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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα

1.048σελ.  
10-11

σελ. 12

σελ. 14

σελ. 16

σελ. 18

σελ.  
24-25

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Στελέχη Επιχειρήσεων, 

Λογιστές,  
Μηχανογράφηση

Προγραμματιστές

Τηλεφωνική  
Εξυπηρέτηση

Promotion-
Merchandisers,  

Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

Ιατροί, Νοσηλευτές,  
Εκπαίδευση, Νομικοί, 

Τεχνικοί, Μηχανικοί 

Logistics, Οδηγοί, 
Εστίαση, Τουρισμός,  

Αισθητικοί,  
Καθαριότητα 

25.000 Αντίτυπα

σελ. 8Επιχειρηματικότητα Εθελοντισμόςσελ. 4, 6

Θέσεις εργασίας

σελ. 3Εργασία

σελ.  
26, 28, 30

Μικρές Αγγελίες 
Εργασίας

σελ. 19-22 Athens Job-Festival
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Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου
Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου
Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

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

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

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

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

στην Απασχόληση
• Αχαρναί, Δημαρχείο
• Βάρη, Δημαρχείο

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

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

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

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

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

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, Δημαρχείο

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

Εκπαιδευτική Πληροφορική
• Μοναστηράκι, Μπορούμε
• Μοσχάτο, Sae Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια- Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων 

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

Πολυτεχνικής Σχολής

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

•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 
Φυσικομαθηματικού

•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική  

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

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

Κοζάνης

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
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εργασια

Ο ρόλος της επαγγελματικής συμβουλευτικής σε ζητήματα 
ενηλίκων και πως εφαρμόζεται στα κυριότερα πεδία της

Είναι γεγονός ότι η επαγγελματική συμβουλευτική στη χώρα μας 
έχει συνδεθεί κυρίως με την επιλογή επαγγέλματος στη μαθητική 
ηλικία που κορυφώνεται με την εισαγωγή του μαθητή στο πανε-
πιστήμιο. Είναι όμως μόνο αυτό; Η επαγγελματική συμβουλευτική 
απευθύνεται μόνο στους εφήβους για την επιλογή των σπουδών 
τους; Τι γίνεται με τους ενήλικες και τις αποφάσεις που καλούνται 
να παίρνουν στα επαγγελματικά τους ζητήματα; Η επαγγελματική 
συμβουλευτική δεν αφορά μόνο τους μαθητές αλλά και τους 
ενήλικες σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Δεδομένου 
ότι η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μία δια βίου διαδικασία 
δεν μας κάνει εντύπωση ότι ολοένα και περισσότεροι ενήλικες 
απευθύνονται στους επαγγελματικούς συμβούλους για υποστή-
ριξη στη λήψη των επαγγελματικών τους αποφάσεων. Oι ενήλικες 
αυτοί μπορεί να είναι εργαζόμενοι, άνεργοι ή φοιτητές οι οποίοι 
αναζητούν λύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρο-
μία τους. Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα πεδία εφαρμογής της 
επαγγελματικής συμβουλευτικής στις τρεις αυτές κατηγορίες των 
ενηλίκων είναι τα ακόλουθα:
1. Εργαζόμενοι: Σήμερα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση προς 
τους εργαζόμενους για καλύτερη απόδοση στη δουλειά τους με 
όσο το δυνατόν λιγότερα μέσα. Ως αποτέλεσμα ο σύγχρονος ερ-
γαζόμενος βρίσκεται σε ένα συνεχή «αγώνα» επίδοσης, γεγονός 
που μπορεί να του προκαλέσει συναισθηματικές δυσκολίες και 
διλήμματα. Η παροχή υποστήριξης βοηθάει τον εργαζόμενο να 
μετριάσει τα θέματα που αντιμετωπίζει στην προσωπική ή εργα-
σιακή του ζωή και τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την εργασία, 
την προσωπική ευεξία και την παραγωγικότητά του. Ενδεικτικά 
ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος είναι 
οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά εργασίας, το εργασιακό στρες, η 
επαγγελματική εξουθένωση, η χαμηλή απόδοση, η σύγκρουση 
εργασίας-οικογένειας, οι δυσκολίες στην επικοινωνία και τη συνερ-

γασία με τους συναδέλφους, η μετάβαση στη συνταξιοδότηση κ.ά.
2. Άνεργοι: Οι άνθρωποι αισθάνονται πολλά διαφορετικά συναι-
σθήματα όταν μένουν χωρίς δουλειά. Αυτά ποικίλουν ανάλογα 
με τον τρόπο που έχει χάσει κανείς την εργασία του, το διάστημα 
της ανεργίας, την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει κ.ά. Τα 
άτομα που χάνουν τη δουλειά τους συνήθως νιώθουν στρες, λύπη 
ή θυμό και αβεβαιότητα. Η ανεργία μπορεί να αυξήσει το άγχος και 
την κατάθλιψη, οδηγώντας το άτομο σε αρνητική εικόνα για τον 
εαυτό του και τη ζωή. Ενδεικτικά ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν 
έναν άνεργο στην αναζήτηση επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι 
τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα της ανεργίας, η εμπειρία της 
απόλυσης, ο προσδιορισμός των στόχων και του σχεδίου δράσης, 
η εκμάθηση τεχνικών για αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας, η 
διερεύνηση του ατομικού επαγγελματικού προφίλ κ.ά.
3. Φοιτητές: Η επαγγελματική συμβουλευτική των φοιτητών και 
των σπουδαστών έχει στόχο την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους αλλά και μετά την αποφοίτηση στη μετάβαση 

από την ακαδημαϊκή στην επαγγελματική κοινότητα. Συνήθως 
περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιλογής 
σπουδών και ένταξης στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά ζητήματα 
για τα οποία η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να είναι 
χρήσιμη σε ένα φοιτητή είναι: η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών 
σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, η σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος, η προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής, η λήψη 
αποφάσεων, η διερεύνηση του ατομικού επαγγελματικού προφίλ, 
η κοινωνική προσαρμογή κ.ά.

Παρουσιάστηκαν ενδεικτικά ορισμένα από τα συνήθη ζητήματα 
τα οποία οδηγούν τους ενήλικες στον επαγγελματικό σύμβουλο, σε 
καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται. Ο επαγγελματικός σύμβουλος 
χρειάζεται να είναι ευαισθητοποιημένος ώστε να διακρίνει τις ανά-
γκες του συμβουλευόμενου και να προχωρήσει στην κατάλληλη 
παρέμβαση. 

Καλλιόπη Σωτηράκη
Ψυχολόγος- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, MSc

Η επαγγελματική εκπαίδευση προετοιμάζει  
τους συμμετέχοντες για απόδοση; 

Των Jim και Wendy Kirkpatrick

Το ακόλουθο άρθρο παρουσιάζει γρήγορους 
και οικονομικούς τρόπους για να μεταβεί 
κανείς από τα επίπεδα 1 και 2 της μεθόδου 

Kirkpatrick στα επίπεδα 3 και 4.
Πριν από μερικά χρόνια, ο Jim Kirkpatrick 

συνεργαζόταν με έναν πελάτη, ο οποίος είχε 
κερδίσει έναν αριθμό κλαδικών βραβείων για 
τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Ένα από τα 
προγράμματα που παρουσίαζαν σε υποψήφιους 
πελάτες ήταν το πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
νεοπροσλαμβανόμενους. Ήταν ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένος με τα αποτελέσματα της έρευνας για το 
επίπεδο 1. «Σταθερά, μας βαθμολογούν με μέσο 
όρο 4,8 με άριστα το 5! Για να είμαι ειλικρινής, 
δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι 
σε αυτό το πρόγραμμα» είπαν.

Ο Jim πρότεινε να προσθέσουν μια ερώτηση 
στη φόρμα αξιολόγησης: «Ξέρω τι περιμένουν 
από μένα ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου 
σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο».

Πρόσθεσαν την ερώτηση και προς απογοήτευσή 
τους, οι περισσότεροι συμμετέχοντες απάντησαν 
ότι διαφωνούν ή διαφωνούν απόλυτα. Ύστερα 
από τη συμμετοχή τους για μια εβδομάδα σε ένα 
ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λίγοι 
εκπαιδευόμενοι είχαν την παραμικρή ιδέα για το 
τι έπρεπε να κάνουν με όσα έμαθαν, όταν ξεκι-
νούσαν στη δουλειά τους την επόμενη Δευτέρα.

Αν και το πρόγραμμα γενικά έπαιρνε υψηλή 
βαθμολογία στο επίπεδο 1, η νέα ένδειξη, που 
προέκυψε από την ερώτηση, την οποία πρότεινε 
ο Jim, έδειχνε ότι το πρόγραμμα δεν εκπλήρωνε 
τον τελικό του στόχο. Μια άνετη ατμόσφαιρα, 
καλά οργανωμένο εκπαιδευτικό υλικό και ένας 
συμπαθής εισηγητής δεν σημαίνουν και πολλά, 
αν οι συμμετέχοντες δεν καταλαβαίνουν τι πε-
ριμένουν από αυτούς και πώς θα εφαρμόσουν 
στη δουλειά τους τα όσα έμαθαν.

Πόσο ξεκάθαρες είναι οι προσδοκίες σας από 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόδοση 
στην εργασία; Ακολουθούν μερικές πρακτικές 
συμβουλές που μπορείτε να εφαρμόσετε στη 
διάρκεια της εκπαίδευσης, για να προετοιμάσετε 
τους συμμετέχοντες για εφαρμογή στην εργασία 
τους των όσων μάθουν:
1. Παρουσιάστε όλα τα επαγγελματικά βοηθή-
ματα και ζητήστε από τους συμμετέχοντες να τα 
χρησιμοποιήσουν σε ασκήσεις μέσα στην τάξη.
2. Κάντε περιστασιακά τεστ στη διάρκεια του 
σεμιναρίου. Απλά, ρωτήστε: «Πώς νομίζετε ότι 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πληρο-
φορία στη δουλειά σας»;

3. Κάντε μετεκπαιδευτικό follow-up στους συμ-
μετέχοντες και ενημερώστε τους για όλες τις 
ενέργειες follow-up που θα ακολουθήσουν το 
σεμινάριο, για να έχουν το νου τους.
4. Προς το τέλος του προγράμματος, κάντε μια 
συζήτηση για την αυτοπεποίθηση και τη δέσμευ-
ση των συμμετεχόντων ότι θα εφαρμόσουν στη 
δουλειά τους τα όσα έμαθαν. Αφήστε αρκετό 
χρόνο, για να εκδηλωθούν οι αντιρρήσεις. Επι-
τρέψτε στους συμμετέχοντες να απαντήσουν ο 
ένας στις ανησυχίες του άλλου.

Έχετε υπόψη σας ότι σκοπός της εκπαίδευσης 
είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες να 
αποδίδουν αποτελεσματικά στη δουλειά τους. Η 

προσήλωση σε αυτό το στόχο θα μεγιστοποιήσει 
την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης με την 
αξιοποίηση των ελάχιστων απαιτούμενων πόρων.

Βιογραφικά των συγγραφέων
Ο Dr. Jim Kirkpatrick είναι Senior Consultant 

στην Kirkpatrick Partners, μια εταιρεία που ίδρυσε 
η γυναίκα του, Wendy Kirkpatrick, Πρόεδρος 
της εταιρείας.

Ο Jim είναι ηγέτης στην αξιολόγηση της 
εκπαίδευσης και δημιουργός του New World 
Kirkpatrick Model.

Αξιοποιώντας τη δεκαπενταετή εμπειρία του 
στον επιχειρηματικό κόσμο, από τα οποία τα 8 
ήταν training manager, ο Jim εκπαιδεύει και 
συνεργάζεται ως σύμβουλος σε επιχειρήσεις, 
κυβερνήσεις, στρατιωτικούς και ανθρωπιστικούς 
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. 

Η Wendy είναι η κινητήρια δύναμη σε όλο 
τον κόσμο για την εφαρμογή του μοντέλου 
Kirkpatrick. Η προσήλωσή της στα αποτελέσματα 
πηγάζει από την εμπειρία της, που ξεπερνάει 
τις δύο δεκαετίες, στο retailing, το marketing 
και την εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως buyer, 
product manager, process manager και training 
manager και έτσι ανάπτυξε τις ικανότητές της 
στη διοργάνωση πολύπλοκων και πολυεπί-
πεδων έργων και την παράδοση γρήγορων 
αποτελεσμάτων. 

Ο Jim και η Wendy έχουν γράψει τρία βιβλία, 
ανάμεσά τους και το Training on Trial και έχουν 
εργαστεί ως εμπειρογνώμονες για τον οδηγό 
που εξέδωσε το Αμερικάνικο Γραφείο της Διοί-
κησης Προσωπικού: Training Evaluation Field 
Guide: Demonstrating the Value of Training 
at Every Level.

Γραφτείτε στο kirkpatrickpartners.com για 
μικρές συμβουλές κάθε εβδομάδα και πρόσβαση 
σε δωρεάν υλικό στη βιβλιοθήκη μας για την 
αξιολόγηση της εκπαίδευσης, όπως άρθρα, 
παρουσιάσεις PowerPoint, webinars, κ.ά.

Η σημασία της επικοινωνίας στη διάρκεια 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων
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επιχειρηματικοτητα

Η συμμετοχή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη  
της επιχειρηματικότητας ως κρίτηριο αξιολόγησης
Η εισαγωγή της επιχειρηματικότητας καθώς 

και η καλλιέργεια της νοοτροπίας του 
«επιχειρείν» στην εκπαίδευση, αν και 

έχουν σημειώσει σημαντική αναπτυξιακή πορεία, 
παρά ταύτα, παραμένουν τομείς υπό μελέτη και 
εξέταση, ιδιαίτερα για την Ευρώπη. 

Ο Allan Grant ένας εκ των υποστηρικτών της 
κατάρτισης και εξειδίκευσης στην επιχειρημα-
τικότητα στο κολλέγιο του Babson στις ΗΠΑ, 
προσδιόρισε την έννοια της επιχειρηματικότητας 
ως την πιο σημαντική ακαδημαϊκή κλίση για 
την εκπαίδευση στον τομέα των επιχειρήσεων 
τον 21ο αιώνα.

Είναι παραδεκτή αλήθεια πως η επιχειρηματική 
δεινότητα μπορεί να διδαχθεί, μέχρι όμως ένα 
συγκεκριμένο σημείο, ενώ βασική προϋπόθεση 
αποτελεί η πρόβλεψη των συγκλίσεων και των 
μοντέλων εκπαίδευσης τα οποία συνιστούν 
χρήσιμα εργαλεία, κυρίως για κράτη όπως η 
Ελλάδα, στα οποία ο κλάδος αυτός έχει μείνει 
εν μέρει στάσιμος.

Αυτό που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης είναι ο 
προσδιορισμός των κατάλληλων κριτηρίων 
αξιολόγησης των ποικίλων προγραμμάτων επι-
χειρηματικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, 
ένα σύνηθες ερώτημα που διεγείρεται είναι ποιος 
εν τέλει αποτελεί την πιο εύστοχη επιλογή για τη 
διδασκαλία της επιχειρηματικότητας: οι καθηγητές, 
οι επιχειρηματίες ή ένα μείγμα καθηγητών και 
επιχειρηματιών; Παράλληλα, πλανάται η απορία 
πώς μπορεί η επιχειρηματικότητα να αποτελέσει 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο και 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα και πώς μπο-
ρεί η προσπάθεια αυτή να γίνει αποδοτική και 
εφαρμόσιμη στην αγορά.

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ εκπαίδευσης και 
επιχειρηματικότητας είχε απασχολήσει διεθνώς 
πολλούς μελετητές. Βάσει μελετών, τα περισ-
σότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στη διάρ-
κεια των τελευταίων δεκαετιών αναδείκνυαν 
και προωθούσαν ένα εκπαιδευτικό πρότυπο 
που προέτρεπε τους φοιτητές και μελλοντικούς 
εργαζόμενους να στραφούν σε μια περισσότε-
ρο υπαλληλική επαγγελματική καριέρα, και 
λιγότερο στην καλλιέργεια των ικανοτήτων 

που θα επέτρεπαν να ξεκινήσουν τη δική τους 
επιχειρηματική δράση.

Είναι δυσάρεστη η επιβεβαίωση πως τα υπάρ-
χοντα προγράμματα απαιτούν άμεσης ποιοτικής 
αναμόρφωσης πράγμα που εξαρτάται σημαντικά 
από την οργάνωση ενός ικανού και εξειδικευ-
μένου εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόβλημα 
που δυστυχώς ενισχύεται και από την μη ύπαρ-
ξη επίσημων ακαδημαϊκών προγραμμάτων τα 
οποία θα διασφαλίζουν τον δεσμευτικό ρόλο 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Η ήδη αυτή προβληματική κατάσταση επιβα-
ρύνεται ακόμα περισσότερο από την απουσία 
του θεωρητικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο 
θα βασιστεί η ανοικοδόμηση των παιδαγωγικών 
μέσων και των τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν 
για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα. 
Συνάμα, ένα μεγάλο «στοίχημα» που πρέπει να 
κερδηθεί, είναι η ενεργοποίηση αλλά κυρίως η 

διατήρηση του ενδιαφέροντος της φοιτητικής 
κοινότητας σε ένα αξιόλογο επίπεδο. 

Παράλληλα, οι ραγδαίες εξελίξεις που έχουν 
σημειωθεί την τελευταία δεκαετία στον παγκόσμιο 
τεχνολογικό-οικονομικό τομέα, επεσήμαναν την 
αυξανόμενη ανάγκη για μια πιο οργανωμένη 
και ενταγμένη εκπαίδευση από τα Πανεπιστήμια 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα, η έρευνα στον 
κλάδο της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα 
επικεντρώνεται περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, στην επίδραση της εκπαίδευσης για την 
επιχειρηματικότητα (στην ανώτατη εκπαίδευση) 
στην οικονομία, στις παιδαγωγικές τεχνικές που 
υιοθετούνται στη διδασκαλία της επιχειρηματι-
κότητας καθώς επίσης και στη χρησιμοποίηση 
των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων .

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερ-
θεί η κατά τ’ άλλα δυσδιάκριτη διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στον σκοπό της εκπαίδευσης 
στην επιχειρηματικότητα από την εκπαίδευση 
στην διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Η «γένεση» μιας επιχείρησης είναι εξ ορι-
σμού μια διαφορετική δραστηριότητα από τη 
διοίκησή της. 

Συνεπώς, η κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα 
οφείλει να εστιάσει την προσοχή της στην ανάλυση 
του ζητήματος της δημιουργίας μιας επιχείρησης, 
υπό την έννοια της ενσωμάτωσης εκπαιδευτικού 
υλικού που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την 
διεύρυνση των διαπραγματευτικών, ηγετικών 
δυνατοτήτων των φοιτητών και την καλλιέργεια 
της δημιουργικής σκέψης και του καινοτόμου 
επιχειρηματικού πνεύματος για την δημιουργία 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Επίσης, προς την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον ορισμό 
της «εμπειρικής εκμάθησης», δηλαδή στην πρα-
κτική ανάπτυξη μιας γενικότερης επιχειρηματικής 
φιλοσοφίας και προσωπικότητας, η οποία θα 
περιλαμβάνει την εκμάθηση ανάληψης επιχει-
ρηματικού κινδύνου, την κατάλληλη διαχείριση 
των προκλήσεων σε κάθε επίπεδο ανάπτυξης της 
επιχείρησης, τη διασφάλιση και προστασία της 
κάθε πρωτοποριακής και καινοτομικής ιδέας κτλ. 
Οι προαναφερόμενες μεθοδολογίες θα πρέπει 
να εμπλουτίζονται με real-time ενέργειες, όπως 
ενίσχυση των φοιτητών για τη δημιουργία της 
δικής τους επιχείρησης, παροχή συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών από ενεργούς επιχειρηματίες, 
προσομοιώσεις επιχειρήσεων, συνεντεύξεις με 
επιχειρηματίες ή ακόμα και επιμορφωτικά επι-
χειρηματικά ταξίδια.

Ολοκληρώνοντας το άρθρο, θα πρέπει να 
επισημανθεί πως η καρποφόρα εκμετάλλευση 
των πρακτικών αυτών προϋποθέτει την προ-
σαρμογή τους στις εκάστοτε ειδικές θεσμικές, 
πολιτικές, ιστορικές, δημογραφικές, πολιτιστικές 
και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες κάθε χώρας 
και κάθε εκπαιδευτικού συστήματος.

Αΐντα Νίκα, Πρόεδρος του  
μη κερδοσκοπικού φορέα  

BUSINESS MENTALITY, Ιδρύτρια της A.I.D.A.  
Marketing & Business Development 

Eξασφάλιση κερδών - έλεγχος δαπανών προσωπικού
Άρθρο του Γεράσιμου Τζαμαρέλου-Phd

Η μεγαλύτερη δαπάνη στη λειτουργία των επιχειρήσεων και 
ιδιαίτερα των καταστημάτων λιανικής, είναι η δαπάνη που αφορά 
στο προσωπικό μας. Για να είναι αποτελεσματικές οι προσπά-
θειές μας για την εξασφάλιση κερδών, πρέπει οπωσδήποτε να 
διατηρήσουμε ένα συνεχή έλεγχο σ' αυτή τη δαπάνη.

Ας διερωτηθούμε αν κάθε υπάλληλος που αμείβεται για οκτά-
ωρη εργασία, αποδίδει οκτάωρη εργασία με ζήλο και αφοσίωση 
για την επιχείρηση, με ευγένεια και φροντίδα για τους πελάτες οι 
οποίοι είναι και ο λόγος ύπαρξης της επιχείρησης.

Δείχνουμε στους ανθρώπους μας ειλικρινές ενδιαφέρον όταν 
συζητάμε μαζί τους διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν; 
Αναγνωρίζουμε και ανταμείβουμε τις καλές, φιλότιμες προσπάθειες 
που κάνουν; Τους δίνουμε την ευκαιρία να πετύχουν σ' αυτό που 
κάνουν; Διαθέτουμε τον απαραίτητο χρόνο για την εκπαίδευσή 
τους; Φροντίζουμε ώστε να είναι τακτικές οι συναντήσεις του 
προσωπικού; Υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία;

Αυτή η μέθοδος, είναι η τεχνική προσέγγιση στον έλεγχο 
των δαπανών προσωπικού, που με μία λέξη θα μπορούσαμε 
να ονομάσουμε «προγραμματισμό». Με άλλα λόγια, καθορί-
ζουμε στόχους παραγωγικότητας υπό μορφή «πωλήσεων ανά 
ανθρωποώρα». 

Εδώ, λαμβάνουμε υπόψη, από τη μία πλευρά τις πωλήσεις και 
από την άλλη την απόδοση που μπορεί να έχει ο υπάλληλος 
στη διάρκεια μίας ώρας (ανθρωποώρας). 

Αλλά βέβαια, για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτή η μέθοδος, 

πρώτα χρειάζεται να έχουμε καλές προβλέψεις των πωλήσεών 
μας. Και για το λόγο αυτό, κάνουμε δύο ειδών προβλέψεις, μία 
εβδομαδιαία και μία ετήσια, με εξαμηνιαίους υποστόχους.

Οι προβλέψεις των εβδομαδιαίων πωλήσεων μας επιτρέπουν 
να προγραμματίζουμε τα ωράρια προσωπικού πλήρους και με-
ρικής απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών της επόμενης 
εβδομάδας. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατόν να περιορίσουμε 
τις δαπάνες μισθοδοσίας, ανάλογα πάντα με τον προβλεπόμενο 
όγκο πωλήσεων.

Βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό στόχου πωλήσεων 

ανά ανθρωποώρα είναι ότι ο σχεδιασμός πρέπει να εγγυάται 
πως το επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των αναγκών 
των πελατών μας, όχι μόνο δε θα μειωθεί αλλά θα βελτιώνεται 
συνεχώς. Η παραγωγικότητα δεν είναι μόνο ποσοτική αλλά και 
ποιοτική. 

Στα χέρια μας βρίσκεται η ευκαιρία να αναπτύξουμε αυτές 
τις θετικές πρωτοβουλίες και τις μεταξύ μας συνεργασίες που 
θα οδηγήσουν σε μια συνεχώς βελτιούμενη παραγωγικότητα 
και ανταγωνιστικότητα προς όφελος της επιχείρησης και των 
εργαζόμενων σ’ αυτήν.
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επιχειρηματικοτητα

Οταν οι ψυχολόγοι ξεκίνησαν να εστιάζουν 
στην νοημοσύνη, αρχικά ασχολήθη-
καν με τις πιο «συμπαγείς» πλευρές 

της, όπως η μνήμη ή η ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων, το γνωστό μας IQ. Σύντομα 
όμως, έγινε αντιληπτό ότι επίσης ή και ακό-
μα περισσότερο σημαντικές είναι κάποιες μη 
«συμπαγείς» πλευρές της!

Στις μέρες μας, μια από τις πιο πολυακου-
σμένες έννοιες, είναι αυτή της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης ή του EQ (Emotional Quadrant). 
Ο άνθρωπος που τη διέδωσε στο ευρύ κοινό, 
είναι ο Daniel Goleman με το ομώνυμο βιβλίο 
του (1995).

Στη νεώτερη του μελέτη το 2002, ο εν λόγω 
συγγραφέας, διακρίνει 4 κύριες κατηγορίες 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης:
• Self-awareness/αυτοεπίγνωση: Η αυτοεπί-
γνωση, περιλαμβάνει ως υποκατηγορίες την 
συναισθηματική μας επίγνωση, την ακριβή 
μας αυτοαξιολόγηση και τέλος την αυτοπε-
ποίθηση μας. 
• Self-management/αυτοδιαχείριση: Η αυ-
τοδιαχείριση συνίσταται από τις ακόλουθες 
υποκατηγορίες, τον συναισθηματικό μας αυ-
τοέλεγχο, την προσαρμοστικότητα μας, τον 
προσανατολισμό στους στόχους και τη θετι-
κότητα μας. 
• Social-awareness/κοινωνική επίγνωση: Η 
κοινωνική επίγνωση περιλαμβάνει ως υποκα-
τηγορίες την εμπάθεια (π.χ. το να «μπαίνουμε 
στα παπούτσια των γύρω μας»), την επίγνωση 
του συνόλου και τον προσανατολισμό μας 
στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας.
• Relationship management/διαχείριση σχέ-
σεων: Η διαχείριση των σχέσεων συνίσταται 
από τις ακόλουθες υποκατηγορίες, την ηγεσία, 
την παρακίνηση, τη δυνατότητα ανάπτυξης 
των τρίτων, τη διαχείριση των συγκρούσεων, 
τη σύσφιξη των σχέσεων και τέλος την ομα-
δικότητα και τη συνεργασία. 

Να θυμάστε ότι οι 4 κύριες κατηγορίες Συναι-
σθηματικής Νοημοσύνης που μόλις γνωρίσαμε, 
δεν είναι κληρονομικοί παράγοντες ή ταλέντα, 
αλλά επίκτητες ικανότητες (και άρα μπορούν 

να αναπτυχθούν από τον καθένα μας, αρκεί 
όμως να το θέλει και να το προσπαθήσει).

Σύγχρονες έρευνες μάλιστα, έδειξαν ότι το IQ 
μας από μόνο του δεν επαρκεί για να μετρήσει 
την εργασιακή μας απόδοση ή ικανότητα! Μετρά 
καλά τις «ακαδημαϊκές» μας ικανότητες, αλλά 
δεν αρκεί για να υποδείξει τους καλύτερους 
για μια εργασία. Σύμφωνα πάλι με τον Daniel 
Goleman, υπάρχει σχέση μεταξύ του IQ και 
του EQ. Αυτή η σχέση αποτυπώνεται σε 4 
στερεότυπα:
• High I.Q. Male: Ο άντρας με υψηλό IQ χαρα-
κτηρίζεται συχνά ως διανοούμενος, διαθέτοντας 
ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και ικανοτήτων. 
Είναι φιλόδοξος και παραγωγικός. Διαθέτει 
αυτοπεποίθηση. Παράλληλα όμως είναι προ-
βλέψιμος και τυπικός. Είναι εκλεκτικός και 
δύσκολα ευχαριστιέται. Συχνά είναι κριτικός. 
Δεν εξωτερικεύει εύκολα τα συναισθήματα 
του. Χαρακτηρίζεται «κρύος». 
• High E.Q. Male: Ο άντρας με υψηλό ΕQ 
είναι «κοινωνικός» τύπος, εξωστρεφής και 
πρόσχαρος. Δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα 
για το αύριο. Δεσμεύεται με τους ανθρώπους, 
αναλαμβάνει ευθύνη και έχει «φιλότιμο». Γίνε-
ται εύκολα συμπαθής και δείχνει ενδιαφέρον 
για τις σχέσεις του. Ζει «γεμάτη» κοινωνική 

ζωή. Τα «έχει καλά» με τον εαυτό του και 
τους γύρω του. 
• High I.Q. Female: Η γυναίκα με υψηλό IQ 
χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση. Και εκείνη 
διαθέτει ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και ικα-
νοτήτων. Εκφράζεται με ευφράδεια. Διαθέτει 
καλαισθησία και αντίληψη του εαυτού της. Είναι 
όμως επιρρεπής στο άγχος και τις ενοχές, ενώ 
διστάζει να εκφράσει το θυμό της δημοσίως.
• High E.Q. Female: Η γυναίκα με υψηλό ΕQ 
είναι σθεναρή και δυναμική. Εκφράζει τα συ-
ναισθήματα της χωρίς να τα φιλτράρει. Νοιώθει 
καλά με τον εαυτό της. Είναι εξωστρεφής και 
εκφραστική. Λειτουργεί καλά σε αγχωτικό 
περιβάλλον. Είναι ανοικτή στη γνωριμία νέων 
ατόμων, ενώ σπανίως νοιώθει ενοχές.

Ποιο είναι όμως το συμπέρασμα όλων των 
παραπάνω; Ότι το IQ μας από μόνο του δεν 
επαρκεί για να επιτύχουμε στη ζωή που επιλέ-
γουμε, αλλά και ότι για να το καταφέρουμε μπο-
ρούμε να αναγνωρίσουμε και να αναπτύξουμε 
περαιτέρω τις ικανότητες της Συναισθηματικής 
μας Νοημοσύνης. 

Καλή σας επιτυχία!
Κώστας Στάμκος,

Business Development Director
City Unity College

E.Q.- Συναισθηματική νοημοσύνη

I.K.E.: Το ευέλικτο σχήμα των start-ups

Γιατί μια επιχείρηση 
πρέπει να έχει  
επαγγελματική  
σελίδα στο Facebook;

Το Facebook είναι παγκοσμίως το πιο 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
Αριθμεί περισσότερους από 1 δισεκατομ-
μύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, ενώ 
έχει περισσότερους από 4.5 εκατομμύρια 
Έλληνες χρήστες. Επομένως στην ερώτηση 
"Γιατί να κάνω επαγγελματική σελίδα στο 
Facebook; " η απάντηση είναι απλή: Γιατί 
εκεί βρίσκονται οι καταναλωτές!

Η δημιουργία μίας σωστής επαγγελμα-
τικής σελίδας βοηθάει τις επιχειρήσεις να 
κάνουν γνωστό το προϊόν ή την υπηρεσία 
τους σε στοχευμένο κοινό που τις ενδιαφέ-
ρει (εν δυνάμει πελάτες της επιχείρησης) 
και άρα να αυξήσουν το πελατολόγιο 
τους ενώ με την επιλογή του κατάλληλου 
περιεχομένου μπορούν να αυξήσουν την 
πιστότητα των καταναλωτών τους καθώς 
και τη συχνότητα αγοράς.

Άλλωστε ο τζίρος (που η κάθε επιχεί-
ρηση προσδοκά να αυξήσει) είναι στην 
πραγματικότητα μία εξίσωση:

Τζίρος= Αριθμός πελατών Χ Συχνότητα 
Αγοράς Χ Μέση Απόδειξη και με την σωστή 
χρήση του Facebook μία επιχείρηση μπορεί 
να επηρεάσει και τους τρεις παράγοντες 
του γινομένου και άρα και το αποτέλεσμα 
της εξίσωσης.

Ο μέσος χρήστης στο Facebook έχει 
κατά μέσο όρο 130 φίλους και έχει κάνει 
Like κατά μέσο όρο σε 80 σελίδες. Έτσι το 
τί εμφανίζεται στο newsfeed του χρήστη 
κάθε φορά που μπαίνει στο facebook 
καθορίζεται από τον περίφημο αλγόριθμο 
Edgerank του Facebook. 

 Ο αλγόριθμος αυτός "μας ευνοεί" αν 
κάνουμε συχνές αναφορές (ανεβάζουμε 
ακόμα και καθημερινά posts) και αν οι 
φίλοι της σελίδας μας είναι ενεργοί και 
οδηγούνται σε διάδραση ("εκτιμάει" ιδι-
αίτερα το facebook τα Likes, τα Shares και 
τα Comments των χρηστών).

Το Facebook δίνει στις επαγγελματικές 
σελίδες τη δυνατότητα για πολύ στοχευ-
μένη διαφήμιση και ταυτόχρονα πολύ 
φθηνότερη από οποιοδήποτε άλλο Μέσο 
στο διαδίκτυο.

Οι διαφημίσεις στο Facebook είναι οι πιο 
στοχευμένες καθώς μπορώ να επιλέξω τη 
διαφήμισή μου να τη δουν καταναλωτές 
με συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά και συγκεκριμένα ενδιαφέροντα 
(το facebook "κατασκοπεύει" τους χρήστες 
και ξέρει σε ποιές κατηγορίες προϊόντων ή 
υπηρεσιών έχουν ήδη κάνει Like, τί άρθρα 
προτιμούν να διαβάζουν κτλ). Επίσης, οι 
ίδιοι οι χρήστες έχουν δηλώσει την ηλικία 
τους, το μέρος που μένουν, την οικογε-
νειακή κατάστασή τους και έτσι οι εταιρίες 
έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουν τα 
προϊόντα τους ακριβώς στο κοινό που 
τους ενδιαφέρει.

Τέλος το περιεχόμενο μιας επαγγελμα-
τικής σελίδας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε 
οι φίλοι της σελίδας να μην αισθάνο-
νται ότι διαρκώς προσπαθούμε να "τους 
πουλήσουμε". Ο χρυσός κανόνας είναι 
30% διαφημιστικό περιεχόμενο για τα 
προϊόντα ή τις προσφορές μας και 70% 
ενημερωτικό περιεχόμενο, συναφές με 
την επιχείρησή μας, που ενδιαφέρει τους 
εν δυνάμει καταναλωτές.

Βίκυ Πέππα - International Marketing 
Consultant & Γενική Διευθύντρια  

A BIT OF GREECE

Στον διαρκώς μεταβαλλόμενο 
και ραγδαία εξελισσόμενο κόσμο 
της επιχειρηματικότητας, οι startup 
επιχειρήσεις κρατούν αναμφίβολα 
τα σκήπτρα της πρωτοπορίας και της 
δημιουργικότητας. Και αυτό διότι 
δίνουν τη δυνατότητα στην επιχει-
ρηματική «ιδέα» να χρηματοδοτηθεί 
και να λάβει υπόσταση. Ποιος είναι 
όμως ο καταλληλότερος εταιρικός 
τύπος που πρέπει να ενδύονται οι 
start up επιχειρήσεις; Αναμφίβολα 
η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, 
ή αλλιώς γνωστότερη ως Ι.Κ.Ε., 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις ευ-
ελιξίας, ταχύτητας και ευκολίας 
που είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιβίωση μίας start up επιχείρησης, 
ιδιαίτερα στα πρώτα της βήματα.

Ήδη από το στάδιο της ίδρυσης, 
η Ι.Κ.Ε. ξεχωρίζει για την ταχύτητα 
και ευκολία που χαρακτηρίζει την 
εν λόγω διαδικασία: 
• H σύσταση γίνεται αυθημερόν με 
την κατάθεση του Καταστατικού της 
Εταιρείας, το οποίο δεν απαιτείται 
να είναι συμβολαιογραφικό –αρ-
κεί ένα απλό ιδιωτικό έγγραφο, 
στην υπηρεσία «Μίας Στάσης» στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 
• Για τη σύσταση αρκεί και ένα 
μόνο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, 

• το κόστος σύστασης είναι ελάχιστο, 
αφού για τη σύσταση και λειτουργία 
της Εταιρείας το κεφάλαιο καθο-
ρίζεται από τους εταίρους χωρίς 
περιορισμό, μπορεί δε να είναι 
και μηδενικό.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η 
ευελιξία προσαρμογής της Ι.Κ.Ε. στις 
ανάγκες της συγκεκριμένης κάθε 
φορά επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας, καθώς και η δυνατότητα 
των εταίρων να διαμορφώσουν και 
να προσαρμόσουν το καταστατικό 
της Εταιρείας σύμφωνα με τις δικές 
τους ανάγκες και ανάλογα με την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 
αφού ο νόμος δίνει ένα ευρύ περι-
θώριο ως προς τις ρυθμίσεις που 
θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. 

Αλλά και στον τρόπο λειτουργίας 
της Εταιρείας υπάρχει ευελιξία, 
αφού ο νόμος δίνει τη δυνατότητα 
να μεταφέρονται οι περισσότερες 
αρμοδιότητες ως προς τη διοίκη-
ση και εν γένει εκπροσώπηση της 
Εταιρείας στον/ους διαχειριστή/ές.

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
ευθύνεται μόνο η Εταιρεία με την 
εταιρική της περιουσία, χωρίς να 
υπάρχει προσωπική υποχρέωση 
και ευθύνη των εταίρων με την 
προσωπική τους περιουσία. Η 
ευθύνη των εταίρων περιορίζεται 
στο ποσό της εισφοράς τους στο 
κεφάλαιο της Εταιρείας.

Η ευκολία και η ευελιξία της 
Ι.Κ.Ε. φαίνεται και στο διαχωρισμό 
των λειτουργιών των εταίρων μέσα 

στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι 
υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν 
μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταί-
ροι που ασχολούνται με την καθη-
μερινή δραστηριότητα (προσφορά 
εργασίας), εταίροι που εισφέρουν 
φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις 
ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι 
που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και 
επιστημονικές ικανότητες.

Ο εταιρικός τύπος της Ι.Κ.Ε., δι-
ευκολύνει τη συνεργασία και τη 
συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων 
αυτών, καθιστώντας την, κατάλλη-
λη για οικογενειακές επιχειρήσεις, 
καθώς και για επιχειρήσεις και συ-
νεργασίες νέων επιχειρηματιών. 

Οι Ι.Κ.Ε. λοιπόν, με την προ-
σαρμοστικότητα και την ευελιξία 
που προσφέρουν, σε συνδυασμό 
με το χαμηλό τους κόστος και τη 
χαμηλή έκθεση των εταίρων σε 
κινδύνους, αποτελούν την ιδανική 
επιλογή για μία startup επιχείρηση, 
ιδιαίτερα για νέους και πρωτοπό-
ρους επιχειρηματίες που αναζητούν 
τρόπους να μετατρέψουν τις ιδέες 
τους σε πράξη.

Λάμπρος Θ. Κυπριώτης
Partner

Γ. Μούργελας & Συνεργάτες -  
Εταιρεία Δικηγόρων
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εθελοντισμοσ

Συνεντευξη Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έγιναν 25 χρονών
Οπου υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχει 

ανάγκη οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δη-
λώνουν παρόν. Χιλιάδες επαγγελματίες 

από το χώρο της υγείας, τεχνικό και διοικητι-
κό προσωπικό υποστηρίζουν τις εκατοντάδες 
δράσεις που κατορθώνουν να απαλύνουν τον 
πόνο και δίνουν καθημερινά ελπίδα για ζωή σε 
εκατομμύρια ανθρώπους. Η Νατάσα Χατζίρη 
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα μας μιλάει για 25 χρόνια 
αδιάλειπτης βοήθειας.

Τι ακριβώς είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα;
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, 

ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, 
που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που 
έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επι-
δημίες, αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής 
φροντίδας και φυσικές καταστροφές.

Ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες του γρα-
φείου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα;
Μέσα στο 2014 οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

προσφέραμε ιατρικές υπηρεσίες σε 8.250.700 
ασθενείς στα εξωτερικά μας ιατρεία σε 64 χώρες 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Πραγματοποιήσαμε 
συνολικά περισσότερα από 380 προγράμματα: 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας, προγράμματα Έμπολα, HIV-AIDS 
και Φυματίωσης, θεραπευτικά κέντρα αντιμε-
τώπισης υποσιτισμού, υπηρεσίες φροντίδας 
μητέρας-παιδιού, ψυχικής υγείας, χειρουργικά, 
για ξεχασμένες ασθένειες, προγράμματα εξυγί-
ανσης νερού, σε καταυλισμούς προσφύγων, 
παρεμβάσεις σε κέντρα κράτησης μεταναστών 
και φυλακές καθώς και υποστήριξης θυμάτων 
σεξουαλικής βίας.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια. Ως μέρος μιας 
διεθνούς, ανεξάρτητης, ιατρικής, ανθρωπιστικής 
οργάνωσης, το ελληνικό γραφείο συμμετέχει σε 
προγράμματα παροχής επείγουσας βοήθειας σε 
άτομα αποκλεισμένα από την ιατρική φροντίδα 
και σε θύματα ενόπλων συγκρούσεων, επιδημιών 
και φυσικών καταστροφών με Έλληνες γιατρούς, 
νοσηλευτές, τεχνικούς αλλά και διοικητικούς 
επαγγελματίες. Επίσης, στόχος μας είναι η ενημέ-
ρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
πάνω στις μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις και 
τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ποιες ακριβώς είναι οι αξίες σας βάση των 
οποίων λειτουργεί η οργάνωση σας;
Η δράση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διέπεται 

από την ιατρική ηθική και τις αρχές της ανεξαρ-
τησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. 
Λειτουργούμε με σεβασμό στους κανόνες της ια-
τρικής δεοντολογίας σεβόμενοι την αυτονομία των 
ασθενών, την ιδιωτική τους ζωή και τις πολιτικές 
και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Δεχόμαστε 
οικονομική υποστήριξη σχεδόν αποκλειστικά 
από ιδιώτες εξασφαλίζοντας την ανεξαρτησία 
και τον απόλυτο έλεγχο της δράσης μας.

Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που σας ωθούν 
να παρέμβετε σε μια περιοχή και να παρέχεται 
βοήθεια; 
Δίνουμε προτεραιότητα σε όσους αντιμετω-

πίζουν τον πιο άμεσο και σοβαρό κίνδυνο και 
προσφέρουμε βοήθεια σε ανθρώπους με μο-
ναδικό κριτήριο την ανάγκη. Όταν η πρόσβαση 
στην ιατρική περίθαλψη παρεμποδίζεται, όταν οι 
ιατρικές εγκαταστάσεις απειλούνται και όταν οι 
ανθρωπιστικές κρίσεις παραμελούνται, επιδιώ-
κουμε να φέρνουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες 
των ασθενών μας καταγγέλλοντας δημόσια τις 
συνθήκες που τις δημιουργούν.

Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί σχετικά 
με τη συμμετοχή του στα προγράμματα της 
οργάνωσης;
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμε-

τοχή είναι διαρκής. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί 
να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας (www.msf.
gr), ή να παρακολουθήσει μια από τις μηνιαίες 
ενημερωτικές συναντήσεις στο γραφείο μας στην 

Αθήνα και να ενημερωθεί για τη διαδικασία, 
τις αρμοδιότητες και τα απαραίτητα προσόντα 
κάθε ειδικότητας. 

Πώς λειτουργεί η διαδικασία επιλογής μελών 
για τις αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα;
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά την 

αίτηση του ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επι-
λογής. Εμείς επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του 
κάθε υποψηφίου και επικοινωνούμε μαζί του 
το συντομότερο δυνατό βάσει των υφιστάμενων 
αναγκών σε κάθε ειδικότητα. Εφόσον πληροί τις 
προϋποθέσεις, ο υποψήφιος περνά στο επόμε-
νο στάδιο, με την τελική διαδικασία επιλογής 
να διαρκεί από 4 έως 6 εβδομάδες. Για όσους 
ολοκληρώσουν επιτυχώς και αυτό το στάδιο, 
ακολουθεί ειδική εκπαίδευση προετοιμασίας, για 
όσες ειδικότητες αυτό κρίνεται απαραίτητο, και 
μέσα σε 4 μήνες, κατά μέσο όρο, ο υποψήφιος 
θα βρίσκεται στην πρώτη του αποστολή με τους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Να σημειωθεί ότι η 
ζήτηση και η προτεραιότητα απορρόφησης των 
ειδικοτήτων μεταβάλλεται βάσει των έκτακτων 
αναγκών που ανακύπτουν στις αποστολές των 
Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Η χώρα και το πλαίσιο 
που θα εργαστεί κάποιος καθορίζονται από την 
αντιστοίχιση των προσόντων του κάθε υποψη-
φίου και της χρονικής του διαθεσιμότητας, με τις 
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχουν 
στις αποστολές μας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η συμμέτοχη σε αποστολή των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα είναι εθελοντική; 
Θίγετε ένα σημαντικό ζήτημα, και μου δίνετε 

την ευκαιρία να διευκρινίσω ορισμένα πράγ-
ματα καθώς έχω την αίσθηση ότι επικρατεί μια 
διαφορετική εντύπωση στην κοινή γνώμη. Το 
καθεστώς εργασίας στους Γιατρούς Χωρίς Σύνο-
ρα είναι αμειβόμενο. Ο εθελοντισμός, ο οποίος 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας 
της οργάνωσης, έχει να κάνει περισσότερο με 
τα κίνητρα που κινητοποιούν τους ανθρώπους 
για να βρεθούν με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνο-
ρα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις 
μεγαλύτερες κρίσεις που μαίνονται αυτή τη 
στιγμή στον πλανήτη.

Για να επανέλθω, όμως, στην αμειβόμενη εργασία, 
όλα τα μέλη των αποστολών μας υπογράφουν 
σύμβαση εργασίας, βάσει όσων ορίζει η ελληνική 
νομοθεσία και αμείβονται αναλογικά, σύμφωνα με 
το επίπεδο ευθύνης της θέσης τους. Επιπλέον του 
μηνιαίου μισθού, καλύπτονται τα έξοδα διαβίωσης 
και τα έξοδα κάθε αποστολής όπως εξετάσεις, 
εμβολιασμοί, μεταφορικά και σίτιση, ενώ σε όλα 
τα μέλη παρέχεται ιδιωτική ασφάλιση. 

Ποιές είναι οι βασικές ειδικότητες που χρειά-
ζονται οι Γιατροί Χωρίς στις αποστολές τους; 
Χρειαζόμαστε πολλές και ποικίλες ειδικότητες. 

Οι ανάγκες είναι διαρκείς. Στις ιατρικές ειδικότητες 
χρειάζονται κυρίως γιατροί, χειρουργοί, αναισθη-
σιολόγοι, γυναικολόγοι, παιδίατροι και επιδη-
μιολόγοι. Στον παραϊατρικό κλάδο αναζητούμε 

κυρίως νοσηλευτές, κλινικούς ψυχολόγους και 
μαίες. Επιπλέον, υπάρχει και ένα μεγάλο φάσμα 
μη-ιατρικών ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες. 
Κατά κύριο λόγο χρειαζόμαστε «τεχνικούς», 
δηλαδή μια ειδικότητα με ποικίλες αρμοδιότητες, 
που συνήθως προϋποθέτει σπουδές «μηχανικών». 
Ο ρόλος των «τεχνικών» περιλαμβάνει από τη 
δημιουργία και τη συντήρηση υποδομών και τη 
διαχείριση του εξοπλισμού μέχρι τον συντονισμό 
της τροφοδοσίας και των μεταφορών. Επίσης 
χρειαζόμαστε συντονιστές για τη διαχείριση των 
οικονομικών, διοικητικό προσωπικό και υπεύ-
θυνους ανθρωπίνου δυναμικού. 

Ποιές είναι οι ανάγκες σε προσωπικό αυτή 
την περίοδο;
Αυτή τη στιγμή, υπάρχει άμεση ανάγκη σε 

Γιατρούς και Νοσηλευτές για παροχή ανθρωπι-
στικής και ιατρικής βοήθειας σε μεταναστευτικές 
και προσφυγικές ομάδες στις δράσεις μας ανά 
τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, και συγκε-
κριμένα στη Λέσβο (Μυτιλήνη), στην Ειδομένη 
(Κιλκίς) και στην Κω.

Ποιά είναι τα βασικά προσόντα που απαιτούνται 
για τη συμμετοχή σε αποστολή των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα;
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι, στον 

τομέα ειδίκευσής τους και να έχουν επαγγελμα-
τική προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών μετά την 
απόκτηση του πτυχίου τους. Επίσης, απαιτείται 
καλή γνώση ξένων γλωσσών, όπως αγγλικά, 
γαλλικά ή αραβικά.

Η δράση σας βασίζεται στην ουδετερότητα 
σε πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήματα. Πόσο 
εύκολο είναι αυτό όταν βρίσκεστε σε μια 
εμπόλεμη ζώνη;
Η αμεροληψία είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή 

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ας πάρουμε για 
παράδειγμα τους πολέμους που συμβαίνουν 
αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, τη Συρία και 
την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Σε όλες τις 
περιπτώσεις περιθάλπουμε ασθενείς και από τις 
δύο πλευρές του μετώπου. Τις περισσότερες 
φορές δεν είναι εύκολο, αλλά η έντονη προ-
σήλωσή στην αμεροληψία είναι αυτή που μας 
διαφοροποιεί όλα αυτά τα χρόνια στο πεδίο της 
ανθρωπιστικής δράσης. 

Όπως είναι λογικό, οι συνθήκες εργασίας στα 
προγράμματά μας είναι συχνά αντίξοες, ενώ το 
περιβάλλον ασταθές και ευμετάβλητο. Για αυτό 
τον λόγο, απαιτείται υψηλός επαγγελματισμός 
και τήρηση των κανόνων καθώς η ασφάλεια 
όλων βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη 
συμπεριφορά του καθενός ατομικά. Τέλος, τα 
μέλη των αποστολών είναι σημαντικό να επιδει-
κνύουν ιδιαίτερη ευχέρεια στις διαπροσωπικές 
επαφές με άτομα διαφορετικής κουλτούρας και 
ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα. 

Η συνθήκη του Δουβλίνου λειτουργεί πυ-
ροσβεστικά στα κρούσματα μετανάστευσης 
ή οξύνει τα προβλήματα;

Είναι ξεκάθαρο ότι το υπάρχον σύστημα, το 
οποίο περιλαμβάνει και τον Κανονισμό Δουβλίνο, 
δε λειτουργεί. Οι επιστροφές βάσει Δουβλίνου 
έχουν σταματήσει ατύπως από τα περισσότερα 
Ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει όμως παράλληλα να 
ληφθούν άμεσα μέτρα για να επιτραπεί στους 
αιτούντες άσυλο να εισέλθουν στα νότια σύνο-
ρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προκειμένου 
να λάβουν τη βοήθεια και την προστασία που 
δικαιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ.

Τι πρέπει να αλλάξει σε επίπεδο ΕΕ για να 
αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση;
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουμε προειδοποιήσει 

εδώ και καιρό για τις ντροπιαστικές συνέπειες 
της πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ που 
αγνοούν το ανθρωπιστικό τους καθήκον και 
έχουμε επανειλημμένως καλέσει τους ηγέτες της 
Ευρώπης να επανεξετάσουν ριζικά τις πολιτικές 
τους, προκειμένου να προσφέρουν ασφαλείς 
και νόμιμους τρόπους στους ανθρώπους που 
αναζητούν καταφύγιο και άσυλο στην Ευρώπη. 
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Ελλά-
δας, η ΕΕ οφείλει να διαθέσει άμεσα επαρκείς 
πόρους, επιτρέποντας στη χώρα να εξασφαλίσει 
την κατάλληλη προστασία και τις ανθρώπινες 
συνθήκες υποδοχής στα σημεία άφιξης. 

Συνεργάζεστε με άλλες οργανώσεις σε τακτικό 
επίπεδο για να μπορείτε να αντιμετωπίζεται 
τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες;
Σε αρκετές περιπτώσεις συνεργαζόμαστε με 

άλλους φορείς και οργανώσεις προκειμένου να 
καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών μας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Για παράδειγμα, στην 
Αθήνα, αυτή τη στιγμή οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
προσφέρουν ιατρική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη και νομική βοήθεια σε πρόσφυγες 
που έχουν υποστεί βασανιστήρια, σε συνεργασία 
με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
και το κέντρο ημέρας «Συνειρμός-ΒΑΒΕΛ».

Tι αποκομίζει τελικά κάποιος από τη συμμετοχή 
του σε δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα; 
Η εργασία στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα γί-

νεται μέσα σε ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο. 
Όλοι προσφέρουν ανάλογα με τη θέση ευθύνης 
τους. Όλοι είναι μέρος μιας μεγάλης ανθρώπινης 
αλυσίδας που απαρτίζει την κάθε αποστολή, 
από το κεντρικό γραφείο που έχει τον επιτελικό 
συντονισμό μέχρι τον τελευταίο κρίκο της δια-
δικασίας. Σε αυτό το δίκτυο η συμβολή κάθε 
μέλους είναι καίριας σημασίας.

Σίγουρα η εμπειρία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
προσφέρει πολλά στον ίδιο τον συμμετέχοντα. 
Και δεν αναφέρομαι στο εργασιακό πλαίσιο, 
αλλά πρωτίστως στις γνώσεις, τις δεξιότητες και 
τις ικανότητες που αναπτύσσει κανείς μέσα από 
τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα της οργάνω-
σης. Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, το 
ετερόκλητο πολιτισμικό περιβάλλον, οι περιο-
ρισμένοι πόροι, οι διαρκείς ανάγκες σε υλικοτε-
χνικό εξοπλισμό και οι απρόβλεπτοι παράγοντες 
που χρειάζεται διαρκώς να συνυπολογίζονται 
κατά την εκτέλεση των καθημερινών καθηκό-
ντων, αποτελούν αναμφίβολα μια ιδιόμορφη 
και συμπυκνωμένη επαγγελματική εμπειρία. Η 
εργασία στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα είναι μια 
συνειδητή επιλογή προσφοράς ιατρικής ανθρω-
πιστικής βοήθειας εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. 
Πρόκειται για μια αμφίδρομη συνάρτηση «του 
τι μπορείς εσύ να προσφέρεις με τους Γιατρούς 
Χωρίς Σύνορα, και τι προσφέρει η εμπειρία με 
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα σε εσένα».

Μάθε περισσότερα για τις αποστολές των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα και τους τρόπους συμμετοχής 
στο 210 5 200 500, στο msf.gr και στις μηνιαίες 
ενημερωτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται 
στα γραφεία της οργάνωσης, Ξενίας 15, Αθήνα 
15 527 (έναντι πλατείας Μαβίλη). 

Αποστόλης Ζαβιτσάνος-
Υπεύθυνος Δημοσιογραφικής Τεκμηρίωσης
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υπάλληλοι γράφειου 

Product Manager 
Pharmaceuticals - Athens

Our client, an internationally leading pharmaceutical 
company, well established in Greece, wants to hire a 
product manager for its dermatological product-line.

Requirements: 
•University level education, preferably in health 
sciences. A Master’s degree will be considered  
an advantage. 
•Age: 32-45 years old. 
•Solid experience in marketing, most preferably  
in the dermatological/psoriasis  
or dermocosmetics segments in well-
structured and disciplined pharma environment. 
Alternatively, candidates with experience in the 
areas of diabetes, antibiotics and CNS will also be 
considered. 
•Excellent command of the English language. 
•Computer literate. 
•Mature personality reflecting adaptability, 
flexibility, well-targeted communication and 
presentation skills, open mind to constructive 
critique, team-spirit and result-orientation.

The company offers attractive remuneration, 
healthy growth prospects and a pleasant work 
environment.

Interested candidates who meet the above requirements 
may apply for this position by forwarding their updated 
CV quoting reference code L2/PM/DK to the following 
e-mail: athens@amrop.gr

 
Administrative Assistant 0915 –Athens 

[Position Code: AA0915]

We are a dynamic software company, continuously 
expanding our activities to new markets, seeking 
to employ a motivated, pleasant and enthusiastic 
individual for the position of administrative assistant.

Job description: 
•Meet and greet clients 
•Answer telephones and transfer  
to appropriate staff 
•Overall office keeping 
•Make travel arrangements for executives 
•Support staff in assigned project based work 
•Provide office orientation for new employees 
•Schedule appointments and maintain 
appointment diary 
•Maintain office supplies for departments 
•General administrative support 
•Other duties as assigned by supervisor  
or management  
Required qualifications: 
•University degree 
•At least 3 years of experience in a similar position 
•Excellent written and verbal communication skills 
including negotiation and persuasion capabilities 
•Excellent command in English both written  
and verbal 
•Good working knowledge of Microsoft Office 
•Excellent interpersonal skills 
•Team spirit 
•Strong sense of responsibility 
•Ability to multi-task, and be detail oriented  
with strong analytical skills 
•Professionalism 
•Reliability  
Other considerations: 
•Preference will be given to candidates who  
in addition to the requirements above can also 
demonstrate the following skill 
•Additional languages will be appreciated  
VoiceWeb offers: 
•An attractive remuneration package 
•Private insurance 
•An excellent opportunity for career development 
within a dynamic, fast moving market sector 
offering demonstrable career challenges both  
in •Greece and internationally 
•Continuous learning and training in new 
technologies and products. 
•An international environment

If you want to make a difference and work with a 
top-rated team of talented individuals, please send 
your CV to the following e-mail: hr@voiceweb.eu 
referencing the position code. All applications will 
be treated in strict confidentiality. Only suitable 
candidates will be contacted.

About VoiceWeb: VoiceWeb is a premier Speech 

Application and Mobile Marketing Provider with 
headquarters in Greece and activities in Europe 
as well as the Middle East & Africa. The company 
develops and operates a variety of cutting-edge 
Speech Recognition, SMS, and Mobile applications. 
Our list of clients includes leading Telecom, Banking 
and Entertainment firms such as: OTE, Vodafone, 
WIND, Cosmote, Tellas, Piraeus Bank, National Bank 
of Greece, Alpha Bank, Eurobank, Proton Bank, First 
Data, Hellenic Festival, Village Roadshow, Odeon, 
Telefonica, Movistar, América Mόvil, Tigo, Umniah, 
Globacom, AsiaCell, Glo and many others.

 
Υπάλληλος Γραφείου 
Δυτική Θεσσαλονίκη

Περιγραφή εργασίας: 
•Τιμολόγηση 
•Παραγγελιοληψία 
•Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές  
σε Ελλάδα και εξωτερικό  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•Οργανωτικά χαρακτηριστικά 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Συνεργασία με άλλα τμήματα 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Γνώση χειρισμού εμπορολογιστικών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και MS Office 
•Βασικές γνώσεις λογιστικής  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
aagelidou@manpowergroup.gr

 
Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσό-
τερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους 
στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής 
προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, επι-
θυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Backoffice (Russian-Speaking)

Για το τμήμα υποστήριξης πωλήσεων της θυγατρικής 
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, η οποία δραστηριοποιείται 
στο σχεδιασμό και την κατασκευή ανελκυστήρων, με 
έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. με θετική ή τεχνολογική  
κατεύθυνση 
•Άριστη γνώση ρωσικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο  
των ανελκυστήρων θα συνεκτιμηθεί θετικά.  
Αρμοδιότητες θέσης: 
•Υποστήριξη πωλήσεων (αλληλογραφία,  
αποστολές, διαχείριση παραγγελιών) 
•Συχνή επικοινωνία με πελάτες στο εξωτερικό 
•Καταχώρηση παραγγελιών ανελκυστήρων  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@metronsa.eu, τηλ: 2321099200,  
fax: 23210 99201.

 
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.

As core network engineer you will work within the 
CEE&Nordic regional organization and report to the 
project manager/regional core network manager. The 
CEE&Nordic regional organization is managed and 
controlled from Poland. For further information, 
please visit us now at http://www.huawei.com. We 
are offering a challenging position, the opportunity 
to grow with us!

Administration Specialist - Cyprus

If you are looking for new challenge and want a new 
role in a rapidly growing global company, we are 
looking for an administration specialist with «can 
do attitude» that can deliver valuable results. This 

is an excellent opportunity to become part of a high 
performance team that works long term. Our company 
is growing rapidly and this role will operate in the 
Huawei Greece Office. We offer a challenging position 
and the ability to grow with us.

Responsibilities: 
•Responsible for admin payment system  
and relevant paper work; 
•Record and maintain the administration cost  
and standing book; 
•Make the monthly report on the admin cost, to 
expose the risks or trend of administration cost. 
•Maintain the supplier relationship by 
communicating on payment issue and the 
operation process; 
•Execute the company’s policies, control the 
internal process risks. 
•Perform facility management responsibilities 
(office and dormitory service) 
•Internal relations management (team building 
organization and implementation, birthday, 
collection and handling of team building expense 
applications, award management, etc) 
•Recruitment facilitator (assistance in 
communication, interview organization, document 
collection)   
Candidate profile: 
•Excellent skills on Microsoft office, especially  
on Microsoft Excel; 
•Clear logical thinking, good at mathematical 
analysis; 
•Good communication skills. 
•Good understanding for culture gap. 
•Focus on the job result. 
•Fluent language skills in English, both spoken 
and written are an absolute requirement. 
•Passionate motivated and committed. 
•Driving license, use of personal car preferred. 
(company offers the consumption allowance)   
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development

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

Έχετε κάνει αίτηση στο πρόγραμμα του Voucher για 
άνεργους 18-29 και είστε ανάμεσα στους νέους 
επιτυχόντες του προγράμματος; Ανακοινώθηκαν τα 
νέα αποτελέσματα με ημερομηνία 19/06/2015. Το Κέ-
ντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης σε συνεργασία 
με τη Νέα Γνώση αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

 Υπάλληλος Γραφείου 
Περιοχή Πρακτικής: Κορωπί

•Απαραίτητη προϋπόθεση: γνώση Η/Υ.
Μην περιμένεις, κλείσε τη θέση πρακτικής σου τώρα! 
Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο: ng@nea-gnosi.gr αναγράφοντας 
υποχρεωτικά τον κωδικό ΚΑΥΑΣ σας ή καλέστε 
στο 210 9029780.

 
Υπάλληλος Γραφείου 

για τη Λέρο Πλήρους & Μόνιμης Απασχόλησης

•Άριστη γνώση Γαλλικής και Ελληνικής γλώσσας. 
•Επιθυμητή η Αγγλική γλώσσα σε καλό επίπεδο 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ (Windows XP και νεότερο 
Word, Excel, Outlook) 
•Άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας 
•Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική 
τους θητεία.  
Οι ενδιαφερόμενοι /ες να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: cv@lerosmarina.gr  
με θέμα: cv for office staff.

ΣΤελεΧη επιΧειρηΣεΩΝ
Υπεύθυνος Marketing  
& Πωλήσεων - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Σχεδιασμός και συντονισμός υλοποίησης  
ενεργειών προβολής και προώθησης 
•Παρακολούθηση αγοράς και ανταγωνισμού 
•Συνεργασία με το RnD για την ανάπτυξη νέων  
προϊόντων/υπηρεσιών και διαμόρφωση  
της στρατηγικής προώθησης τους 
•Ανάπτυξη πελατολογίου της εταιρείας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εκπαίδευση με αντικείμενο marketing/ διοίκηση 
επιχειρήσεων/οικονομικά 
•Απαραίτητη εμπειρία 4-5 έτη σε αντίστοιχη θέση 

•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση και χειρισμός SEO/ internet 
campaigns/ Google Analytics
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Photoshop  
Δεξιότητες: 
•Πολύ καλές διαπροσωπικές κι επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Ικανότητες ανάλυσης και reporting 
•Αντίληψη του πελάτη και των αναγκών του 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Άτομο δημιουργικό και ευέλικτο  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων πωλήσεων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@itconcept.gr

 
H Αγροτική Α.Ε. Ελαιουργικές Επιχειρήσεις με έδρα 
τα Μέγαρα επιθυμεί να καλύψει άμεσα την παρακάτω 
θέση για το τμήμα εξαγωγών:

Exports Manager

Κύρια καθήκοντα: 
•Επίτευξη των στόχων πωλήσεων εξαγωγών 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενου  
πελατολογίου  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
(MS Office) 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε εξαγωγικό τμήμα 
εταιρείας τροφίμων  
Η εταιρεία παρέχει ικανοποιητικό πακέτο αποδο-
χών, ευχάριστο περιβάλλον και δυνατότητες προ-
σωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη CV Exports 
Manager στο e-mail: agrotoil@otenet.gr

 
Η εταιρεία ENVIROPLAN A.E. (http://www.enviroplan.
gr), η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχανικού 
και ειδικεύεται σε μελέτες - έρευνες σχετικά με τη 
διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά 
και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, 
με γραφεία και δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Σκόπια, Κροατία, Ρουμανία και 
Τουρκία, ζητά για άμεση πρόσληψη και απασχόληση 
σε έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Ειδικός Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Eνvironmentalist-eia Expert)

•Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό σε περιβαλλοντικές 
επιστήμες και συναφή πεδία (βιολογία κ.α.) 
•Εξειδίκευση ή/και εμπειρία σε ετοιμασία μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων & διαχείρισης  
περιβάλλοντος 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (δυνατότητα εργασίας 
στα Αγγλικά)  και Η/Υ 
•Η κτήση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από  
πανεπιστήμιο του εξωτερικού, καθώς και η γνώση 
άλλης ξένης γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί θετικά 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Κωδικός θέσης: 01/15. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν 
εμπιστευτικής μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: jobs@
enviroplan.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό 
της θέσης.

 
Υπάλληλος Προμηθειών

Θέση: ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου 
Τόπος: Κρήτη  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Μηχανικός AEI /ΤΕΙ με 3ετή προϋπηρεσία σε  
διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

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. 

άγγελίες εργασίας
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Επικοινωνία: 
•Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr  
ή στο fax 210 6084942, με κωδικό PURCR3.

 
Our client a British, fast growing information services 
firm that provides investors and corporates with 
a more effective way to access primary research 
is looking to hire a:

Client Development Associate - Athens

Our client a British, fast growing information services 
firm that provides investors and corporates with a more 
effective way to access primary research. Leveraging 
our deep global relationships, sector experience and 
intellectual drive, we help our clients assess new 
opportunities by providing them with rapid access 
to first-hand industry expertise.

Position overview: The company is looking for self-
starters to help us develop our client base. Ideal 
candidates are confident individuals that will tell our 
story and will complete the extra step to help company 
win business. As client development associate, you 
will interact directly with the senior management 
team, gather business intelligence on clients and 
generate your own leads. The role gives candidates 
hands-on-experience, frontline responsibility and an 
excellent platform to future professional development 
and leadership.

About you: 
•You are confident with great communications 
skills 
•You thrive in a fast paced and target orientated 
environment 
•You are detail-orientated, have the ability to 
articulate your goals clearly and assign timelines 
•You are organized, humble and detail oriented, 
with a track record of going the extra mile to get 
results 
•You are a self-starter who is capable of working 
independently 
•You are resilient and have a determined attitude  
•Fluency in English (native-speaker level 
•Commercial experience (internships/1-2 years  
of work experience)   
•Education: Bachelor’s degree (Masters degree  
a plus)  
Send your CV to the following e-mail:  
info@hrstrategy.gr

Digital Marketing Executive - Athens

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

•www.greeka.com: Among most popular travel 
guides to Greece and the Greek islands / We offer 
travel services to thousands of people every year. 
•www.ferriesingreece.com: Website for booking 
ferry tickets online / among the top ferry tickets 
sellers in Greece / More than 35.000 tickets sold 
every year 
•www.syncrez.com: Online booking application 
for hoteliers 
•www.360.gr: Hotel photography and aerial video

Day to day responsibilities will involve:  
•Support and develop SEO/PPC strategies  
for our client portfolio / our own projects 
•Running creative social media campaigns 
•Deliver profitable strategies on time and within 
budget 
•Identify opportunities for further development 
and growth 
•Create cost plans and manage budgets to ensure 
campaign profitability 
•Undertake market and competitor research  
and analysis 
•Conduct keyword research using industry tools  
to plan optimized content 
•Utilize on-page and off-page optimizations 
strategies to achieve high rankings in search 
engine results pages and increase relevant 
organic traffic 
•Regularly measure the effectiveness of SEO 
campaigns by interpreting metrics via SEO tools 
and the intelligent use of web analytics 
•Keep up-to-date with search engine technology 
and SEO methods 
•Contribute to client meetings and take part  
in pitches and conference calls when required 
•Communication to clients, team, and management 
on strategy/project development, timelines,  
and results

Requirements & skills: 
•A relevant degree 

•Passion for SEO and overall internet marketing 
•Strong understanding SEO techniques, best 
practices and search engine webmaster guidelines 
•Excellent experience of planning and managing 
SEO/PPC campaigns 
•Excellent knowledge of SEO and marketing 
software 
•Working to ROI targets 
•Strong written and verbal communication skills 
•Experience with industry reporting tools 
•The ability to work independently and as part  
of a team 
•Experience in managing time effectively  
and working to deadlines 
•The ability to interpret HTML and CSS, although 
coding experience is not necessary 
•Experience of project and budget management 
•Ability to work under pressure and to meet tight 
deadlines  
And as a plus:  
•Google AdWords certification  
What we offer: 
•We are offering a steady salary inside a dynamic 
team atmosphere where you will have the 
opportunity to apply your marketing skills.  
Send your CV to the following e-mail: 
athensjobs@gmail.com 

λογιΣΤεΣ
Η λογιστική εταιρεία ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΕ ζητεί να απασχολήσει επαγγελματία:

Λογιστή-στρια - Αθήνα 

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

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

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
sbs4u.com ή να το αποστείλουν στο fax: 210 9246336.

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης επιθυμεί να στελεχώσει 
τη θέση του:

Προϊσταμένου Λογιστηρίων 
με έδρα την Ξάνθη

Για τις εταιρείες: Thrace NG, Thrace Plastics, 
Thrace Greenhouses, Thrace Sarantis και Thrace 
Eurobent.  
Η θέση υπάγεται στον οικονομικό διευθυντή.  
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Οργάνωση και διασφάλιση της λειτουργίας  
των λογιστηρίων σύμφωνα με την ισχύουσα  
φορολογική και εμπορική νομοθεσία  
τις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες  
και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 
•Σύνταξη παρακολούθηση και διαχείριση  
του cash flow των εταιρειών. 
•Οργάνωση και παρακολούθηση των μηνιαίων  
και ετησίων απογραφών. 
•Σύνταξη των μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων εντός των καθορισμένων 
από τον όμιλο χρονοδιαγραμμάτων. 
•Έκδοση και συμφωνία των στοιχείων  
που απαιτούνται για τον εξαμηνιαίο και ετήσιο  
Λογιστικό και φορολογικό έλεγχο των εταιρειών 
από τους ορκωτούς ελεγκτές του ομίλου.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑEI ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή ΜΒΑ θα θεωρηθεί  
ως επιπλέον προσόν 
•Κάτοχος αδείας Α τάξης 
•Τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία σε λογιστήριο  
βιομηχανίας εισηγμένης στο ΧΑΑ ή σε ελεγκτική 
εταιρεία εκ των οποίων τα 5 σε θέση προϊσταμένου 
•Άριστη γνώση ΔΛΠ, ΚΦΑΣ, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ  
φορολογίας εισοδήματος και Ν.2190. 
•Πολύ καλή γνώση των ERP συστημάτων 
•Άριστη γνώση του Excel 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, 
δημιουργική σκέψη 
•Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες,  

υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδο-
χών, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες 
για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξε-
λισσόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
career@thraceplastics.gr με κωδικό ACC001.

Accountant - Athens

Job description: Accountant 
Education: Bachelor in accounting or in business 
administration 
Experience - minimum 1 year in a similar position;  
Expectations: 
•Good knowledge of Greek’s accounting rules  
and tax laws; 
•Fluent in English and French (Mandatory); 
•Prior experience in ERP and Microsoft Excel usage  
Required profile: 
•Previous experience with a subsidiary of a group 
of companies 
•Ability to understand complex accounting and tax 
issues and identify appropriate course of action. 
•Discrete and ability to handle confidential  
and sensitive information 
•Team spirit 
•Ability to prioritize issues 
•Communicate information in a clear, concise, and 
organized manner suited to the characteristics 
and needs of the audience. 
•Ability to establish effective working 
relationships with peers and clients. 
•Attention to detail, thoroughness, organization, 
analytic and communication skills  
Responsibilities: 
-Financial reporting: 
•Preparation of monthly journal entries in a timely 
and accurate manner 
•Perform monthly reconciliations of general 
ledger accounts 
•Review of balance sheet transactions to ensure 
accuracy, sufficient documentation and ensure 
all balances are properly supported, and record 
correct entries as required 
•Bank reconciliation 
•Prepare monthly provision of accrued expenses  
-Accounts payable/purchasing: 
•Complete payments and control expenses by 
receiving, processing, verifying and reconciling 
invoices/payslips 
•Process invoices including data entry, match 
invoices and validate approvals 
•Resolve AP invoice problems 
•AP Master data file maintenance. 
•Schedule tasks to ensure compliance to deadline 
•Respond to inquiries from vendors and operations  
-Statutory and tax accounting: 
•Preparation of statutory financial statements 
•Preparation of tax returns in a timely manner 
•Recording taxes (VAT, WHT, Corporate tax..) 
•Prepare and update tax provision schedules  
-Accounts receivable/invoicing/sales: 
•Monthly reconciliation of AR 
•AR master data file maintenance. 
•Invoice issuance 
•Preparation of AR reports

If you wish to apply for the above vacancy 
please send your CV to the following e-mail: 
careers@hbpo.gr

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

Στέλεχος Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη  
(Κωδ. 26360/15)

Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών 
•Διαχείριση αξιογράφων και ταμείου εταιρίας 
•Συμφωνίες υπολοίπων με πελάτες & προμηθευτές 
•Συμφωνίες λογαριασμών 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, 
προμηθευτές  
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ 
•Καλή γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
επιχείρηση με Γ’ κατηγορίας βιβλία 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office   

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, 
κριτική σκέψη 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com

 
Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής

H TMS ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογι-
στών είναι εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, 
συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών με έδρα 
την Ελλάδα. Τα κεντρικά εταιρικά γραφεία βρίσκονται 
στην οδό Λουκιανού 6 στην Αθήνα.

Η TMS από τον Απρίλιο 2013 εντάχθηκε, ως ανεξάρτητο 
μέλος, στο διεθνή οργανισμό ανεξάρτητων ελεγκτικών 
επιχειρήσεων «IAPA International» ο οποίος είναι o 
9ος σε μέγεθος παγκοσμίως, ιδρύθηκε το 1979 και 
αποτελείται από 220 εταιρείες-μέλη, με γραφεία σε 
60 χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται 
περίπου στο 1 δις $.

Αναζητούμε φιλόδοξα άτομα με πνεύμα ομαδικότητας 
και ισχυρή προσωπικότητα προκειμένου να στελεχώ-
σουμε την ελεγκτική μας ομάδα, σε ένα ανταποδοτικό 
με γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, όπου δίδεται η 
δυνατότητα εξέλιξης και καθιέρωσης στον κλάδο μας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί ως 
ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής και θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Απαραίτητη 2ετή προϋπηρεσία σε ελεγκτική  
εταιρεία 
•Κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης ACCA  
ή ΙΕΣΟΕΛ 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS) 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επιπέδου Proficiency) 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης (λογιστική, 
ελεγκτική, χρηματοοικονομική, διοίκηση  
επιχειρήσεων)

Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, συνεχείς ευκαιρίες μάθησης  
και ανάπτυξης, άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας 
και ευχάριστες συνθήκες εργασίας μέσα σε ένα 
δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: info@tms-auditors.gr

ΜηΧάΝογράφηΣη
MedNet International is a unique information 
technology company. We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively 
developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide. 

We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together 
Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This 
gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions.

Due to our increasing demand of designing and 
implementing «best in industry IT solutions», at 
our Athens office, we are seeking specialists for 
the following positions:

Oracle Software Engineer - OSE 001 
6-12 Month Internship - Athens

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

Qualification: 
•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. 
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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

CPL Integrated Services in cooperation with our 
client, significant player on technology market is 
calling to all who are interested in technology and 
wish to move to Krakow, gorgeous and fast paced city 
of Poland, to start a promising career in prestigious 
European business centre as:

IT Analyst 
with German Language

If you: 
•Speak fluent German plus fluent English 
•Have at least a short previous experience  
in the field of customer support 
•Are looking for a challenging role in a 
multicultural environment 
•Enjoy developing your skills on a daily basis 
•Have great communication skills and enjoy 
people contact   
Let’s chat! Send your updated English CV to us 
to the following e-mail: talents@cpl.ie  
You can expect: 
•in-depth training to prepare you for your 
responsibilities, 
•training opportunities to support your 
development, 
•to work with like-minded, enthusiastic 
individuals, 
•a great work environment where your 
contribution is valued (reward schemes as well as 
the independence to pursue own projects), 
•a competitive package with fantastic benefits

Your role: You will join as IT analyst, which means you 
will provide technical support to customers remotely. 
Your responsibilities will include working in a team 
to provide great customer support by responding to 
customer queries by phone and by email. You will 
troubleshoot through the use of open questions 
and maintain accurate data input. You will work 
effectively as part of a multinational team!

If you have more experience, we send your 
CV anyway – we can find you a challenging 
position!

προγράΜΜάΤιΣΤεΣ
NAVARINO, a leading satellite communications 
company based in Piraeus with international 
presence requires for immediate employment: 

Linux Systems Engineers - Piraeus

We are looking for two full-time motivated Linux 
systems engineers, to be part of our infinity tier 2 
support team.  
Requirements: 
•Bachelor or master’s degree in computer science, 
computer/electrical engineering or equivalent 
•Deep knowledge of Linux operating system, 
preferable CentOS and Gentoo 
•At least 2 year working experience at a similar 
position 
•Previous working experience in customer support 
•Shell scripting (bash, awk, sed…) 
•Experience with relational databases, preferable 
PostgreSQL 
•Solid knowledge of TCP/IP, networking  
& firewalls (iptables mostly) 
•Experience in virtualization and cluster 
technologies 
•Fluent in English 
•Fulfilled military obligation  
Great to have: 
•Experience with VOIP and asterisk  
The company offers an attractive financial 
package and excellent working conditions.

Please send your CVs to the following e-mail: careers@
navarino.gr in PDF format using reference “INFI-
LSE” in the subject field, website; www.navarino.gr

 
Η INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ζητά:

Προγραμματιστή / Αναλυτή

Για τα κεντρικά της γραφεία στη Θεσσαλονίκη.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία  

ως προγραμματιστής 
•Πολύ καλή γνώση σε περιβάλλον ανάπτυξης 
VB.NET 
•Πολύ καλές γνώσεις SQL Server, T-SQL, 
WebServices, XML, XSD  
Παρέχεται:  
•Mισθός 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων & νοσοκομειακής 
•Περίθαλψης (μετά τον πρώτο χρόνο)  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο e-mail: mpanagiotopoulou@
interlife.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

MedNet International is a unique information 
technology company. We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively 
developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide.

We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together 
Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This 
gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions.

Due to our increasing demand of designing and 
implementing «best in industry IT solutions», at 
our Athens office, we are seeking specialists for 
the following positions:

Software Engineers - ADF Developers

Profiles: Participating in a development team for 
building J2EE - compliant applications with end-to-
end support for modelling, developing, debugging, 
and deploying e-business applications.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information 
technology or relevant field of study.  
•3-5 years of experience in Java, J2EE (EJB’s), 
Hibernate, JSP, JSF. 
•2-3 years hands-on experience with 11g 
JDeveloper, ADF, ADF Faces, ADF Task Flow,  
and ADF Business Components. 
•Knowledge of Oracle Weblogic Application Server 
and Database System is considered an asset. 
•Any work experience in Design Patterns is a plus. 
•Fluency in English language.  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology

Send your CV to the following e-mail: 
curriculum@mni.gr

 
ATC are looking for:

Software Developers - Athens

To work on cutting edge projects with one  
of the most exciting brands in the world.

Responsibilities: 
•Developing new features and functionality for 
high transaction, large scale betting websites 
•Producing robust, clear, polished, code in a short 
amount of time 
•Designing solutions that are modular, scalable, 
extendable and portable 
•Working with customers to extract requirements 
and agree the best designs  
The candidates must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer 
science, engineering or information systems from 
a well regarded university 
•Excellent communication skills in English, both 
written and spoken 
•Strong fundamental programming skills  
(data structures, algorithms) 
•Demonstrable talent coding in at least one major 
language (Java, C, C++, Python, TCL, etc.) 
•The ability to learn new technologies quickly  
The ideal candidates would also have: 
•Familiarity developing on Unix/Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) website design 
•Website development skills HTML, HTML5  
and CSS 
•Web technologies and internet protocols  
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•Familiarity with designing/developing/supporting 

with at least one of the following databases: 
MySQL, PostgreSQL, Informix, or Oracle 
•Agile development experience  
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities  
in a multinational organization 
•A sociable fun-to-work environment 
•Chances to travel and work abroad for short 
periods of time 
•Continuous training and professional 
development opportunities  
If all this sounds exciting to you please send 
your CV to the following e-mail address: voula.
kapidi@openbet.com

About ATC: ATC is an international software company. 
For more than 25 years, we provide innovative solutions 
for the central government, media, banking, distribution, 
manufacturing and services.

Our main competitive advantage is our pertinent 
investment in research and development, which 
enabled us to create best-of-breed solutions for the 
industries we serve. In the course of our operation 
we evolved to a trusted partner of EU and member 
of the Steering Committee of NESSI, the European 
technological platform for software and services, 
along with SAP, IBM, ΝΟΚΙΑ SIEMENS, THALES, 
FRANCE TELECOM, TELECOM ITALIA. In 2010 we 
were ranked 6th of the top 20 SMEs in EU.

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

In the year 2014, among other company’s achievements, 
we doubled our team, we established new and very 
promising long term cooperation, enhancing in parallel 
our existing ones and our presence in Middle Europe, 
we became awarded with a Business Award and we 
expanded our certifications’ portfolio technically and 
with ISO 9001:2008 and ISO 27001:2013.

This year our company participated as an exhibitor at 
the international exhibition for information technology 
CeBIT 2015 (Hannover-Germany) and is awarded with 
three “HR COMMUNITY AWARDS 2015”.

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

Senior Software Engineers 
C++ for Automotive - Athens

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 proven working experience of 4 
years, as a minimum, as a professional software 
engineer, using the required technologies 
•programming skills in C++ 
•experience with OO- programming and developing 
principles 
•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, if required 
•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-SN/09/15, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than  30.09.2015.

Starting date of the cooperation: asap

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

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

Προγραμματιστής Παραγωγής 
(Production Planner)

Περιοχή εργασίας: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής  
Περιγραφή θέσης: 
•Η θέση αφορά τη στελέχωση του τμήματος  
βιομηχανικού σχεδιασμού και προγραμματισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
και περιβάλλοντος μηχανογράφησης 
•Δυναμική προσωπικότητα με ανεπτυγμένες  
ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Γνώση Γερμανικών 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση  
Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση 
παρακαλώ να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: stebilis@alfabetaroto.com

 
IT Director, ISC – Honeywell  

Transportation Systems 
Athens / Nicosia / Bucharest

Honeywell invents and manufactures technologies 
to address some of the world’s toughest challenges 
initiated by revolutionary macro trends in science, 
technology and society. A Fortune 100 company, 
we create solutions to improve the quality of life of 
people around the globe: generating clean, healthy 
energy – and using it more efficiently. With more 
than 127,000 employees worldwide, including more 
than 22,000 engineers and scientists, we have an 
unrelenting commitment to quality and delivering 
results in everything we make and do.

Honeywell Turbo Technologies the leading automotive 
turbocharger supplying technology solutions to nearly 
every major automaker and truck manufacturer in 
the world. The Turbo Technologies business is part 
of Honeywell Transportation Systems.

The role of IT Director ISC is responsible for defining and 
leading execution of the IT strategy for ISC (Integrated 
Supply Chain), aligned with the function at Business 
Unit, Business Group and Corporate levels.

Key activities/responsibilities: 
IT integrated supply chain operations: 
•Program management for ISC operations and 
HOS (Honeywell operating system) related 
applications 
•Customer plan alignment with all ISC  
Functions: Operations / Sourcing / AME / Quality 
/ HOS 
•Implementation of IT systems related to the 
Operations process / ISC and HOS tools 
•Define and drive Integration points with ISC / SCM 
/ co sourcing functional excellence / BI / FI IT  
and others Programs 
•Delivery of solution functionalities on schedule, 
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within budget, ensure effective transition  
to support, maintenance and operation 
•Leverage collaborative tools and technology 
– partner with IT to define Infrastructure 
requirements. 
•Develop productivity solutions for ISC Functions 
•Provide inputs in his/her area for Strap (strategic 
planning process) 
•Manages general IT for HTT production sites 
•Manages a team of ISC project leaders / program 
managers and site IT managers of approx. 30 IT 
professionals plus contractors. 
•Gate keeper of solution Integrity - ensuring 
solution is WW across TS businesses  
IT key initiatives lead: 
Alignment of program with all IT key initiatives, 
you will: 
•Drive budget and schedule adherence, 
manage sites AOP, as well as benefits plan and 
measurements 
•Gather requirements for all IT solutions 
supporting ISC. 
•Implement solutions in sites and across TS 
Supply chains 
•Ensure HF is considered in all projects  
and is part of the team culture 
•Communicate vision and successes

Knowledge / skills: You will need to have strong 
leadership skills & experience working with remote 
and virtual teams. You will need to be a strong and 
effective communicator with the ability to work and 
facilitate diverse groups and work all levels internal 
and external customers. You will bring extensive 
knowledge/ experience in program management, with 
good business acumen and problem Solving Skills.

It is important that you can demonstrate that you 
are able to work effectively in global networks and 
cross-functional teams to bring creative solutions 
whilst building strong partnerships.

Good level of spoken and written English is 
essential. Six Sigma / DFSS background, Green 
Belt. PMP Certification & SEI /CMM experience  
a plus Discrete Manufacturing, SA.  
To apply please visit the following link:  
www.careersathoneywell.com, the job number  
is 00294715.

 
Microsoft Dynamics Professionals

Real Consulting Integration & Operation IT Systems 
S.A. is looking for Passionate Professionals, willing 
to join our leading Microsoft Dynamics services team 
based in Athens in both Consulting and Development 
disciplines.

Requirements: 
•University degree in information technology, 
business, accounting, engineering or other related 
field. 
•Experience in ERP and CRM business areas 
(minimum 3-5 years). Working experience with 
Microsoft Dynamics ERP & CRM solutions is highly 
appreciated. 
•Excellent verbal and written communication skills 
in English 
•Team spirit and ability to collaborate, perform 
and meet deadlines under pressure 
•Understanding of business processes  
(e.g. Finance/Accounting, Procurement, Sales, 
Marketing, etc.). 
•Willingness to learn and continuously expand 
technical and business skills following the latest 
Microsoft technologies. 
•Completed military obligations (where 
applicable).

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

If you feel passionate about delivering results 
and share our client-intimate culture, then do 
not hesitate to send us your CV to the following 
e-mail: e.frantzi@realconsulting.gr. We look forward 
to meet you!

 
Η DYNAMARINe ενδιαφέρεται να καλύψει μία έως 
δύο θέσεις έμπειρου:

Software Engineer/Architect – Αθήνα 
για Ανάπτυξη Web Εφαρμογών

Απαραίτητες γνώσεις: PHP ΟΟ, jQuery, MySQL, 
MVC, Design Patterns, HTML/CSS.

•Θεωρείται σημαντική η εμπειρία σε ανάπτυξη/σχεδίαση 
σύνθετων διαδικτυακών εφαρμογών και market places, 
όπως και η ανάπτυξη projects με τη μέθοδο Agile.

Εμπειρία σε Subversions (ex Git) και PHP 
Frameworks θα εκτιμηθεί επίσης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@dynamarine.com, υπόψη κ. Περισσάκη.

ΤηλεφΩΝιΚη  
εΞυπηρεΤηΣη

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 πω-
λήσεων με το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για 
γυναικεία ρούχα σε μεγάλα μεγέθη (www.xlcloset.gr). 
Στα πλαίσια της ευρύτερης ανάπτυξης της εταιρίας 
επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Call Center Representative 
(Κωδ. call center) - Αθήνα

Αρμοδιότητες: 
•Εξυπηρέτηση πελατών (τηλεφωνικά ή μέσω 
email) σε θέματα που αφορούν αγορές, πληρωμές, 
γενικότερα θέματα customer service. 
•Παροχή πληροφοριών στους πελάτες σχετικά  
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
•Συνδυαστικές πωλήσεις (cross & up selling). 
•Έρευνα σχετικά με λανθασμένες πληρωμές,  
προβλήματα στην παράδοση των αποστολών. 
•Προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας 
παραγγελιοληψίας, οργάνωσης αποθήκης,  
δημιουργία πακέτων αποστολών. 
•E-shop operations –διαδικασίες αποθήκης. 
•Επικοινωνία με συνεργαζόμενες εταιρίες  
ταχυμεταφορών, προμηθευτές κ.α.  
Ικανότητες: 
•+2 έτη προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
(συμπεριλαμβάνονται πωλήσεις σε φυσικά  
καταστήματα). 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. 
•Ευγενική και ευχάριστη παρουσία. 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Άριστη χρήση Η/Υ. 
•Passion for fashion.  
Παροχές: 
•Προσφέρεται ευχάριστο - φιλικό περιβάλλον  
εργασίας αποδοχές συνδεδεμένες με την απόδοση 
και προοπτικές εξέλιξης.

Αν σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί μας και θεωρείτε 
ότι έχετε τα απαραίτητα προσόντα με μεγάλη χαρά θα 
δεχτούμε την αίτησή σας στο e-mail: jobs@xlcloset.com

Υπάλληλοι Εξερχομένων Κλήσεων 
(4ωρη Απασχόληση)

Τοποθεσία: Ψυχικό (πλησίον μετρό Πανόρμου) 
Αμοιβή / παροχές: Σταθερός μισθός & bonus  
Μεγάλος οργανισμός ενδιαφέρεται για άμεση κά-
λυψη θέσεων υπαλλήλων εξερχομένων κλήσεων.  
Περιγραφή εργασίας:  
•Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία με πελάτες  
με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση  
προϊόντων & υπηρεσιών σε νέο πελατολόγιο 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες 
•4ωρη πρωινή- απογευματινή απασχόληση

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Διάθεση και όρεξη για εργασία 
•Θετική σκέψη 
•Ευχέρεια επικοινωνίας & γρήγορη αντίληψη 
•Ευγένεια, δυναμισμό  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Τηλ: 210 6713111 
•E-mail: hr@hellassolar.gr

 
Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρο - Δάφνη

Ποιοι είμαστε: H TFB και είναι μία εταιρεία ανάπτυξης 
πωλήσεων και διεύρυνσης πελατολογίου που εδρεύει 
στη Δάφνη (30 μ από μετρό Αγ. Ιωάννη). Ιδρύθηκε το 
2014 από στελέχη που έχουν περισσότερα από 20 έτη 
εμπειρίας στις πωλήσεις, είτε ως πωλητές ή και ως 
στελέχη πωλήσεων.

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

Ενδεικτικά παραθέτουμε: 
•Σχεδιασμός, δημιουργία συνεργαζόμενου δικτύου 
και πώληση καρτών υγείας, 
•Σχεδιασμός και δημιουργία συνεργαζόμενου  
δικτύου για υπηρεσίες κατοικίδιων 
•Προώθηση έξυπνων ασφαλιστικών προϊόντων  
σε πελατολόγιο  
•Προώθηση προϊόντων με σκοπό την δημιουργία 
πελατειακής βάση

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

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

Θέσεις εργασίας: 
•Εργασία στο call center (4ωρο - 5ωρο - 6ωρο). 
Μισθός – Ασφάλιση – Bonus. Φιλικό περιβάλλον 
εργασίας.  
Ενδεικτικά αντικείμενα εργασίας: 
•Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης (καρτών 
υγείας). Δημιουργία νέας πελατειακής βάσης -  
ανανέωση υφιστάμενου πελατολογίου.  
Προϋπηρεσία επιθυμητή – Όχι απαραίτητη 
•Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Δημιουργία νέας 
πελατειακής βάσης – διαχείριση χαρτοφυλακίου. 
Ακολουθεί πιστοποίηση ασφαλιστικού συμβούλου. 
Προϋπηρεσία Όχι απαραίτητη 
Κλείσιμο ραντεβού σε πελατολόγιο 
•Υπηρεσίες κατοικίδιων (κάρτα παροχών για 
κατοικίδια). Δημιουργία νέας πελατειακής βάσης - 
προοπτική inbound customer care

Ραντεβού για συνέντευξη: Επικοινωνήστε με τη διεύ-
θυνση προσωπικού μας στο τηλέφωνο 211 1016350 
και στο 6946 428245. Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: sales@tfb.gr

 
Εκπρόσωπος Εξυπηρέτησης Πελατών

Πιστεύοντας πως «Η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι 
τμήμα, αλλά συμπεριφορά», αναζητούμε συνεργά-
τες οι οποίοι να έχουν την ίδια φιλοσοφία με εμάς, 
να δρουν με προσανατολισμό στην πελατοκεντρική 
εξυπηρέτηση και το αποτέλεσμα και να έχουν όρεξη 
για μάθηση και διάθεση για εργασία.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Ευχέρεια  
στην επικοινωνία, ευχάριστη προσωπικότητα, 
υπευθυνότητα, επαγγελματικό προφίλ 
•Ηλικία: 18 - 24 ετών 
•Επιπλέον δεξιότητες: Πιστοποιημένη γνώση  
αγγλικών & καλή γνώση Η/Υ 
•Προαιρετικά: Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
εξυπηρέτησης πελατών

Παρέχεται: 
•Συνεχής εκπαίδευση & υποστήριξη  
από καταρτισμένους επαγγελματίες 
•Μισθολογική σταθερότητα 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Εργασία σε εγκαταστάσεις κοντά σε μετρό  
(3’ από στάση μετρό Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη: κωδ: 11 στο 
e-mail: career@mediatel.gr, fax: 214 2148090 . Δι-
εύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 
24 Αμπελόκηποι, Αθήνα (στάση μετρό Πανόρμου).  Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 214 214 
8000 (Επιλογή 1), διεύθυνση προσωπικού.

Υπάλληλοι Γραφείου – Aθήνα 

O όμιλος BFS, δραστηριοποιείται από το 1994 στην 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών contact center, 
με στόχο τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει 
μέσω των συνεργασιών του.

Έτσι ο όμιλος ζητά, να σταδιοδρομήσουν μαζί του 
και να στελεχώσουν τα τμήματα direct marketing 

& εξυπηρέτησης πελατών, υποψήφιοι εάν:

Επιθυμητά προσόντα: 
•Η ηλικία σας να είναι μεταξύ 18-58 ετών 
•Ευκολία να συνεργαστεί με μια ομάδα ανθρώπων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και επαγγελματικό  
προσανατολισμό 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Διάθεση για εργασία  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης  
στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη και συνεχόμενη εκπαίδευση  
από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό  
περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής  
εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Πρωινά τμήματα με δυνατότητα επιλογής  
(8h-6h-5h-4h) 
•Απογευματινό τμήμα (4h) 
•Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς από μετρό)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@bankfs.gr

Υπάλληλοι Γραφείου - Αθήνα

Η NET TRUST, εταιρία παροχής τηλεφωνικών υπη-
ρεσιών και επίσημος εμπορικός συνεργάτης μεγάλης 
εταιρίας τηλεπικοινωνιών, ζητεί άμεσα άτομα με σκοπό 
τη διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Συνέπεια – υπευθυνότητα 
•Ευγένεια – ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητή) 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη 
•Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•4ωρη & 5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση 
(άμεση προοπτική 8ωρης απασχόλησης) 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό Συγγρού-Φιξ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@nettrust.gr 
ή στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 1093 500. Περι-
οχή: Λεωφ. Συγγρού 80- 88,Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα.

 

Υπεύθυνοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Η εταιρεία SigmaPhone είναι μια από τις δυναμικότερες 
εταιρείες προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων.

Με εμπειρία στο χώρο του telemarketing και direct 
marketing δραστηριοποιείται ως επίσημος εμπορικός 
συνεργάτης των εταιρειών Wind και New Health 
System (NHS). Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσω-
πικό και προσφέρει εργασία σε θέματα τηλεφωνικής 
προσέγγισης και πώλησης.

Στόχος της είναι η σωστή ενημέρωση των πελατών 
της, η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, 
το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν 
και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πελατών παρέ-
χοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καλύπτοντας 
ολοένα και περισσότερες ανάγκες σε μια συνεχώς 
μεταβαλλόμενη αγορά.

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@sigmaphone.
gr, Διεύθυνση: Σπύρου Βασιλειάδου 13, Άνω Πατήσια. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2284600. Κινητό: 
6936 000206.

 
Πεπειραμένοι Πωλητές 

για το Τμήμα Τηλεφωνικής Προώθησης 
(Κωδικός Θέσης : Cc-Τele1)

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο  
την προώθηση υπηρεσιών στα τμήματα: 
-Internet 
-Σταθερής τηλεφωνίας 
-Κινητής Τηλεφωνίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις ή 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 κωδικό 
θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.atoa@hotmail.
com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6933 398534 & 6938 
895009. Ώρες επικοινωνίας αυστηρώς 09:30-15:30.

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

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
για Πρωινή Εργασία ή Απογευματινή Εργασία

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
& διαπραγματευτικές ικανότητες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση συνδρομητικής τηλεόρασης. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε τηλεφωνική προώθηση 
συνδρομητικής τηλεόρασης.

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

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

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η IN GROUP ΑΕ,  η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον 
τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για 
λογαριασμό πελάτη της:

Merchandiser Φαρμακείου 
Θεσσαλονίκη

Δίκτυο: Φαρμακείο

Καθήκοντα: 
•Υπεύθυνος merchandising στα φαρμακεία 
•Επιμέλεια εταιρικής εικόνας και σωστής  
προβολής προϊόντων στο σημείο πώλησης 
•Δημόσιες σχέσεις με φαρμακοποιούς

Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η ΑΕΙ/ΤΕΙ στο marketing/οικονομικά/
business ή και σε παρεμφερή κλάδους 
•Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε αντίστοιχο  
κλάδο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ανάλογη θέση  
στο χώρο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (Θα γίνει test) 
•Άτομο στοχευμένο στην επίτευξη θετικού  
αποτελέσματος 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα,  
ικανότητα ανάληψης  πρωτοβουλιών, πνεύμα  
συνεργασίας 
•Δυνατότητα ταξιδίων στο 30%  του χρόνου 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για άνδρες υποψηφίους)  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο με πριμ  
επίτευξης στόχων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω 
του link: http://goo.gl/ERI3Ce

εΜποροΫπάλληλοι
Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες αλυσίδες super market στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 130 καταστήματα. H MARKET IN 
εφαρμόζοντας στρατηγική ανάπτυξης με εστίαση στον 
πελάτη, την ποιότητα και προσφέροντας χαμηλές τιμές, 
αναζητά τα κατάλληλα στελέχη για την κάλυψη των 
παρακάτω θέσεων εργασίας.

Διευθυντές / Υποδιευθυντές 
(Κωδ. Θέσης MG 3/14) 

για τα Καταστήματα των Αθηνών

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία στο χώρο του λιανεμπορίου απαραίτητη 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

 
Πωλήτρια

Για τα καταστήματα ΗΡΑ στα βόρεια και νότια 
προάστια Αττικής.

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

 
Διπλωματούχος Κρεοπώλης  

(κωδ. BU 03/15) - Αθήνα 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών 
•Πιστοποίηση ΕΦΕΤ 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία  
με συνεχή ανάπτυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 

στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr ή στο fax: 
2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η ελληνική εταιρία ένδυσης Chip & Chip ζητά:

Πωλήτριες Λιανικής

Πλήρους απασχόλησης για άμεση πρόσληψη για 
τα καταστήματα της εταιρίας στα Βόρεια Προάστια 
& Γλυφάδα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Επικοινωνιακός και μεθοδικός χαρακτήρας 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Δημιουργική διάθεση και καλαισθησία 
•Καλή γνώση του χώρου της μόδας  
Παροχές: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον και συνεχή  
εκπαίδευση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@chipandchip.gr

ΣΤελεΧη πΩληΣεΩΝ
Το ξενοδοχείο 5 * Grand Hotel Palace της Θεσσα-
λονίκης αναζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πωλήσεων

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει 5ετή 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ

Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται, να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο παρακάτω e-mail: gm@grandhotelpalace.gr. Όλα 
τα βιογραφικά θα αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα.

Η εταιρία Ermia Hotels & Resorts, επιθυμεί να προ-
σλάβει 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

 
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts & Spa 
αναζητά για να καλύψει τη θέση:

Sales Specialist - (SALESPE) 

Για τα κεντρικά της γραφεία στην Κηφισιά.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πωλήσεων ή marketing (μεταπτυχιακός 
τίτλος θα θεωρηθεί προσόν) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
(η γνώση Γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί) 
•Ενασχόληση με εναλλακτικές μορφές θεραπειών 
και διαλογισμού (yoga, reiki) 
•Ευχέρεια στο χειρισμό των social media 
•Ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας 
•Επιθυμητή ηλικία 28-35 ετών  
Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον  
εργασίας 

•Ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης

Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία, μέσω του link: http://goo.
gl/7c6oUc. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν 
εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους 
υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης.

 
Field Sales Executive

Ηγέτιδα εταιρία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσι-
ών ‘logistics’ (αποθήκευση, διανομή, ανασυσκευασία, 
εξυπηρέτηση πελατών) ζητά field sales executive.

Η θέση θα αναφέρεται στον εμπορικό διευθυντή 
και θα έχει άμεση συνεργασία με τους “Account 
Managers” και το «Customer Service» της εταιρίας. 

Στις ευθύνες του στελέχους θα περιλαμβάνονται: 
καταγραφή υποψήφιων νέων πελατών ή ανάπτυξη 
και δημιουργία νέων πελατών, παρακολούθηση του 
ανταγωνισμού, συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις, 
παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά.

Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού ή οικονομικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια πείρα σε πωλήσεις  
ή customer service ή trade marketing  
από καταναλωτικά προϊόντα. 
•Αγγλικά πολύ καλά. 
•Ηλικία 30 – 45 ετών.  
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές,  
bonus και αυτοκίνητο εταιρίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ps@amrop.gr

Ελληνική βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων με 
εξειδίκευση στα μεγάλα μεγέθη, με επιτυχημένη και 
αναγνωρισμένη παραγωγή για περισσότερα από 
25 χρόνια, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα ζητεί 
έμπειρο και ικανό:

Πωλητή Χονδρικής - Αθήνα

Ζητούμε ένα φιλόδοξο και δυναμικό στέλεχος της 
αγοράς του ρούχου για την εξυπηρέτηση πελατών 
σε όλη την Ελλάδα.  
Κύρια καθήκοντα: 
•Συντονισμός εργασιών 
•Οργάνωση προγράμματος επισκέψεων 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Διοικητικές ικανότητες  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικότατο πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων αποτελούμενο από καλό μισθό  
και bonus  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
careers@dina.gr

Area Sales Manager (SAL 0709) 
Thessaloniki

Περιγραφή: Leading multinational company seeks 
to fulfill the position of area sales manager in order 
to expand its clientele in the area of responsibility.

Καθήκοντα θέσης: The suitable candidate will develop, 
propose and implement the sales objectives, plans, 
programs and budgets for his region and establish 
and maintain effective relations with current and 
potential clients (B2B Sales) in order to attain his 
sales targets.

Απαραίτητα προσόντα: 
•at least 3-5 years of relevant B2B sales 
professional experience in large companies 
•University degree (preferably in Economics) 
•MBA will be considered as an asset 
•very good knowledge of English 
•IT literate 
•extroverted, able to work effectively under 
pressure and to travel often in the area  
of Northern Greece  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

Kατάστημα κινητής τηλεφωνίας γνωστού παρό-
χου επιθυμεί να απασχολήσει:

Sales Representative - Πειραιάς 

Με πλήρη απασχόληση για τη στελέχωση του δυναμικού 
του. Εάν διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και τις 
διαπροσωπικές σχέσεις και σου αρέσει να εργάζεσαι 
ομαδικά σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, στείλε 
σήμερα το βιογραφικό σου για τη θέση.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 20 - 40 ετών 
•Μικρή έστω προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε προϊόντα τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας 

συνέχεια στη σελ. 18



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 & 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 require 
•Able to work in a multicultural environment 
•Well developed written and 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 ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και περισσότερο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς 
ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευ-
ρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Πωλητής 
με έδρα την Αθήνα - (Κωδ. SAL-15)

Στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ της Αθήνας που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα, έχοντας 
πολλών ετών παράδοση και ποιότητα στο χώρο του τουρισμού, δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε: 

Σπουδαστές των ΤΕΙ - AEI να Πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδαστές ΤΕΙ – AEΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
 
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
 
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 

•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Μισθός πρακτικής (νόμιμος) 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία με την 
ένδειξη: πρακτική άσκηση - κωδικός θέσης 
(001) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@titania.gr, fax: 210 3809615, υπεύθυνος: Κος 
Μπίρης Νικόλαος. 

Περιγραφή θέσης: 
•Προώθηση και τεχνική υποστήριξη 
των προϊόντων της ALUMIL στη Ν. Ελλάδα. 
•Ενδυνάμωση υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου. 
•Η θέση αναφέρεται στον επιθεωρητή πωλήσεων 
Ν. Ελλάδος. 
 
Προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένη διεύθυνση πωλήσεων 
(ιδανικά στο χώρο των δομικών υλικών) 
•Πτυχίο μηχανολόγου/πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης) μέσω του link: http://goo.gl/s3mNrk
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συνέχεια στη σελ. 24

•Σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και 
ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου στην πώληση 
•Έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη 
και επαγγελματική εξέλιξη 
•Ενημερώνεσαι για τις τελευταίες εξελίξεις  
σε υπηρεσίες και προϊόντα τηλεφωνίας 
•Είσαι απόφοιτος λυκείου τουλάχιστον  
(θα εκτιμηθεί πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ )  
•Έχεις γνώσεις χειρισμού ηλεκτρικών υπολογιστών 
•Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνη για  
την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης  
στους πελάτες που επισκέπτονται τo κατάστημα.

Προσφέρουμε: 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης και συνεχούς προόδου  
εντός της εταιρείας 
•Ολοκληρωμένο πακέτο αποδοχών και επίτευξης 
στόχων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
boutos@hellasphone.gr

 
Η εταιρεία Μέγας Γύρος ΑΕ κατέχει ηγετική θέση 
στην επεξεργασία και εμπορία προϊόντων κρέατος 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Σύμβουλο Πωλήσεων - Ασπρόπυργος

Αρμοδιότητες: 
•Εντοπισμός προσέγγιση και ανάπτυξη νέου  
πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και  
αξιολόγηση της συνολικής αξίας για  
τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες 
•Επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, 
παρουσίαση προϊόντων, προτάσεις συνεργασίας  
και κλείσιμο συμφωνιών. 
•Συνεργασία με τους αντιπροσώπους και  
παρακολούθηση εκτέλεσης των παραγγελιών 
•Εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές με  
τα αποτελέσματα, τα προβλήματα, τις προοπτικές, 
τις ανάγκες των πελατών 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς 
•Ταξίδια κάθε εβδομάδα  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε πωλήσεις 
Β2Β κατά προτίμηση HO.RE.CA 
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Καλή γνώση H/Y (MS office) 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική  
αναπτυσσόμενη επιχείρηση  
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: epochos@megagyros.gr,  
υπόψη: Διεύθυνσης Πωλήσεων. 

ιάΤροι
Παθολόγος

Οι SOS IATPOI Θεσσαλονίκης, αναζητούν παθολόγο 
για κάλυψη πρωινής βάρδιας.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ιατρικής σχολής 
•Τίτλος ειδικότητας 
•Κλινική εμπειρία στα επείγοντα 
•Γνώση Αγγλικών  
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό: 
•Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
•Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας 
•Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές  
δραστηριότητες  
Πώς εργάζεται ο ιατρός: 
•Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών 
•Ειδοποιείται από το συντονιστικό κέντρο  
για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον 
•Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική 
απόδειξη 
•Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακα-

λούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, 
αναφέροντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 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: www.sosiatroi.gr

ΝοΣηλευΤεΣ
Κερδίστε € 4.000/το μήνα. Άμεση έναρξη, Παρέχε-
ται πλήρης εκπαίδευση. Ένας από τους κορυφαίους 
παρόχους εξειδικευμένης φροντίδας του Ηνωμένου 
Βασιλείου αναζητεί:

Εγγεγραμμένους Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες 
να Ζήσουν και να Εργαστούν  

στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή εταιρίας: Οι εγκαταστάσεις φροντίδας της 
αναφερόμενης εταιρίας είναι πρόσφατα ανακαινισμένες 
με εξαιρετικά υψηλές προδιαγραφές και αποτελούν 
τις ιδανικότερες συνθήκες για δουλειά. Θα λάβετε 
ένα θερμό καλωσόρισμα, ανταγωνιστικές αποδοχές, 
συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη και βοήθεια όσον 
αφορά το κόστος πτήσης και διαμονής.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι απαραίτη-
το να έχετε πτυχίο νοσηλευτικής.  
Περιγραφή θέσης: 
Θα είστε υπεύθυνος/η για: 
•Την εξασφάλιση των υψηλότερων προτύπων  
φροντίδας των ασθενών ανά πάσα στιγμή  
από το προσωπικό της μονάδας 
•Την εκτέλεση των καθηκόντων σας σύμφωνα  
με τον κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς 
•Τη συνολική διαχείριση και επίβλεψη  
του προσωπικού μέσα στη μονάδα φροντίδας 
•Τη διανομή των φαρμάκων, επιδέσμων,  
καθετήρων, σωλήνων σίτισης και τη διαχείριση 
των χρόνιων παθήσεων. 
•Την εφαρμογή των ασφαλών συστημάτων  
εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών,  
συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς μετακίνησης 
και επίβλεψης των ασθενών 
•Την ενημέρωση των μελών της οικογένειας  
των ασθενών και των ιατρών 
•Την έγκαιρη παραγγελία των αποθεμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας 
•NMC Pin είναι ιδιαίτερα επιθυμητό,  
αλλά όχι απαραίτητο 
•1 χρόνο ελάχιστη προϋπηρεσία ως νοσηλευτής/
νοσηλεύτρια 
•Εμπειρία σε παροχή φροντίδας των ασθενών 
•Άδεια οδήγησης επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αυτόν 
τον τομέα είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Επιπλέον πλεονεκτήματα: Ο πελάτης μας παρέχει 
ανταγωνιστικές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων του 
κόστους εισιτηρίων και διαμονής, διάρκεια άδειας, 
συνταξιοδοτική ασφάλιση, εκπτωτικά κουπόνια για εσάς 
και την οικογένεια σας. Επιπλέον δωρεάν στάθμευση 
του αυτοκινήτου σας στο χώρο εργασίας και στολή 
όπου απαιτείται.

Παρακαλώ υποβάλλετε το βιογραφικό σας στα 
Αγγλικά στο e-mail: cv.gr@blu-global.com με 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και σύμβουλος μας 
θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, website:www.
blu-global.com

 
Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε Μεγάλη Βρετανία 

Ζητούνται Άμεσα για Αγγλία

Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβα-
ρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσωπι-
κού στον νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα νοσηλευτές/
τριες Δ.Ε.
Προσφέρεται άμεσα εργασία σε nursing-care homes.  
Απαιτείται: 
•Γνώσεις αγγλικών επιπέδου LOWER (B1) 
•Αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς τους  
ασθενείς  
Παρέχεται: 
•Μισθός 7,05-11,99 /ώρα 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση  
στην μετεγκατάσταση στην Αγγλία 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και μετεκπαίδευσης

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει 
σε όλη τη διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης 
βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδι-
αφέρεστε για άμεση απασχόληση αποστείλετε βιο-
γραφικό στο e-mail: contact@jobsallover.eu να σας 
ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέρεια και ξεκινήστε την 
καριέρα σας στην Αγγλία μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 
032690, υπόψιν Κου Ζώζη Βασίλη. Οι υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας παρέχεται δωρεάν 
προς τους υποψηφίους εργαζομένους.

εΚπάιΔευΣη
Καθηγητής Αγγλικών

Με εμπειρία διδασκαλίας σε επίπεδο προετοιμασίας για 
πτυχία B2-C1 ζητείται από το φροντιστήριο ΚΕΧΑΓΙΑΣ 
στο Πέραμα του Πειραιά.  
Αποστολή βιογραφικών (με συνημμένη  
φωτογραφία) στο e-mail: fme-kex@otenet.gr

ΝοΜιΚοι
Το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Παπαπετρόπουλος 
και Συνεργάτες αναζητά:

Ασκούμενη Δικηγόρο 
για Πλήρη Απασχόληση – Αθήνα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@adpapapetropoulos.gr. Επισκεφτείτε το site 
του γραφείου μας: www.adpapapetropoulos.gr

ΤεΧΝιΚοι
Ηλεκτρολόγος Παραγωγής - Ν. Ημαθίας

Προφίλ εταιρίας: Ως εταιρία με σχεδόν 40 χρόνια 
παρουσία στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης 
εξειδικευμένων πλαστικών φύλλων για την κάλυψη 
των πιο απαιτητικών γεωργικών καλλιεργειών, η Η 
Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ χρειάζεται ανθρώπους που με 
όραμα και ενθουσιασμό θα συνεχίσουν την πετυχημένη 
έως τώρα πορεία της, μέσω της ενεργής συνεισφοράς 
τους στην εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού. .

Η Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ επιθυμεί να καλύψει τη 
θέση του ηλεκτρολόγου παραγωγής.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΤΕΙ ηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικών 
•Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη, αλλά προηγούμενη 
εμπειρία σε ανώνυμη εταιρία θα εκτιμηθεί θετικά 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί  
πλεονέκτημα  
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον 
εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@daiosplastics.com

 
Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συ-
νεργάτης κορυφαίων γερμανικών εταιρειών που 
δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά:

Συγκολλητές 
για Πλήρη Απασχόληση στη Γερμανία

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση Αγγλικών & Γερμανικών 
•Γνώση συγκόλλησης MAG επιθυμητή 
•Κατασκευές με χρήση συγκόλλησης κατά ένδειξη 
και σχεδιασμό 
•Εντοπισμός των ενδείξεων συγκόλλησης και 
ραφής 
•Βασική τεχνική κατανόηση 
•Ευελιξία, εμπιστοσύνη, ομαδικό πνεύμα,  
πρωτοβουλία  
Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη εργασία 
•Ασφάλιση/αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή Europass/αρχείο 
Word στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα με φωτο-
γραφία πρόσφατη έγχρωμη στο e-mail: kariera@
md-hellas.gr. Επικοινωνία: +30 2810 330009.

ΜηΧάΝιΚοι
Η NeuroPublic (www.neuropublic.gr) είναι εταιρεία 
παροχής συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής, 
με έδρα στον Πειραιά και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη.

Μηχανικό Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών 
Προϊόντων και Υπηρεσιών  

(Κωδικός Αγγελίας: PMELE)

Requirements: 
H Neuropublic ζητά έμπειρο μηχανικό ανάπτυξης 
ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών με 
απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού πολυτεχνικής 
σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην ανάπτυξη  
ηλεκτρονικών ψηφιακών συστημάτων  
(hardware & software) 
•Επαγγελματική εμπειρία στη χρήση τουλάχιστον 
μιας γλώσσας προγραμματισμού H/Y 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
Eπιθυμητές δεξιότητες: 

•Εμπειρία στην τεχνική διοίκηση ομάδας ανάπτυξης 
προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών  
συστημάτων και λογισμικού 
•Χρήση εργαλείων CAD για την ανάπτυξη ψηφια-
κών ή και αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη μηχανολογικών  
ή ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
•Εμπειρία στην οργάνωση και επίβλεψη  
παραγωγικής διαδικασίας κατασκευής  
ηλεκτρονικών συστημάτων  
Και προβλεπόμενα καθήκοντα: 
•Τεχνικό συντονισμό και επίβλεψη ομάδας  
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών hardware  
& software. 
•Συμμετοχή στον τεχνικό σχεδιασμό και  
ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων  
(digital & analog circuits, microcontrollers, 
wireless communications, telematics)  
και συστημάτων λογισμικού (microcontroller 
firmware, cloud-based systems, RDBMS, big data)

Η προσφερόμενη θέση απαιτεί σοβαρό επαγγελμα-
τία με τεχνική και επιστημονική επάρκεια, εμπειρία, 
φαντασία, οργανωτικό πνεύμα και πολύ μεράκι. Οι 
τεχνικές προκλήσεις είναι πολλαπλές και θα αποζη-
μιώσουν και τους πιο απαιτητικούς μηχανικούς που 
διψούν για αυτές. Ο υποψήφιος θα συνεργαστεί με 
τους πλέον κορυφαίους Έλληνες μηχανικούς στην 
ανάπτυξη hardware & software συστημάτων.

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνο-
δευτική επιστολή στη διεύθυνση: cvnp@neuropublic.
gr με τον κωδικό PMELE στο subject του e-mail. 
NeuroPublic A.E. Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Αιτωλικού & Σφακτηρίας 11 185 45 Πειραιάς. Τηλ.: 
210 4101010 –φαξ: 210 4101013.

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. - Η εταιρεία μας, μια από τις τα-
χύτερα αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων 
ανάπτυξης, αναζητεί συνεργάτη μηχανικό.

Συνεργάτης Μηχανικός (κωδ. Σ.Μ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ αρχιτέκτονα μηχανικού ή πολιτικού 
μηχανικού ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. 
•Εμπειρία στη διαχείριση χωροταξικών,  
πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέματα εκτίμησης 
ακινήτων & διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος Μ.Β.Α., Msc. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Δίπλωμα οδήγησης.

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

Μηχανολόγος Μηχανικός

Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης για 
εργασία ως μηχανικός σε τμήμα παραγωγής σε 
εργοστάσιο ανοξείδωτων κατασκευών, με έδρα το 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Επιθυμητή: 
•Εμπειρία σε συναφή ή αντίστοιχο βιομηχανικό 
τομέα. 
•Γνώση 2D/3D σχεδιασμού (Autocad, Solid Works). 
•Εμπειρία στην κατεργασία/διαμόρφωση λαμαρίνας 
& σωλήνας. 
•Εμπειρία προγραμματισμού εργαλειομηχανών 
κατεργασίας λαμαρίνας  
(laser κοπής, punching press, κτλ.). 
•Εμπειρία προγραμματισμού/συντονισμού  
εργασιών σε επίπεδο τμήματος. 
•Γνώση ξένων γλωσσών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@milkplan.com

Divisional Engineering Manager (Farming) 
(TEC 408) - Saudi Arabia

Περιγραφή: Our client, a food & beverage manufacturing 
company is seeking for an experienced head of 
engineering function to provide technical support 
across their commercial farm locations in Saudi Arabia.

Competitive salary, performance bonus, 
accommodation, car allowance, medical cover, 
return flights.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Bachelors in mechanical & electrical engineering 
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Σ
ε μια εποχή όπου ο καθένας μας είναι επιφυλακτικός, διστακτικός και ίσως προτιμά να μείνει αδρανής μπροστά στην απόφαση. Σε μια εποχή, όπου κυριαρχεί η κοινωνική και συναισθηματική ανα-
σφάλεια, που τα όνειρά μας ξεμακραίνουν και οι αγάπες μας ξεθωριάζουν.
Εμείς στεκόμαστε εδώ. Παίρνουμε θάρρος και ξεκινάμε. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε ότι άσχημο υπάρχει και να δημιουργήσουμε κάτι όμορφο, κάτι μοναδικό, κάτι για το οποίο θα νιώσουμε την 

αξία της εμπειρίας και της ίδιας της ζωής. Εδώ λοιπόν, ερχόμαστε όλοι μαζί, η ομάδα του Skywalker “Επί το Έργον”, να μεταφέρουμε την αισιοδοξία μας και να δώσουμε το δικό μας μήνυμα: “enter 
the synergy”. 
«Μπες στη συνέργεια». Άκου, μοιράσου, μίλα, ζήσε την προσωπική σου εμπειρία. Μάθε αυτές τις τέσσερεις λέξεις που αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους. Αν δεν ακούσω, δε θα μάθω. Αν δε μάθω, 
δε θα καταλάβω. Αν δε μοιραστώ, δε θα αναπτύξω τις απόψεις μου, αν δε μιλήσω και δεν εκφράσω τις σκέψεις μου, ίσως για πάντα να ζω μέσα στο φόβο και θα μείνω στάσιμος και εκφοβισμένος. 
Όλοι μας μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε.
Επειδή, η ανάπτυξη συλλογικότητας, η συνεργασία με τους γύρω μας, η ενέργεια που πηγάζει από την ομάδα είναι τελικά στόχοι για προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση. Στόχοι, που ο καθένας από 
εμάς, θέτει στον εαυτό του και είναι ο μόνος υπεύθυνος, για το πως μπορεί να τους διαχειριστεί και να τους εξελίξει.
Η γνώση είναι ισχύς, όπως έχουμε διδαχθεί, κι εμείς με τη σειρά μας, την προσφέρουμε και τη μοιραζόμαστε μέσα από μια σειρά workshop, πάνελ και ομιλιών, συζητήσεων και σεμιναρίων, με τη 
συμμετοχή επιχειρήσεων, με συνεντεύξεις, με διάλογο και προβληματισμό, στο Athens Job Festival 2015, στις 26 και 27 Σεπτέμβρη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Το Athens Job Festival, πλαισιώνουν διαγωνισμοί με πλούσια δώρα, εθελοντικές κοινωνικές δράσεις και κλείνουμε διασκεδάζοντας όλοι μαζί με παράσταση Standup Comedy. 
Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, είναι ευκαιρία για όλους μας. 

Από την ομάδα του Skywalker

Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας

Πάνελ

09.00 Προσέλευση

10.00 Χαιρετισμοί

11.00 -12.15  Πάνελ - Τεχνολογία και Απασχόληση  
"Οι σύγχρονες τάσεις"  
Συντονιστής: Βαρβάρα Ασημακοπούλου, HRM Consultant,  
Business & Leadership Coach, Inspirational Trainer 
• Τηλεργασία: Πως αλλάζει τον χάρτη της απασχόλησης:  
Σοφία Στάμου, Πρόεδρος της Sigma Group -  
Executive Greek Chef 
• Τεχνολογία και νέες θέσεις εργασίας: Ευάγγελος Στελλάτος, 
Καθηγητής Πληροφορικής στο Mediterranean College  
& Εκπαιδευτικός στα Πληροφοριακά Συστήματα 
• Ο εργαζόμενος του μέλλοντος: Δημήτρης Ραυτόπουλος

12.30 -13.45  Θεματική - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:  
Value for money, or value vs money 
• Ηθική και επιχείρηση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
CASE STUDY 1: Κατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability  
Director, Grant Thornton Greece 
CASE STUDY 2: Δημήτρης Πετκούσης, Διευθυντής HR  
& Εσωτερικής Επικοινωνίας της εταιρείας Πληροφορικής,  
Epsilon Net  
• Συναισθηματική νοημοσύνη και χαρισματική ηγεσία: Βασίλης 
Παπαλυμπέρης, Υπεύθυνος Εταιρικής Εκπαίδευσης, Mediatel  
• Εταιρική κουλτούρα - Enter the Synergy: Κατερίνα Κατσούλη, 
CSR & Sustainability Director, Grant Thornton Greece

14.00 -15.15    Πάνελ - Εθελοντισμός: Προσφέρω ή μου προσφέρει; 
• Εθελοντισμός και απλήρωτη εργασία: Μήπως κάτι 
παρεξηγήσαμε; Ιωάννα Γεωργοπούλου, Χαμόγελο του Παιδιού  
• Εθελοντισμός και προϋπηρεσία: Πράγματι μετράει;  
Ματίνα Κανάκη, ΚΕΑΝ 
• Η πραγματική διάσταση του εθελοντισμού:  
Άρτεμις Καλαβάνου, Πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής  
ΧΕΝ Ελλάδος

15.30 -16.45  Πανελ - Συνέργεια στη Δια βίου Μάθηση  
Συντονιστής: Άννα Μαυρολέων,  
Διδάσκουσα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας 
• Ακαδημαϊκή κοινότητα και ανεργία: Αναστάσιος Βασιλειάδης, 
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου 
• Μια δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση με στόχο ένα καλύτερο 
μέλλον: Γιώργος Ζουγανέλης, Διευθυντής Φυλακών Κορυδαλλού 
• Νέες τεχνικές και μοντέλα εκπαίδευσης: Μπριγκίττα 
Παπασταύρου, President & CEO Linguaphone  
• Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης «Κωστής Παλαμάς»: Άννα 
Μαυρολέων, Διδάσκουσα του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθήνας

17.00 -17.45   Διαγωνισμός Φωτογραφίας - «ENTER THE SYNERGY» - 
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων & Απονομή Βραβείων:  
Μαρία Γεωργαλά, Global Career Development Facilitator DEA 
Επικοινωνίας & Πληροφορίας

12.00 -12.45  Επαναπροσδιορισμός Επαγγελματικών Οπτικών  
και Προσωπική Ανάπτυξη: Μαρία Γεωργαλά,  
Global Career Development Facilitator DEA  
Επικοινωνίας & Πληροφορίας

13.00 -14.45  Business Model - Canvas: Κώτης Γιάννης,  
Παξιμάδης Δημήτρης, ΚΕΜΕΛ

15.00 -15.45  Αρχές Management: Αϊβαζίδης Βασίλης, Επιχειρηματικός 
Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

16.00 -16.45  Marketing and Communications Basics:  
Παξιμάδης Δημήτρης, ΚΕΜΕΛ

17.00 -17.45 Social Media: Φωτιτζίδης Αποστόλης, Tolee Media Ltd

Workshops

11.00-12.00  Σύνταξη Αποτελεσματικού Βιογραφικού Σημειώματος:  
Καλογερά Μαρία, Career Coach & Admissions Consultant

12.00-13.00  NLP - ΝευροΓλωσσικός: Ευθυμιάδου Αλεξάνδρα,  
Professional Training & Coaching 

13.00-14.00  Βασικά εργαλεία για μια Επιτυχημένη Συνέντευξη:  
Ιωάννα Τρανού, Athens University of Economics  
and Business MBA International School of Business

14.00-15.00  Στρατηγική Αναζήτησης Εργασίας:  
Ελίνα Γιαχαλή, Nlp Life & Business Coach

15.00-16.00  Τα social media στην αναζήτηση εργασίας:  
Αποστόλης Φωτιτζίδης, Online Branding  
& Digital Marketing

16.00-17.00  Πώς θα δημιουργήσω ένα επιτυχημένο e-shop:  
Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Commercial Director, Yuboto

17.00-18.00  Ανάπτυξη Ήπιων Επαγγελματικών & Προσωπικών 
Δεξιοτήτων: Ντόρα Αγγελοπούλου, Πιστοποιημένη 
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Ιδρύτρια Gametree

18.00-19.00  Τεχνολογίες Αιχμής από τη Vodafone,  
Ατματζίδης Παναγιώτης, Transmission  
& Field Operations Manager 
Παπαδόπουλος Βαγγέλης, Core Network Ops  
& Service Assurance Manager
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Πάνελ

Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας

10.00 Προσέλευση

11.00-12.15  Θεματική - Τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα 
• Συλλογικές Συμβάσεις: Ιωάννης Ληξουριώτης,  
Καθηγητής Εργατικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου 
• Μητρότητα-Ασθένεια: Βασίλειος Γαμβρούδης,  
Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων 
• Απόλυση-Αποζημίωση: Λάμπρος Κυπριώτης, Partner  
Γ. Μούργελας & Συνεργάτες - Εταιρεία Δικηγόρων

12.30-13.45  Πάνελ - Bullying στον εργασιακό χώρο: Παιχνίδια εξουσίας 
Συντονιστής: Σοφία Πρωτόπαπα, Διευθύντρια, Γραφείου Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας, Hellenic American College 
• Μήπως φταίω εγώ; Αυτό δεν ήταν bullying:  
Ευγενία Γαβριήλ, Ψυχολόγος (MSc) & Υπεύθυνη  
του Γραφείου Υποστήριξης της Απασχόλησης 
• Ο φόβος της καταγγελίας-Νομικά θέματα:  
Ιωάννα Λαγουμίδου, Δικηγόρος 
• Αποτελεσματικές πρακτικές αντιμετώπισης του bullying  
στον εργασιακό χώρο: Βάσια Ιωσηφίδου, Ψυχολόγος 
• Η επιδημία του bulling στην εποχή της κρίσης:  
Χριστίνα Μαζουροπούλου, Ψυχολόγος, Senior Account Manager 
στην Hellas EAP

14.00-15.15  Θεματική - Και τώρα τι κάνουμε;  
Η ανασφάλεια στον εργασιακό χώρο 
• Οι νέοι των 50+ στην αγορά εργασίας: Δώρα Φούντα, 
Κοινωνιολόγος, Coach Mentor E-Learning ΕΚΠΑ 
• Εθελουσία έξοδος από την εργασία: Εμμανουέλλα Μερίδου, 
HR Consultant & Career Coach MBA 
• Dual Career, η προετοιμασία των αθλητών για την ομαλή 
μετάβαση τους στη μετά αθλητισμού εποχή:  
Μινούδης Βασίλης, Διευθυντής ΠΑΣΑΠ 
• Γυναίκα & Εργασία: Ιωάννης Σαλαμούρης, Πρόεδρος Knowl 

15.30-16.45  Πάνελ - Μετανάστευση - κινητικότητα - ενσωμάτωση 
Συντονιστής: Βασίλης Αϊβαζίδης, Σύμβουλος Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας 
• KEYNOTE SPEAKER: Pierre Antebi, Managing Director  
της The Network - Βιντεοσκοπημένη ομιλία 
• Μετανάστευση: Πόλυς Παντελίδης, Υπεύθυνος  
των δραστηριοτήτων του Στρατού της Σωτηρίας στην Ελλάδα 
• Πολιτισμική διαφορά μέσα στο χώρο εργασίας:  
Αντιγόνη Αγγελάκη, Επικεφαλής του Τομέα Διερμηνείας  
και Project Manager στη ΜΕΤΑδραση. 
• Εργασιακή κινητικότητα και ενσωμάτωση:  
Φώτης Ρήγας, Ιδιοκτήτης Humanfactor

17.00-17.15  Κοινωνική Δράση: «Ένα αστείο που έγινε πράξη» με συλλογή 
και ανακύκλωση από πλαστικά καπάκια με σκοπό τη στήριξη 
του Συλλόγου Παραπληγικών & Κινητικά Αναπήρων Πέλλας

17.30-17.45  Το Hellenic American College,  
προσφέρει 5 ατομικές Συνεδρίες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας 
των workshop του Athens #JobFestival 2015

18.00-19.00 Παράσταση - Stand Up Comedy

11.00-11.45 Το Νομικό Περιβάλλον: Λαγουμίδου Ιωάννα, Δικηγόρος 

12.00 -12.45  Αρχές Πωλήσεων: Φυντάνης Δημήτρης,  
Business Continuity Manager at Skywalker.gr

13.00 -13.45  Η χρηματοδότηση της Ιδέας:  
Οικονόμου Παναγιώτης 

14.00-14.45  Λογιστικά Φορολογικά Θέματα:  
Δημητρόπουλος Δημήτρης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

15.00 -15.45  Σύγχρονες Επιχειρηματικές Τάσεις:  
Μιχαηλίδης Δημήτρης

16.00 -17.00   Case Study 2 Electronio+ NECOVA:  
Necova: Σιούλας Βασίλης - Electronio: Άννα Χλιούρα

17.00 -18.00 Ένας Χρόνος Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας

Workshops

11.00 -12.00  Ανάπτυξη Ήπιων Επαγγελματικών & Προσωπικών 
Δεξιοτήτων (Soft Skills/Life Skills)  
Σοφία Πρωτόπαπα Διευθύντρια, Γραφείο Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας, Hellenic AmericanCollege

12.00-13.00  Η φωνή ως εργαλείο Συναισθηματικής Νοημοσύνης  
& Κοινωνικής Δεξιότητας στον Εργασιακό χώρο:  
Ερμίνα Γάκη, Συμβουλευτική - Ψυχολόγος

13.00-14.00  Τα social media στην αναζήτηση εργασίας:  
Στεύη Ταρλαντέζου, Σύμβουλος Kαριέρας, Εmploy 

14.00-15.00  Gamification: Αθηνά Πωλίνα Ντόβα  
Coo & Co-Founder at Owiwi & Ηλίας Βαρθολομαίος, 
CEO & Co-Founder at Owiwi

15.00-16.00  Βασικά εργαλεία για μια Επιτυχημένη Συνέντευξη:  
Νίκος Πατσέλης, Founder of Career in Progress 

16.00-17.00  Personal Branding: Ερατώ Παρασχάκη,  
Talent & Career Transition Practice Leader

17.00-18.00  Σύνταξη Αποτελεσματικού Βιογραφικού Σημειώματος: 
Καλογερά Μαρία, Career Coach & Admissions  
Consultant



Οι χορηγοί  
του Athens #Job Festival

Χρυσοί Χορηγοί

Ασημένιοι Χορηγοί

Χορηγοί Διαγωνισμού Φωτογραφίας Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας
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Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Βιομηχανικών Πωλήσεων 
Υγρών & Αερίων Καυσίμων (έδρα Βάρη) - (Κωδ. Θέσης REV68)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην Ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει 10% 
μερίδιο αγοράς με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτο-
μία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής 
ανάπτυξης βιομηχανικών πελατών, με στόχο 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
παρέχοντας κατευθύνσεις και συμμετέχοντας 
ενεργά για την πραγματοποίησή τους. 
•Καθοδήγηση, εποπτεία και συμμετοχή 
στην επίλυση απαιτητικών θεμάτων 
•Διοίκηση & ανάπτυξη στελεχών διεύθυνσης 
•Διατήρηση & ανάπτυξη πωλήσεων 
του υφισταμένου πελατολογίου και επιθετική 
προσέλκυση νέων πελατών 
•Παρακολούθηση των εξελίξεων 
στον ανταγωνισμό & εντοπισμός ευκαιριών 
ανάπτυξης πωλήσεων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα 
& ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης 
προτεραιοτήτων 
•10 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις εκ 
των οποίων τα 6 έτη με καθήκοντα διευθυντή 
ή προϊσταμένου πωλήσεων στον κλάδο 
πετρελαιοειδών 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
marketing ή παρεμφερές αντικείμενο 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
& διαπραγματεύσεων 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ (ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος 
•Ηλικία έως 48 ετών 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός-bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

The Nielsen Company is a global information and media company with leading market positions and 
recognized brands in marketing information. The Publicly Traded company is active in more than 100 
countries, with headquarters in New York, USA. Nielsen in Greece is seeking now a dynamic, career 
oriented and self-motivated individual who will undertake a six - month role of:

Database Software Developer - Athens
Role: As a database software developer, you will work 
in Athens as a member of an exciting multicultural 
team with Nielsen teams from Europe in order to 
create and develop end- users’ standard templates 
according to client reporting requirements and 
specifications for the customization of the Nielsen 
proprietary database reporting software.

Profile: Information technology or marketing 
Bachelor’s degree (from a technical or higher 
education university) required.

Job requirements: 
•Up to 2 years of experience in an information 
technology or marketing role 

•Work experience in database software 
management will be considered an asset 
•Advanced technical proficiencies in Microsoft 
Office software (particularly Excel) 
•Excellent oral & written English communication 
•Knowledge of German language is mandatory 
 
Key skills/competencies: 
•Strong communications skills 
•Strong analytic and problem-solving skills 
•Ability to think and apply knowledge creatively

We welcome your CV and motivation letter to the 
following e-mail: hr.greece@nielsen.com, coded 
DSD.

Experienced Auditor - Audit Manager
Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, a UK private company limited by 
guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and 
their related entities. DTTL and each of its member 
firms are legally separate and independent entities. 
DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does 
not provide services to clients. Please see www.
deloitte.com/about for a more detailed description 
of DTTL and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and 
financial advisory services to public and private 
clients spanning multiple industries. With a globally 
connected network of member firms in more than 
150 countries and territories, Deloitte brings world-
class capabilities and high-quality service to clients, 
delivering the insights they need to address their 
most complex business challenges. Deloitte’s 
more than 200,000 professionals are committed 
to becoming the standard of excellence.

In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis 
S.A.” provides audit services, “Deloitte Business 
Solutions Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” 
financial advisory, tax and consulting services and 
“Deloitte Accounting Compliance & Reporting 
Services S.A.” accounting outsourcing services. With 
a staff of more than 580 and offices in Athens and 
Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on all major 
industries including financial services; shipping; 
energy; consumer business; life sciences & health 
care and public sector services. 

Deloitte clients include most of the leading private 
and public, commercial, financial and industrial 
companies. For more information, please visit our 
website at www.deloitte.gr. 

Due to our continuing expansion, we are currently 
seeking to recruit high caliber experienced Audit 
professionals who have specialized knowledge in 
the financial services industry to join our audit 
team in Athens.

Successful candidates will participate in audit 
and Sarbanes Oxley assignments for some of the 

most well known clients in the Greek and global 
market, as part of our highly expert professional 
audit teams.

Potential candidates should fulfill the following 
criteria: 
•A minimum of 6 years of solid work experience 
in Audit, with a specialization in auditing 
financial institutions. 
•Strong technical and auditing skills, with good 
knowledge of US Gaap and SOX will be highly 
appreciated. 
•Strong experience in auditing internal controls. 
•Holders of a professional qualification (SOEL, 
JES, ACCA, ACA) will be highly appreciated. 
•University degree in: accounting/auditing/
finance/economics business administration 
& a postgraduate qualification in a relevant area. 
•Advanced oral & written communication skills 
in both Greek & English. Desired level of English 
language qualification: Proficiency level 
•Ability to work under pressure and maintain 
a professional demeanour. 
•High level of discretion for confidential work 
and information. 
•Focus on delivering work of high quality. 
•Good interpersonal and supervisory skills 
and ability to motivate and lead and capacity 
 to work effectively within a team.

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

If you’re ready to take your career to the next level 
in a challenging international environment, focusing 
on continuous learning, dynamic teamwork and 
cutting edge solutions for clients you’re ready for 
Deloitte. Interested applicants should forward their 
curriculum vitae to the following e-mail: career@
deloitte.gr, by quoting the reference code (FSI AuMa-
08/15). All applications will be considered in strict 
confidence and will be acknowledged promptly.

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

Διακανονιστή Ζημιών Αυτοκινήτων - Αθήνα
Έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των υλικών ζημιών αυτοκινήτων, ο κάτοχος της θέσης 
θα είναι υπεύθυνος για το χειρισμό και την παρακολούθηση των υποθέσεων, τη συνεργασία με τους 
πραγματογνώμονες και τη μελέτη των εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, τον καθορισμό του αποθέματος, 
τον προσδιορισμό και τη διαπραγμάτευση του ποσού αποζημίωσης καθώς και για την επικοινωνία με 
τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους αποζημίωσης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής, κατά προτίμηση, σε τομείς οικονομικών ή ασφαλιστικών 
και στατιστικών ή θετικών επιστημών ή νομικής επιστήμης ή μηχανολόγου μηχανικού 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ασφαλιστική εταιρία 
•Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και πολύ καλή γνώση του MS Office 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψήφιους 
 
Ως επιπλέον προσόντα θα εκτιμηθούν: 
•Επαγγελματική πιστοποίηση ασφαλιστικών σπουδών (επιπέδου CII - Certificate in Insurance) 
•Γνώση Βαλκανικής γλώσσας 
 
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει: 
•Να γνωρίζει τις πρακτικές διακανονισμού υλικών ζημιών αυτοκινήτων 
•Να έχει επαρκείς τεχνικές γνώσεις για την εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών 
αυτοκινήτων 
•Να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο που διέπει την αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα 
•Να γνωρίζει τη συμφωνία άμεσης πληρωμής (φιλικός διακανονισμός) 
•Να είναι εξοικειωμένος/η με τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων αυτοκινήτου 
•Να έχει πελατοκεντρικό προσανατολισμό 
•Να διαθέτει διεισδυτική αντίληψη και ικανότητα αναζήτησης διαφορετικών εκδοχών και ερμηνειών 
•Να είναι μεθοδικός/η και να διαθέτει ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας 
•Να έχει ικανότητες διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων 
•Να ενεργεί τηρώντας πιστά την επαγγελματική δεοντολογία 
 
Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που με άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά 
εξελισσόμενο όμιλο 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Πρόσθετη ασφάλιση υγείας, ζωής και ατυχημάτων

Αν ενδιαφέρεστε για την πιο πάνω θέση, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω e-mail στο: 
hr@ergohellas.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης CLADJ15.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ αναζητεί:
Σύμβουλους Πωλήσεων 

για το Call Center - Λυκόβρυση
Που θα στελεχώσουν την ομάδα 
του call center inbound sales που 
δημιουργείται στα πλαίσια της 
πολυκαναλικής μας στρατηγι-
κής. Με στόχο την εξυπηρέτηση 
εισερχομένων κλήσεων πελατών 
με σκοπό τη σωστή ενημέρωσή 
τους, αναφορικά με χαρακτηριστικά/ 
διαθεσιμότητα/τιμές προϊόντων 
και υπηρεσιών για τη σωστή εξυ-
πηρέτηση του πελάτη και την επί-
τευξη πωλήσεων, καθώς και την 
προώθηση του πολύ-καναλικού 
μοντέλου πώλησης.

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύ-
θυνος για την άμεση εξυπηρέτηση 
και την μετατροπή εισερχομένων 
κλήσεων πελατών σε επιτυχή πώ-
ληση προϊόντων και υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδές: Απόφοιτος λυκείου 
τουλάχιστον 
•Πολύ καλή γνώση προϊόντων 
τεχνολογίας, hardware 
& ηλεκτρικών συσκευών 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση 
του internet 
•Χρήση Η/Υ: Γνώση συστημάτων 
πληροφορικής 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική 
επικοινωνία 

•Εξωστρεφής χαρακτήρας 
•Πάθος για πωλήσεις 
•Πάθος για προσωπική ανάπτυξη 
•Προσαρμοστικότητα 
στις αλλαγές

Η θέση αναφέρεται σε 6ωρη ή 
8ωρη απασχόληση στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας στη Λυκό-
βρυση (14ο χλμ Αθηνών-Λαμίας).

Η εταιρεία παρέχει υψηλό 3μηνιαίο 
bonus σύμφωνα με τον στόχο πω-
λήσεων, συνεχή εκπαίδευση στις 
πωλήσεις και νέες τεχνολογίες 
και υψηλές προοπτικές εξέλιξης.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ εί-
ναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία 
‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 
από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. 
Σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα 
και απασχολεί πάνω από 1.700 
εργαζομένους. 

Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτο-
χος της πλειονότητας του μεριδίου 
ιδιοκτησίας της εταιρείας είναι ο 
όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυναμική 
ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα 
τελευταία χρόνια την έχει κατα-
στήσει κυρίαρχο στην αγορά των 

ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώ-
ληση ηλεκτρονικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευ-
ών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 
καθώς και στις υπηρεσίες συντή-
ρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: 
Η Dixons plc είναι ένας από τους 
κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. 

Ο όμιλος εφαρμόζει μια πολι-
τική πολλαπλών καναλιών στη 
λιανική πώληση και το εμπόριο 
ηλεκτρικών ειδών, με περισσό-
τερα από 1.300 καταστήματα και 
ηλεκτρονικά καταστήματα σε 28 
χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 
40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, 
περισσότεροι από 100 εκατομμύ-
ρια πελάτες πραγματοποιούν τις 
αγορές τους online και μέσα από 
τα καταστήματα του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους μέσω της ιστοσελίδας: www.
kotsovolos-careers.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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[preferable agricultural engineering] 
•At least fifteen years experience of maintaining 
electrical plant and machinery in an industrial 
environment. 
•At least 5 years experience in a senior 
management head of engineering function 
•Exposure to and knowledge of industrial 
generators, refrigeration equipment, water 
treatment systems, fixed and mobile plant, steam 
boilers. 
•Knowledge of designing and implementing 
preventive maintenance and stock control 
systems. 
•Design of electrical distribution systems 13.8 Kva 
stepped down to 380 v.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@anadeixi.gr

LOGISTICS
Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης αναζητά να προσλάβει 
ένα άτομο με την ειδικότητα:

Στέλεχος Αποθηκών

Η θέση αφορά στην εταιρεία Thrace Non Wovens 
& Geosynthetics ABEE και έχει ως έδρα  
την Ξάνθη.  
Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης  
περιλαμβάνονται: 
•Παρακολούθηση κυκλώματος παραλαβών- 
παραγωγών/αναλώσεων-αποθηκών  
(ετοίμων - Ά υλών) 
•Καταχώρηση και έλεγχος ημερησίων παραγωγών 
•Συμμετοχή στο project υλοποίησης προγράμματος 
διαχείρισης αποθηκών (Aberon) 
•Οργάνωση και συντονισμός των εργασιών  
και υπηρεσιών logistics 
•Συντονισμός και συμμετοχή στις μηνιαίες  
απογραφές 
•Έκδοση δελτίων του back office της αποθήκης  
και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών  
γραφείου κίνησης  
O/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να  
διαθέτει τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Επιθυμητή γνώση ABERON ή αντίστοιχου  
προγράμματος διαχείρισης αποθηκών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency) 
•Άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office)  
και χρήσης ERP (κατά προτίμηση CompakWin) 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, 
δημιουργική σκέψη 
•Ευχέρεια στην ανάλυση δεδομένων και  
δημιουργία αναφορών, έμφαση στην λεπτομέρεια 
και στην παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων 
•Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες,  
υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
career@thraceplastics.gr με κωδικό LOG001.

οΔηγοι
Η KSM Human Resources Ελλάς δημιουργήθηκε 
με σκοπό την κάλυψη των μόνιμων ή προσωρινών 
αναγκών των εταιρειών σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Λειτουργεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σέβεται 
τον εργαζόμενο και προστατεύει τον επιχειρηματία.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία ζητεί:

Επαγγελματίες Οδηγούς 
Μεγάλων Οχημάτων για όλη την Ευρώπη

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος γυμνασίου-λυκείου 
•Δίπλωμα οδήγησης:  Γ’ κατηγορίας (επαγγελματικό) 
•Δίπλωμα A.D.R (πιστοποιητικό μεταφοράς  
επικίνδυνων εμπορευμάτων) 
•Ταχογράφος: Ψηφιακό

Δυνατότητα ταξιδίων για μεγάλα διαστήματα σε 
όλη την Ευρώπη.

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία, αναφέροντας οπωσδήποτε 
στο θέμα τον κωδικό θέσης, μέσω fax στον αριθμό 
211 8008866, μέσω του link: http://goo.gl/tH8F95 
ή στη διεύθυνση: KSM HUMAN RESOURCES Α.Ε.Π.Α., 
Γεωργίου Παπανδρέου 76-78, Ζωγράφου. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 210 7472010. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψά-
χνει για:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 44 ετών 

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων 
•Γνώση συντήρησης ξενοδοχείου 
•Άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών  
και προαιρετικά μιας τρίτης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στη Σαντορίνη  
σε αντίστοιχη θέση  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: info@astartesuites.gr

Οδηγός - Μεταφορέας

Με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’-Δ’-Ε’ κατηγορίας, 
με πιστοποίηση ΠΕΙ (πιστοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας), κάρτα ταχογράφου με υπευθυνότητα και 
αγάπη για τα παιδιά.

•Απόφοιτος λυκείου ή ΙΕΚ. 
•Απαραίτητη η εμπειρία οδήγησης μεγάλων  
οχημάτων και χειρωνακτικής εργασίας. 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, έμπιστος σοβαρός 
& ευγενικός χαρακτήρας.  
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergasia.
smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό: 184. 
Περιοχή εργασίας: Ηράκλειο Κρήτης.

εΣΤιάΣη
Το ξενοδοχείο AEGEAN MELATHRON 5 * στη Χαλ-
κιδική, μέλος της αλυσίδας AEGEAN STAR Hotels, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Maître Εστιατορίου

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αυτή τη θέση  
σε εποχιακό ξενοδοχείο 4* ή 5*, 300 κλινών και άνω 
•Άριστη γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ικανότητα στη διοίκηση προσωπικού 
•Ηλικία άνω των 30 ετών.  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: manager-chal@
aegeanstar.com, Τηλ: 23740 20.820, φαξ: 23740 
20.544.

 
Head Barman

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel 
companies in Cyprus and Greece, is expanding its 
operations. We are seeking for a dynamic individual, 
for the position of head barman in Crete island 
(Heraklion) for Atlantica Akti Zeus.

Required experience & qualifications: 
•Excellent knowledge of English language. 
•Any other language will be considered as an 
advantage. 
•Minimum 3 years of experience in same position. 
•Good organisational and management skills. 
•Able to work under pressure and with time limits.  
Remuneration: According to experience and 
qualifications.

Please forward all CVs to the following e-mail: mkoutrouli@
atlanticahotels.com. All CV’s will be treated in strict 
confidence. Communication only with the candidates 
who meet the requirements of the positions.

 

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel Villas 
& Spa στον Αγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά επαγγελματίες 
με ανάλογα προσόντα και εμπειρία για να στελεχώ-
σουν το δυναμικό του ξενοδοχείου και να προσφέρουν 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενούς 
μας. Για την καλοκαιρινή περίοδο 2015, ζητάμε:

Σερβιτόρους

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο  
5 αστέρων 

•Άριστη γνώση αγγλικών και τουλάχιστον ακόμα 
μίας γλώσσας 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση  
προβλημάτων  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Διαμονή σε δίκλινα η τρίκλινα δωμάτια 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης  
Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να  
σταλούν στο e-mail: hotelsaintjohn@gmail.com

 
Η ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ ζητά:

Mάγειρες (3)

Με τουλάχιστον 6 έτη προϋπηρεσία σε εστιατόρια 
a la carte δημιουργικής μεσογειακής κουζίνας και 
ξενοδοχεία ή catering εκδηλώσεων.  
Προϋποθέσεις: 
•Όρεξη για εργασία 
•Δημιουργικότητα 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας 
•Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Μεταφορικό μέσo - δυνατότητα μετακίνησης  
Παροχές: 
•Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Εγγυημένο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη ‘Operation’ 
στο e-mail: operchef@gefsinus.gr

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

Σερβιτόρους (Εμφανίσιμους)  - (ΚΩΔ. 2)

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

Όλα τα βιογραφικά να συνοδεύονται από φωτογραφία 
του ενδιαφερόμενου γιατί σε αντίθεση περίπτωση 
δε θα ληφθούν υπόψη. Σας παρακαλούμε να ανα-
γράφετε για ποια περιοχή ενδιαφέρεστε. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hrforlo@gmail.com

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

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

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr. Επικοινωνία 
θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα Χαλ-
κιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, ζητούν 
να προσλάβουν:

Food & Beverage Manager
Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας 
(και τουλάχιστον η άριστη γνώση μιας επιπρόσθετης 
ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*  
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, power 
point, outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  
των τμημάτων του εστιατορίου 
•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
Προσφέρονται: 

•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής  
& καθημερινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Υπ’ όψιν human resources department of Exclusive Hotels. 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία μέσω 
e-mail: meniaboe@exclusive-hotels.gr. Όλα τα e-mail 
που δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δε θα 
αξιολογούνται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Όλα τα e-mail θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

 
Το ξενοδοχείο Τιτάνια στο κέντρο της Αθήνας, επιθυμεί 
να προσλάβει σε μόνιμη και αποκλειστική συνεργασία, 
έμπειρο συνεργάτη, για τη θέση του:

Barista - Σερβιτόρο / Σερβιτόρα 
Κωδικός Θέσης (BS)

Το άτομο θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας 
των χώρων σίτισης του ξενοδοχείου και θα ακολου-
θεί οδηγίες από τον Υπεύθυνο Εστιατορίου ώστε οι 
παροχές των υπηρεσιών να είναι σύμφωνες με τα 
standards και τους στόχους της επιχείρησης με σκοπό 
την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών.

Βασικές αρμοδιότητες: 
•Ανάληψη βάρδιας 
•Σερβίρισμα 
•Έλεγχος αποθεμάτων ποτών 
•Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
μόνιμης απασχόλησης σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων. 
Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώσεις οινολογίας και μαγειρικής. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές  
και οργανωτικές ικανότητες. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα διαπροσω-
πικής επικοινωνίας και διάθεση εξυπηρέτησης.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άπταιστα Αγγλικά και καλή γνώση άλλων ξένων 
γλωσσών (Ισπανικά/ Ιταλικά).  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Όλες οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σε περι-
βάλλον πλήρης εχεμύθειας. Αποστολή βιογραφικών 
μόνο με φωτογραφία με κωδικό Θέσης (BS). Υπεύ-
θυνος Κος Μπίρης Νικόλαος. E-mail: cv@titania.gr. 
Fax: 210 3809615.

 
Dimitra Beach Hotel is seeking a:

Food & Beverage Manager

Based in Kos island for the summer season 2016.  
Requirements: 
•Hotel/tourism degree 
•5 years work experience in 5* hotel as F&B manager 
•Excellent organization, communication  
& presentation skills 
•Excellent PC skills 
•Excellent knowledge of English and of another 
language  
We are looking for a person: 
•To be very well familiar with 5* all inclusive 
concept and HB concept 
•To be capable to design and organize in detail 
hotels’ existing F&B outlets as well as new F&B 
outlets 
•To be capable to organize excellent service  
in all F&B departments  
The company offers a competitive salary package 
and excellent working environment.

Please sent your CV to the following e-mail: 
info@dimitrabeachotel.gr

Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το 
γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να κα-
λύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες 
των εταιριών και των υποψηφίων.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλους υποψήφιους/ες 
για λογαριασμό πελάτη της, 5άστερου ξενοδοχείου 
στη Χαλκιδική, με στόχο την κάλυψη των παρακάτω 
θέσεων στη Χαλκιδική:

Βοηθοί Σερβιτόρου (κωδ W-15)

Προσόντα: 
•Άνδρες και γυναίκες νεαρής ηλικίας 
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•Επιθυμητές σπουδές κι επιμόρφωση στο αντικείμενο 
•Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα άριστης εξυπηρέτησης πελατών  
και αποτελεσματικής επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας και λειτουργίας σε ομάδα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα  
Παροχές: 
•Κάλυψη διαμονής και διατροφής 
•Μεταφορά από και προς το χώρο εργασίας 
•Μηνιαίες μισθός, ασφάλιση, bonus, εκπτώσεις, 
λοιπές παροχές 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα τo βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των 
κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-
hellas.gr ή στο fax 2310 517494. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα μας: www.peopleatwork-hellas.gr. Follow us on 
facebook. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση 
και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

 
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης «MIKEL» προ-
κειμένου να στελεχώσει τo κατάστημά στον Πλαταμώνα 
Πιερίας, ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο:

Barista

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογρα-
φία) στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Fax: 2410 534020, 
τηλ. 2410 255260.

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

A’ Σερβιτόρους / Σερβιτόρες

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου Τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία 4  
και 5 αστέρων   
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
και ρώσικης γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια   
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

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

 
Τεχνίτης Ζαχαροπλάστης - Ν. Καβάλας

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων  
ζαχαροπλαστείου. 
•Διατήρηση του χώρου του εργαστηρίου καθαρού. 
•Τήρηση διαδικασιών HACCP. 
•Φροντίδα για τη καλή χρήση του εξοπλισμού. 
•Κοστολόγηση προϊόντων  
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία άνω των 5 ετών ως τεχνίτης 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
•Γνώσεις ζαχαρόπαστας 
•Πτυχίο ζαχαροπλαστικής από δημόσια  
ή ιδιωτική σχολή 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δημιουργικότητα 
•Άριστη γνώση των α’ υλών χωρίς προθήκη  
έτοιμου προϊόντος 
•Γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@marmelo.gr

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζη-
τά για ξενοδοχείο στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη 
για τη θέση:

Bar - (Κωδ. Θέσης: BAR_2015)
Προσόντα: 

•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης, θα εκτιμηθεί. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε bar, σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση τεχνικών service και παρασκευή 
cocktail. 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές, αναλόγως προσόντων

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: careers@
aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

ΤουριΣΜοΣ
Hilton Cyprus is currently seeking to recruit a qualified 
candidate for the position of:

Receptionist

The successful candidate should be computer literate, 
and should have good knowledge of the Greek and 
English language, an additional language is required. 
Previous experience in a similar position will be 
considered as an advantage as well as any experience 
on the Opera System.

Interested applicants should send curriculum vitae 
to: human resources office, Hilton Cyprus, P.O. Box 
22023, 1516 Nicosia, Cyprus, e-mail: Koulla.Kyriakou@
Hilton.com, tel: +357 22377777.

 
«Renaissance Hanioti Resort» and «Afitis 
boutique hotel» are currently seeking to recruit 
professionals for the following positions:

Bellboy / Groum (Male) - Chalkidiki

Qualifications: 
•Male up to 26 years old 
•At least 1-2 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Russian) 
•Pleasant and friendly personality

The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment.   
Those interested can send their resumes with  
a recent photo attached to the following address 
or e-mail: meniaboe@exclusive-hotels.gr

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

Operation Manager - Skiathos 
 (Code OM Skiath)

Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•2-3 years minimum experience as a sales-front 
office agent preferably in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and  
Greek language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer-oriented. 
•Excellent MS Office-computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.  
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please send us your CV with a photo to the 
following link: http://goo.gl/M58k7n. All applications 
will be treated in the strictest confidence. CV’s 
with no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration.

 
Η εταιρία AXIA HOSPITALITY, με ειδίκευση στη διαχεί-
ριση ξενοδοχειακών κρατήσεων ζητάει να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Κρατήσεων  
για το Γραφείο της στη Σαντορίνη

Προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε τμήμα κρατήσεων,  
τουλάχιστον 3 ετών 
•Γνώση της λειτουργίας των extranets  
των Online Travel Agents 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
πλεονέκτημα 

•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία 
•Ξενοδοχειακή αλληλογραφία (e-mails)  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή & διατροφή 
•12μηνη εργασία (7 μήνες στη Σαντορίνη  
και 5 μήνες στην Αθήνα) 
•Προοπτική εξέλιξης 
Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στη διεύθυνση: elsa@axiahospitality.com

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

2 Ambitious Individuals to Join 
our Event Reservations Department

You are the right candidate if you: 
•Speak and write fluent English (any additional 
language will be considered as an asset). 
•Have excellent communication and  
organizational skills. 
•Are customer service oriented. 
•Enjoy working as member of a team. 
•Hospitality industry or wedding planning 
experience will be appreciated. 
•Are willing to relocate (5 months in head office  
in Athens and 7 months in Santorini).

Send us your CV with a recent photo to the 
following e-mail: hr.leciel@gmail.com

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

Groomer
Προσόντα: 
•2ετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β΄κατηγορίας  
και άνω

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασία  
Επικοινωνία: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

 
Company: The Greek Villas offers a privileged access 
to a carefully selected portfolio of villas in beautiful 
locations, hand-picked for their architecture, interior 
design, complemented with tailor made services.

We offer accommodations ranging from the five-star 
villa to the authentic cottage with a live-in cook. 
Every client has specific needs, and our familiarity 
with each house, friendship with every owner, and 
intimate knowledge of the locations ensure that we 
can provide the ultimate tailor-made experience. We 
have a deep understanding of the vacation lifestyle, 
and our service is characterized as friendly, personal, 
and flexible. We associate with the finest network 
of local suppliers, and can provide the highest level 
of concierge services to our clients.

Luxury Travel Consultant - Athens

Requirements: 
•A university degree and at least 3 years of 
experience in a relevant sector 
•Speak Greek and English, 1 more foreign 
language will be a plus (both oral and written) 
•Ability to adjust to our company culture and work 
and contribute in a team atmosphere 
•Provide consistent, professional, courteous 
service 
•Self-motivated, outgoing personality and well 
organised 
•An understanding of the high-end tourism market 
•Business oriented and a natural attitude towards 
providing excellent quality service 
•Ability to handle unexpected situations 
•Experience working in an environment with 
specific performance targets 
•Good computer skills 
•Excellent management and communication skills, 
both oral and written 
•Attention to detail 
•Able to travel extensively 
•Driving license  
Duties: 
•Support most aspects of the operations of the 
company and work to the highest levels to ensure 
the company’s standards are maintained  
at all times 

•Handle customer inquiries and booking requests 
by telephone or email and liaising with travel 
agents and industry partners 
•Provide information and travel arrangements  
and promote services to clients prior to arrival 
•Co-ordination of services provided by third parties 
•Meeting clients upon arrival 
•Continuous research to improve ground and third 
party services and to enhance industry knowledge 
•Driving guest satisfaction by ensuring 
consistently excellent levels of customer service 
•Performing administrative activities and day to 
day tasks such as maintaining information and 
processing paperwork 
•Accurately record key sales and customer 
information in databases 
•Participate in a weekend duty cover roster 
•Loading villas, descriptions and other web 
content and images 
•Assisting in the execution of the company’s CRM 
•Summer time to travel in islands for operations  
Send your CV to the following e-mail:  
vp@thegreekvillas.com

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

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ξενοδοχεία  
4 και 5 αστέρων 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων

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

άιΣΘηΤιΚοι
Η φαρμακευτική εταιρία ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ενδιαφέ- 
ρεται να προσλάβει:

Αισθητικό - (Κωδ. PROM)

Για προώθηση καλλυντικών προϊόντων με έδρα 
Αθήνα.  
Περιγραφή θέσης: 
•Προώθηση καλλυντικών προϊόντων επιλεκτικής 
διανομής σε δίκτυο φαρμακείων και καταστημάτων 
καλλυντικών σε Αθήνα και επαρχία.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πώληση καλλυντικών προϊόντων 
•Δυνατότητα μετακίνησης εντός και εκτός Αττικής 
•Κατοχή διπλώματος αυτοκινήτου 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση  
στην επικοινωνία  
Θα συνεκτιμηθούν: 
•Σπουδές αισθητικής 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
Παρέχονται: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Εκπαίδευση 
•Bonus

Αποστολή βιογραφικών με επισύναψη πρόσφατης 
φωτογραφίας ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. στο e-mail: otc_
trademarketing@petsiavas.gr ή ταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 21 - 14564 Κ. Κηφισιά.

ΚάΘάριοΤηΤά
Zητούνται άμεσα για Αγγλία. Η εταιρεία MD STUDIES 
& RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων αγ-
γλικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο 
του recruiting, ζητά άτομα για μόνιμη εργασία ως:

Προσωπικό για Υπηρεσίες Καθαριότητας 
(σε Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Γηροκομία)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον  
σε επίπεδο B1 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα 
•Ευελιξία  
Προφίλ θέσης: 
•Μόνιμη εργασία 
•Μισθός βάσει αγγλικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή Europass/αρχείο 
Word/ με φωτογραφία, στην Αγγλική γλώσσα στο e-mail: 
info@md-hellas.gr, επικοινωνία: +30 2810 330009.
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Διοικητικά & επιτελικά  
Στελέχη επιχειρήσεων
Η WELLNESSNOW που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας-ευεξίας-διατροφής, στο πλαί-
σιο ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεών ζητά άτομα 
σοβαρά και δυναμικά για εμπορικό τμήμα-τμήμα 
οργάνωσης-διοίκησης συνεργατών. Ανεξάρτητη 
συνεργασία. E-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 
6932 309100, 6986 219045.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων Διβάνη ζητά Υποδιευθυ-
ντή – Duty Manager με εμπειρία, προϋπηρεσία και 
γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@divanicaravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθύντρια από όμιλο εταιριών, με γνώ-
σεις αντικειμένου και διοικητικές ικανότητες, για 
δημιουργία και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας υγείας. 
Παρέχονται: μισθός, extra prim. Τηλ: 211 9901301.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για εξειδικευμένες πωλήσεις 
και διοίκηση, με γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και πτυχίο 
Ανώτερης σχολής. Παρέχονται: ειδική πιστοποίηση, 
εκπαίδευση και ομαδική ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: iwant2helpnet@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ Resorts ξενοδοχείων στην Ελλάδα ζητά για 
την περίοδο 2016, Στελέχη των παρακάτω ειδικοτή-
των: Διευθυντές, F&B, Maitres, Chefs. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.hotelresources@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση στην Oxford 
Company, φοιτητής /τρια ως Marketing Trainee 
ΤΕΙ τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, διαφήμισης 
ή marketing. Καλή γνώση Αγγλικών-καλή γνώση 
microsoft office. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
oxfordcompany.gr.

Η ΕΞΥΠΠ ΒΙΟSAFETY A.E. ζητά να προσλάβει 
Εμπορικό (Account Manager) με εμπειρία στο χώρο 
της παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail 
info@biosafety.gr, fax: 210 9220326.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία τροφίμων αναζητεί Υπεύθυνο / 
Μanager εξαγωγών. Προϋπόθεση η ανάλογη προ-
ϋπηρεσία καθώς και η άριστη χρήση της Αγγλικής. 
Ικανοποιητικός μισθός και παροχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: exportsmanager1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού κατα-
στημάτων λιανικής, από εμπορική εταιρία γυναικείας 
ένδυσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: cvretailcv@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Διευθυντικά Στελέχη για τη 
θέση CFO-HR. Γνώσεις οικονομικών και marketing 
θα ληφθούν υπόψιν. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: editor.karamanlis@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητά άμεσα 
απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ, για τη θέση του Υπευθύνου 
Εξαγωγών (Export Manager). Προϋπηρεσία 3 
ετών, Η/Υ και ξένες γλώσσες. Βιογραφικά στο 
e-mail: desajovi@gmail.com.

γραμματείς - υπάλληλοι  
γραφείου & υποδοχής
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στο Πέραμα 
ψάχνει Υπάλληλο Γραφείου νέα, με γνώσεις Η/Υ, 
λογιστικής και Αγγλικών επιπέδου proficiency. 
Απαραίτητο το δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ahilios.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από νεοσύστατη εισαγωγική 
εταιρία, για στελέχωση Γραμματείας, Ρεσεψιόν - 
τηλεοπτικών spot. Ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, ευέλικτα 
πρωινά ή απογευματινά. Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 
211 4802035.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για το εμπορικό τμήμα, 
απόφοιτος ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ, με Αγγλικά, ΕCDL expert, 
ελάχιστη εμπειρία 3 χρόνια, εξωστρεφής χαρακτήρας, 
ομαδικό πνεύμα. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: foreverresults@flp.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου κάτοχος διπλώματος 
οδήγησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
άριστος χρήστης MS office. Προϋπηρεσία σε σύνταξη 
διαγωνισμών δημοσίου θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@fmsfms.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwomen, Barman, άτομο για υποδο-
χή - πόρτα και Σερβιτόρος, από γνωστό club στο 
Μπουρνάζι. Τηλ: 6946 269438.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Μασέζ πεπειραμένη για αλυ-
σίδα κομμωτηρίων, να εκτελεί χρέη Ρεσεψιονίστ. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη, περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 
6977 216684.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με γνώση Η/Υ 
για δημιουργία και αποστολή newsletters, σχεδια-
σμό - ενημέρωση ιστοσελίδας και επικοινωνία με 
πελάτες. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: sikiotiscas@yahoo.com, τηλ: 6977 079426.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέα Γραμματέα Υποδοχής, εμφα-
νίσιμη με άνεση επικοινωνίας. Βιογραφικά Κ.Θ.5 
με φωτογραφία στο e-mail: athenspromotion@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία γραφείου, μόνιμη 
απασχόληση από γνωστή εταιρία. Υψηλός μισθός, 

ασφάλεια και προοπτική εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv4twin@gmail.com, τηλ: 210 3221110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Γραμματεία-Υποδοχή από 
εταιρία τηλεπικοινωνιών. Προφίλ: απόφοιτος AEI, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών-ιδανικά σε δια-
φημιστική εταιρία, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές 
και οργανωτικές δεξιότητες-άριστη γνώση MS 
Office (word-excel-outlook-PPT)-άριστη γνώση 
της Αγγλικής. Τηλ: 6987 018003.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Γραμματεία Manager 
με άνεση στην επικοινωνία, γνώση H/Y, Aγγλικά, 
δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: stella.iliopoulou@yahoo.com.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται νέος/α Υπάλληλος 
Γραφείου Κίνησης, για τη στελέχωση του γραφείου 
με ημιαπασχόληση και με προοπτική εξέλιξης. Απα-
ραίτητα προσόντα χειρισμός Η/Υ-βασικές γνώσεις 
λογιστικής. Επιθυμητή η γνώση WEB.Ε-mail: info@
materia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από συμβολαιογράφο έμπειρη Γραμ-
ματέας, συνταξιούχος για καθημερινή τετράωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6977 654780.

ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητείται άτομο με 
προϋπηρεσία στην προετοιμασία φακέλων ΕΣΠΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: fotlazarou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας ευπαρουσίαστη χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις, με δυνατότητα ταξι-
διών, για 4ωρη απασχόληση με bonus. Επιθυμητή 
η γνώση ξένων γλωσσών και Η/Υ (όχι απαραίτητη). 
Bιογραφικά στο e-mail: tlatsis77@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματεία σε ασφαλιστικό γρα-
φείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητες 
γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 6932 272351, 2310 531650, 
ώρες επικοινωνίας: 17:00-20:00.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΕΤΑΙΡΙΑ ασφαλιστικών προϊόντων ζητά άτομα για 
δημόσιες σχέσεις. Μίσθωμα για κάλυψη εξόδων και 
σύμβαση συνεργασίας, με έδρα τον Άλιμο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@inlego.gr, τηλ: 210 9754008.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση στην Oxford 
Company, φοιτητής /τρια ως Marketing Trainee 
ΤΕΙ τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, διαφήμισης 
ή marketing. Καλή γνώση Αγγλικών-καλή γνώση 
microsoft office. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
oxfordcompany.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια ανάπτυξης του τμήματος online 
marketing ζητά νέο /α Digital Marketing Manager με 
προϋπηρεσία σε campaigns, σε e-mail marketing, 
με google adwords certification. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@topvision.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικού προγράμματος, στο χώρο της 
διαφήμισης. Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα του marketing. Βιογραφικά στο 
e-mail: boubaris.george@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Sales Manager για πρό-
σληψη σε εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών-βασικών γνώσεων Η/Υ. Αρμο-
διότητες σχετικά με social networks, marketing-
υποστήριξη πελατών-διαχείριση παραγγελιών-πώ-
ληση προϊόντων. Δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@innoview.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ F.L.P στο χώρο marketing/πωλήσεων 
ζητά άτομα για στηριζόμενη συνεργασία, για τον 
τομέα προώθησης/πωλήσεων και ανάπτυξη δικτύου. 
Απαραίτητα: επικοινωνιακές ικανότητες-ηγετικές-
οργανωτικές δεξιότητες- δυνατή προσωπικότη-
τα-ομαδικό πνεύμα-διδάξιμα. Απολαβές: άμεσο-
αναπτυσσόμενο εισόδημα-υψηλά bonus-έξτρα 
bonus(αυτοκινήτου-ταξίδια)-πλήρη-δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για δημόσιες σχέσεις από 
γραφείο μουσικών εκδηλώσεων. Ελεύθερο ωρά-
ριο και αμοιβή ικανοποιητική. sotiriakarathanasi@
gmail.com.

λογιστές - υπάλληλοι  
λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
Η ENERGIERS AE στη Θεσσαλονίκη αναζητά Λογι-
στή/τρια για το τμήμα εξαγωγών, με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
γνώσεις γενικής λογιστικής-διεθνούς εμπορίας, 
άριστη γνώση Plexis/ERP-Αγγλικών-3-5 χρόνια 
προϋπηρεσία. E-mail: frontdesk@energiers.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα 
από που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
maria@eurologistic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια για λογιστικό γραφείο 
στην Αθήνα - Αμπελόκηποι. Απαραίτητα προσόντα: 
πολυετής εμπειρία σε λογιστικό γραφείο, άριστη 
γνώση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και άριστη γνώση 
μισθοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ανώνυμη εμπορική 
εταιρία με γνώσεις λογιστικής, αποθήκης, εργατι-
κών και ασφαλιστικών θεμάτων. Προϋπηρεσία 3 
έτη-πλήρες ωράριο-μισθός αναλόγως προσόντων, 
επιθυμητή γνώση προγράμματος ERP Singular 
Logic. E-mail: career@pennie.gr.

H MEGA BROKERS ζητά Μηχανογράφο - Προ-
γραμματιστή, με γνώσεις σε εργαλεία Microsoft 
(visual studio 6,2010 και 2012) και microsoft 
SQL 2008-2012. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άντρες). Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, 
με εμπειρία σε τήρηση Γ’ κατηγορίας βιβλίων, 
άριστη γνώση excel και πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, με 
εμπειρία μηχανογραφημένου λογιστηρίου ΑΕ-άριστη 
γνώση excel καταχώρησης-ανάλυσης στατιστικών-
εμπειρία εκτέλεσης προϋπολογισμών-δαπανών-
ταμειακών ροών-σύνταξη αναφορών-απεικόνισης 
πορείας της εταιρίας προς τη διοίκηση-εκπλήρωση 
προθεσμιών-πλάνων-υποστήριξη λειτουργίας λο-
γιστηρίου-πολύ καλή γνώση Αγγλικών. E-mail: 
pzafiropoulossa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, 
τουλάχιστον 2ετή εμπειρία μηχανογραφημένου 
λογιστηρίου ΑΕ-άριστη γνώση excel καταχώρη-
σης-ανάλυσης στατιστικών-εμπειρία εκτέλεσης 
προϋπολογισμών-δαπανών-ταμειακών ροών-σύ-
νταξη αναφορών-απεικόνισης πορείας της εταιρίας 
προς τη διοίκηση-εκπλήρωση προθεσμιών-πλά-
νων-υποστήριξη λειτουργίας λογιστηρίου-επι-
κοινωνιακή-μεθοδική-οργανωτική-καλή γνώση 
Αγγλικών. E-mail: info@golfpark.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται νέος/α Υπάλληλος 
Γραφείου Κίνησης, για τη στελέχωση του γραφείου 
με ημιαπασχόληση και με προοπτική εξέλιξης. Απα-
ραίτητα προσόντα χειρισμός Η/Υ-βασικές γνώσεις 
λογιστικής. Επιθυμητή η γνώση WEB.Ε-mail: info@
materia.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ στο Κορωπί ζητά Λογιστή Α΄ τάξης με 
5 έτη προϋπηρεσία ΣΕ Α.Ε, με πολύ καλή γνώση 
excel-βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Χρήση ERP όραμα-
προϋπηρεσία σε εκδοτική εμπειρία θα θεωρηθούν 
προσόν. Ε-mail: .hr@compupress.gr, κωδ: FIN0915.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εισαγωγική εμπορική 
Α.Ε στο Μενίδι για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία πέντε ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrcv.company@gmail.com.

οικονομικά Στελέχη -  
ελεγκτές - φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστες γνώσεις Αγγλικών, 
Οικονομικών, Λογιστικών και Τραπεζικών, εργα-
τικός για σταθερή εργασία σε εταιρία συμβούλων. 
Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
απαραίτητα στο e-mail: info@boardsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ τάξης, από 
ανώνυμη εταιρία λογιστικών υπηρεσιών στο κέντρο 
της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio37@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής για το μάθη-
μα ΑΕΠΠ και Οικονομολόγος για το μάθημα ΑΟΘ 
σε φροντιστήριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
frontmek@gmail.com.

Χρηματοοικονομικά -  
άσφαλιστικά - Real Estate
ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει Κτηματομεσίτες 
με προϋπηρεσία. Παρέχονται: 12ωρη γραμματειακή 
υποστήριξη-εξασφαλισμένο πελατολόγιο ζητήσεων-
σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα. Καλύπτονται: 
έξοδα κίνησης-υψηλές αμοιβές πωλήσεων. Τηλ: 
6989 401945.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ πωλήσεων της Interamerican αναζητά 
Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους, για στελέχωση 
τμήματος πωλήσεων χρηματοοικονομικών-ασφαλι-
στικών προϊόντων. Παρέχονται: πλήρης εκπαίδευση 
(θεωρητική-πρακτική), πλάνο χρηματοδότησης, 
bonus, συνεχής εξέλιξη καριέρας. Bιογραφικά 
στο e-mail: chavianidis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστες γνώσεις Αγγλικών, 
Οικονομικών, Λογιστικών και Τραπεζικών, εργα-
τικός για σταθερή εργασία σε εταιρία συμβούλων. 
Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
απαραίτητα στο e-mail: info@boardsa.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Ασφαλιστικό Σύμβουλο με έμ-
μισθη σχέση (μισθός-Ι.Κ.Α.), για εξυπηρέτηση 
χαρτοφυλακίου. Ενεργή άδεια ασφαλιστικού 
συμβούλου-τριετή, τουλάχιστον προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: vmountakis@gmail.com, 
fax: 2130 250073, τηλ: 6944 914133, Υπεύθυνος: 
κoς Μουντάκης Βασίλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες για στελέχωση 
γραφείου πωλήσεων της Interamerican. Παρέχονται: 

ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική ασφάλιση 
υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, προετοιμασία 
απόκτησης επαγγελματικής άδειας. Βιογραφικά 
στο e-mail: kostikas@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για συνερ-
γασία με συνεταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.skourtas@globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ασφαλιστικό γραφείο Συνεργάτες, 
για την εξυπηρέτηση του υπάρχοντος πελατολο-
γίου. Βιογραφικά στο e-mail: medusaservice@
gmail.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά δύο νέες με άδεια 
Ασφαλιστικού Συμβούλου, για εξυπηρέτηση πε-
λατών του καταστήματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@ciba.gr.

ΖΗΤEΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Ακινήτων από μεγάλη 
κατασκευαστική εταιρία, με τουλάχιστον 3ετή εμπει-
ρία, κάτοχος αυτοκινήτου, γνώση Η/Υ, Αγγλικών 
τουλάχιστον επιπέδου lower. Συστάσεις απαραίτητες. 
Παρέχονται: μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: i.segkou@gmail.com.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ τραπεζική ασφαλιστική εταιρία, 
για τη στελέχωση του γραφείου της στην Πάτρα, 
ζητά δύο Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους. Επι-
θυμητή εμπειρία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: n.career3@gmail.com, τηλ: 6938 255286, 
κα Υψηλάντη Ιωάννα.

Τεχνικοί και Μηχανικοί η/υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος - Τεχνικός Η/Υ με τεχνικές 
γνώσεις Η/Υ, προϋπηρεσία 5 ετών σε κατάστημα 
στην Τρίπολη. Βιογραφικά στο e-mail: epc.tripolis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Technician and Presales. Απαραίτητα 
προσόντα: σπουδές στην Πληροφορική-άριστες 
γνώσεις προϊόντων πληροφορικής-γνώσεις δικτύ-
ων, windows-outlook-windows server-δυνατότητα 
presales στα προϊόντα Lenovo-γνώσεις γραφικού 
σχεδιασμού (NewsLetter) και web-εργασιακή εμπει-
ρία στον τομέα ΙΤ. E-mail: cv@lenovoexclusive.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρά Ηλεκτρονικός Η/Υ με εμπειρία σε 
πλακέτες, κολλήσεις, reballing και reflow. Επιθυμητή 
η γνώση επιδιόρθωσης ηλεκτρονικών Η/Υ και η 
εμπειρία πάνω σε αυτούς. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη, ζητά Τεχνικό Laptop, με γνώσεις Reballing και 
Reflowing. Μισθός ικανοποιητικός. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@pcrama.gr.

προγραμματιστές - άναλυτές - 
άνάπτυξη εφαρμογών Web
H MEGA BROKERS ζητά Μηχανογράφο - Προ-
γραμματιστή, με γνώσεις σε εργαλεία Microsoft 
(visual studio 6,2010 και 2012) και microsoft SQL 
2008-2012. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις (για τους άντρες). Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer για ανάπτυξη desktop 
εφαρμογών. Bιογραφικά στο e-mail: paranic@
inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για πλήρη απασχόληση 
με εξειδίκευση και εμπειρία πάνω στην PHP. Θα 
προτιμηθεί άτομο που έχει δημιουργήσει e-shop. 
Το άτομο πρέπει να είναι έμπιστο και εχέμυθο. Τηλ: 
6976 159511.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
ζητείται νέα Πληροφορικός, με γνώσεις γενικής 
πληροφορικής (διαχείριση συστημάτων, διαχείριση 
CMS, photoshop, άριστη γνώση office) για διοικητική 
θέση απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: hrk.
education@gmail.com, (φωτογραφία επιθυμητή).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ για δημιουργία και αποστολή newsletters, 
σχεδιασμό - ενημέρωση ιστοσελίδας και επι-
κοινωνία με πελάτες. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: sikiotiscas@yahoo.com, 
τηλ: 6977 079426.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία με έδρα την Κρήτη ζητά 
άτομο με εμπειρία σε SEO & Web Design / Marketing, 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
theisland@theislandhotel.eu.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέους 
Προγραμματιστές απόφοιτους σχολής Προγραμ-
ματιστών, με εμπειρία στην επεξεργασία video, 
photoshop, social media, internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: ΠΡ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers με άριστες γνώσεις 
PHP-HTML-CSS-MySQL-Javascript-jQuery-
front-rear-photoshop-παραμετροποιήσεις CMS 
(joomla-wordpress-opencard-csvcard-majento 
κλπ) έμπειροι σε κατασκευές portals-aggregators 
άμεσης ανταπόκρισης σε web-κινητά. Δυνατότητες 
καριέρας. Βιογραφικά με πλήρες portfolio στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, Θέση: CMS-1sk.

γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
Μηχανολογικού σχεδίου (autocad, inventor) και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Bιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ξυλείας ζητά άτομο 
για το τμήμα του σχεδιασμού. Προτιμάται πτυχίο 
Τεχνολόγου ξύλου-σχεδιασμού επίπλου - βιομη-
χανικού Σχεδιαστή. Απαραίτητες γνώσεις ξένων 
γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: cv@pafos.gr.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλος /α για hip - hop, R&B 
regaeton, από σχολή χορού στα Άνω Πατήσια. 
Τηλ: 210 2237207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια και Σχεδιάστρια με γνώσεις 
συστήματος cad, από βιοτεχνία παιδικών ρούχων 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2797456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής /τρια ρούχων (Βοηθός), για full 
time από εταιρία αντρικού ρούχου στον Κεραμεικό. 
Προσόντα: καλή γνώση illustrator, photoshop, Αγ-
γλικών, 3+ χρόνια εμπειρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikolaouepe@hotmail.com, τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρμονίστας που να τραγουδάει και άτομο 
για μπουζούκι, από μεζεδοπωλείο στο Πέραμα, για 
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μεσημέρι. Τηλ: 210 
4410941, 6976 686107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηχολήπτης έμπειρος με γνώσεις PA από 
εταιρία οργάνωσης εκδηλώσεων. Απαραίτητο δί-
πλωμα οδήγησης, κατά προτίμηση κάτοχος AΠΥ. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@berco.gr, τηλ: 210 
6105255, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00, Δευ-
τέρα - Παρασκευή.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Λογότυπο Κιλκίς Τυπογραφείο Γρ. 
Τέχνες ζητά νέο με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, ως Βοηθό Τυπογράφου με ανάλογη 
εμπειρία. Περιοχή Κιλκίς. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@logotipo.gr, τηλ: 2341 075375, κoς Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τηλεοπτικές συνεργασίες και 
παραγωγές. Τηλ: 6975 060292, κα Λία, ώρες 
επικοινωνίας: γραφείου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε έντυπο εφημερίδας 
με γνώση γραφιστικής, σελιδοποίησης, επικοινω-
νίας - προώθησης - διαφήμισης και ενημέρωσης. 
Πρόσφατη αποδεδειγμένη ενασχόληση αντικειμένου. 
Βιογραφικά στο e-mail: m-e-e@hotmail.com, τηλ: 
210 8696000, 211 1096100.

Call Center - εξυπηρέτηση  
πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτομα επικοινωνιακά για call center 
για άμεση πρόσληψη στο Χαλάνδρι Αττικής κοντά στο 
μετρό, με γνώσεις Η/Υ. Ωράρια: 4ωρα, 6ωρα 8ωρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: foreverresults@flp.com.

TO PENNIE.GR αναζητά άτομα για διαχείριση, συλ-
λογή και εκτέλεση παραγγελιών του ηλεκτρονικού 
καταστήματος και τηλεφωνικού κέντρου. Η θέση 
περιλαμβάνει αρμοδιότητες client service and after 
sales. E-mail με φωτογραφία: carrer@pennie.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες /τες στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκης από τηλεφωνικό κέντρο, για  προώθηση  
υπηρεσιών  τηλεφωνίας-internet-συνδρομητικής τη-
λεόρασης. Πρωινή ωράριο 10:00-14:00 ή απογευμα-
τινή απασχόληση (17:00-21:00). Απαραίτητα: εμπει-
ρία σε ανάλογη θέση-ευχέρεια λόγου-καλή επικοι-
νωνία. Ασφάλιση-προμήθεια-bonus-συνεχής εκ-
παίδευση-δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: infolinecall@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη διαχείριση εισερχόμε-
νων-εξερχόμενων κλήσεων-εξυπηρέτηση πελατών, 
γνώση του microsoft office καλή γνώση Aγγλικών-
πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ-ευχέρεια στην επι-
κοινωνία. Εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών-πρωινή 
απασχόληση (4ωρο-5ωρο-6ωρο)-απογευματινή 
απασχόληση (4ωρο). E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για τηλεφωνικές πω-
λήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Απαραί-
τητα προσόντα: εμπειρία στην τηλεφωνική πώληση. 
Προσφέρονται: σταθερός μισθός-ασφάλιση-bonus 
υψηλής απόδοσης. E-mail: cv@cimex.gr, τηλ: 2311 
239500, fax: 2310 517900.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες για μόνιμη απασχό-
ληση στο τηλεφωνικό κέντρο της Divico Security, για 
εργασία σε βάρδιες. Επιθυμητά προσόντα: ανάλογη 
εργασιακή εμπειρία. E-mail: careers@divico.gr, τηλ: 
2610 461900, κα Ιωάννα Ντομάρη.

Η TALIS S.A για λογαριασμό πελάτη, ζητά Yπάλληλο 
για απογευματινή 4ωρη απασχόληση σε τηλεφωνικό 
κέντρο και βοηθητικές εργασίες. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@talis.gr, κωδ: GramJR.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
αναζητά Εκπρόσωπους Διαχείρισης Πελατών, για 

Μικρές άγγελίες εργασίας



Quality Assurance Engineer 
(QAE –1509) - Athens

Description: At Qualco we make software and offer high value business services for the credit & debt 
management industry. With offices in Athens, UK and France, we serve over 70 clients in more than 
11 countries and we keep growing.

We are looking for a Senior Quality Assurance Engineer to join our QA team, who is integrated within 
the development, and ensure that we deliver strong and reliable solutions to our clients.

Join our QA team and: 
•Ensure business requirements testability by reviewing specifications, technical design and impact 
analysis documents; 
•Prepare Effort estimations/ test plans/detailed test cases and execute test cases to verify system 
meets customer expectations; 
•Record defects and re-test when resolved; 
•Analyze, report and communicate test results for product releases; 
•Communicate own progress and escalate issues in a timely manner; 
•Produce and maintain training materials (manuals and presentations); 
•Support customer user acceptance testing (Issues tracking, resolution and re-testing) and 
•Contribute to our on time/on budget/on quality success story!  
Requirements: 
•We welcome self-motivated, detail oriented and enthusiastic testers, passionate about quality, 
thus focused to deadlines and customers.  
To be considered you should also: 
•Have a relevant B.Sc./B.A. degree, 
•Minimum of 3 years of experience in quality assurance 
•Demonstrated experience with black box testing techniques. 
•Have the ability to effectively prioritize and execute tasks in a high pressure environment, 
•Desire to grow in areas of expertise as needed by the evolving needs and goals of the company 
•Possess a firm command of both the Greek and English language (oral and written) and 
•Have a work experience in HP quality center (or you are very willing to gain)  
It would be also nice if you had: 
•Previous work experience in banking sector; 
•ISEB/ISTQB certification for software testing; 
•SQL knowledge; 
•Test automation through QTP  
Benefits: 
On top of challenging work and a competitive salary, we are offering: 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free coffee and beverages 
•Educational expenses for courses, certifications or books

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

If you are willing to become part of our team of professionals and make a difference, please send 
a detailed CV to the following link: https://goo.gl/mBw907 including the job code in the subject line.

Φαρμακοποιοί για Ηνωμένο Βασίλειο
Η JOBSALLOVER.EU εταιρεία 
επιλογής προσωπικού ιατρο-
φαρμακευτικών επαγγελμάτων, 
συνεργάζεται με ορισμένους από 
τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς 
φαρμακευτικούς οργανισμούς και 
επιλέγει προσωπικό για θέσεις 
εργασίας σε αυτούς.

Προσφέρουμε: 
•Κάλυψη του κόστους των  
εισιτηρίων για τη συνέντευξη 
στο Ηνωμένο Βασίλειο 
•Μισθούς που ξεκινούν  
από 30,000 ευρώ 
•Βοήθεια για την εγγραφή  
στο Βρετανικό σύλλογο  
φαρμακοποιών (RPSGB) 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
μετοίκησης 
•Κενές θέσεις σε όλο  

το Ηνωμένο Βασίλειο 
•Σύγχρονα φαρμακεία 
•Προγράμματα εκπαίδευσης

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

Οι υποψήφιοι πρέπει να μιλούν 
καλά αγγλικά και να έχουν πτυχίο 

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

Επικοινωνήστε μαζί μας για 
μία συνέντευξη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: τηλ. 2313 032690, 
e-mail: zozis@jobsallover.eu, 
υπόψιν Κου Βασίλη Ζώζη.

Η SABOS.A. ηγέτιδα βιομηχανία στο χώρο της κεραμοποιίας παγκοσμίως και στο χώρο των βιομηχανικών 
αυτοματισμών στην Ελλάδα, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων 
και έργων της, ζητά να προσλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων - Ν. Ευβοίας
Στους τομείς των βιομηχανικών 
αυτοματισμών και των περιβαλ-
λοντικών έργων.  
Αντικείμενο εργασίας: 
•Reporting στο γενικό διευθυντή 
πωλήσεων 
•Σύνταξη ετήσιου budget  
πωλήσεων και στόχων και  
μηνιαία παρακολούθησή τους 
•Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση 
υφισταμένων δομών και  
διαδικασιών σε συνεργασία  
με τη διοίκηση της εταιρίας 
•Περαιτέρω ανάπτυξη  
των πωλήσεων στην Ελλάδα και  
το εξωτερικό με ταυτόχρονη 
οργάνωση των ομάδων  
πωλήσεων 
•Οργάνωση και ανάπτυξη  
του δικτύου πωλήσεων  
στην Ελλάδα και το εξωτερικό  

•Ατομική αξιολόγηση απόδοσης 
πωλητών βάση ποσοτικών και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών 
•Διαπραγμάτευση πωλήσεων 
τεχνικών έργων 
•Ανάπτυξη στρατηγικών  
συνεργασιών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ  
μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος θα  
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Επιθυμητή τουλάχιστον 10ετής 
προϋπηρεσία σε κατασκευαστική 
εταιρία ή σε ελληνική βιομηχανία. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
διοίκηση ομάδας πωλητών. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.  
•Γνώση δεύτερης ξένης  

γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν. 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
στο εξωτερικό. 
•Ικανότητα διαχείρισης  
προτεραιοτήτων. 
•Ευελιξία και ικανότητα  
εργασίας υπό πίεση. 
•Πρωτοβουλία και ικανότητα 
εργασίας σε ένα απαιτητικό 
περιβάλλον.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών 
•Δυνατότητα εξέλιξης  
•Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να υποβάλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
DTsokos@sabo.gr

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Suites στη Μύκονο ζητά να προσλάβει για εργασία:

Φωτογράφο για Watersports
Προσφέρονται: 

•Ικανοποιητικές αποδοχές 

Φωτογραφία απαραίτητη.  
Αποστολή βιογραφικών  

στο e-mail:  

eliasuites@hotmail.com

H Optimal HR Group, για λογαριασμό ελληνική βιομηχανίας, αναζητά να προσλάβει:

Commercial Financial Analyst
Αρμοδιότητες: 
•Παρακολούθηση τις αποδοτικότητας εξόδων 
που αφορούν στην αποθήκευση και διανομή 
•Μέτρηση της αποδοτικότητας των ιδίων και 
ξένων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί  
ο όμιλος 
•Παρακολούθηση και έλεγχος των εξόδων  
διαφήμισης και προώθησης ανά brand και πελάτη 
•Ανάλυση και αξιολόγηση ερευνών αγοράς  
υπό το πρίσμα της οικονομικής διεύθυνσης 
•Διεκπεραίωση ad hoc έργων ανάλογα  
με τις ανάγκες της διεύθυνσης 
•Ανάλυση αποκλίσεων (παροχές, customer mix 
και product mix) actual Vs BDG Vs LY 
•Παρακολούθηση εξέλιξης των πωλήσεων  
στη σύνθεσή τους (mix) ανά brand και πελάτη 
•Παρακολούθηση και έλεγχος της εμπορικής 
πολιτικής εκπτώσεων, παροχών και επιστροφών 
•Μέτρηση της αποδοτικότητας των παροχών  
της εμπορική πολιτικής ανά κανάλι και πελάτη 
•Έλεγχος ορθής απεικόνισης των εμπορικών 
συμφωνιών στο P&L 
•Διαμόρφωση YTG πωλήσεων  
(μέσω του forecast) 
•Κατάρτιση αλλαγών εμπορικής πολιτικής  
για βελτιστοποίηση των πωλήσεων 
•BPC key user  
Παρακολούθηση και ανάλυση στοιχείων  
πωλήσεων: 
•Αντιπροσώπων 
•Παρακαταθηκών 
•Θυγατρικών – συνδεδεμένων 
•Εξαγωγών 
•Συμμετοχή στην κατάρτιση αποτελεσμάτων  

καθώς και 3μηνιαίου ισολογισμού βάσει IFRS 
Προϋπολογισμός: 
1. Εποπτεία στην προετοιμασία και σύνταξη  
του προϋπολογισμού πωλήσεων 
2. Συντονισμός των αρμοδίων τμημάτων 
(marketing και πωλήσεις) και ανάλυση σύνταξης 
forecast 
3. Επίλυση τεχνικών θεμάτων  
(συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες) 
4. BPC & BW key user 
5. Reconciliation marketing και πωλήσεων 
6. Αναλύσεις σε επίπεδο παροχών, customer mix 
και product mix 
7. Συγκρίσεις με actual και προηγούμενο budget 
(σε περίπτωση revision) και εκπόνηση μελέτης 
achievement rate και risk opportunities  
Προσόντα: 
•Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι 
απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής/λογιστικής/ 
χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης και προϋπηρε-
σία 6-8 έτη σε ανάλογη θέση σε εμπορική εταιρία 
(FMCG/ λιανικό εμπόριο), βιομηχανία/διανομή 
•Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
& SAP 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ικανότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης 
έργου και εστίασης στην ολοκλήρωσή του 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε πολλά  
& διαφορετικά θέματα ταυτόχρονα 
•Προγραμματισμός και προτεραιότητες σύμφωνα 
με τις ανάγκες των τμημάτων  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/lK5TBN

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.: Η εταιρεία μας, μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στέλεχος περιφερειακής ανάπτυξης 
για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη.

Στέλεχος Περιφερειακής Ανάπτυξης  
(κωδ. Π.Α.Θ)

Έμπειροι/ες Πωλητές /τριες 
στην Περιοχή Κηφισού (River West)

Αρμοδιότητες: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Συντήρηση καταστήματος  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ομαδικότητα 
•Ευχάριστη και δυναμική  

προσωπικότητα 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Αγγλικά 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία στο χώρο  
της ένδυσης τουλάχιστον 5 έτη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλλουν τα βιογραφικά 
τους, αναφέροντας αν  
ενδιαφέρονται για πλήρη 
ή μερική απασχόληση στο 
e-mail: riverwest@edward.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διοίκηση και 
διαχείριση έργων περιφερειακής ανάπτυξης. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ευρωπαϊκά, 
διακρατικά διαπεριφερειακά έργα. 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος Μ.Β.Α., Msc. 

•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Δίπλωμα οδήγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα στην ακόλουθη διεύθυνση 
(θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια): Kaplanis@noisisdev.
gr. NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Για τη Θεσσαλονί-
κη: Κανελλοπούλου 15, Κηφισιά 54 248, fax: 2310 
434130. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη (απαραίτητη η 
αναγραφή του κωδικού θέσης: Π.Α.Θ.).
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το νεοσύστατο τμήμα της εταιρίας. Καλή γνώση 
Γερμανικών ή Ολλανδικών ή Γαλλικών ή Ιταλικών. 
Ε-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προϊστάμενοι για call center για 
άμεση πρόσληψη στη Μεταμόρφωση Αττικής-
δίπλα στον προαστιακό, από ΤΕΙ -ΑΕΙ, ECDL-3-5 
χρόνια προϋπηρεσία, από την πρώτη εταιρία στον 
κλάδο. Παρέχονται: μισθός-ΙΚΑ-bonus-εξαιρετικό 
περιβάλλον εργασίας. E-mail με φωτογραφία: 
foreverresults@flp.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για συνεργασία σε παραγωγές εκπο-
μπών tele marketing. Τηλ: 6975 060292, κα Λία, 
ώρες επικοινωνίας: γραφείου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα-επικοινωνιακά άτομα για 
τηλεπωλήσεις, με εμπειρία στις πωλήσεις μέσω 
τηλεφώνου. Επαγγελματισμός-ευχέρεια λόγου-επί-
τευξη στόχων. Σταθερός μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ και 
ποσοστά bonus επί των πωλήσεων. 4ωρη-8ωρη 
εργασία-ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 211 1096150.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια, για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου δημοσκοπήσεων. 
Πρωινή ημιαπασχόληση, αμοιβή με την ώρα και 
bonus ανάλογα με την απόδοση. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@ammonovis.com, τηλ: 211 4110523.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εσωτερική τηλεφωνική 
απασχόληση, με σταθερή αμοιβή. Τηλ: 210 9011255.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια Προάστια ζητά 
Yπάλληλο Γραφείου, για το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. Εσωτερική θέση, σταθερός μισθός. Τηλ: 
6948 668984.

προωθητές - Merchandisers - 
πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Εξωτερικοί από εμπορική 
εταιρία στους Αμπελόκηπους (Θεσσαλονίκης). 
Πενθήμερη απασχόληση, εκπαίδευση, προοπτικές 
εξέλιξης. Απαραίτητο μηχανάκι και δίπλωμα και 
μισθός συζητήσιμος. Τηλ: 2310 577387.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ εισαγωγική ηλεκτρονικού υλικού ζητά 
Εξωτερικό Πωλητή για ανάπτυξη πελατολογίου 
Αττικής, με δυνατότητα για ταξίδια. Παρέχονται: 
μισθός, bonus, αυτοκίνητο. Τηλ: 210 9409359, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-17:00.
ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνίας αναζητά νέα άτομα με όρεξη 
για δουλειά για κάλυψη θέσεων Εξωτερικού Πω-
λητή, οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν Εκπρόσωποι 
Προώθησης καρτοκινητής. Βιογραφικά στο e-mail: 
vf416mar@gmail.com, τηλ: 6942 657429, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-20:00.
ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και προώθησης ιστοσελίδων 
ζητάει Εξωτερικούς Πωλητές /τριες, για τη στε-
λέχωση του τμήματος marketing και πωλήσεων 
στη Θεσσαλονίκη. Ευκαιρία καριέρας. Βιογραφικά 
στα e-mail: cv@loginet.gr, apardalis@loginet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Υπάλληλος Γραφείου, για δια-
φήμιση και προώθηση μέσω διαδικτύου, γνώστης 
σε θέματα ομορφιάς. Βιογραφικά στο e-mail: info@
medichic.gr, τηλ: 6936 791818.
ΕΤΑΙΡΙΑ F.L.P στο χώρο marketing/πωλήσεων 
ζητά άτομα για στηριζόμενη συνεργασία, για τον 
τομέα προώθησης/πωλήσεων και ανάπτυξη δικτύου. 
Απαραίτητα: επικοινωνιακές ικανότητες-ηγετικές-
οργανωτικές δεξιότητες- δυνατή προσωπικότη-
τα-ομαδικό πνεύμα-διδάξιμα. Απολαβές: άμεσο-
αναπτυσσόμενο εισόδημα-υψηλά bonus-έξτρα 
bonus(αυτοκινήτου-ταξίδια)-πλήρη-δωρεάν 
εκπαίδευση. Τηλ: 6944 209831.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Εξωτερικός /η, πεπειραμέ-
νος /η, από εισαγωγική εταιρία ρούχων - παπουτσιών 
- τσαντών επώνυμων προϊόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 210 9229891.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Πλασιέ από εταιρία γυναι-
κείων ενδυμάτων, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@bestmanuel.gr, fax: 
210 2855203.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για προώθηση 
εταιρίας, που αναλαμβάνει την κάλυψη σπιτιού. Τηλ: 
6989 220081.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής μόνιμος κάτοικος Σαντορίνης, 
για προώθηση ηλεκτρολογικού υλικού και πίνακες 
ΧΤ ΜΤ, από εταιρία κατασκευής ηλεκτρικών πινά-
κων. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.viltaniotis@adm.net.gr, τηλ: 210 2461616.

Στελέχη λιανικής πώλησης - 
εμποροϋπάλληλοι
Η ENERGIERS AE αναζητά Υπεύθυνη Καταστή-
ματος για κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 χρόνια, γνώσεις 
Αγγλικών, Η/Υ, merchandising, ευχέρεια στην 
επικοινωνία-διοικητικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: frontdesk@energiers.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η με γνώσεις συστήματος 
παραγγελιοληψίας, πρόγνωσης ή παρόμοιο σύ-
στημα, για υποκατάστημα αλυσίδας ψητοπωλείου. 
Τηλ: 6946 794626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος Παιχνιδιών 
εντός πολυκαταστήματος Ε.Κ.Ε.Μ.Σ στο Βύρωνα. 
Απασχόληση 30 ώρες την εβδομάδα. Θα προτι-
μηθούν υποψήφιες από τις γύρω περιοχές. Τηλ: 
210 6232122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από φούρνο - ζαχαροπλα-
στείο στο Κουκάκι. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
πλήρης απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
9219730, 6949 862706.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης έμπειρος από κρεοπωλείο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8942000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service σε πρατήρια καυσίμων, 
για αντλίες - ταμείο. Βιογραφικά με ολόσωμη φω-
τογραφία στο e-mail: gasoilservice1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη για μερική και πλήρη 
απασχόληση, με κάρτα ανεργίας για video club 
στην Πετρούπολη και γύρω περιοχές. Τηλ: 210 
5017325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστημα με λευκά 
είδη - κουρτίνες στα Άνω Πατήσια ή Νέα Ιωνία. Θα 
προτιμηθούν άτομα με πείρα κοντά στις περιοχές 
των καταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
linohome.gr, τηλ: 210 2112612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια για κατάστημα με λευκά 
είδη-κουρτίνες στα Άνω Πατήσια ή Νέα Ιωνία. Θα 
προτιμηθούν άτομα με πείρα κοντά στις περιοχές 
των καταστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
linohome.gr, τηλ: 210 2112612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η για εξειδικευμένο κατά-
στημα αθλητικών στο κέντρο Αθήνας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας, 
οργανωτικός/ή με άριστη γνώση Αγγλικών-Η/Υ. 
Θα προτιμηθούν άτομα με αθλητική εμφάνιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: marypap@mzn.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Τσακίρης Μαλλάς αναζητά Υπεύθυνους 
για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Απαιτού-
νται: εμπειρία στο χώρο υποδημάτων, διαχείριση 
προσωπικού, αφοσίωση στην επίτευξη στόχων. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.katsigeras@hotmail.
gr, τηλ: 6955 066010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης πεπειραμένος για κρεοπω-
λείο στην περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6972 402665.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια σε αρτοποιείο, για 
απογευματινό ωράριο. Περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 
210 9568829.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από τουριστικό κατάστημα με-
ρικής ή πλήρης απασχόλησης. Τηλ: 210 3214271.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια σε κρεοπωλείο στο 
Παλαιό Ηράκλειο. Τηλ: 210 2845635.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα με τουριστι-
κά ρούχα, στη οδό Πανδρόσου στο Μοναστηράκι. 
Απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών. Τηλ: 210 
3220071, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με πείρα από κατάστημα 
ενδυμάτων, για πλήρη και μερική απασχόληση. 
Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 6937 164527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος έμπειρος από μανάβικο 
στο Γέρακα. Τηλ: 210 6615972, 6974 785112.

Στελέχη πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί πωλήσεων
ΑΠΟ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ζητείται Στέλεχος Πωλήσε-
ων. Απαραίτητα: γνώση της αγοράς, δυναμισμός, 
πείρα και ικανότητα επίτευξης στόχων. Παρέχονται: 
μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: gem.
nodell@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία κατά προτίμηση 
με τεχνικές γνώσεις στο γυαλί, αλουμίνιο και σε 
χώρους εστίασης. Απαραίτητα με μεταφορικό μέσο. 
Τηλ: 210 8031490, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ επιχείρηση ζητείται Πωλητής 
Τυριών, με καλή γνώση της αγοράς και της Αγγλικής 
γλώσσας. Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος και 
οδήγησης. Προσφέρονται: μισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: arakynthos@arakynthos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για εξειδικευμένες πωλήσεις 
και διοίκηση, με γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και πτυχίο 
Ανώτερης σχολής. Παρέχονται: ειδική πιστοποίηση, 
εκπαίδευση και ομαδική ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: iwant2helpnet@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι-δραστήριοι Συνεργάτες 
από ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο 
των πωλήσεων - marketing. Προμήθεια από 50 
ως 90%, ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση, 
εγγυημένη εξέλιξη καριέρας-εισοδήματος: Ε-mail: 
ksksformula2@gmail.com, τηλ: 306936 139706.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα την Αγία Παρασκευή 
ζητά Υπάλληλο για το τμήμα των πωλήσεων, με 
πολύ καλή γνώση Η/Υ (software, hardware) για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη η καλή γνώση 
Αγγλικών. E-mail: hr@pc1.gr.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ club ζητά Συνεργάτες για όλη την Ελ-
λάδα και Κύπρο. Παρέχονται: εκπαίδευση, πληρωμή 
αυθημερόν. Βιογραφικά στο e-mail: club31534@
gmal.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ενημερωτικό ραδιοφωνικό 
σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Στα βασικά της καθήκοντα 
θα είναι η ενασχόληση με το marketing - πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: ekanatsiou@synpa.gr, τηλ: 
2310 755440.

ΕΤΑΙΡΙΑ με πολυετή δράση στο χώρο ειδών κομμω-
τηρίου ζητά έμπειρο Πωλητή, για τη Βόρεια Ελλάδα 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
hp.komm@gmail.com.

ιατρικοί επισκέπτες -  
πωλητές υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ με οδοντιατρικά είδη ζητά Πωλητή /τρια 
στον τομέα των οδοντιατρικών, για εξωτερικές 
πωλήσεις. Παρέχονται: μισθός και bonus. Tηλ: 
210 5246886, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες - Πωλητές Υγείας, 
με μπλοκ παροχής υπηρεσιών (υψηλές προμήθειες), 
για προώθηση δερματοκαλλυντικών σε Δερματολό-
γους - φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@vyte.eu, τηλ: 210 8310993.

Η MEDISANA ζητά Πωλητή /τρια Παραϊατρικών 
Ειδών, για την περιοχή της Αττικής. Παρέχονται: 
ικανοποιητικός μισθός, bonus, ασφάλιση και εταιρικό 
αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο e-mail: mar-comm@
medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια εμφανίσιμη και επικοινωνιακή, 
με γνώσεις αισθητικής, να εργαστεί σε φαρμακείο 
για πώληση καλλυντικών. Πενθήμερο και 8ωρο. 
Τηλ: 210 9351024 - 074, 210 2715503.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια με δικό του 
ΙΧ για τα φαρμακεία των Νοτίων Προαστίων, από 
γνωστή εταιρία φυτικών προϊόντων. Μισθός, bonus, 
έξοδα κίνησης. Απαραίτητη εμπειρία στις πωλήσεις. 
Τηλ: 210 8327416.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ επιχείρηση Primalife αναζητεί 
συνεργασία με Εξωτερικούς Πωλητές /τριες, σε 
φαρμακεία για το Νομό Αττικής και Πελοπόννησο. 
Βιογραφικά στο e-mail: primalife@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Πωλήτρια με προϋπηρεσία 
σε φαρμακείο, από κεντρικό φαρμακείο στα Άνω 
Ιλίσια. Βιογραφικά στο e-mail: garaana@otenet.
gr, τηλ: 6979 983653.

Η MEDISANA ζητεί Πωλητή /τρια παραϊατρικών 
ειδών, για την περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Πα-
ρέχονται: ικανοποιητικός μισθός, bonus, ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- υγεία - φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα από κλινική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info.kliniki@yahoo.gr, fax: 210 6810949.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στη Γλυφάδα, ζητά 
Ψυχολόγο για Δευτέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
p.ergastirigly@yahoo.gr, τηλ: 210 9636400.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων αισθητικής μεγάλος, ζητά Για-
τρούς, για επάνδρωση καταστήματος στο Σύνταγμα. 
Τηλ: 210 3244190.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από οδοντιατρικό κέντρο 
στο Ηράκλειο Κρήτης, με όμορφο και δημιουργικό 
περιβάλλον, για συνεργασία μόνιμη ή με ποσοστά. 
Τηλ: 6947 008883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Εφημεριών από κλινική. Τηλ: 
6945 585724, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για το νομό Ηλείας κοντά 
στην Αμαλιάδα και τον Πύργο. Βιογραφικά στο e-mail: 
mparmpadelis@hotmail.com, τηλ: 6980 087463.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπευτής /τρια σε κέντρο αποκατά-
στασης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
με απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση 
Ρώσικης γλώσσας καθώς και 4ετής κύκλος σπουδών 
θα εκτιμηθούν. E-mail: info@evexia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτής /τρια σε κέντρο 
αποκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση και προϋπηρεσία στη 
baby bobath. Βιογραφικά στο e-mail: info@evexia.
com, τηλ: 23990 76700.

ΔΗΜΟΣΙΟ νοσοκομείο στην Αγγλία αναζητά Νο-
σηλευτές, για συνεντεύξεις μέσω skype 22-23 
Σεπτεμβρίου. Παρέχονται: μισθός-2 μήνες δωρεάν 
διαμονή-πτήση προς Αγγλία-εγγραφή στο NMC και 
πολλά άλλα. Απαιτούνται: πτυχίο Νοσηλευτικής, 
Αγγλικά. E-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Βιοπαθολόγος με άδεια για 
απασχόληση σε διαγνωστικό εργαστήριο. Ωράριο 
7:00- 10:00, 16:00 - 20:00. Bιογραφικά στο e-mail: 
microlabathens@gmail.com.

Δικηγόροι - Νομικές υπηρεσίες - 
Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία 5 - 10 ετών στο 
εμπορικό δίκαιο (εταιρικό, χρηματιστηριακό, τρα-
πεζικό κλπ), άριστη γνώση Αγγλικών και εμπειρία 
σε διεθνείς συναλλαγές. Βιογραφικά στο e-mail: 
eleni.tsoukala@stlawfirm.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ εκπαιδευτικός φορέας ζητά Δικη-
γόρο ειδικό σε θέματα εργατικού δικαίου και για 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: international1@forum-trainin.gr, τηλ: 
213 0716370.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήμερο, 
8ωρo, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: uman.
resources.ath@gmail.com αναγράφοντας «Υπάλλη-
λος Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική εταιρία προσφέρει 
δυνατότητες συστέγασης και συνεργασίας με 

Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω. 
Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία στο εργατικό-διοι-
κητικό δίκαιο, μεταπτυχιακές σπουδές, χειρισμός 
υποθέσεων αλλοδαπής. E-mail: info@kremalis.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται στη βιομηχανική περιοχή 
του Ωραιόκαστρου, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα 
εμπορικού, δημοσίου και δικαίου ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: sec@dionsa.com, fax: 2310 681461, 
κωδ: 1708.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία ζητά Δικηγόρο με τουλάχιστον 
4ετή εμπειρία σε ναυτικό και φορολογικό δίκαιο. 
Μεταπτυχιακός τίτλος-άπταιστη χρήση Αγγλι-
κών απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: notis@
finelifegroup.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος μάχιμος, δυναμική προσωπι-
κότητα με πολυετή πραγματική εμπειρία δικαστηρι-
ακών παραστάσεων και σύνταξης δικογράφων σε 
ποινικά, αστικά, εμπορικά. Αμοιβή με συμφωνητικό 
τα γραμμάτια προείσπραξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
inks1@gmail.com, κωδ: ΔΠAE-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δικηγόροι Ασκούμενοι ή νέοι από 
συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία, με ποινικό, 
αστικό, δικόγραφα, καταθέσεις. Hμιαπασχόληση 
ή ελεύθερη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr.lawyers.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενος /η Δικηγόρος με γνώσεις 
Η/Υ για εργασία σε δικηγορικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: dikigoriko2015@gmail.com.

εκπαίδευση - Θετικές & ειδικές 
επιστήμες - Μεταφράσεις
ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στο Κερατσίνι, ζητά 
Εργοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές με προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: a_spyropoulou@
hotmail.com, τηλ: 210 4257580.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά να προσλάβει 2 ικανά άτομα 
με Ι.Χ. για πρωινή εργασία με αντικείμενο πρωτο-
ποριακά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών. Προσφέρονται: συστηματική εκπαίδευση 
και υποστήριξη, προκαθορισμένα ραντεβού, υψηλές 
αποδοχές έξοδα βενζίνης, ΙΚΑ. Τηλ: 210 6401954.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές Εβραϊκών, Σουηδικών, 
Κινεζικών από το μεταφραστικό γραφείο Alpha Ermis. 
Βιογραφικά στο e-mail: gr.alphaermis@gmail.com.

ΌΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση. Τομείς: 
λογιστική - φοροτεχνική, πωλήσεις Β2Β, marketing, 
πληροφορική-μηχανογράφηση κλπ. Παροχές: υψηλές 
αποδοχές, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, ευχάριστο 
περιβάλλον. E-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών πτυχιούχοι 
Πανεπιστημίου, από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
Αγία Παρασκευή για άμεση συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: zmarg282@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Τουρκικών, απόφοιτες 
Πανεπιστημίου με άδεια διδασκαλίας, να διδάξουν 
όλα τα επίπεδα-πτυχία, από φροντιστήριο στο Παλαιό 
Φάληρο. Ε-mail: bellas_ioannis@yahoo.com, τηλ: 
210 9882363.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός - Παιδαγωγός για τη με-
λέτη μαθητή Δ΄ Δημοτικού στη Βουλιαγμένης. 
Κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
6945 292365.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λουστραδόρος - Τεχνίτης με δίπλωμα 
Γ΄ κατηγορίας, επαγγελματικό και Τεχνίτης Επι-
πλοποιός, για παραδοσιακά έπιπλα. Περιοχή Άγιος 
Δημήτριος. Τηλ: 210 9750280.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία γενικού καθα-
ρισμού, με γνώσεις χειρισμού μηχανημάτων και 
απαραίτητη προϋπόθεση το δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ: 210 9599994, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
17:00 καθημερινές.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια και Σχεδιάστρια με γνώσεις 
συστήματος cad, από βιοτεχνία παιδικών ρούχων 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2797456.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ υποδημάτων ζητά ειδικευμένους Ερ-
γάτες /τριες για άλοιμα, φόρτια, ρίξιμο και φόντια. 
Τηλ: 210 4256384.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γαζώτριες ή Γαζωτές πεπειραμένοι. 
Τηλ: 210 2025366.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια για τιγκέλι και Κοπτοράπτρια, 
από βιοτεχνία παιδικών ενδυμάτων στη Νέα Ιωνία. 
Τηλ: 210 2797456.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γαζωτική μηχανή ή χωρίς για 
εργασία κατ’ οίκον. Περιοχή Παλαιά Κοκκινιά και 
γύρω. Τηλ: 210 4917640, 6977 598530.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων από αντιπρο-
σωπεία αυτοκινήτων με απαραίτητη προϋπηρεσία 
5 έτη σε ανάλογη θέση (κατά προτίμηση σε Vag 
Group). Συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Σύμβουλος Φανοβαφείου 
αντιπροσωπείας με πολυετή εμπειρία-γνώσεις 
στην εκτίμηση οχημάτων και στις ασφάλειες των 
αυτοκινήτων καθώς και στη σωστή διαπραγμάτευση 
με τους πραγματογνώμονες-αρίστη επικοινωνία με 
τον πελάτη. Ε-mail: fotmal@filosidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Eργάτης για μονάδα παραγωγής πετρω-
μάτων στα Καλύβια Αττικής. Προϋπόθεση: εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, κατά προτίμηση 
κάτοικος κοντινών περιοχών. Τηλ: 22990 46470, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00, καθημερινά.
ΕΤΑΙΡΙΑ επισκευής οικιακών συσκευών ζητά Τεχνικό 
- Ψυκτικό, για πρόσληψη στη Θεσσαλονίκη, με προϋ-
πηρεσία σε επισκευές ψυγείων - πλυντηρίων ρούχων. 
Βιογραφικά στο e-mail: vasilislampadiaris@yahoo.
gr, τηλ: 6932 232468, κος Λαμπαδιάρης Βασίλης.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τεχνίτες Γυψοσανίδων με 
δικά τους εργαλεία, για πλήρη απασχόληση σε 
τεχνική εταιρία. Τηλ: 2310 411203, 2310 686142.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης με προϋπηρεσία ή χωρίς, από 
εργοστάσιο ξύλινων κουφωμάτων για διάφορες 
εργασίες. Παρέχονται: μόνιμη εργασία και σταθερός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@sitra.gr, τηλ: 
24260 49338.
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Ψυκτικό με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@antosi.gr, τηλ: 210 
4225482.

Στελέχη παραγωγής -  
Μεταποίηση - ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γαζώτριες ή Γαζωτές πεπειραμένοι. 
Τηλ: 210 2025366.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια για τιγκέλι και Κοπτοράπτρια, 
από βιοτεχνία παιδικών ενδυμάτων στη Νέα Ιωνία. 
Τηλ: 210 2797456.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γαζωτική μηχανή ή χωρίς για 
εργασία κατ’ οίκον. Περιοχή Παλαιά Κοκκινιά και 
γύρω. Τηλ: 210 4917640, 6977 598530.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Μηχανικός - Σχεδιαστής 
Παραγωγής, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις-εμπειρία σε μελέτες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης-ύδρευσης-γνώση ξένων γλωσσών 
για τη στελέχωση τμήματος έρευνας-ανάπτυξης 
βιομηχανικής μονάδας στη Μάνδρα Αττικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: iso@brass-form.gr.
ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων τσαντών ζητά Συνεργείο Φα-
σόν, για  κοπή - ραφή τσαντών. Τηλ: 210 9680257.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
LOOKING for experienced Cabin Crew to join our 
new age airline based in Cyprus. A minimum of 
3 months experience is must. CVs: cabincrew@
newageairlines.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Ναυπηγός ως Project 
Manager για έργο διάρκειας 2 μηνών σε Ναυπηγείο 
στην Κίνα. Άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία με έδρα την Κίνα ζητά Marine 
Service Engineer, με εξειδίκευση σε αυτοματισμούς 
πλοίων, ηλεκτρολογικά και πνευματικά συστήματα. 
Απαραίτητα 5 χρόνια προϋπηρεσίας και Αγγλικά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: technicalautomationcompany@
gmail.com.

οδηγοί - άποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - άεροπορία
ΕΤΑΙΡΙΑ logistic στον Ασπρόπυργο ζητά νέα για 
τμήμα διεκπαιρέωσης. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ καθώς και η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: garyfalakis@ath.forthnet.
gr, τηλ: 210 5596595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός κτιρίων έμπειρος, από συνεργείο 
καθαρισμού. Τηλ: 6947 056336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για αποθήκη και εξωτερικές 
εργασίες, με δίπλωμα ΙΧ και μοτοσυκλέτας. Γνώσεις 
Η/Υ και Αγγλικών θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για ταξί Skoda Octavia και 
Toyota Avensis. Παρέχονται: ΙΚΑ και εγγύηση. 
Περιοχή Παγκράτι. Τηλ: 210 7251171.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί, για ολόκληρο ταξί στην 
Αθήνα. Παρέχονται: service, ασφάλιση αυτοκινήτου, 
πληρωμένα από ιδιοκτήτη. Τηλ: 210 5155205.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός βυτιοφόρου καυσίμων, κατά 
προτίμηση υγραερίου. Απαραίτητες συστάσεις. 
Περιοχή Παλλήνη. Τηλ: 210 6038954, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-20:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Ήφαιστος ΑΕΒΕΕ Υπάλληλος 
Εξωτερικών Εργασιών, για αποθήκη και εξωτερικές 
εργασίες. (να οδηγεί μηχανάκι - αυτοκίνητο). Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@ifestos-com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, από 
βιομηχανία τροφίμων στο Κορωπί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΜΑΜΜΟΣ ζητούν Οδηγό / Χειριστή 
Αγροτικών Μηχανημάτων, για πλήρης απασχόληση 
με ασφάλιση. Αρμοδιότητες: χρήση γεωργικών-χω-
ματουργικών μηχανημάτων και οδήγηση φορτηγού 
αυτοκινήτου. Τηλ: 2233 09200, πληροφορίες κα 
Χρ. Θεοφιλοπούλου.

Η SLIDER SA ζητά Αποθηκάριο με άδεια χειρισμού 
ανυψωτικού μηχανήματος για εργοστάσιο στις Βρύ-
σες Αυλίδας. Βιογραφικά στα e-mail: v.zografos@
slider.gr, m.kaimenas@slider.gr.



Η ALPHADYNAMIC PUMPS Co, η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κατασκευάζει αεροδιαφραγματικές 
αντλίες για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, επιθυμεί να προσλάβει:

Yπάλληλο Γραφείου - Κηφισιά 
για Μόνιμη Συνεργασία Πλήρους Απασχόλησης

Χαρακτηριστικά θέσης: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Προετοιμασία και σύνταξη προσφορών 
•Εξυπηρέτηση και διαχείριση αιτημάτων  
των πελατών 
•Προετοιμασία και τιμολόγηση παραγγελιών 
•Αρχειοθέτηση παραστατικών 
•Συμφωνία πελατών / προμηθευτών 
•Eπικοινωνία με ξένους προμηθευτές.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(Proficiency of Cambridge) 
•Απόφοιτος ΤΕΙ / ΑΕΙ 
•Γνώση τιμολόγησης (χειρισμό προγραμμάτων 
εμπορικής διαχείρισης) 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office 

•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν  
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 
•Xαρακτηρίζεται για την οργανωτικότητά του,  
την πελατοκεντρική του αντίληψη και  
την έμφαση στη λεπτομέρεια 
•Είναι φιλόδοξος, εργατικός και φιλότιμος.  
Παροχές εταιρίας: 
•Σύγχρονο, σταθερό και φιλικό περιβάλλον  
εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ανα-
φέρoντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail: info@
alphadynamic.eu, ALPHADYNAMIC PUMPS Co, 
fax: 211-2686837. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί:

Πωλητές
Για την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη με έδρα τη Σίνδο.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος (drive for result) 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια στον προφορικό λόγο, κοινωνικότητα, εξωστρέφεια,  
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών 
•Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με το βιογραφικό

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

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη 
σε Ναυτιλιακό Μεταφορικό Πρακτορείο με Αντίστοιχη Εμπειρία

H  Human Resources Expertise, HRM Consulting, Coaching, Training, αναζητεί για πολυεθνική ναυτιλιακή 
εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά και δραστηριοποιείται στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών με 
εμπορευματοκιβώτια, υποψήφιο/α για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη.

Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες διαθέτουν: 
•Απαραίτητα εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε γραμματειακή υποστήριξη ναυτιλιακού  
μεταφορικού πρακτορείου. 
•Υποψήφιοι χωρίς συγκεκριμένη εμπειρία δε θα αξιολογηθούν. 
•Η ακαδημαϊκή γνώση εκτιμάται ιδιαίτερα και επιθυμούμε τουλάχιστον βασικές γνώσεις  
στη ναυτιλία. 
•Άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ και εξοικείωση με το περιβάλλον των Windows 
•Ευγένεια, προθυμία, πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις, αυτο-παρακίνηση, συνεχή διάθεση  
για βελτίωση.

Η εταιρεία προσφέρει εκπαίδευση, υποστήριξη και προοπτικές ανάπτυξης σύμφωνα με τις προσδοκίες, 
τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα των υποψηφίων. Δίκαιη και ανταγωνιστική αμοιβή.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: rec@hre.gr με κωδικό ΔΓΥΝ. 
Human Resources Expertise, HRM Consulting, Business and Leadership Coaching, Training, 90, Kifisias 
Avenue, 151 25 Athens, Greece, tel: +30 210 8764831, +30 210 8160255, website: www.hre.gr. “We 
take care of the people who take care of your business”.

Ιατρικός Επισκέπτης - Ρόδος 
Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΡΟΔ

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus  
αναλόγως απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job  
εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

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

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

Ρωσόφωνο Μηχανικό Πωλήσεων 
(κωδ. 2415)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ μηχανολογίας/ ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άριστη γνώση Ρωσικής γλώσσας  
(επίπεδο proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Οργανωτικότητα, άριστες επικοινωνιακές  
ικανότητες, ομαδικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 

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

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
14/10/2015, υπόψη Δ. Λαζαρίδη αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα www.kleemann.gr

Η φαρμακοβιομηχανία BROS ΕΠΕ ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Quality Control Manager 
Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου - Κηφισιά

Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή των μεθόδων ανάλυσης πρώτων υλών, εκδόχων και τελικών προϊόντων. 
•Παρακολούθηση προγράμματος βαθμονόμησης και συντήρησης αναλυτικών οργάνων  
του εργαστηρίου. 
•Αξιολόγηση και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων. 
•Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και έκδοση τελικών reports. 
•Έκδοση διαδικασιών που αφορούν τα εργαστήρια, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις  
και τα GLPs. 
•Επαλήθευση εφαρμογής των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων αξιολόγησης  
(π.χ. cleaning validation, κτλ). 
•Μελέτες σταθερότητας αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 
•Χειρισμός αντιδειγμάτων πρώτων υλών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ (χημικός ή φαρμακοποιός) 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών, BROS Φαρμακοβιομηχανία ΕΠΕ στο e-mail: info@brosltd.gr

Έλα στη 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:

Πωλήτρια Λιανικής (Full Time) 
για το Κατάστημά μας στη Λαμία

Διακοσμητής-τρια / Σχεδιαστής-τρια 
(Κωδ. Θέσης DEC 9/15) - Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Ικανότητα σχεδιασμού  
χειρόγραφης αφίσας 
•Γνώσεις Corel - Photoshop σε 
περιβάλλον Windows και Mac 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στο χώρο των S/M 
•Γνώσεις στολισμού /  
διακόσμησης καταστήματος 

•Ικανότητα στησίματος  
προβολών 
•Υπευθυνότητα & ομαδικό 
πνεύμα.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών. 
•Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα 
αναγράφοντας απαραίτητα τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: 
d.prosopikou@market-in.gr, fax: 
2299 150 500, διεύθυνση αν-
θρωπίνου δυναμικού. Όλα τα 
βιογραφικά σημειώματα θα εξε-
ταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

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

•Ηλικία έως 30 ετών  
Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας 
•Σταθερότητα 

•Προοπτικές εξέλιξης  
Oι ενδιαφερόμενες μπορούν 
να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους στη διεύθυνση: 
n.koutela@attrattivo.gr



Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 201530

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

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτρια για spa σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-
oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων Διβάνη ζητά Υποδιευθυ-
ντή – Duty Manager με εμπειρία, προϋπηρεσία και 
γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: gm@divanicaravel.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ Resorts ξενοδοχείων στην Ελλάδα ζητά για 
την περίοδο 2016, Στελέχη των παρακάτω ειδικοτή-
των: Διευθυντές, F&B, Maitres, Chefs. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.hotelresources@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων 
(managerial and middle level) για το ξενοδοχείο 
Cavo Olympo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@cavoolympo.gr, τηλ: 2352 022222.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Καμαριέρα για 8ωρη απασχόληση 
σε ξενοδοχείο στο Καμάρι Σαντορίνης. Παρέχο-
νται: στέγη και φαγητό εντός του ξενοδοχείου. Τηλ: 
22860 32660.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στο Πήλιο ζητά άτομο για 
τον τομέα καθαριότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sroomartic@hotmail.com, τηλ: 24230 33720.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία με έδρα την Κρήτη ζητά 
άτομο με εμπειρία σε SEO και Web Design / Marketing, 
για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
theisland@theislandhotel.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για 
καινούριο ξενοδοχείο στον Πλαταμώνα, για 12μηνη 
απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση Ρώσικης και Γερ-
μανικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@royalpalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μόνιμη εργασία σε κατά-
στημα ξενοδοχείου 4* στα Χάνια Πηλίου, με γνώση 
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, επικοινωνιακή. 
Προσφέρονται: διαμονή και διατροφή. Bιογραφι-
κά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
anamarpilion.gr.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island Services 
Santorini, αναζητά Στελέχη για το Τμήμα Κρατήσεων. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία, καθώς και η γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη-ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@santorini.his.gr.

εστίαση - Μάγειρες -  
παρασκευαστές
ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ εστιατόριο στη Γλυφάδα ζητούνται 
Maître και Σερβιτόροι με απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@salas.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων Διβάνη ζητά Captain 
με εμπειρία, προϋπηρεσία σε δεξιώσεις και a la 
carte, γνώση Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@divanicaravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλίχτρια από σουβλατζίδικο στον Πειραιά. 
Τηλ: 210 4128900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Πιτσαδόρου έμπειρος στην περιοχή 
της Δάφνης. Τηλ: 210 7626900, 210 7626910.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Ελληνικής κουζίνας, από 
μεζεδοπωλείο - εστιατόριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. 
Τηλ: 210 2510367.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα έμπειρος στην περιοχή 
της Δάφνης. Τηλ: 210 7626900, 210 7626910.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α για πλήρη απασχόληση, 
από την ψαροταβέρνα-ουζερί Ο Γιάννης. Προσόντα: 
διαθεσιμότητα, όρεξη, εμπειρία, προϋπηρεσία, Αγγλικά, 
κάρτα ανεργίας. Διεύθ.: Λιάσκα 1 λιμάνι Χαλκίδας. 
Τ: 2221 022831, ώρες επικοινωνίας: 17:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης έμπειρος από κρεοπωλείο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8942000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για πρωινή και απογευ-
ματινή βάρδια, από κεντρική καφετέρια στον Άγιο 
Παντελεήμονα Αχαρνών. Τηλ: 210 8212225.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης για ημιαπασχόληση, από 
εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Τηλ: 210 5547522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτεργάτη για πρωινές ώρες, 
7ωρο, καθημερινή απασχόληση. Περιοχή Κουκάκι. 
Τηλ: 210 9219730, 6949 862706.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μπουφέ από cafe - εστιατό-
ριο, με προϋπηρεσία απαραίτητη στο κέντρο. Τηλ: 
210 8664210.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μπουφέ από cafe στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας. Τηλ: 210 6422108, 6908 684170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ και service σε cafe - 
μεζεδοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με 
γνώσεις Αγγλικών. Τηλ: 210 9718946, 6992 808078.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από cafe - αναψυκτήριο στον Άγιο 
Στέφανο. Τηλ: 6946 663855.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παρασκευαστές/τριες σάντουιτς και 
σαλατών από εταιρία τροφίμων για μόνιμη βραδινή 
απασχόληση, με απαραίτητη προϋπηρεσία. Προφίλ: 
ομαδικό πνεύμα-οργανωτικές ικανότητες-ευχάριστη 
προσωπικότητα με όρεξη για δουλειά. Παροχές: 
ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α-εκπαίδευση-προοπτικές 
εξέλιξης. E-mail: hr@gotsishouse.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καφεστίασης Fratelli έπειτα από 7 χρόνια 
καταξίωσης στο χώρο ζητά Προσωπικό, Βarista και 
Διανομέα, ώστε να στελεχώσουν το ήδη υπάρχον 
δυναμικό. Βιογραφικά στο e-mail:babylon1@
otenet.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ Resorts ξενοδοχείων στην Ελλάδα ζητά για 
την περίοδο 2016, Στελέχη των παρακάτω ειδικοτή-
των: Διευθυντές, F&B, Maîtres, Chefs. Βιογραφικά 
στο e-mail: human.hotelresources@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστριες, Τυλίχτριες από σουβλα-
τζίδικο στον Πειραιά. Τηλ: 6973 000661, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-12:00.

άγροτικά εφόδια & υπηρεσίες - 
γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΦΥΤΩΡΙΟ στο Κορωπί Αττικής ζητά άτομα κατοίκους 
Μεσογείων, για εργασία στα θερμοκήπια παραγωγής 
φυτών. Βιογραφικά στο e-mail: daskalaki_m@
hotmail.com, έως 15/10/2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για αγροτικές εργασίες και όχι 
μόνο με άδεια οδήγησης, στη Ζάκυνθο για όλο 
το χρόνο. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 6972 680855.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Γης στην περιοχή της Θήβας 
για όλο το χρόνο. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση και 
δυνατότητα διαμονής. Τηλ: 6984 478458.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες για θερμοκήπια στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στην Πρέβεζα. Παρέχο-
νται: διαμονή και ημερομίσθιο. Τηλ: 26430 91246, 
6970 996360, Θερμοκήπια Δρυμού.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος - Γεωπόνος από κατάστημα 
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων 
στην Αργολίδα, κατά προτίμηση για γραμματειακή 
υποστήριξη. Τηλ: 6943 478221.

ΦΥΤΩΡΙΟ στη Νέα Ερυθραία ζητά άτομο πεπειρα-
μένο, με γνώσεις στο χώρο. Τηλ: 210 8073613.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός πολυτεχνίτης, εσωτερικός, 
έμπειρος, με γνώσεις Η/Υ, υγιεινιστής, οικολό-

γος. Άμεση πρόσληψη, συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 
22950 38300.

Καθαριότητα - φύλαξη -  
εξωτερικές εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης 90 
ετών, όχι κατάκοιτης. Πρωινές ώρες ωράριο: 
9:00-12:30. Περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6945 868620, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για διανομή εταιρικού διαφημι-
στικού φυλλαδίου και κάρτας. Στις αρμοδιότητες 
συμπεριλαμβάνεται η προφορική ενημέρωση του 
κοινού. Τηλ: 210 6779408, 6978 481831, ώρες 
επικοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-14:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά Φύλακες - Προσω-
πικό Ασφαλείας για εργασία σε Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security από 
την αστυνομία. Τηλ: 6987 851764.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά Φύλακες - Προσωπικό 
Ασφαλείας για εργασία σε Κορωπί, Βουλιαγμέ-
νη, Λουτράκι. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
security από την αστυνομία. Τηλ: 6987 851764.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά Φύλακες - Προσω-
πικό Ασφαλείας για εργασία σε Αίγιο, Ακράτα, 
Καλαμάτα, Κομοτηνή, Πάτρα, Θήβα, Σπάρτη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security από 
την αστυνομία. Τηλ: 6987 851764.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Axel στην Κηφισιά ζητά άτομο για 
την καθαριότητα των χώρων των γραφείων και 
του Showroom της, για part time. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security αναζητά Φύλακες 
- Προσωπικό Ασφαλείας, για να εργαστεί στο 
Ξυλόκαστρο άμεσα. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια security από την αστυνομία και το δίπλωμα 
ΙΧ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς με δικό τους μηχανάκι, 
από εστιατόριο στο Κουκάκι. Ωράριο κυλιόμενο. 
Τηλ: 210 9231556.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery από εστιατόριο στα Βριλήσσια. 
Τηλ: 210 6096850, 6976 163358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική που να διαθέτει δύναμη 
και να γνωρίζει καλά Ελληνικά, για τη φροντίδα 
ανάπηρης κυρίας. Παρέχονται: μισθός και ρεπό. 
Τηλ: 6948 325140.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία γενικού καθα-
ρισμού, με γνώσεις χειρισμού μηχανημάτων και 
απαραίτητη προϋπόθεση το δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ: 210 9599994, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
17:00 καθημερινές.

άισθητική - Μόδα - ομορφιά - 
γυμναστική - ευεξία
ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Φυσιοθεραπευτές για 
φυσιοθεραπευτικό μασάζ. Τηλ: 210 6560800, 
fax: 210 6549977.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά νέα για manicure - pedicure 
στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9323016.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο με 40 χρόνια λειτουργία 
ζητά Κομμωτή /τρια, με εμπειρία, ταλέντο. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις, και Αισθητικό για manicure 
- pedicure. Τηλ: 210 8610553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες και Βοηθοί - Τε-
χνίτες, από κομμωτήριο στην Πεύκη. Τηλ: 210 
8069721, 210 8051094.

ΟΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών στο χώρο της αι-
σθητικής, ζητά πεπειραμένες Αισθητικούς για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
lipogenns@yahoo.gr, τηλ: 210 9312840.

ΟΜΙΛΟΣ αισθητικής ζητά Αισθητικούς. Τηλ: 210 
6560800, fax: 210 6549977.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμώτριας με γνώσεις 
manicure - pedicure, από κομμωτήριο στην 
Καλογρέζα. Τηλ: 6974 473433, 210 2712991.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά Τεχνίτες και Βοηθούς 
με ή χωρίς προϋπηρεσία, για κατάστημα στην 
Κάντζα και Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 6090245.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά Τεχνίτες για σαλόνι, 
καθώς και Τεχνίτες για manicure - pedicure και 
Βοηθούς, από κομμωτήριο στα Βόρεια Προάστια. 
Τηλ: 210 6199016, 6972 696006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη για 8ωρη 
απασχόληση, από κομμωτήριο στο κέντρο της 
Αθήνας. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8225270, 6944 646360.






















