883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δικό του μηχανάκι, για 
πρακτορείο ταχυμεταφορών. Βιογραφικά στο 
e-mail: cargobus@cargobus.gr, τηλ: 211 4113302.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα. 
Απαραίτητη εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμέ-
νων τροφίμων. Κάτοικος κοντινών περιοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για οπωροπωλείο στο Δι-
ακοπτό και για διάφορες άλλες εργασίες. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@kalavrita-eshop.gr, 
τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός συνταξιούχος ή μη, με άριστη 
γνώση της Αττικής και αυτοκινήτων Mercedes. 
Απαραίτητα: προϋπηρεσία άνω των 20 ετών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης και τμήματος 
ανταλλακτικών στις Σέρρες. Απαραίτητα προσό-
ντα: γνώση Αγγλικών, χρήση Η/Υ και εμπειρία 
- προϋπηρεσία ανάλογη. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για εμπορική εταιρία 
Ιατρικών. Απαραίτητα προσόντα: Καλή γνώση 
Αγγλικών, άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προ-
ϋπηρεσία μεγαλύτερη απο 3 έτη σε αντίστοιχη 
θέση. E-mail: ams2003.sales@gmail.com, θέμα 
ΑΠΟΘΗΚΗ.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής τροφίμων ζητεί Οδηγό 
για 4ωρη πρωινή απασχόληση. Ωράριο εργασίας 
05:00-09:00. Περιοχές Γαλάτσι και γύρω. Τηλ: 
210 2136406, ώρες επικοινωνίας 10:00-12:00

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί με δίπλωμα Γ’ κατηγορί-
ας και εμπειρία από βιομηχανία κατεψυγμένων 
προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά, με 

συνέχεια στη σελ. 34
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την ένδειξη για τη θέση του οδηγού στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, 
με πολύ καλή γνώση της Αττικής από εταιρία 
τροφοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: cv.eirbou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υπεύθυνου Προμηθειών 
από ξενοδοχείο, για πρακτική στο τμήμα προ-
μηθειών - αποθήκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrios.a.kourtis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός - Διανομέας με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας, άριστη γνώση Αθηνών και Προαστί-
ων, από εταιρία τροφίμων στη Ραφήνα. Ωράριο 
απογευματινό: 09:00-17:00. Τηλ: 2294 079803.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Β΄ από εργαστήριο προϊόντων 
ζύμης στην Κηπούπολη, για 3ωρη πρωινή διανομή. 
Πληρωμή αυθημερόν. Τηλ: 6951 952474, ώρες 
διανομης 5:00 - 8:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ χονδρικής με έδρα στην Κερατέα Αττικής, 
ζητεί Υπάλληλο Αποθήκης - Οδηγό, με διάθεση 
για εργασία και υπευθυνότητα. Τηλ: 22990 42777.

 

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για πρακτική άσκηση σε ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη. Παρέχεται διαμονή και ημιδια-
τροφή. Βιογραφικά στο e-mail: scorpios_hotel@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 
εισερχόμενου τουρισμού στα Νέα Μουδανιά, με 
κατεύθυνση τις πωλήσεις. Άριστη γνώση και 
χρήση Η/Υ, Αγγλικών και Γερμανικών. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
eleni@elatogreece.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για τουριστικό γραφείο 
στα Νέα Μουδανιά, για συνοδείες εκδρομών και 
reping. Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα, γνώση 
Η/Υ, άριστα Γερμανικά και Αγγλικά. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, ασφάλιση, διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@chalkidiki-his.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 8ωρη απασχόληση στο pool 
bar του ξενοδοχείου και το σέρβις. Συμπερι-
λαμβάνεται εκπαίδευση, διαμονή και σίτιση για 
όλη τη σεζόν. Βιογραφικά στο e-mai: gerakas.
belvedere@gmail.com, τηλ: 6947 043697.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα - Υπεύθυνη Καταστήματος Μikoshop, 
με προϋπηρεσία από το Skiathos Princess Hotel, 
για εργασία σεζόν στη Σκιάθο, σε κατάστημα με 
ρούχα. Αγγλικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: miko_dt@yahoo.gr, τηλ: 6973 430005.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα με Αγγλικά για εργασία 
στη Σκωτία σε πανδοχείο. 3 χρόνια προϋπηρε-
σία, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες για 
μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στα Δωδεκάνη-
σα, στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: nfo@
elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για Υποδοχή ξενοδοχείου. 
Προσφέρεται: διαμονή, μισθός (ανάλογα με τις 
ώρες εργασίας) Βιογραφικά με θέμα υποδοχή 
ξενοδοχείου στο e-mail: giorgiosloumidis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα, για καθαριότητα σε ξε-
νώνα και εστιατόριο στα Ζαγοροχώρια. Τηλ: 
6998 423444.

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ Spa Hotel ζητείται Spa Therapist - 
Manager, στη Νάουσα Πάρου. Απαραίτητα: πτυχίο 
αισθητικής, καλές γνώσεις μασάζ, προϋπηρεσία, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: alouloudis@
yades.gr, τηλ: 6972 876222, 2284 051072.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Καμαριέρες με διαμονή και δια-
τροφή. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά νέα για manicure 
- pedicure, με προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στις Κυκλάδες 
ζητά Υπάλληλους Υποδοχής με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: astir@otenet.gr, τηλ: 
2284 051976.

LOOKING for Masseur, preferably from Far 
East, required for seasonal work at Boutique 
Hotel Pelion Area. CVs: info@sixkeys.gr, fax: 
210 9709464, tel: 24230 33720.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2015 Οδηγό. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προσλά-
βει για τη σεζόν 2015 Καμαριέρα. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προσλά-
βει για τη σεζόν 2015 Διευθυντή. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα στη Ρόδο από μικρή ξε-
νοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κιοτάρι, για 

ημιαπασχόληση. Παρέχεται διαμονή και δυνα-
τότητα επέκτασης ωραρίου. Τηλ: 6951 345379.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobbopps@pellihotel.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Νότια Ρόδο ζητά 
Receptionist. Απαραίτητα: 2 ξένες γλώσσες, 
ευγένεια και όρεξη για δουλειά. Προϋπηρεσία 
θα εκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ναυαγοσώστες παραλίας στο Νομό 
Ηρακλείου Κρήτης για το 2015. Τηλ: 2810 822555.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Λαντζιέρες, για 
ξενοδοχεία σε νησιά. Παρέχεται διαμονή, δια-
τροφή, μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 5238561.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για σεζόν, για ξενοδοχεία 
στη Σαντορίνη. Να διαμένει στο νησί. Απαραίτητα 
χαρτιά. Βιογραφικά στο e-mail: tiki-bo2@gmail.
com, τηλ: 6982 551651.

DEUTSCHSPRACHIGE Agenturmitarbeiterin 
mit Berufserfahrung in der Touristikbranche 
gesucht. Umgang mit MS-Office, Belastbarkeit, 
sowie hohe Flexibilitaet und Einsatzbereitschaft 
setzen wir voraus. Englisch von Vorteil.Lebenslauf 
an: info@syrtakitravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Μασέρ για μόνιμη απα-
σχόληση στο Spa του ξενοδοχείου Grand Forest 
Metsovo 5* 12μηνης λειτουργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο για εκ περιτροπής 
εργασία 2 ημέρες την εβδομάδα, στο Λιμάνι Κατα-
κόλου. Επικοινωνιακό με καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@athensopentour.
com, τηλ: 210 8815207.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο για εκ περιτροπής 
εργασία 2 ημέρες την εβδομάδα, στο Λιμάνι Σαντο-
ρίνης. Επικοινωνιακό με καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@athensopentour.
com, τηλ: 210 8815207.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί εποχικό Υπάλληλο 
Τουριστικού Γραφείου, με καλή γνώση Αγγλι-
κών, επικοινωνιακές ικανότητες και δίπλωμα 
μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail info@athensopentour.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση ξενοδοχείων 3* στην 
Αθήνα, ζητά Receptionist για άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist έμπειρη με γνώσεις Ερμή 
και άπταιστα Αγγλικά, από ξενοδοχειακή μονάδα 
στη Σαντορίνη. Κατά προτίμηση άτομα που μένουν 
στο νησί. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στo e-mail: manager@aquasuites.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Νovus Α΄ κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά Σπουδαστές /τριες ΤΕΙ για πρακτική 
άσκηση στο τμήμα υποδοχής. Τηλ: 211 1053000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα νέα, για Reception σε ξενο-
δοχείο, με γνώση ξένων γλωσσών. Προϋπηρεσία 
και γνώση χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@delphi-hotels.com, τηλ: 6948 983094.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καμαριέρα - Καθαρίστρια από 
15/4/2015 - 15/10/2015 στη Σκόπελο. Παρέ-
χεται μισθός και διαμονή. Τηλ: 6977 718444.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Receptionist και Barman-
Barwoman, για το Cavo Olympo Luxury Resort and 
Spa. Βιογραφικά στο e-mail: info@cavoolympo.
gr, τηλ: 2352 022222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία και καλή γνώση κρατήσεων 
και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
honeymoonpetra.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Καμαριέρες με προϋπηρεσία 
για περιοχή εκτός Χανίων. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels 
and Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Guest 
Relations. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντί-
στοιχη θέση, γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών ή 
Ρωσικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@lagomandra.gr.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels 
and Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν άτο-
μα E-Commerce και E-Marketing. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση, γνώσεις Αγ-
γλικών, Γερμανικών ή Ρωσικών. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
lagomandra.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά να προσλάβει 2 
Διοικητικούς Υπαλλήλους για πλήρη πενθήμερη 
εργασία. Απαραίτητη η γνώση pc. Βιογραφικά 
στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 3 Διοικητικά Στελέ-
χη για πλήρη απασχόληση. Άριστη γνώση pc. 
Βιογραφικά έως 24/4 στο e-mail: tour.org@
hotmail.com. 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Lagomandra Beach Hotels 
and Spa στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητούν Υπάλ-
ληλο Κρατήσεων. Γνώσεις Ids, Web Bookings. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση, 
γνώσεις Αγγλικών-Γερμανικών-Ρωσικών. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@lagomandra.gr.

 

Εστίαση-Μάγειρες 
-Παρασκευαστές
ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη Ζάκυνθο 
ζητείται Β΄ Μάγειρας για την κεντρική κουζίνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@poseidon-zakynthos.
gr, τηλ: 26950 51830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες για την καλοκαιρινή 
σεζόν άμεσα, για την περιοχή της Πάργας. Τηλ: 
6978 046059.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ για ταβέρνα στην Κέρκυρα ζητείται 
για να ξεκινήσει τέλη Μαΐου. Να έχει εμπειρία 
και να μιλάει καλά Αγγλικά. Μισθός 800€ κα-
θαρά συν tips. Διαμονή-ασφάλεια. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: silver.lining37@
yahoo.com, κωδ: Κ1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 8ωρη απασχόληση στο pool 
bar του ξενοδοχείου και το σέρβις. Συμπερι-
λαμβάνεται εκπαίδευση, διαμονή και σίτιση για 
όλη τη σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: gerakas.
belvedere@gmail.com, τηλ: 6947 043697.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες και άτομα για delivery 
σε κατάστημα εστίασης στα Νέα Μουδανιά Χαλ-
κιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: natassaavr37@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sushi Master Chef για εστιατόριο 
ιαπωνικής κουζίνας στην Κέρκυρα για την κα-
λοκαιρινή σεζόν. Προσφέρεται ικανοποιητικός 
μισθός και κατοικία. Τηλ: 2661036540 2661 
03543, τμήμα προσωπικού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη - Πωλήτρια, για 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής στη Θεσσαλονίκη 
στο Λαγκαδά. Μισθός ικανοποιητικός με ένσημα. 
Τηλ: 6955 464220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής με εμπειρία σε σουβλατζίδικο, 
για απογευματινές βάρδιες. Περιοχή Κόκκινος 
Μύλος. Τηλ: 6985 120753.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καφέ - μεζεδοπωλείο στην 
Τριάνδρια. Βιογραφικά στο e-mail: gaitanidou.
aggelika@gmail.com, τηλ: 6930 853902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, πρόσχαρη και εμφανίσιμη για 
εργασία σε sports cafe στην Κάτω Τούμπα Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 6942 409868, κος Βασίλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα, από εστιατόριο στο κέντρο 
της πόλης Ρόδου, που να μιλάει άπταιστα ξένες 
γλώσσες. Τηλ: 2241 025251, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Barwomen, ευπαρουσίαστες. 
Τηλ: 6937 316887, κος Γιώργος, ώρες επικοι-
νωνίας μετά τις 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για all day κατάστημα στο 
Λαγονήσι, για κρύα - ζεστή κουζίνα. 12μηνη 
πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
6954 771603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ και Βοηθός για νέο cafe 
- εστιατόριο στο Θησείο. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία, Αγγλικά. Μόνιμη απασχόληση-ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: staffathens@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Βοηθός Μάγειρα, για 
κατάστημα εστίασης στο Μοναστηράκι. Τηλ: 210 
3234183, ώρες επικοινωνίας 11:00 - 19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ beach bar στη Σκό-
πελο. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
gianniskotronis@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα cafe - sandwich 
στην περιοχή Ζωγράφου. Τηλ: 6987 514178.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο στην παραλία 
Κανάλι στον Πόρο Τροιζηνίας, από Μάιο μέχρι και 
αρχές Σεπτέμβρη, για ελληνική κουζίνα (σχάρα, 
ψάρι). Τηλ: 6978 419573, κος Μπίσσιας Πάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Barista για sports - bar στους 
Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Επιθυμητή προ-
ϋπηρεσία. Τηλ: 6987 040084, 2310 727427.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για το εστιατόριο Ψωμί 
και Αλάτι στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
chef2@psomialati.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος και Βοηθός από εστιατό-
ριο στη Μύκονο. Γνώσεις Αγγλικών και Ιταλι-
κών. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stamykonos@gmail.com, τηλ: 6906 721641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για την καλοκαιρινή σεζόν, 
σε εστιατόριο στη Νικήτη Χαλκιδικής. Παρέχονται: 
μισθός, ένσημα, διαμονή. Τηλ: 6958 865264.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα ή ένα ζευγάρι, ως Β’ Μά-
γειρες και Λαντζιέρηδες. Περιοχή εκτός Χανίων. 
Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Σερβιτόρα - Barwoman για 
τουριστική περιοχή 15 λεπτά από τα Χανιά. Τηλ: 
2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ και Β’ Μαγείρισσα με διαμονή και 
διατροφή για περιοχή εκτός Χανίων. Τηλ: 2821 
503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ A’ και Β’ Μάγειρας από εστιατόριο - 
μεζεδοπωλείο στο Μαρούσι. Γνώση στην ελληνική 
κουζίνα, 5νθήμερη πρωινή απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ioannidis.yannis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Σερβιτόρος με γνώσεις Αγγλικών 
- Γαλλικών. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Περιοχή εκτός Χανίων. Τηλ: 2821 503033, 6992 
186229.

ΚΑΦΕ αναψυκτήριο πώλησης παραδοσιακών 
και βιολογικών προϊόντων, ζητά εμφανίσιμη και 
ευπαρουσίαστη νέα. Πλήρες ωράριο, στο Παλαιό 
Φάληρο. Τηλ: 210 2484507, 6972 620756, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για Ιούλιο - Αύγουστο 
για εργασία στην Πάρο. Θα προτιμηθούν κάτοικοι 
Πάρου. Τηλ: 6944 346634, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Εστίασης για πλήρη 
απασχόληση από την περιοχή της Τούμπας. 
Τηλ: 6944 312355.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο - γνώστης ψησίματος σε ξυ-
λόφουρνο με προϋπηρεσία, για εστιατόριο στα 
Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
ευελιξία, βαρύτητα στην καθαριότητα. Παρέχεται 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.fb11@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για εργασία, Βοηθοί, Σερβιτόροι 
και Λαντζιέρα, χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία, 
για ουζερί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6936 988204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, κατά προτίμηση από Κορυ-
δαλλό και γύρω περιοχές, για σέρβις, μπουφέ 
και κουζίνα, για νεοσύστατο καφέ - ψητοπωλείο. 
Βιογραφικά στο κατάστημα, Κωστή Βάρναλη 14. 
Τηλ: 6945 110873.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα /ος, με εμπειρία στο ψήσιμο και 
τύλιγμα, από ψητοπωλείο στο Κερατσίνι. Τηλ: 
210 4008605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία στην παρασκευή 
καφέ, για πλήρη απασχόληση σε αρτοζαχαροπλα-
στείο - καφέ στο Γουδί. Ωράριο: 09:00-14:00. 
Τηλ: 6945 819730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Pastry Chef από κεντρική μονάδα 
παραγωγής, εταιρίας μαζικής εστίασης. Από-
φοιτος ανάλογης σχολής και προϋπηρεσία σε 
ζαχαροπλαστεία πολυτελείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef από εστιατόριο στην Κηφισιά, 
δημιουργικής μεσογειακής κουζίνας με προϋ-
πηρεσία σε εστιατόρια πολυτελείας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@ffoods.gr.

ΞΕΝΟΔΟΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη ζητά να προσλά-
βει για τη σεζόν 2015 Σερβιτόρο. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista με εμπειρία από κεντρικό κα-
τάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά με την ένδειξη 
Baristas στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, 
τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barman και Σερβιτόροι, από cocktail 
bar αναψυχής στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η γνώση Αγγλικών. Προσφέρεται ικα-
νοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: a.stoukidis@hotmail.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pilot Beach Resort 5* στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά για την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο Captain εστιατορίου με 
σχετική προϋπηρεσία. Απαραίτητη η γνώση 
Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για το 
κατάστημα λιανικής της Kayak Boutique στη 
Γλυφάδα νέες, με εμπειρία στην παρασκευή 
κρέπας-βάφλας και εξυπηρέτηση παγωμένου 
γιαουρτιού. Βιογραφικά με επισυναπτόμενη 
φωτογραφία στο e-mail: edesmataglifadas@
kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα με προϋπηρεσία για 
bistro, στου Ζωγράφου. Τιμή συζητήσιμη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: yoursweet.home1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εργασία σε 3* ξενοδο-
χείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, για την καλο-
καιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για αρτοποιείο στην Καλλιθέα με 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 9570311.

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ζητά Ζαχαροπλάστη 
full time, με απαραίτητη προηγούμενη πείρα στον 
τομέα της ζαχαροπλαστικής, και αρτοποιό για full 
time απασχόληση με απαραίτητη προηγούμενη 
πείρα στον τομέα της αρτοποιίας. Τηλ: 2235 6357.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Restaurant 
Manager. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδο-
χείο ή εστιατόριο. Γνώση Αγγλικών, δυναμική 
προσωπικότητα, γνώση οινολογίας, οργανωτι-
κές ικανότητες-συνέπεια-προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα-επίτευξη στόχων. Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών-δυνατότητες 
εξέλιξης. E-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra ζητά Σερβιτόρους /
ες. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο ή 
εστιατόριο. Γνώση Αγγλικών, δυναμική προ-

σωπικότητα, γνώση οινολογίας, οργανωτικές 
ικανότητες-συνέπεια, προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα-επίτευξη στόχων. Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών-δυνατότητες 
εξέλιξης. Ε-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Hytra αναζητά Μάγειρα και 
Ζαχαροπλάστη. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε 
ξενοδοχείο ή εστιατόριο. Γνώση Αγγλικών, 
δυναμική προσωπικότητα, οργανωτικές ικανότη-
τες-συνέπεια, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα-
επίτευξη στόχων. Προσφέρονται: Ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών-δυνατότητα εξέλιξης. E-mail: 
anastasiosmantis@hotmail.com.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Asian Food, ζητά Μάγειρα 
για πλήρη εργασία στη διεύθυνση Κούσκουρα 6 
Θεσσαλονίκης. Η γνώση στο Sushi θα εκτιμηθεί 
επιπλέον. Βιογραφικά στο e-mail: kraniotisc@
yahoo.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Delight στη Μύκονο (SLH) 
ζητά έμπειρο Σερβιτόρο για εποχική απασχόληση. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία (κατά προτίμηση σε 
ξενοδοχεία), άριστη γνώση Αγγλικών (δεύτε-
ρη γλώσσα επιθυμητή). Παρέχεται διαμονή-
διατροφή-ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@delightmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Καταστημάτων Εστία-
σης από αλυσίδα ασιατικής κουζίνας Mongo, για 
πώληση και εξυπηρέτηση σε κατάστημα έτοιμου 
φαγητού στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, νέος από σχολή, για δημι-
ουργική μεσογειακή κουζίνα. Καλοκαιρινή σεζόν 
σε bar - restaurant στην Κεφαλονιά. Παρέχε-
ται: δωμάτιο-συγκατοίκηση με Barman. Ωράριο: 
19:00-22:00. Τηλ: 6979 779233.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Πιτσαδόρος, από ιταλικό 
εστιατόριο στον Πειραιά. Μερική απασχόληση. 
Ωράριο: 16:00-19:00. Τηλ: 210 4112450.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Asian (Med Cosmos) 
ζητά 2 νέες, για full time/part time εργασία για 
τη θέση του μπουφέ εξυπηρέτηση/προετοιμασία. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο: argyroykaterina@
gmail.com, τηλ: 6979 045939, κα Αργυρού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής με εμπειρία, από 
σουβλατζίδικο στη Δάφνη. Τηλ: 210 9768700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος από γνωστή αλυσίδα 
ιταλικών εστιατορίων, για κατάστημα στον 
Πειραιά. Άνοιγμα πίτσας με το χέρι. Επιθυμητή 
η γνώση τηγανιού. Ωράριο: 13:00-22:00. Τηλ: 
210 4111530, 6933 365765.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία για εστιατό-
ριο πλησίον του Μέγαρου Μουσικής. Τηλ: 210 
7223784.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας ελληνικής κουζίνας από 
Δευτέρα έως Σάββατο. Ωράριο: 07:00 - 16:00. 
Τηλ: 6980 503250, 210 9565056.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα - Λαντζιέρα, με γνώση 
ελληνικής και ιταλικής κουζίνας, από πιτσαρία 
στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 6438707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κουζίνας από εταιρία 
catering στο Μενίδι. Ωράριο: 20:00 - 04:00. 
Τηλ: 210 8955090, 6951 757471.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για fast food cafe - σάντουιτς 
στον Πειραιά. Τηλ: 210 4128331.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία, από κρεπερί 
για σεζόν σε νησί. Γνώσεις Αγγλικών. Ωράριο: 
12:00 - 21:00. Τηλ: 24270 29900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες για καλοκαιρινή σεζόν, 
σε νησιά. Παρέχεται διαμονή, διατροφή, μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 5238561.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με εμπειρία για service σε 
cafe - bar πλησίον του Μέγαρου Μουσικής. Τηλ: 
210 7223784.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με εμπειρία για service σε 
εστιατόριο πλησίον του Μέγαρου Μουσικής. 
Τηλ: 210 7223784.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, με εμπειρία για σέρβις από cafe 
στην Αργυρούπολη. Τηλ: 210 9966665.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα σε ξενοδοχειακή 
μονάδα, για καλοκαιρινή σεζόν. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paxosbeachhotel.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Oκ Hotels ζητά για τα ξενοδοχεία 
της Kriti Beach - Kyma Beach 4* στο Ρέθυμνο, 
πρώτους και δεύτερους Μάγειρες. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: kritibeach@
ok-rethymno.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος έμπειρος για εστιατόριο 
στη Γερμανία. Τηλ: 0049 1758282744.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας /ισσα για παραδοσιακά φα-
γητά, από το ξενοδοχείο Blue Garden. Παρέχεται: 
σπίτι, φαγητό και μισθός κατόπιν συνεννόησης. 
Τηλ: 6951 472178, ώρες επικοινωνίας μετά τις 
12:00 πμ, κος Νίκος.

ΓΝΩΣΤΟ εστιατόριο στο κέντρο της πόλης 
αναζητά επαγγελματίες Μάγειρες και Ψήστες 
με εμπειρία - προϋπηρεσία στην εστίαση. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία-εμπειρία. 
Μόνο σοβαροί υποψήφιοι. Τηλ: 2310 270707, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.
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Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Γεωπόνος από την εται-
ρία Στασινός ΑΕ για ανάπτυξη πελατολογίου 
στις περιοχές Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stasinos.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γεωπόνος ζωικής παρα-
γωγής. Άριστη γνώση H/Y-Αγγλικών, για το 
τμήμα πωλήσεων στη Θεσσαλία από μεγάλη 
εταιρία ζωοτροφών. Δευτέρα-Παρασκευή. 
Ε-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 2310 
710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, ώρες 
επικοινωνίας 9:30-17:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής γεωργικών μηχανημάτων 
- τρακτέρ για όλη την Ελλάδα. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, εμπειρία, προϋπηρεσία ανάλογη, δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για διάφορες εργασίες. Τηλ: 
6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός επαγγελματίας, για συντή-
ρηση κήπων και μόνιμη εργασία, με δικά του 
εργαλεία. Τηλ: 210 2446505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος - Πωλητής γεωργικών 
εφοδίων λιπασμάτων με εμπειρία στις περιοχές: 
Σέρρες, Δράμας, Καβάλας, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, 
Ξάνθης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο γεωπο-
νικής σχολής ΑΕ-ΤΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
politisserres@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι και οικογένειες που ενδια-
φέρονται να αναπτύξουν οικιακή οικονομία με 
ζώα, κότες, κουνέλια, μοσχάρια, αμνοερίφια, 
περιστέρια κ.λπ., για αύξηση εισοδήματος. Όροι 
συνεργασίας ευνοϊκοί. Τηλ: 210 7219084.

ΖΕΥΓΑΡΙ ζητείται για εργασία σε κτήμα στο 
Λουτράκι, ως Εσωτερικοί, ο ένας για φροντίδα 
ηλικιωμένης και καθαριότητα και ο άλλος να 
γνωρίζει από τεχνικές και αγροτικές εργασίες. 
Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6980 320099.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά  
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια έμπειρη για manicure-
pedicure, αποτρίχωση, μακιγιάζ, για στελέχωση 
χώρου σε κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Πλήρες 
ωράριο, προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 8982680, 
6972 510787.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ από κομμωτήριο στο 
Χολαργό. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 6528159.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure-pedicure, με 5έτη 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, για μόνιμη απασχόληση 
σε κομμωτήριο στο Μενίδι. Τηλ: 210 2404160.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη σε πιστο-
λάκι, από κομμωτήριο στη Νέα Σμύρνη. Τηλ: 
210 9415105.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια, με γνώση από χτένισμα 
manicure-pedicure, από κομμωτήριο στη Νέα 
Σμύρνη. Τηλ: 210 7484456.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για manicure-pedicure, τεχνητά 
jel και Αισθητικοί στον Άλιμο και στο Καλαμάκι. 
Μισθός συζητήσιμος. Τηλ: 6982 855579.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτριες νυχιών από κεντρικό 
κατάστημα στο Χαλάνδρι. Πεπειραμένες με γνώσεις 
τεχνητών νυχιών, nail design και αισθητικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@bella-rosa.gr, 
τηλ: 210 6835492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για manicure - pedicure, 
από κομμωτήριο. Τηλ: 210 9601762.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με πείρα για barber shop 
στο Αιγάλεω με πλήρες ωράριο και Κομμώτρια 
για part time 3 μέρες την εβδομάδα, με όλες 
τις νόμιμες παροχές. Τηλ: 210 5985138, 6979 
005226.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη, εμφανί-
σιμη να γνωρίζει καλό πιστολάκι, για πλήρη 
απασχόληση σε κομμωτήριο στον Κορυδαλλό. 
Τηλ: 210 4944408.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής, έμπειρος από κομμωτήριο 
στη Νίκαια, για αντρικό κούρεμα. Άμεση πρόσληψη, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6988 075033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια και Βοηθός, από 
κομμωτήριο στη Δροσιά. Τηλ: 210 8135726.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χολαργό ζητά Τεχνίτρια Βα-
φείου για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 210 6528159.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Πειραιά ζητά Κομμώτρια 
πεπειραμένη για σαλόνι. Τηλ: 210 4226851.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά Κομμώτρια 
για μόνιμη εργασία ή ημιαπασχόληση, πεπειραμένη 
σε πιστολάκι. Τηλ: 210 4972667, 6937 204028.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Νέα Σμύρνη ζητά νέα, εκ-
παιδευμένη σε manicure-pedicure, τζελ, σελάκ, 
τεχνητά νύχια, για συνεργασία. Τηλ: 210 9415105.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα ζητά Κομμωτές 
/τριες και Μανικιουρίστ με πείρα. Τηλ: 210 
9563685, 6970 880519.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Μελίσσια ζητά Τεχνίτες, για 

βαφή, κούρεμα, χτένισμα, manicure, pedicure. 
Τηλ: 210 8030886, 210 8030826.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Μελίσσια ζητά Βοηθό Κομ-
μωτή για σαλόνι, βαφείο, manicure, pedicure. 
Tηλ: 210 8030257.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες και Τεχνίτριες νυ-
χιών με προϋπηρεσία, από κεντρικό κατάστημα 
στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bella-rosa.gr, 210 6835492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου με προϋπηρεσία 
για ημιαπασχόληση, πλησίον του μετρό Χολαργού. 
Τηλ: 210 6537701.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου από κομμωτήριο 
στα Καμίνια του Πειραιά. Τηλ: 210 4812825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτηρίου από κομμωτήριο 
στο Ίλιον. Τηλ: 210 2696599, 6936 127403, 
κα Φαίη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτή με προϋπηρεσία, 
γνώση και σε χτενίσματα. Τηλ: 210 8140910.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός από κομμωτήριο στη Νίκαια. 
Τηλ: 210 4910923.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για 5ήμερη απασχόληση 
σε κομμωτήριο στους Αμπελόκηπους. Βιογρα-
φικά στο e-mail: ioannaarapa@gmail.com, τηλ: 
210 7774722.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία σε βαφείο 
και κούρεμα από κομμωτήριο στο κέντρο της 
Αθήνας. Τηλ: 210 5238354.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαλάνδρι ζητά Μανικιουρίστ 
για part time εργασία. Τηλ: 210 6753145.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μοναστηράκι(μετρό) ζητά 
Βοηθό και Τεχνίτη /τρια για σαλόνι-βαφείο. 
Επιθυμητή γνώση manicure-pedicure, τεχνη-
τών νυχιών. Παρέχεται: εκπαίδευση-εξέλιξη με 
σεμινάρια εντός-εκτός Ελλάδας, μισθός-ασφά-
λιση-ποσοστά. Τηλ: 6940 545458, 210 3314238.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μενίδι ζητά Κομμωτή /τρια 
με προϋπηρεσία στο βαφείο, κούρεμα, χτένισμα. 
Παρέχονται μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 2404160.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Άνω Γλυφάδα ζητά έμπει-
ρη Μανικιουρίστ για ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 
9626448, 6944 910970.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Προσωπικό για κούρεμα, 
χτένισμα, βαφείο και ρεσεψιόν στο Σύνταγμα. 
Τηλ: 210 3315430.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ γνωστής αλυσίδας στο Παλαιό 
Φάληρο και Κορυδαλλό ζητά Βοηθό Κομμώτριας 
/η με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και όρεξη 
για δουλειά. Τηλ: 210 9811640, 6909 074849.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στην πλατεία Κυψέλης 
ζητά Κομμωτές /τριες και Βοηθούς με εμπειρία. 
Καλές αποδοχές. Τηλ: 210 8223869, 6972 834046.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ club Νοτίων Προαστίων ζητά 
Αισθητικό για μερική απασχόληση. Προϋπηρε-
σία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@
varisportsclub.com, τηλ: 210 8990048.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ club Νοτίων Προαστίων ζητά 
Αισθητικό, απόφοιτο ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση. 
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@varisportsclub.com, τηλ: 210 8990048.

ΟΜΙΛΟΣ μεγάλος αισθητικής και αδυνατίσματος 
ζητά Αισθητικούς. Παρέχεται μισθός, ΙΚΑ, bonus. 
Τηλ: 210 8941733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτες σχολών αισθητικής, 
ευπαρουσίαστες για 4ωρη απασχόληση σε κε-
ντρικό ινστιτούτο στην Πατησίων 116. Βασικός 
μισθός (ημιαπασχόλησης) και ποσοστά. Τηλ: 210 
8832551.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός πεπειραμένη, με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος για νεοσύστατο χώρο 
αισθητικής στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5773466, 
6942 204643.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σχεδιαστές /τριες μόδας από την 
εταιρία Grama ΑΒΕΕ, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@grama.gr.

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ Spa Hotel ζητείται Spa Therapist - 
Manager, στη Νάουσα Πάρου. Απαραίτητα: πτυχίο 
αισθητικής, καλές γνώσεις μασάζ, προϋπηρεσία, 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: alouloudis@
yades.gr, τηλ: 6972 876222, 2284 051072.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ και Φυσικοθεραπευτές ζητούνται 
για μασάζ από spa στην Κρήτη (περιοχή Ρέθυμνο), 
για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη η καλή γνώση 
Αγγλικών, βασικές γνώσεις Η/Υ. E-mail με 
φωτογραφία στο: bmoments@otenet.gr, τηλ: 
6930 495000.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά νέα για manicure 
- pedicure, με προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ κέντρο αισθητικής στο Κολωνάκι 
ζητά Αισθητικό ΤΕΙ, για πρακτική ή και πρόσλη-
ψη. Γνώση Αγγλικών και H/Y βασικού επιπέδου 
απαραίτητη. Ιδανικά με προϋπηρεσία περί τα 3-5 
έτη. E-mail: gkalogerogiannis@aesthe.gr.

LOOKING for Masseur, preferably from Far 
East, required for seasonal work at Boutique 
Hotel Pelion Area. CVs: info@sixkeys.gr, fax: 

210 9709464, tel: 24230 33720.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κυψέλη ζητεί εξειδικευμέ-
να άτομα και Βοηθούς. Μισθός ικανοποιητικός, 
ωράριο 8ωρο, plus, πενθήμερο, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8843885.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μερική ή ολική απασχόληση, 
με ειδίκευση σε αποτρίχωση, manicure-pedicure 
για κατάστημα στο κέντρο της Κηφισιάς. Τηλ: 
6977 696858.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία και 
Βοηθός, από κομμωτήριο στο Ίλιον. Δευτέρα 
κλειστά. Τηλ: 6974 970699, 210 2634004.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ manicure στο Μαρούσι ζητεί νέα, 
έμπειρη για manicure-pedicure, τεχνητά, απο-
τριχώσεις. Πλήρης ή μερική απασχόληση. Τηλ: 
210 8051893.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη κομμωτηρίων ζητεί Κομμώτριες, 
Βοηθούς καθώς επίσης και νέα για manicure-
pedicure, για τη στελέχωση καταστήματος στη 
Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9601762, 210 9313338.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητεί άμεσα επαγγελ-
ματία πεπειραμένο συνεργάτη με άριστη γνώση 
χτενίσματος κουπ. Παρέχονται bonus. Πλατεία 
Νέας Σμύρνης. Ωράριο: 10:00-19:00. Τηλ: 210 
9330267.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται με γνώσεις μασάζ manicure, 
pedicure, θεραπείες προσώπου από κέντρο ιατρι-
κής αισθητικής. Πλήρης απασχόληση και bonus. 
Τηλ: 6996 664004.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ /τριες ζητούνται από νεοσύστατη 
εταιρία γυναικείας περιποίησης στην Αθήνα. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία, μισθός, bonus. Ωράριο: 
11:00-19:00. Βιογραφικά στο e-mail: hair.allos@
gmail.com. Τηλ: 6983 843931.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο στη Νίκαια. 
Τηλ: 210 4251870, 6979 044565.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ /τριες ζητούνται από νεοσύστατη 
εταιρία γυναικείας περιποίησης στην Αθήνα. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Μισθός και bonus. Ωράριο: 
11:00-19:00. Τηλ: 6983 843931, 6983 7563407.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Μασέρ για μόνιμη απα-
σχόληση στο Spa του ξενοδοχείου Grand Forest 
Metsovo 5* 12μηνης λειτουργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@grand-forest.gr, fax: 2656 029110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Μασέζ κατά προτίμηση από 
χώρες της Άπω Ανατολής για εποχική εργασία σε 
boutique ξενοδοχείου στην περιοχή του Πηλίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sixkeys.gr, τηλ: 
24230 33720.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με εμπειρία για ολική ή 
μερική απασχόληση στο Ελληνικό (εξυπηρετεί και 
το μετρό). Πολύ καλή αμοιβή. Τηλ: 211 2156235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ για 
ημιαπασχόληση σε studio - γυμναστήριο στην 
περιοχή Πεύκα - Ρετζίκι. Βιογραφικά στο e-mail: 
jim_mavromichalis@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εργασία, με εμπειρία στο 
μασάζ - manicure - pedicure σε γνωστό spa 
νησιού. Τηλ: 6984 134010.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ειδών αισθητικής-ονυχοπλαστι-
κής με έδρα την Αθήνα ζητά Πωλητή. Απαραίτητο 
δίπλωμα οδήγησης ΙΧ ή μηχανάκι. Θα θεωρηθεί 
προσόν η γνώση manicure και ονυχοπλαστικής. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή σε πωλήσεις. E-mail: 
areti@aesthesis.gr, τηλ: 210 9561362.

 

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός εμφανίσιμη ως 
εσωτερική στο Πάτημα Χαλανδρίου. Τηλ: 210 
6858022, 6941 480980.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες και άτομα για delivery 
σε κατάστημα εστίασης στα Νέα Μουδανιά Χαλ-
κιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: natassaavr37@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για διανομή τροφί-
μων ζαχαροπλαστικής. Απαραίτητα δίπλωμα 
Β’ επαγγελματικό, μισθός ικανοποιητικός συν 
ένσημα και bonus στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: uncoverilias4@gmail.
com, τηλ: 6909 387329.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά Υπάλληλο για ερ-
γασία σε εσωτερικούς - εξωτερικούς χώρους 
στο κέντρο Αθήνας για ημιαπασχόληση. Ωράριο: 
10:00 - 14:00. Tηλ: 211 0120715.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φύλακας για νυχτερινή βάρδια στην 
περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vts.parts2@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για εργασία στην περιοχή 
του Θριάσιου. Βιογραφικά στο e-mail: mail@
harris-security.com, fax: 210 5542151, τηλ: 
210 5542141.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Καθαρίστριες για 
μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στα Δωδεκάνη-
σα, στη Ρόδο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-σοβαρή, που αγαπάει την καθαριότητα 
και γνωρίζει μαγειρική, ζητείται, για φροντίδα 

κυρίας 88 ετών μη κατάκοιτης-έξυπνης-κοι-
νωνικής, ως Εσωτερική. Χωρίς υποχρεώσεις 
ώστε να παραμένει κοντά της τον περισσότερο 
δυνατό χρόνο. E-mail: xeniaskamn@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας για όλη την 
Αθήνα, με άδεια security. Δευτέρα - Παρασκευή, 
ωράριο 9:00-14:00. Τηλ: 210 6915118.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομή φυλλαδίων, κά-
τοικοι Νοτίων Προαστίων Αττικής. Τηλ: 6989 
806456, κος Γιάννης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα ή ένα ζευγάρι, ως Β’ 
Μάγειρες και Λαντζέρηδες. Περιοχή εκτός Χανίων. 
Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για εργασία, Βοηθοί, Σερβιτόροι 
και Λαντζιέρα, χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία, 
για ουζερί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6936 988204.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά 
Προσωπικό με εμπειρία στη φύλαξη καταστη-
μάτων. Βιογραφικά στο e-mail: dsc_helleas@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για πλυντήριο αυτοκινήτων στο 
Ρετζίκι. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6970 
110928, κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως εσωτερική Οικιακή Βοηθός. 
Τηλ: 6979 233502, 6989 143326.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εταιρία στο Μετα-
ξουργείο, για καθαρισμό των γραφείων της δύο 
φορές την εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@galaxynet.gr, τηλ: 6980 844605.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός - Baby Sitter με προ-
ϋπηρεσία, δίπλωμα Ι.Χ., άριστη γνώση ελληνικής 
γλώσσας, μη καπνίστρια. Ωράριο: 09:00-21:00. 
Τηλ: 6938 890980.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier με δικό του μηχανάκι, για 
πρωινή πενθήμερη εργασία μερικής απασχό-
λησης. Τηλ: 6909 111555.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Φύλακες με άδεια security σε 
ισχύ για φύλαξη ιδιωτικού χώρου εκτός Αθηνών. 
Παρέχονται μισθός-ασφάλιση-διατροφή-διαμο-
νή. Fax: 211 0120717, 211 0120715. Ωράριο: 
10:00-18:00. Τηλ: 6940 864823.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Καθαρίστριες για 4ωρη 
απασχόληση σε καθαρισμό σε τράπεζες στις Σπέ-
τσες. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός ως εσωτερική με 
4 ρεπό σε σοβαρό κύριο. Τηλ: 6984 912603.

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ με έδρα το Περιστέρι, 
ζητεί πεπειραμένο άτομο με εμπειρία στο πλύσιμο 
χαλιών και Οδηγό. Τηλ: 6977 775883.

ΦΥΛΑΚΕΣ ζητούνται άμεσα για γήπεδα, με άδεια 
security σε ισχύ. Παρέχεται ασφάλιση. Ωράριο: 
10:00-18:00. Fax: 211 0120717, 211 0120715, 
τηλ: 6940 864823, 211 0120715.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες και Λαντζιέρες, για 
ξενοδοχεία σε νησιά. Παρέχεται διαμονή, δια-
τροφή, μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 5238561.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα - Λαντζιέρα, με γνώση 
ελληνικής και ιταλικής κουζίνας, από πιτσαρία 
στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 210 6438707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α ως Delivery, από κατάστη-
μα εστίασης. Ωράριο: 16:30 - 21:00. Τηλ: 210 
5137467.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με δικό του μηχανάκι, γνώ-
στης γύρω περιοχών, από εστιατόριο-πιτσαρία 
για μεσημεριανή απασχόληση. Προϋπηρεσία 5 
χρόνια. Τηλ: 210 2714439.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας, από ψητοπωλείο στα Ιλίσια. 
Τηλ: 6975 985084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες από μεγάλη εταιρία 
καθαρισμού για τις περιοχές: Αεροδρομίου, Μαρ-
κόπουλο, Βόρεια Προάστια και Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cowa.gr, τηλ: 210 
9324806, 210 9324807.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός εσωτερική ή εξωτερική, 
έντιμη-ευγενική-ευχάριστη-καλή μαγείρισσα-
υπεύθυνη νοικοκυρά, για τις οικιακές εργασίες 
σε οικογένειες ή σε ηλικιωμένους στην Αθήνα ή 
στην περιφέρεια. Εμπειρία-συστάσεις επιθυμη-
τές. E-mail: info@evresiergasias.eu, τηλ: 210 
5730366, 210 5730230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός και μερικώς baby sitter 
στη Βούλα. Άπταιστη γνώση Αγγλικών-Ελληνικών, 
εμπειρία-συστάσεις, μη καπνίστρια. Παρέχεται 
διατροφή-ένδυση. Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 
6981 113930, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός εσωτερική για φροντίδα 
οικίας, καθαριότητα, μαγείρεμα, για συνταξιούχο 
στην Κρήτη στο Βάμο Χανίων. 2 ρεπό την εβδο-
μάδα. Τηλ: 6972 827384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, με γνώσεις ασιατικής 
κουζίνας, για εργασία σε σπίτι. Τηλ: 210 3426466.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Οικιακοί Βοηθοί, με πο-
λυετή προϋπηρεσία, σε οικία στα Νότια Προάστια. 
Ωράριο: 10:00 - 13:00. Τηλ: 210 8922319.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με δικό του ΙΧ ως Εσωτερική για 
ανδρόγυνο. Περιοχή Άγιος Ελευθέριος Αχαρνών, 

κοντά στο τρένο. Τηλ: 210 8326151.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter με παιδαγωγικές γνώσεις 
ή βρεφονηπιακές σπουδές, υπεύθυνη-υπομονε-
τική-ευχάριστη-έμπιστη, μη καπνίστρια, για τη 
φύλαξη-φροντίδα και δημιουργική απασχόλη-
ση παιδιών ή βρεφών. Εμπειρία και συστάσεις 
απαραίτητες. E-mail: info@evresiergasias.eu, 
τηλ: 210 5730366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη ηλικιωμένης στο 
Μενίδι και στις γύρω περιοχές. Τηλ: 6906 604267.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με δικό του μηχανάκι από καφε-
τέρια στην Καισαριανή. Τηλ: 210 72039.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Λαντζιέρηδες. 
Τηλ: 22860 23736, 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για τράπεζα στα Σπάτα. 
Τηλ: 210 3423896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων στο Βύρωνα για εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: diamond-care2007@yahoo.
gr, 210 7623052.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επόπτης /τρια για εταιρία καθαρισμού 
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Κάτοχος 
μεταφορικού μέσου. Ωράριο: 9:00-15:00. Τηλ: 
210 6459462.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, να φροντίζει ένα 
άτομο νεαρής ηλικίας με κινητικό πρόβλημα 
στη Ρόδο. Καλός μισθός και συνθήκες εργα-
σίας. Τηλ: 210 8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για εσωτερική ερ-
γασία σε σπίτι. Παρέχεται μισθός και ρεπό κάθε 
εβδομάδα. Τηλ: 210 8237749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καμαριέρα - Καθαρίστρια από 
15/4/2015 - 15/10/2015 στη Σκόπελο. Παρέ-
χεται μισθός και διαμονή. Τηλ: 6977 718444.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
ξενοδοχεία στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο υπομονετικό, αξιόλο-
γο με μεταφορικό μέσο, για φροντίδα ατόμου 
με ειδική στήριξη. Για ένα μήνα και με 4 ρεπό 
στην περιοχή του Αποκόρωνα Κρήτης. Τηλ: 2821 
503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα άτομο αξιόλογο, υπομονετικό, 
για φροντίδα ατόμου, όχι κατάκοιτου. Να έχει 
δίπλωμα οδήγησης για περιοχή Ρεθύμνου. Παρέ-
χεται μισθός. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Οικιακή Βοηθός, για φροντίδα 
δύο παιδιών για 24 ώρες. Παρέχεται ένα ρεπό και 
ασφάλιση, από αρχές Απριλίου - τέλη Οκτωβρίου. 
Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης, όχι 
κατάκοιτης στα Ανώγεια Ρεθύμνου. Παρέχονται 
4 ρεπό. Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας με δικό του μηχανάκι, σε 
πολυχώρο εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από αλυσίδα αρτοζαχα-
ροπλαστείων, για το κατάστημά της στο Πλαγιάρι. 
Εμπειρία σε ανάλογη θέση και κάτοικος της πε-
ριοχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@anadeixi.
gr, fax: 2310 253713.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για φροντίδα 
μεσήλικα με κινητικά προβλήματα στον Πειραιά. 
Μη Καπνίστρια και με χαρτιά για ένσημα. Παρέχεται 
σίτιση, στέγαση -βασικός μισθός με ένσημα. Ένα 
ρεπό την εβδομάδα. Τηλ: 6970 080287.

TO METROPOLIS Sandwiches ζητά νέες ευπαρου-
σίαστες για promotion - delivery. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: topintzisl@gmail.com.

ΤΟ METROPOLIS Sandwich ζητά άτομα για δι-
ανομή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
topintzisl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρες για την καλοκαιρινή σε-
ζόν. Βιογραφικά στο e-mail: alpha.employment@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας - Λαντζιέρης με 
προϋπηρεσία, να μιλάει και να διαβάζει καλά 
Ελληνικά στην Κεφαλονιά. Τηλ: 6974 820984, 
26710 31616.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα 
στα Λουδράτα Κεφαλονιάς. Τηλ: 6974 820984, 
26710 31616.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από ξενοδοχειακή μονάδα 
στα Βλαχάτα Κεφαλονιάς. Τηλ: 6974 820984, 
26710 31616.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ καθαρισμού ζητά άτομα για εργασία 
στον τομέα καθαριότητας, κυρίως με προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: geokonstandinidis@
yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για λάντζα, από ψητοπωλείο 
στην Αρτέμιδα. Τηλ: 22940 22904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Υπάλληλος με δικό του μηχανάκι 
για 4ωρη πρωινή εξαήμερη εργασία σε εστιατόριο. 
Γνώσεις Η/Υ και βασικής λογιστικής. Απαραίτητα 
Αγγλικά, μόνο από Δυτικά Προάστια-συνεργάσι-
μος. Παρέχεται ασφάλιση. Ε-mail: jobcv.fb11@
gmail.com, κωδ: logistirio.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

IDEATrEE  
2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας  
& Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ανακοινώνει την έναρξη του 2ου 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία 
«ideatree».

Οι στόχοι του φετινού διαγωνισμού είναι:
•  Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας 

στο νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας.
•  Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως 

βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την 
προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της. 

•  Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και καινοτομίας. 

•  Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλά-
δα. Το πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή θα λάβει χώρα σε τοποθεσία εκτός αστικών 
κέντρων όπου οι ομάδες που θα διακριθούν με την κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν 
να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα / υπηρεσίες.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους νέους 16-35 ετών, καθώς και σε νομικά πρόσω-
πα που εδρεύουν στη χώρα μας, με χρόνο λειτουργίας λιγότερο ή ίσο του ενός έτους. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους πρόταση μέσα από την 
ιστοσελίδα του διαγωνισμού: www.ideatree.gr έως τις 22 Μαΐου 2015.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, οι οποίες 
συμβαδίζουν με τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα:
- Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
- Ενέργεια & Περιβάλλον
- Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κλπ)
- Τουρισμός & Πολιτισμός
- Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή αξιολογητών εγνωσμένου κύρους και 
εμπειρίας στις υπό εξέταση θεματικές περιοχές.
Οι 7 επικρατέστερες ομάδες θα κερδίσουν συμμετοχή σε ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχει-
ρηματικής επιτάχυνσης, διάρκειας μίας εβδομάδας, ενώ οι 5 νικήτριες ομάδες θα κερδίσουν 
επιπλέον:
- Χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000€
-  Φιλοξενία και mentoring στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους που λειτουργούν στη 

χώρα μας: Orange Grove, Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ), Found.
ation, Impact Hub, The Cube

-  Πέντε υποτροφίες στα εξ’ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης του ΚΕΚ του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

-  Μία υποτροφία για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Athens Tech College: 
Master of Science in the Management of Business Innovation and Technology (MBIT).

-  Δύο υποτροφίες φοίτησης για το πρόγραμμα σπουδών Diploma in Digital Marketing του 
Business College of Athens (BCA).

Δωρεάν on line Οικουμενικό Σχολείο «Αθηνά» 
για την εκπαιδευτική ρομποτική
Το μαγικό κόσμο των ρομπότ έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι μαθητές του πρώτου 
δωρεάν on line Οικουμενικού Σχολείου «Αθηνά» στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής μαθησιακής 
διαδικασίας που παρέχει η εκπαιδευτική ρομποτική. Η κατασκευή και ο προγραμματισμός των 
ρομπότ δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να συνεργαστούν σε ομάδες, αξιοποιώντας 
το εκπαιδευτικό πακέτο που αρμόζει στην ηλικία τους και την εκπαιδευτική τους βαθμίδα και 
να διδαχθούν μια πληθώρα εννοιών που προέρχονται από πολλά γνωστικά αντικείμενα, όπως 
οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Γεωμετρία, η Μηχανική, η Τεχνολογία και η Ιστορία.

Η εκπαιδευτική ρομποτική διαμορφώνει ένα κατεξοχήν διαδραστικό μαθησιακό περιβάλλον, 
με στόχο όχι μόνο τη γνωστική, αλλά και την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών. Συνδυάζοντας τη μάθηση με το παιχνίδι, μετατρέπει την εκπαίδευση σε μια διασκε-
δαστική δραστηριότητα, μέσω της οποίας τα παιδιά καλλιεργούν μια σειρά δεξιοτήτων, όπως 
ομαδικότητα, επικοινωνία, δημιουργική σκέψη κλπ. Οι διδασκόμενοι εξερευνούν τα όρια 
της φαντασίας τους, καθώς κατασκευάζουν και προγραμματίζουν από απλά μοντέλα μέχρι 
σύνθετα ρομπότ, με στόχο να βρουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, αντλώντας από τις 
εμπειρίες τους και τα ενδιαφέροντά τους.

Η πρώτη επαφή των μαθητών του Οικουμενικού Σχολείου «Αθηνά» με τη ρομποτική πραγ-
ματοποιείται σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου που πρωτοπορούν 
στην προσπάθεια για μια «Εκπαίδευση για όλους, χωρίς όρια», προσφέροντας μαθήματα γνω-
ριμίας, με την καθοδήγηση ειδικευμένων εκπαιδευτικών, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 
στις εγκαταστάσεις τους στο Περιστέρι. Το Οικουμενικό Σχολείο «Αθηνά» δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και του Κέντρου On Line Εκπαίδευσης ΑΡΝΟΣ. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση 
σε περισσότερα από 12.000 video - μαθήματα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, 
καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικού υλικού, με νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, μέσω της 
ιστοσελίδας του www.arnos.gr δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του μαθητή με τον on 
line δάσκαλο, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής συνεργασίας μεταξύ μαθητών, γονέων και δασκάλων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Οικουμενικού 
Σχολείου «Αθηνά» μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 210 3822495.

Δωρεάν συμβουλευτική σε 180 επιχειρήσεις του Δήμου Αθηναίων
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών θα παρέχει δωρεάν εξειδικευμένη 
«συμβουλευτική» μέσω του «Συμβουλευτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας - Σ.Κ.ΕΠΙ.» 
σε 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που έχουν διπλό στόχο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 
Δήμου Αθηναίων, από τη μία, να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και, από 
την άλλη, να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των συνεργατικών σχηματισμών, ειδικότερα στη 
σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα προσφερθούν από το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο του 
έργου «Ανάπτυξη Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πρακτικών σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
στο Δ. Αθηναίων». Πιο συγκεκριμένα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω συγκεκριμένων 
εξειδικευμένων εργαλείων, θα παρασχεθούν σε 180 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στο Δήμο Αθηναίων. Στη συνέχεια σε 50 από αυτές τις επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν συγκε-
κριμένα σχέδια δράσης για την εισαγωγή καινοτομιών στις διαδικασίες που συνθέτουν τη 
λειτουργία τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς τους.

Παράλληλα, θα προκύψουν 2 συνεργατικοί σχηματισμοί, στους οποίους θα συμμετέχουν 
20 επιλεγμένες επιχειρήσεις από το σύνολο των επιχειρήσεων που μετέχουν στην πράξη, 
με στόχο την παραγωγή 2 σχεδίων δράσης που αναλύουν την υλοποίηση των αντίστοιχων 
συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων. Ενδεικτικά οι θεματικές κατηγορίες συμβουλευτικής 
περιλαμβάνουν: Αναδιοργάνωση, χρηματοοικονομικά θέματα, εξοικονόμηση πόρων, ενίσχυση 
εξωστρέφειας, προβολή - προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών, ορθή διαχείριση περιβάλλοντος. 

Αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 15/05/2015, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 210 3382467, 210 3382468 και 210 3382341 καθώς και στο 
e-mail: innovation@acci.gr

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεάν κατάρτιση σε 1.000 άνεργους
To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αποκλειστική δωρεά, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, εκπαιδευτικού βραχίονα του ΣΕΒ, που στόχο έχει να προσφέρει 
δωρεάν κατάρτιση σε άνεργους νέους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και 
δεξιότητες, που θα βοηθήσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος 
Νιάρχος, αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία σήμερα, που το ποσοστό ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα είναι υψηλότερο από 60%, καταστρέφοντας τον κοινωνικό ιστό μιας ήδη εξασθενημέ-
νης κοινωνίας. Η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων αποτελεί σήμερα μεγάλη κοινωνική 
ανάγκη, αφού για την έξοδο από την κρίση απαιτούνται γνώσεις σε νέες τεχνολογίες και πολλές 
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανεύρεση κατάλληλων υποψηφίων. 
Η σύνδεση της γνώσης με την παραγωγή είναι το ισχυρότερο όπλο για την καταπολέμηση της 
ανεργίας και την επαναφορά της χώρας σε τροχιά ανταγωνιστικής ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή.
Η σχετική επιμόρφωση καλύπτει τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη δια-
φαινόμενη εξέλιξη επιλεγμένων τομέων της ελληνικής οικονομίας και προσεγγίζει γνώσεις και 
δεξιότητες που εκτιμώνται ως κρίσιμες για τα επαγγέλματα αυτά. Χαρακτηριστικά, καλύπτονται 
τομείς επιμόρφωσης όπως η πληροφορική, τα logistics, οι εξαγωγές, οι πωλήσεις, κ.λπ. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση 1.000 άνεργων νέων. Γεωγραφικά, θα καλυφθούν οι 
περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και του Βόλου, όπου θα χρησιμοποιη-
θούν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ. Η επιλογή θα γίνει με συγκεκριμένα κοινωνικά 
κριτήρια και, επιπλέον, κριτήρια γνώσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, καλέστε στα κατά τόπους παραρτήματα του ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ:
Αθήνα: 210 8257800, Θεσσαλονίκη: 2310 797708, Πάτρα: 2610 910055, Βόλος: 24210 95532.

Δωρεάν σεμινάριο για τις βασικές αρχές της λυρικής ερμηνείας
Η Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
και την Future Library καλούν τους νέους και τις νέες δώδεκα ελληνικών πόλεων (Λαμία, 
Κόρινθος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Βέροια, Καστοριά, Χανιά, Ηρά-
κλειο, Άγ. Νικόλαος) που ενδιαφέρονται για το κλασικό τραγούδι και την όπερα να παρακο-
λουθήσουν δωρεάν ένα διήμερο σεμινάριο στο οποίο θα διδαχθούν τις βασικές αρχές της 
λυρικής ερμηνείας.

Η επιλογή των νέων καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν ενεργά στο σεμινάριο θα γίνει 
κατόπιν ακρόασης. Δικαίωμα να παρίστανται ως ακροατές στο σεμινάριο έχουν όλοι όσοι 
δηλώσουν συμμετοχή. Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους και νέες από 16 έως 32 χρόνων, 
που επιθυμούν να ασχοληθούν με το κλασικό τραγούδι και την όπερα. Η γνώση μουσικής 
ανάγνωσης και θεωρίας και οι προηγούμενες μουσικές σπουδές, ιδιαίτερα στο τραγούδι, είναι 
επιθυμητές και θα συνεκτιμηθούν στην ακρόαση. Ωστόσο, θα εξεταστούν και υποψηφιότητες 
που δεν πληρούν στο ακέραιο τις προϋποθέσεις, κατόπιν εξέτασης του βιογραφικού σημει-
ώματος και ανάλογα με το πλήθος των υποψηφίων. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχει ενεργά 
περιορισμένος αριθμός νέων καλλιτεχνών, λόγω του περιορισμένου χρόνου.

Στο σεμινάριο θα διδαχθούν οι βασικές αρχές φωνητικής τεχνικής και οι βασικές αρχές σκηνικής 
αγωγής, από έμπειρους συνεργάτες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με στόχο την ανίχνευση, 
την ενθάρρυνση και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών που ζουν στην ελληνική περιφέρεια 
και επιθυμούν να ασχοληθούν με το λυρικό τραγούδι.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ερμηνεύσουν στην ακρόαση δύο κομμάτια της επιλογής τους (aria 
antica, lied, άρια από οπερατικό ρεπερτόριο ή από οπερέτα, κ.ο.κ). Τα κομμάτια θα πρέπει 
να προέρχονται από το κλασικό ρεπερτόριο και να είναι ενδεικτικά των φωνητικών τους δυ-
νατοτήτων. Κατά περίπτωση μπορούν να γίνουν δεκτοί στις ακροάσεις και με κομμάτια του 
συναφούς με το κλασικό ρεπερτορίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν 
στην αίτησή τους τα κομμάτια που θα ερμηνεύσουν.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και να αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του προγράμματος “Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος”. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρούν το έντυπο της αίτησης μέσω του link: http://www.nationalopera.gr

Ημερομηνίες σεμιναρίων: Χανιά, 5-7/5/2015, Ηράκλειο, 8-10/5/2015, Άγιος Νικόλαος, 11-13/5/2015
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ψυχαγωγια

Μια επιστημονική-κωμική βραδιά
Μπορεί η επιστήμη να γίνει από δημοφιλής, ψυχαγωγική 

και από απλώς ενδιαφέρουσα, άκρως ελκυστική; Σαφώς 
και μπορεί και αυτός είναι ο στόχος. Αυτό τουλάχιστον 

μας υπόσχονται οι διοργανωτές του Stand Up Science που 
πραγματοποιείται φέτος για 4η συνεχόμενη χρονιά στο The 
Hub Events από την ομάδα Science Reactors. Μιλήσαμε με τον 
Νικόλα Πρωτονοτάριο και την Ελένη Γραμματικοπούλου εκ των 
βασικών συντελεστών του Hub Science και μας μετέφεραν την 
εμπειρία από το πάντρεμα δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων.

Τι είναι το Hub Science και πως γεννήθηκε η ιδέα;
Ε.Γ.: Το Hub Science είναι μια σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων 
όπου σε αυτές δίνουμε μια άλλη διάσταση επικοινωνίας της 
επιστήμης. Ξεκινήσαμε με το επιστημονικό θέατρο και κλείνουμε 
με το Stand Up Science. Στηρίζουμε πάρα πολύ ένα διαφορετικό 
τρόπο επικοινωνίας και διάχυσης της γνώσης στο κοινό καθώς 
θεωρούμε ότι η επιστήμη πρέπει να βγάλει το προσωπείο της 
σοβαροφάνειας και να σταθεί στα σωστά μέτρα και στη σωστή 
διάσταση. Για εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά αυτή η ξεχωριστή συ-
νεργασία με το Hub Science καθώς στοχεύουμε σε επιστήμονες 
που προσεγγίζουν εντελώς διαφορετικά την επιστήμη. 
Ν.Π.: Όχι μόνο διαφορετικά αλλά και με μια εναλλακτική 
προσέγγιση πάνω στην επικοινωνία της επιστήμης. Η σειρά 
ομιλιών στο Hub Science με έδρα το The Hub Event στα Πε-
τράλωνα ξεκίνησε το τέλος του 2011. Η πρώτη μας μεγάλη 
εκδήλωση ήταν κάτι μεταξύ διάλεξης και συναυλίας, όπου εκεί 
ο καθηγητής μαθηματικών της Οξφόρδης Dr David Acheson 
μίλησε για μαθηματικά και για μαγεία, φέρνοντας μαζί του 
και την ηλεκτρική του κιθάρα. Ήταν μια διάλεξη εκλαΐκευσης 
των μαθηματικών και ταυτόχρονα ήταν και ένα rock show. Με 
αφορμή αυτή την ομιλία ξεκίνησαν όλα. Σκεφτήκαμε μήπως 
να κάνουμε μια σειρά παρόμοιων ομιλιών, όπως και έγινε. 
Αυτό στο οποίο αναφέρομαι ως εναλλακτικό είναι ο τρόπος 
προσέγγισης, θα τον έλεγα ευπροσήγορο, και μια πιο δια-
δραστική ματιά στα ζητήματα αυτά. Κάπως έτσι ήρθαμε εμείς 
και κλειδώσαμε στην όλη διαδικασία. Φέτος κλείνουμε την 
ομολογούμενος επιτυχημένη 4η σεζόν.

Πόσο εύκολο είναι να μιλήσεις για επιστημονικά θέματα σε 
μη μυημένο κοινό και μάλιστα με απλότητα και χιούμορ;

Ε.Γ.: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι άλλη 
η διαδικασία παρουσίασης ενός θέματος σε ένα επιστημονικό 
συμπόσιο ή σε ένα συνέδριο και άλλη η διαδικασία σε ένα 
ευρύ κοινό. Δε μειώνεις το επιστημονικό αντικείμενο ή την 
επιστημονική χροιά εάν το απλουστεύσεις λίγο. Φανταστείτε 
ότι όλοι οι επιστήμονες που ήρθαν και μίλησαν ήταν σχεδόν 
σαν ηθοποιοί, έχουν κάνει παραστάσεις ως κλόουν, ως ζο-
γκλέρ και όλοι τους ήταν καταπληκτικοί. Στην Ελλάδα έχουμε 
καταπληκτικούς επιστήμονες όπως είναι ο Θεοδόσης Τάσιος ο 
οποίος είναι εξαιρετικός ομιλητής, πάντα κάνει εξαιρετικές ομι-
λίες και κατακτά το κοινό. Επίσης εκπληκτικός είναι ο Ευτύχης 
Μπιτσάκης ο οποίος, έκανε ομιλία πάνω στο χωροχρόνο ένα 
ομολογουμένως δύσκολο θέμα και για μία ώρα ήταν όρθιος 
και μιλούσε συνεχώς, αρνήθηκε να έχει κείμενο, αρνήθηκε να 
κάνει χρήση του power point και κατάφερε να εμπνεύσει το 
κοινό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια μαγεία. Αγαπάνε πάρα πολύ 
το θέμα τους αλλά πάνω από όλα ξέρουν να επικοινωνούν με 
το κοινό. Είναι απλά συγκλονιστικοί. 
Ν.Π.: Καθόλου εύκολο, για αυτό και είναι πολύ λίγοι αυτοί που 
το κάνουν πάρα πολύ επιτυχημένα. Χαρακτηριστικά μπορώ να 
σκεφτώ τον Simon Singh ο οποίος έχει γράψει πολλά βιβλία 
καθώς είναι ένας άνθρωπος με συγγραφική δεινότητα, χιούμορ 
και είναι αρκετά προσεγγίσιμος.

Τι προσπαθείτε να πετύχετε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις;
Ν.Π.: Θέλουμε να φέρουμε όσο περισσότερο κόσμο και να τον 
μυήσουμε, να νιώσουν ελεύθεροι, να έρθουν και να συνομι-
λήσουν με ερευνητές, πανεπιστημιακούς αλλά και showmen 
του χώρου σε ένα κλίμα με καθόλου πανεπιστημιακή διάθεση. 
Μέσα από το γέλιο να ευαισθητοποιήσουν και να αφυπνίσουν 
το κοινό, ακόμα και ο κόσμος φεύγοντας να θελήσει να ασχο-
ληθεί με κάποιο κομμάτι της επιστήμης. 
Ε.Γ.: Ο κόσμος να πάρει μια άλλου είδους παιδεία. Να αγαπήσουν 
τις επιστήμες και να μην τρομάζουν με αυτές, προσεγγίζοντας 
τες μέσα από έναν άλλο τρόπο.

Υπάρχει στην Ελλάδα τάση ενδιαφέροντος για τις επιστήμες;
Ν.Π.: Υπάρχει αυτή η ροπή του κόσμου προς το popular science. 
Ο κόσμος πλέον γνωρίζει τις δράσεις μας και έρχεται στις εκ-
δηλώσεις στις οποίες επικοινωνείτε η επιστήμη, χωρίς όμως να 
χάνει τη σοβαρότητα και την επιστημονική προσέγγιση. Μάλιστα 
στο HUB από την αρχή δεν είχαμε εισιτήριο γιατί θέλουμε να 
απευθυνθούμε στον πολύ κόσμο.
Ε.Γ.: Στις Βραδιές του Ερευνητή, μία άλλη δράση, ήρθαν 10.000 

άτομα και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες. Την 1η μέρα 
ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον και την 2η μέρα με φοβερή 
κακοκαιρία, όπου ο κόσμος καθόταν ακόμα και έξω από την 
αίθουσα. Στο 2ο Athens Science Festival ήρθαν 33.000 άτομα. 
Όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει, αρχίζει και έχει εμπιστο-
σύνη σε κάποιους χώρους που διοργανώνουν τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις ότι δε θα τον κοροϊδέψουν, και σίγουρα είναι πολύ 
σημαντικό ότι είναι δωρεάν.

Ποιές είναι οι αντιδράσεις του κοινού;
Ε.Γ.: Αυτά τα events ξεκίνησαν πέρυσι με τη βραδιά του Ερευ-
νητή και συνεχίστηκαν γιατί είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Ο κόσμος παρακολουθεί με αρκετό ενδιαφέρον και με ιδιαίτερο 
πάθος. Έχουμε δει μικρά παιδιά να εμπνέονται και να κάνουν 
ερωτήσεις πανεπιστημιακού επιπέδου. Μάλιστα όταν το είδαν 
καθηγητές μας ζήτησαν να πάμε να κάνουμε αντίστοιχη παρά-
σταση στα σχολεία τους.
Ν.Π.: Αυτά είναι τα καλά της κρίσης. Μια τζάμπα stand up διά-
λεξη, δηλαδή ψυχαγωγία, πολιτισμός, κωμωδία σε έναν πάρα 
πολύ ωραίο χώρο στο κέντρο της Αθήνας Δευτέρα βράδυ από 
νέους επιστήμονες. Άλλωστε το stand up απευθύνεται και σε 
περισσότερο κόσμο.

Οι εκάστοτε ομιλητές με πιο κριτήριο επιλέγονται;
Ν.Π.: Ένα κριτήριο είναι αυτή η ωραία ή ενδεχομένως παιγνι-
ώδης προσέγγιση τους. Ότι δε φοβούνται να το παρουσιάσουν 
στο ευρύ κοινό. Βέβαια βοηθάει και το YouTube καθώς πλέον 
μπορεί κανείς να δει βίντεο. Πολλοί επιστήμονες ανεβάζουν 
ομιλίες τους στο διαδίκτυο και έτσι γίνονται γνωστοί για το 
στυλ που έχουν και την επικοινωνία που κατακτούν με το 

κοινό τους. Φυσικά όμως υπάρχουν και βαρετοί επιστήμονες 
και βαρετοί ομιλητές και βαρετά επιστημονικά θέματα. 
Ε.Γ.: Πολλοί άνθρωποι είναι γνωστό ότι είναι επικοινωνιακοί. 
Το μαθαίνεις από τις διακρίσεις που έχουν λάβει, από το κοινό 
περιβάλλον, από κατά καιρούς συνεργασίες και με μια σειρά 
άλλους τρόπους. Άλλωστε τόσα χρόνια που είμαστε στο χώρο 
γνωρίζουμε ποιος κάνει για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Από ποιους αποτελείται η ομάδα Science Reactors και 
τι κάνουν;

Ε.Γ.: Οι Science Reactors δρουν σε δύο επίπεδα. Είτε κάνουν 
θέατρο που το ονομάζουμε science on stage, που τότε πα-
ρουσιάζουν τα θεατρικά, είτε κάνουν το stand up science το 
οποίο ξεκίνησε από πέρυσι. Συμμετέχουν κυρίως επιστήμονες 
που έχουν πάρει μέρος στο Fame Lab και παρουσιάζουν ένα 
θέμα που επιλέγουν το οποίο μπορεί να είναι και άγνωστο με 
το επιστημονικό τους αντικείμενο. Όλο αυτό με ένα διασκεδα-
στικό τρόπο, ο οποίος βοηθάει και τους ίδιους καθώς έχουν 
εξελιχτεί πάρα πολύ και έχουν γίνει καταπληκτικοί ηθοποιοί. 
Ο σκοπός μας ήταν να βγει η γνώση από το εργαστήριο και να 
γίνει κτήμα του κόσμου μέσα από αυτόν το χιουμοριστικό τρόπο. 
Προσωπικά χαίρομαι όλες τις στιγμές αυτής της διαδικασίας 
γιατί δεν υπάρχει καμία κερδοσκοπία, όλα τα παιδιά το κάνουν 
σε βάρος του χρόνου τους αλλά νομίζω ότι το χαίρονται πάρα 
πολύ. Οι Science Reactors αποτελούνται από τους Δημήτρης 
Δούκογλου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), Κώστας Καρπούζης 
(Μηχανικός Υπολογιστών) Αθανάσης Κουστένης (Βιοχημικός), 
Δημήτρης Μακρής (Καθηγητής Μάνατζμεντ και Καινοτομίας ), 
Νίκος Μουστάκας (Επιστήμονας Υλικών), Κώστας Περιστέρης, 
(Ειδικευόμενος γιατρός-ταχυδακτυλουργός), Χρυσάνθη Σα-
λιαγκοπούλου (Βιολόγος), Νίκος Σταύρου (Γεωλόγος) και τον  
Τζίμη Τσιμπίδας (Αστροφυσικός). Εδώ θα ήθελα να ευχαριστή-
σω το Γιώργο Χατζηπαύλου γιατί ήρθε στην πρώτη συνάντηση 
της ομάδας και έδωσε στα παιδιά κάποιες κατευθυντήριες 
γραμμές και στη συνέχεια τους ανέλαβε ο Κώστας Βρεττός ο 
σκηνοθέτης μας. 

Πως προέκυψε η ιδέα για το stand up και τι να περιμέ-
νουμε να δούμε στο event-διάλεξη στις 04/05;

Ε.Γ.: Το βρετανικό συμβούλιο διοργανώνει ένα διεθνή διαγω-
νισμό που λέγεται Fame Lab. Εκεί συμμετέχουν αρκετά παιδιά. 
Από όσους δηλώνουν συμμετοχή επιλέγονται 10 άτομα από 
μια επιστημονική επιτροπή. Από αυτά τα 10 άτομα τα περισ-
σότερα έχουν μια επικοινωνία στην επιστήμη. Ένα από αυτά 
έγραψε ένα θεατρικό κείμενο που λεγότανε CSI: έγκλημα στο 
εργαστήριο, όπου κατά τη διάρκεια του έργου και μέσα από την 
προσπάθεια εξιχνίασης του εγκλήματος παρουσιάζονται διάφορα 
θέματα όπως η πληροφορική, το DNA, η βιολογία, μιλάμε για 
εγκληματολογία, που σε αυτό τον τομέα συνεργαστήκαμε με το 
εγκληματολογικό τμήμα της αστυνομίας κ.α. Μέσα από όλο αυτό 
και έχοντας ήδη μια προϊστορία στο να παρακολουθώ standup 
comedy, σκέφτηκα ότι έπρεπε κάπως να παντρέψουμε αυτά τα 
δύο. Μάλιστα στις 04/05 θα έχουμε και 3 πάρα πολύ καλούς 
standup comedian τους Βύρων Θεοδωρόπουλο, Αριστοτέλη 
Ρήγα και Λάμπρο Φισφή. 
Ν.Π.: Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και ο Matt Parker που έκανε 
stand up mathematics ορμώμενος από το Fame Lab της Αγγλίας 
η οποία είναι πρωτοπόρος στην επικοινωνία της επιστήμης. 
Η δομή είναι σαν το open mic. Το concept είναι ότι κάποιος 
έχει 5 λεπτά για να ανέβει στη σκηνή και να κάνει το κομμάτι 
του και με αυτό οι επαγγελματίες προβάρουν τα μελλοντικά 
τους αστεία. Τα event που έχουμε στις 04/05 θα είναι 5λεπτα 
από ερασιτέχνες-ηθοποιούς-κωμικούς ερευνητές, οι οποίοι 
θα επικεντρώσουν το κείμενό τους γύρω από επιστημονικά 
ζητήματα. Μέσα από το χιούμορ όχι μόνο θα αναδείξουμε την 
επιστήμη, αλλά και θα την κριτικάρουμε με την όσο δυνατόν 
πιο καλή έννοια. 

Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς;
Ε.Γ.: Ετοιμάζουμε ένα stand up μόνο με θέμα την εξέλιξη, το 
stand up biology. Ήδη υπάρχει ένα θέμα που το παρουσιάζει 
ο Δούκογλου ο οποίος είναι και stand up science και stand up 
comedian και ήταν και στο Fame Lab. Τώρα πλέον θέλουμε να 
το ανοίξουμε περισσότερο και να μη συμμετέχουν μόνο άτομα 
από το Fame Lab. Ο χώρος της επιστήμης είναι ανεξάντλητος 
επομένως και τα θέματα. Θα έχουμε συνέχεια καινούργια 
πρόσωπα και από την μεριά μας όσο περισσότερη διάσταση. 

Η παράσταση της ομάδας Science Reactors με τίτλο «Stand-up 
Science», στο πλαίσιο του Hub Science, θα πραγματοποιηθεί 
τη Δευτέρα 04/05/2015, The Hub Events (Αλκμήνης 5, Κ. 
Πετράλωνα, μετρό Κεραμεικός) στις 21:00 μ.μ.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος,  
Δημοσιογραφική Τεκμηρίωση, skywalker.gr

Συνεντευξη
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n Δημοτικές βιβλιοθήκες

➤ Βιβλιοθήκη Ακαδημίας 
Αθηνών «Ιωάννης 
Συκουτρής» 
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 
ΤΚ 106 79, Αθήνα
Τηλ: 210 3664700,  
φαξ: 210 3643067
e-mail: library@ 
academyofathens.gr

➤ Εθνική Βιβλιοθήκη  
της Ελλάδος
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 32, 
Αθήνα - Τηλ: 210 3382601
Site: www.nlg.gr 

➤ Μουσική Βιβλιοθήκη  
Μεγάρου Μουσικής
Στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του 
Μεγάρου Μουσικής, Βασ. Σοφίας 
& Κόκκαλη 1 - Τηλ: 210 7282771

➤ Ελληνοαμερικάνικη Ένωση 
Διεύθυνση: Μασσαλίας 22,  
4ος όροφος. Τηλ: 210 3680044
Γαλλικό Ινστιτούτο
Διεύθυνση: Σίνα 31, 3ος όροφος
Τηλ: 210 3398652/672

➤ Ελιά
Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5, 
Αθήνα - Τηλ: 210 3211149

➤ Κεντρική Βιβλιοθήκη  
του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ):
Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ: 210 
7721085, Βιβλιοθήκη / Ανα-
γνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ 
(Ροτόντα), τηλ: 210 7722229, 
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο 
Κτιρίου Μπουμπουλίνας-Συλλογή 
Δοξιάδη, τηλ: 210 7723732-34. Στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,  
e-mail: libloan@central.ntua.gr

➤ Ανώτατη Σχολή  
Καλών Τεχνών
Διεύθυνση: Πειραιώς 256,  
Αγ. Ι. Ρέντης
Τηλ: 210 4801204

➤ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Σουηδίας 61, Αθήνα
Τηλ: 210 7210536

➤ Βιβλιοθήκη Ιταλικού  
Μορφωτικού Ινστιτούτου
Διεύθυνση: Πατησίων, 47
Τηλ: 210 5242646

➤ EKEBI
Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 4
Τηλ: 210 9200306-8

➤ Βιβλιοθήκη της Βουλής
Σύνταγμα, τηλ: 210 3707227, 
Μπενάκειο, Άνθιμου Γαζή 2, τηλ: 
210 5102603-4, Καπνεργοστάσιο, 
Λένορμαν 218, Κολωνός, τηλ: 
210 5102605

➤ Ευώνυμος Οικολογική 
Βιβλιοθήκη
Διεύθυνση: Αγίων Ασωμάτων 
9, Θησείο - Τηλ: 210 3316516

➤ Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος
Διεύθυνση: Λέκκα 23-25,  
1ος όροφος - Τηλ: 210 3291701

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Παρασκευή
Διεύθυνση: Αλέκου 
Κοντόπουλου 13, Αγία 
Παρασκευή T.K.153 42, Αθήνα - 
Τηλέφωνo: 210 6395335  
(Δανεισμός) e-mail:  
viv-agp1@otenet.gr (Δανεισμός)

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Δημήτριος
Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 
216 & Ειρήνης 17 (είσοδος από 
Ειρήνης) - Τηλ: 210 9719423

➤ Κεντρική Δημοτική 
Βιβλιοθήκη - Αθήνα
Διεύθυνση: Δομοκού 2,  
Σταθμός Λαρίσης, Τ.Κ. 10440
Τηλ: 210 8846011

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλλιθέα
Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 
Τ.Κ. 176 76. Τηλ: 213 2070300

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Δάφνη
Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 120, 
Τ.Κ. 17237, Δάφνη

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Δραπετσώνα
Αμφιάλη: 210 4312182 & 210 
4003116, Ευγένεια: 210 4002916, 
Δραπετσώνα: 213 2004097
keratsinilib@gmail.com

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ελληνικό -Αργυρούπολη
Διεύθυνση: Ρεθύμνης & Δωδε-
καννήσου 37, Αργυρούπολη
Τηλ: 210 9920801

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ανακρέοντος 60  
& Παπαναστασίου, Ζωγράφου
Τηλ: 210 7706271

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ίλιον 
Διεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον
Τηλ: 213 2030 001

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Κορωπί
Παπασιδέρη Γεωργίου 13, Κορωπί, 
19400 - Τηλ: 210 6626295

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Πεντέλη
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο 
- πλατεία Νέας Πεντέλης
Τηλ.: 210 8105798

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Πεντέλη
Διεύθυνση: Μέγαρο Δουκίσσης 
Πλακεντίας, τέρμα οδού Βύρωνος, 
Πεντέλη - Τηλ.: 213 214 0602

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Μελίσσια
Διεύθυνση: 17ης Νοέμβρη 15, 
πλατεία Αγ. Γεωργίου, Μελίσσια
Τηλ.: 210 6138802

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
Διεύθυνση: Ελευθ. Βενιζέλου 22 
& Κολοκοτρώνη, Πειραιάς
Τηλ: 2104126730 & 2104126750

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Αγία Βαρβάρα
Διεύθυνση: Σερίφου 2, Αθήνα
Τηλ: 210 5699423

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιοι Ανάργυροι
Διεύθυνση: Ηρώων 
Πολυτεχνείου 39, Αθήνα -  
Τηλ: 210 2690511

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Διεύθυνση: Μπιχάκη 15,  
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ: 210 4838374

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Αιγάλεω
Διεύθυνση: Δημαρχείου &  
Κουντουριώτου 17, Αθήνα
Τηλ: 210 5907060

➤ Θουκυδίδειος Δημοτική 
Βιβλιοθήκη - Άλιμος
Διεύθυνση: Μαντώ Μαυρογένους 
5, Άλιμος - Τηλ: 210 9833399

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού 
Κέντρου - Μαρούσι
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 
Μαρούσι - Τηλ: 210 8021308

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικού 
Κέντρου - Αμπελόκηποι
Διεύθυνση: Φαραντατών & Μι-
κράς Ασίας, Αθήνα (πλατεία Αγίου 
Θωμά) - Τηλ: 210 7797594

➤ Βιβλιοθήκη Πνευματικής 
Εστίας - Βούλα
Διεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα
Τηλ: 210 8952241

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Βουλιαγμένη

Διεύθυνση: Αφροδίτης 2, 
Βουλιαγμένη
Τηλ: 210 8960156

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Βριλήσσια
Τηλ: 210 6801654

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηλιούπολη
Διεύθυνση: Πλατεία 25ης Μαρτίου 
7, Ηλιούπολη Αττικής
Τηλ: 210 9948344

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ηράκλειο Αττικής
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 18Α 
& Νεότητος, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2826276

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Καισαριανή
Διεύθυνση: Υμηττού 57  
& Ηρώων Σκοπευτηρίου, 
Τηλ.: 210 7515467 

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Νέα Φιλαδέλφεια
Διεύθυνση: Ν. Τρυπιά 45 
Τηλ.: 210 2582466, 210 2582412

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Μοσχάτο
Διεύθυνση: Πίνδου 36, 183 44, 
Μοσχάτο Αττικής
Τηλ: 210 9414314

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Πετρούπολη
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 59 
Διάκου Αθανάσιου
Τηλ.: 210 5025250

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Πειραιάς
Διεύθυνση: Βενιζέλου Ελευθερίου 
22 Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 18531
Τηλ.: 210 4194629

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Παλαιό Φάληρο
Τρίτωνος 118 Παλαιό Φάληρο, 
Τ.Κ. 17562 - Τηλ.: 210 9883588

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Καλύβια Σαρωνικού
Διεύθυνση: Αθηνών  
και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια 
(Δημαρχείο Σαρωνικού) -  
Τηλ: 22990 48509

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Χαϊδάρι
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 58 21 574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ψυχικό
Διεύθυνση: Στρατηγού Καλλάρη 
13 Ψυχικό, Τ.Κ. 15452
Τηλ.: 210 6724307

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Αχαρνές
Λεωφόρος Φιλαδελφείας 205 
Αχαρνές, Τ.Κ. 13671
Τηλ.: 210 2321470

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Ταύρος
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 4 
Ταύρος, Τ.Κ. 17778
Τηλ.: 210 3417939

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Μαρκόπουλο
Διεύθυνση: Παπαβασιλείου Γ. 34 
Μαρκόπουλο - Τηλ.: 22990 49393

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη -  
Μεταμόρφωση
Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 159, 
Παλατάκι - Τηλ: 210 5821574
e-mail: haidari.librari@asda.gr

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Βύρωνας
Διεύθυνση: Καισαρείας Βύρωνας, 
Τ.Κ. 16231 - Τηλ.: 210 7640072

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - Νίκαια 
Διεύθυνση: Αρκαδίου 23 
Νίκαια, Τ.Κ. 18453 -  
Τηλ.: 210 4936680

➤ Δημοτική Βιβλιοθήκη - 
Ασπρόπυργος
Τηλ: 210 5577593, 210 5577191

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Αίγινα 
Διεύθυνση: Κυβερνείου 6, ΤΚ 
180 10, Αίγινα
Τηλ. & fax: 22970 22626 
E-mail: vivlaigi@sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Αμφίκλεια
Τηλ. & fax: 22340 29033
E-mail: mail@vivl-amfikl.fth.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242
E-mail: mail@vivl-andrits.ilei.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Αρεόπολη
Τηλ. & fax: 27330 51320
E-mail: mail@vivl-areop.lac.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Αταλάντης «Αιάντειος»
Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου, 
ΤΚ 352 00, Αταλάντη
Τηλ. & fax: 22330 80016
E-mail: mail@vivlatalant.fth.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Βέροια
Διεύθυνση: Έλλης 8, ΤΚ 591 
00, Βέροια - Τηλ.: 23310 24494  
E-mail: info@libver.gr 

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Βυτίνα
Τηλ. & fax: 27950 22017
E-mail: vivlvyt@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Γρεβενά 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 511 00 Γρεβενά 
Τηλ. & fax: 24620 23056 
E-mail: grevlibr@otenet.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δελφοί 
Διεύθυνση: Βασ. Παύλου  

& Φρειδερίκης 40, ΤΚ 330 54, 
Δελφοί - Τηλ.: 22650 82617, 
fax: 22650 82834 - E-mail:  
mail@vivl-delfon.fok.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη και Μουσείο 
της Ελληνικής Σχολής 
Δημητσάνας
Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
Τηλ. & fax: 27950 31219
E-mail: vivldimi@sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - Δράμα 
Αγ. Βαρβάρας 5, TK 66100, Δράμα 
Τηλ. & fax: 25210 33382 
E-mail: kenbibldra@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη- Έδεσσα
Διεύθυνση: Φιλίππου 32-34, 
ΤΚ 582 00, Έδεσσα 
Τηλ. & fax: 23810 26777 
E-mail: mail@vivl-edess.pel.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ελευθερούπολη 
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου 
Νικολάου, ΤΚ 641 00, 
Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545 
E-mail: mail@vivl.elefth.kav.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ζαγορά 
Τηλ. & fax: 24260 22591
E-mail: mail@vivl-zagor.mag.sch.gr

➤ Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Ζάκυνθος 
Διεύθυνση: Πλατεία Διονυσίου 
Σολωμού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
Τηλ. & fax: 26950 48128
E-mail: mail@vivl-zakynth.zak.
sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ιωάννινα «Ζωσιμαία» 
Διεύθυνση: Ελευθερίου 
Βενιζέλου και Μπότσαρη,  
ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, - fax: 
26510 83445 - E-mail: zosbibl@
otenet.gr, vivlioan@sch.gr 

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Καλαμάτα
Διεύθυνση: Πλατεία Υπαπαντής, 
ΤΚ 241 00, Καλαμάτα 
Τηλ.: 27210 96818,  
fax: 27210 96854 
E-mail: mail@vivlkkal.mes.sch.gr

➤ Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 
- Αργοστόλι 
Διεύθυνση: Ηλία Ζερβού 12, ΤΚ 
281 00, Αργοστόλι 
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 
22583 - E-mail: vivlarg@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Καρπενήσι
Διεύθυνση: Εθνική Οδός 
Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 361 
00, Καρπενήσι - Τηλ. & fax: 
22370 80269 - E-mail:  

mail@vivl-karpen.eyr.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κέρκυρα 
Διεύθυνση: Αγγλικοί Στρατώνες, 
Παλαιό Φρούριο, ΤΚ 491 00, 
Κέρκυρα - Τηλ.26610 38583, 
fax: 26610 38195 
E-mail: plicorfu@otenet.gr, mail@
vivl-kerkyr.ker.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κιλκίς 
Διεύθυνση: Γ. Καπετά 17,  
ΤΚ 611 00, Κιλκίς 
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161, 
fax: 23410 76339 
E-mail: mail@vivl-kilkis.kil.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Κόνιτσα 
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας, 
ΤΚ 441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298 
E-mail: lib-Koni@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λαμία 
Διεύθυνση: Αινιάνων 6, ΤΚ 351 
00, Λαμία 
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 
23732 - E-mail: liblam1@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λάρισα 
«Κωνσταντίνος Κούμας»
Διεύθυνση: Παπακυριαζή 47, 
ΤΚ 412 22, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 531973,  
fax: 2410 549390 
E-mail: dkblkk@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Λειβαδιά 
Διεύθυνση: Πλατεία Κατσώνη, 
ΤΚ 321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 89970,  
fax: 22610 81028 
E-mail: vivlivad@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ληξούρι. Mουσείο Τυπάλδων 
Ιακωβάτων 
Διεύθυνση: Αικατερίνης Τουλ 
1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325,  
fax: 26710 92676 
E-mail: mail@vivl-lixour.kef.sch.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Μήθυμνα
Διεύθυνση: Χατζηαποστόλη 18, 
ΤΚ 811 00, Μήθυμνα
Τηλ. & fax: 22530 72115
E-mail: library@hol.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη- 
Μηλιές Βόλου 
Τηλ. & fax: 24230 86260
E-mail: mail@vivl-mileon.mag.
sch.gr

➤ Δημόσια Ρουμάνειος 
Βιβλιοθήκη - Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. & fax: 27320 23080
E-mail: vivlmol@sch.gr
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➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Μουζάκι Καρδίτσας
Τηλ. & fax: 24450 41152
E-mail: bibliomo@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Μυτιλήνη 
Διεύθυνση: Σμύρνης 11,  
ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ.: 22510 28187,  
fax: 22510-23466 
E-mail: publibmyt@lesvos.
aegean.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη - 
Ναύπακτος «Παπαχαραλάμπειο»
Διεύθυνση: Κοζώνη 7,  
ΤΚ 303 00, Ναύπακτος 
Τηλ.: 26340 27388,  
fax: 26340 27478 - E-mail: 
mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
- Ναύπλιο «Ο Παλαμήδης»
Διεύθυνση: Κωλέττη 3,  
ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 25610,  
fax: 27520 27256
E-mail: nafplibr@otenet.gr

➤ Δημόσια Βιβλιοθήκη - 
Πεταλίδι 
Τηλ. & fax: 27220 31269
E-mail: mail@vivl-petal.mes.sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Πύργος 
Διεύθυνση: Γερμανού  
& Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, 
Πύργος - Τηλ.: 26210 30510, 
fax: 26210 22762 -  
E-mail: bibpyrg@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρέθυμνο 
Διεύθυνση: Αγίας Βαρβάρας 26, 
ΤΚ 741 00, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 29215, 
fax: 28310 20238
E-mail: libret@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Ρόδος
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 1,  
ΤΚ 851 00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448,  
fax: 22410 70638
E-mail: info@rhodeslibrary.gr

➤ Δημόσια Κεντρική Ιστορική 
Βιβλιοθήκη - Σάμος 
Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 
47, ΤΚ 831 00, Σάμος
Τηλ. & fax: 22730 27216
E-mail: librasam@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σέρρες 
Διεύθυνση: Ν. Νικολάου 20, 
ΤΚ 621 24, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550,  
fax: 23210 58015
E-mail: serrelib@serrelib.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σιάτιστα 
«Μανούσεια»
Διεύθυνση: Πλατεία 
Τσιτσοπούλου 3,  
ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: 24650 21036,  
fax: 24650 21261
E-mail: vivlsiatista@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Σπάρτη 
Διεύθυνση: Λυκούργου 135,  
ΤΚ 231 00, Σπάρτη
Τηλ.: 27310 26853,  
fax: 27310 89331
E-mail: biblspar@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Τρίπολη 
Διεύθυνση: Γεωργίου Α΄ 41,  
ΤΚ 221 00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
E-mail: vivltrip@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Φλώρινα 
«Βασιλικής Πιτόσκα»
Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 1, 

ΤΚ 531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118
E-mail: biblFlor@otenet.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χαλκίδα
Διεύθυνση: Μ. Κακαρά 2,  
ΤΚ 341 00, Χαλκίδα
Τηλ.: 2221022031, fax: 22210 
88778 - E-mail: vivlchal@sch.gr

➤ Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη - Χίος «Κοραής»
Διεύθυνση: Κοραή 2,  
ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246,  
fax: 22710 28251 
E-mail: bibkor@aegean.gr

n Κοινωνικά Φροντιστήρια
➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Άγιος Ανδρέας Άνω Πατησίων 
Διεύθυνση: Ωρωπού και Τέω, 
Αθήνα - Τηλ.: 210 2914686

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αθηναίων
Λεωφόρος Ιωνίας & Ρως 8, 
Αθήνα, e-mail: koinwniko.
frontisthrio@gmail.com 
Τηλ.: 210 2511339  
Ώρες λειτουργίας: 4-10 μ.μ. 
Δευτέρα-Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
Δήλωση συμμετοχής  
στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης  
www.likovrisipefki.gr. 
Για πληροφορίες μπορείτε 
να απευθύνεστε στο ΝΠΔΔ 
«Παιδεία Κοινωνική Προστασία 
& Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 
στο τηλέφωνο 213 2051745, 22.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Ζωγράφου
Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ιλίσια
Τηλ: 210 748626 & 210 7789652

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, 
(Στοά Αθηνών, στάση μετρό 
Πανεπιστήμιο). Τηλεφωνικά 
στους αριθμούς 210 3245098, 
210 3311270 ή ηλεκτρονικά 
(kf.libiaa@gmail.com ή koinoni-
kofrontistirioiaa.blogspot.gr)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Βριλισσίων
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 
(Αλεξάνδρας) 150,  
τηλ. 24210 33545.  
Η αίτηση θα συμπληρώνεται 
στο φροντιστήριο

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
του Δήμου Γλυφάδας
Τηλ: 213 2025236

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
του Δήμου Αλίμου
Τηλ: 213 2008040

➤ Kοινωνικό Φροντιστήριο  
Παλλήνης
Διεύθυνση: Λεονταρίου, Παλλήνη 
Τηλ.: 210 6604726, 210 6033160 
Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορω-πίου - Τηλ: 210 
6622324 & 210 6026275

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Μαρκοπούλου
Διεύθυνση: Μαρκόπουλο 
Μεσο-γαίας 190 03, 
Ελλάδα
Τηλ.: 22990 85095, 22990 
20174, 22990 20105

➤ Κοινωνικό 
Φροντιστήριο  
Μοσχάτου - Ταύρου
Διεύθυνση: Λύκειο Ταύρου,  
Αγ. Σοφίας 16 και Χρ. Σμύρνης
Διεύθυνση: Λύκειο Μοσχάτου, 
Ιλισού και Κεφαλληνίας

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αμαρουσίου

Τηλ.: 213 2031920 & 921

➤ Δημοτικό Φροντιστήριο 
Ελευσίνας
Διεύθυνση: Ερμού και Αθήνας, 
Ελευσίνα 192 00, Ελλάδα
Τηλ: 213 1601410

➤ Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: 4ο Ενιαίο Λύκειο 
Αιγάλεω, Μυκυνών και Κορίνθου, 
Αιγάλεω - Τηλ.: 210 5902440

➤ Κοινωνικό  
Φροντιστήριο Ιλίου
Για εγγραφές και δηλώσεις 
συμμετοχής μπορείτε να 
επικοινωνείτε με τον κύριο 
Δημήτριο Αμπατζή στο τηλ. 
213 2030036 και την κυρία 
Ευαγγελία Πολυδώρου στο 
τηλέφωνο 213 2030042 
καθημερινά 09:00-14:30.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καισαριανής
Πληροφορίες στο Γραφείο 
Παιδείας Δήμου Καισαριανής, 
τηλ: 213 2010733, 213 2010779 
e-mail: pedia@kessariani.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κερατσινίου
Οι μαθητές που έχουν ανάγκη 
από τα δωρεάν μαθήματα 
υποστήριξης για πληροφορίες 
και εγγραφές μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τα 
τηλέφωνα: 69459 60279, στις 
ώρες (11πμ-1μμ, 6μμ-9μμ) 
και 210 4317001 (11πμ- 1μμ) 
καθημερινά.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νέας Μάκρης
Τηλ: 694445 2024 ή 697739 2732

➤ Κοινωνικό φροντιστήριο 
Περιστερίου
Τα τηλέφωνο της γραμματείας 
του κοινωνικού φροντιστηρίου 
είναι 210 5711633 και υπεύθυνος 
εγγραφών ο πάτερ Αλέξανδρος.
Δωρεάν φροντιστήριο για 
παιδιά οικονομικά αδύναμων 
στον Πειραιά. Αιτήσεις 
συμμετοχής των μαθητών 
στο Πρόγραμμα «Διδακτική 
Αλληλεγγύη», υποβάλλονται 
στα γραφεία της Κοινωφελής 
Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, 
(ΚΟ.Δ.Ε.Π.), Ζωσιμαδών 11 & 
Ελευθερίου Βενιζέλου.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορυδαλλού
Πληροφορίες και αιτήσεις στο 
http//www.korydallos.gr, 210 
4990410, φαξ: 210 4990450.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
στην Κόρινθο
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  
στα γραφεία του 

Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 
Δήμου Κορινθίων, Κολιάτσου 
30 - 2ος όροφος, τηλ. 27410 
85638, 85636, ώρες 9.00 π.μ 
έως 14.00 μ.μ. 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Μαλεβιζίου
Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται 
στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου, στα τηλέφωνα 2813 
400684 και 2813 400692, 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πηνειού 3,  
Κορδελιό Εύοσμος 
Τηλ.: 2310 703221 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνα εγγραφών 6979 
972715 και 6977 256196,  
e-mail: persaliapi@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2, 
Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 020196,  
2310 020165

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
Διεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη 
E-mail: info@elmepierias.gr

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Πύργου
Διεύθυνση: 2ο Γυμνάσιο και 
Λύκειο, Ελευθερίου Βενιζέλου
Τηλ.: 26213 62415
http://www.dimospyrgou.gr/
portal/page/portal/Pyrgos/Home 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο - 
Ήλιδα Αμαλιάδα
Διεύθυνση: Φιλικής  
Εταιρείας 6, Ήλιδα 
E-mail: press@amaliada.gr,  
τηλ. 2622 360509 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ναυπλίου
Τηλ: 6973 573426,  
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 
Ζερβοπούλου Δήμητρα

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Χανίων
Πληροφορίες: Προϊσταμένη του 
τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
κα Κτενιαδάκη Ελένη. Τηλ: 2821 
341691 και 2821 341696
Κοινωνικό Φροντιστήριο Άρτας
Τηλ: 26810 21005 και 26810 
23 886

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Μαθηματικών από το Δήμο 
Θεσσαλονίκης 

Για τη συμμετοχή στα μαθήματα 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στα γραφεία του 
συλλόγου «Ασπίδα για το Παιδί» 
(Δωδεκανήσου 2, 8ος όροφος - 
Τηλ. 2310 551502

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
2310 416606

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Νεάπολης-Συκεών
Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με το Γραφείο Παιδείας του 
Δήμου Νεάπολης - Συκεών, 
στο τηλέφωνο 2310 671100 
(εσωτερικά: 177 και 159)

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Καλαμαριάς
Οι ενδιαφερόμενοι για  
το δωρεάν φροντιστήριο 
μπορούν να επικοινωνούν για 
περισσότερες πληροφορίες και 
να δηλώνουν συμμετοχή είτε 
για τη στελέχωση είτε για τη 
συμμετοχή των παιδιών τους, 
με τα εξής μέλη:
Θεανώ Βαχτσεβάνου  
τηλ. 6947 106080 - Στέλλα 
Κορομπίλη τηλ. 69744 81097 
- Ελένη Παπαθεοδοσίου -  
Τηλ. 69477 05491 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Πατρέων
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, 
Πάτρα 262 22
Τηλ.: 6973 352870

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο  
Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11, 
Ηγουμενίτσα 
E-mail: koinoniko.frontistirio@
gmail.com 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 
101, Πρέβεζα 
τηλ. 26820 26684, 26820 26734 
fax: 26820 27953 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Αρεόπολης Γυθείου
Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, 
Γύθειο. Τηλ.: 27333 60300

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, 
Σπάρτη 231 00, Ελλάδα 
Τηλ.: 27313 61200

➤ Σχολείο Αλληλεγγύης
Δεμερτζή και Έλλης, Κερατσίνι  
Δραπετσώνα 
sxoleio.allhlegyhs@gmail.com
Τηλ.: 2104327780, 6946206362

➤ Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήματα Γαλλικών: κ. Σταύρος 
Δρακόπουλος 
Καρναβία 10, Παπάγος Χολαργός 
Τηλ.: 210 6520814

➤ Ύψωση Τιμίου Σταυρού 
Χολαργού

Φιλολογικά μαθήματα: 
κ. Ιωάννα Ποντίκη 

Πληροφορική: κ. Αντ. 
Χατζηκωνσταντής 
Φυσική-Χημεία 
-Μαθηματικά:  
κ. Στυλιανός  
Ρουσο-χατζάκης
Αναστάσεως και Κλειούς
Τηλ.: 210 6515952

➤ Φροντιστήριο 
Εθελοντών 

Καθηγητών
Κοιμήσεως Θεοτόκου 
8, Μαρούσι 
Τηλ.: 2108024942 

kontrastonkairo 
@yahoo.gr

➤ Συνεταιρισμός 
Γονέων Χαλανδρίου 

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. - Συνεταιριστικό 
Φροντιστήριο
Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι 
info@sinetairismos.gr 
Τηλ.: 21 5551 1057

➤ Άγιος Νικόλαος Πευκακίων
Ασκληπιού 38, Μεταμόρφωση 
Τηλ.: 210 3612449

➤ Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού
Ισπανικά: κ. Σοφία Κατηφόρη  
Γαλλικά: κ. Μαρία Σιαφλά
Πλατεία Αγίας Σοφίας, Φιλοθέη 
Ψυχικό 
Τηλ.: 210 6776868

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
Δήμου Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού
2ο Ενιαίο Λύκειο Καματερού,  
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό 

➤ Κοινωνικό Φροντιστήριο 
στο Δήμο Άγιος Δημήτριος 
Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήματα:  
κ. Ιωσήφ Μουλίνος 
Μαντώς Μαυρογένους 8,  
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό 
Τηλ.: 210 8329579

➤ «Το μυρμήγκι» -  
Δίκτυο αλληλεγγύης  
6ης κοινότητας Αθήνας
Στοιχεία επικοινωνίας
Επτανήσου 60 και Τενέδου, 
Κυψέλη, Αθήνα
Τηλ.: 210 8613612
e-mail: tomirmigi@gmail.com 

➤ Λέσχη Αλληλεγγύης  
Νέου Κόσμου
Στοιχεία επικοινωνίας 
Μαστραχά 11,  
Αθήνα 210 9026000 
e-mail: allyleggyhneoykos-
moy@yahoo.gr

➤ Tutorpool - Δίκτυο 
Εθελοντισμού και 
Αλληλεγγύης για την παιδεία
Στοιχεία επικοινωνίας Αθήνα,  
104 31 - Τηλ.: 697 763 4483  
(καθημερινά ώρες: 11.00-18.00)

➤ Άγιοι Ασώματοι Θησείου
Στοιχεία επικοινωνίας
Θερμοπυλων 11 - 13, Αθήνα
Τηλ.: 210 5239829 

➤ Προφήτης Ηλίας 
Παγκρατίου
Στοιχεία επικοινωνίας
Αρύββου 1, Αθήνα 116 33
Τηλ.: 210 7514411

➤ Άγιος Θωμάς Άνω Κυψέλης 
Στοιχεία επικοινωνίας
Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ.: 210 8655230

➤ Άγιος Στυλιανός Γκύζη
Στοιχεία επικοινωνίας
Παπαστράτου 16, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6464274

➤ Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γεωργίου Παπανδρέου 95, 
Ζωγράφου 115 27
Τηλ.: 210 7716543

➤ Ζωοδόχου Πηγή Δάφνης
Στοιχεία επικοινωνίας:
Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, 
Δάφνη - Τηλ.: 210 9026169

➤ Πρόγραμμα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ - 
Δήμος Βύρωνα
Τηλ.: 213 2008600- 601

➤ Δωρεάν μαθήματα  
από φοιτητές του ΕΜΠ
Στοιχεία επικοινωνίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
Ζωγράφου e-mail:  
dwreanmathimata@yahoo.gr
Τηλέφωνα: 6974228744 
6973588917 6970976906
site: http://dwreanmathimata.
wordpress.com/



Community
Conference & Awards

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:  
• 210 9730280  
• ekoutsikou@skywalker.gr 
• mzoupanti@skywalker.gr

hrcommunity.gr

Divani Caravel 
14 Μαΐου 2015

Συνδιοργανωτές:

Community
Awards 2015

Ενότητες συνεδρίου: 
✓ Panel 1 
«Η αρχιτεκτονική του εργασιακού τοπίου  
στην Ελλάδα»

✓ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας 
«Η σημασία των social media  
στην πρόσληψη προσωπικού»

✓ Panel 2 
«HR Community: Υπηρετώντας  
την Ελληνική Επιχειρηματικότητα»

✓ Προβολή βίντεο 
«Proud to be HR» 

Conference sponsors Research sponsor Print sponsor

Communication sponsors

Corporate Participations

Innovative Digital Services

Under the auspices of




