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

2.315σελ.  
10-11

σελ. 12

σελ. 14

σελ. 16

σελ.  
18, 22

σελ. 24

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  

Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Λογιστές

Οικονομικά Στελέχη, 
Προγραμματιστές

Τηλεφωνική  
Εξυπηρέτηση, 

Promotion-
Merchandisers,  

Εμποροϋπάλληλοι

Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Νοσηλευτές,  

Εκπαίδευση,  
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Αισθητικοί 
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Θέσεις εργασίας

σελ. 3Εργασία

σελ. 26,  
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34-35

Μικρές Αγγελίες 
Εργασίας

σελ. 36 Εκπαίδευση

σελ. 38-39
Ιατρικές  

Υπηρεσίες

σελ. 37 Ψυχαγωγία
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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

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Κοζάνης

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα 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

Συνέντευξη επιλογής προσωπικού - 
Πώς να κάνω μια καλή εντύπωση;
Μια πολύ συχνή ανησυχία που εμφα-

νίζεται κυρίως σε νεοεισερχόμενους 
στην αγορά εργασίας σχετίζεται με τη 

συνέντευξη επιλογής προσωπικού. Ένα πλήθος 
ερωτημάτων εμφανίζεται από την πρώτη στιγ-
μή που κάποιος μας καλεί για να μας κλείσει 
ένα ραντεβού για μια τέτοια συνέντευξη. Τι να 
φορέσω; Πως να πάω; Τι να πω; Τι να μην πω; 
Μπορώ να προετοιμαστώ κάπως;

Ας πάρουμε αυτά τα ερωτήματα και μάλιστα 
με ανάποδη σειρά.

Πως μπορώ να προετοιμαστώ; Ξεκινώντας 
από αυτό, θα απαντηθούν και τα υπόλοιπα 
ερωτήματά σας.

Καταρχάς θα πρέπει να ξέρω πολύ καλά τα 
βασικά στοιχεία της θέσης για την οποία έχω 
υποβάλει τα χαρτιά μου ή το βιογραφικό μου. 
Θα πρέπει επίσης να θυμάμαι πολύ καλά τι έχω 
γράψει στη συνοδευτική επιστολή που συνοδεύει 
το βιογραφικό που έχω στείλει. Ιδανικά, θα έχω 
διαμορφώσει και το βιογραφικό μου για τη θέση 
(έχοντας τονίσει τα πιο σχετικά στοιχεία που σχε-
τίζονται με τη θέση για την οποία ενδιαφέρομαι).

Ως επιπλέον κίνηση θα πρέπει να αναζητήσω 
στοιχεία για την εταιρεία στην οποία θα πάω. 
Είναι καλό να βρω κάποιες πληροφορίες στο 
διαδίκτυο αλλά θα μπορούσα να αναζητήσω 
και πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο 
το οποίο θα μου πάρει τη συνέντευξη. Το να 
ρωτήσω και τους γνωστούς μου σχετικά με την 
επιχείρηση μπορεί να μου δώσει μια μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και να κατευνάσει το οποιοδή-
ποτε άγχος το οποίο μπορεί να έχω.

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκεφτώ πως θέλω 
να παρουσιαστώ – πάντα στα πλαίσια της αυθε-
ντικότητας χωρίς να παρουσιάσω κάτι το οποίο 
δεν ισχύει. Κάτι τέτοιο μπορεί να γυρίσει μπού-
μερανγκ. Ωστόσο μπορεί να αποφασίσω ότι δεν 
έχει νόημα να παρουσιάσω π.χ. το ενδιαφέρον 
μου για τις τέχνες. Αντιθέτως, σε μια θέση που 

θέλει δημιουργικότητα (π.χ. μια θέση σε τμήμα 
μάρκετινγκ) μπορεί να αποφασίσω ότι όχι μόνο 
θα το παρουσιάσω αλλά θα πρέπει και να το 
τονίσω.

Η προετοιμασία που θα κάνω μπορεί να πε-
ριλαμβάνει και μερικές εικονικές συνεντεύξεις. 
Αυτό θα βοηθήσει πολύ στο να ηρεμήσω, ενώ 
θα με βοηθήσει να δώσω τον καλύτερο εαυ-
τό μου στην πραγματική συνέντευξη. Μερικές 
ερωτήσεις που θα με βοηθήσουν να έχω μια 
ξεκάθαρη εικόνα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 
Μερικές πιθανές ερωτήσεις για τις οποίες το να 
έχω μια έτοιμη απάντηση είναι βοηθητικό είναι 
οι ακόλουθες:
1. Γιατί υποβάλλατε τα χαρτιά σας για τη συ-
γκεκριμένη θέση;
2. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε στην 
εταιρεία μας;
3. Τι μπορεί να προσφέρει η εταιρεία μας σε εσάς;
4. Τι προσδοκάτε από μια εργασία;
5. Ποιο είναι ένα αδύναμο στοιχείο της προσωπι-
κότητάς σας το οποίο θα θέλατε να βελτιώσετε;

6. Ποια είναι τα δυνατά σημεία της προσωπι-
κότητάς σας;
7. Πως φαντάζεστε τον εαυτό σας σε 5 (ή 10) 
χρόνια;
8. Τι ερωτήσεις θα θέλατε να μας κάνετε;

Όταν έρθει η μέρα της συνέντευξης, ιδανικά 
θα πρέπει να αισθάνεστε ότι έχετε προετοιμαστεί 
αρκετά και ξέρετε κάποια πράγματα:
- Για την επιχείρηση
-  Για το άτομο ή τα άτομα που θα σας πάρουν 

τη συνέντευξη
- Για το μέρος της συνέντευξης
- Για τα χαρτιά που θα πρέπει να έχετε μαζί σας.

Εδώ έρχεται και η στιγμή να αναρωτηθείτε τι 
θα φορέσετε. Ίσως θα πρέπει να το έχετε σκεφτεί 
λίγο νωρίτερα αν δεν έχετε φροντίσει να έχετε 
κάποια ρούχα τα οποία είναι περισσότερο smart 
σε εμφάνιση στην γκαρνταρόμπα σας. Η αγγλική 
λέξη που χρησιμοποιήσαμε (smart) σηματο-
δοτεί ένα στυλ το οποίο δεν είναι υπερβολικά 
επίσημο αλλά ούτε και καθημερινό. Συνήθως 
επιδιώκουμε ένα ενδιάμεσο στυλ – με εξαίρεση 

τις περιπτώσεις όπου ξέρω ότι υπάρχει dress 
code στην επιχείρηση ή γνωρίζω ότι η συγκεκρι-
μένη επιχείρηση είναι αρκετά τυπική ή αρκετά 
πιο ελεύθερη. Η θέση για την οποία αιτούμαι 
τη θέση έχει ρόλο και εδώ, καθώς αλλιώς θα 
ντυθώ για μια διευθυντική θέση και αλλιώς για 
μια θέση βοηθού αλληλογραφίας.

Κάποια σημεία που είναι καλό να ξέρετε είναι 
ότι το κόκκινο και το κίτρινο χρώμα είναι πολύ 
έντονα και συνήθως προβάλλουν μια εικόνα 
αυτοπεποίθησης. Θα πρέπει να γνωρίζετε εκ 
των προτέρων αν αυτό είναι ένα σημείο της 
προσωπικότητάς σας το οποίο θα θέλατε να 
προβάλλετε ή όχι.

Σαν τελευταίο σημείο που θα ήθελα να σας 
υπενθυμίσω είναι να γνωρίζετε ότι όσο επιθυμείτε 
εσείς μια θέση εργασίας, άλλο τόσο επιθυμεί η 
εταιρεία ένα αξιόλογο άτομο με δυνατότητες και 
υπευθυνότητα που θα προσφέρει στον οργανι-
σμό. Αυτό σημαίνει ότι η ιδανική εξέλιξη είναι 
win-win και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
– για αυτό πρέπει να είστε σίγουρος ότι θέλετε 
τη θέση και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα 
τη δεχτείτε. Να θυμάστε ότι δεν πηγαίνετε σε 
οποιαδήποτε θέση αλλά θέλετε μια θέση αξιό-
λογη που θα σας εκτιμάνε για τις δυνατότητες 
και για αυτό που προσφέρετε. Είναι καλό λοιπόν 
να θυμάστε ότι έχετε και εσείς το δικαίωμα να 
αρνηθείτε μια προσφορά που δεν είναι αρκετά 
δελεαστική προκειμένου να μη προδώσετε τη 
δική σας αξία και αυτό που πιστεύεται για τον 
εαυτό σας. Κάποιες φορές, μπορεί να χρειαστεί 
να περιμένω λίγο περισσότερο προκειμένου να 
βρω την κατάλληλη θέση για εμένα (σίγουρα 
χωρίς να ξεχνάω το γενικότερο περιβάλλον 
της αγοράς και τους μισθούς που παίζουν στην 
αγορά έχοντας ένα στοιχείο ρεαλισμού).

Ναούμ Λιώτας, Οργανωσιακός σύμβουλος,
επιμορφωτής και business coach

ΑΙΤήΣΕΙΣ γΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑκΑ (κΑΙ ΠρΟΠΤΥΧΙΑκΑ): 
Τι απαιτείται και πώς οργανώνω το φάκελό μου;

Πήρες την απόφαση να κάνεις μεταπτυχιακό, κατέληξες στο 
περιεχόμενο των προγραμμάτων που σε ενδιαφέρουν, συζήτη-
σες και τα οικονομικά με την οικογένεια και τον τραπεζικό σου 
λογαριασμό, και ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις την προετοιμασία των 
αιτήσεων. Τι ακριβώς περιμένουν οι υπεύθυνοι αξιολόγησης των 
πανεπιστημίων και business schools από εσένα;

Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε μία ενδεικτική λίστα 
των εγγράφων και άλλων προαπαιτούμενων που θα πρέπει να 
είσαι έτοιμος/η να συμπεριλάβεις στο φάκελο των αιτήσεών 
σου. Σίγουρα, δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα, καθώς κάθε 
αίτηση διαφέρει. Ωστόσο, θα έχετε μία πρώτη εικόνα για το 
τι απαιτείται, μέχρι να διασταυρώσετε και να ενημερωθείτε 
επίσημα και από το ίδιο το πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας 
του, ενημερωτικών φυλλαδίων, αντιπροσώπου του, ή όλων 
αυτών. Ξεκινάμε:
• Συμπληρωμένη αίτηση, συνήθως ηλεκτρονικά
• Βιογραφικό σημείωμα
• Personal statement / application essays
• Επίσημα αντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας
• Επίσημες μεταφράσεις του πτυχίου και της αναλυτικής βαθ-
μολογίας
• Φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου, συνήθως σε ηλεκτρονική 
μορφή
• Συστατικές επιστολές, συνήθως 2, είτε ακαδημαϊκές είτε επαγ-
γελματικές
• Απόδειξη γνώσεως της αγγλικής γλώσσας μέσω διεθνούς 
σχετικού τεστ (TOEFL, IELTS και άλλα)
• Σκορ GMAT/GRE/LSAT, για συγκεκριμένες κατηγορίες προ-
γραμμάτων (πχ MBA, Master in Finance, LLMs)
• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
• Application fee

• Συνέντευξη, συνήθως σε δεύτερο στάδιο (και μέσω τηλεφώ-
νου ή skype)

Το σημαντικό στην όλη διαδικασία είναι να ξεκινήσει κανείς 
την προετοιμασία νωρίς, καθώς πολλά από τα ανωτέρω προ-
απαιτούμενα απαιτούν αρκετό χρόνο για να αποκτηθούν, και 
πολλά από τα κορυφαία πανεπιστήμια/ business schools δε 
δέχονται αιτήσεις που δεν είναι 100% πλήρεις. Ωστόσο, αυτά 
που αποτελούν ευχάριστες εξαιρέσεις, δίνουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλει κανείς την αίτηση και να συμπληρώσει τις όποιες 
εκκρεμότητες, αφού έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης, 
ούτως ώστε να κερδηθεί χρόνος.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις καταληκτικές ημε-
ρομηνίες για την υποβολή της αίτησης (deadlines), τις οποίες 
διακρίνουμε σε 3 κατηγορίες:
1) Συγκεκριμένες ημερομηνίες, π.χ. 30 Απριλίου
2) Application rounds, δηλαδή «γύροι» αιτήσεων, όπου όσο 

πιο νωρίς υποβάλλει κανείς την αίτηση, τόσο καλύτερο. Αυτό 
προτιμάται από προγράμματα που θέλουν ανά τακτά διαστήμα-
τα να αξιολογούν τις αιτήσεις που έχουν στα χέρια τους και να 
καλύπτουν ένα ποσοστό της τάξης νωρίς.
3) Rolling admissions, δηλαδή να δέχεται το πρόγραμμα αιτήσεις 
όλο το χρόνο, όσο βέβαια υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Επίσης, συνιστάται προσοχή και αναλυτική ανάγνωση των 
προαπαιτούμενων, τόσο για την επιβεβαίωση των ζητούμενων 
στοιχείων προς αποφυγή επιπρόσθετων εξόδων και υποχρεώ-
σεων (πχ. μην ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα προετοιμασίας GMAT, 
εάν δεν είστε 100% σίγουροι ότι τα προγράμματα που έχετε 
επιλέξει το απαιτούν), όσο και για τις λεπτομέρειες υποβολής 
(πχ. δέχονται όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά ή απαιτούν κάποια 
μέσω ταχυδρομείου; Σε τι μορφή πρέπει να είναι οι εκθέσεις 
και το βιογραφικό; Οι συστατικές πρέπει να είναι ακαδημαϊκές, 
επαγγελματικές, ή και από τις δύο κατηγορίες;).

Εν κατακλείδι, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απαιτεί προ-
σεκτική προετοιμασία, προσήλωση, αρκετό χρόνο, έγκυρη 
ενημέρωση, και έγκαιρη αντιμετώπιση, ειδικά όταν πρόκειται για 
μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Η ύπαρξη εξειδικευμένων συμβούλων 
για θέματα προετοιμασίας και υποβολής αιτήσεων μπορεί να 
εξυπηρετήσει μέσω της σίγουρης προετοιμασίας, της εξοικονό-
μησης χρόνου, και της έμπειρης αντιμετώπισης προβλημάτων. 
Η απόφαση βέβαια πάντα παραμένει στα χέρια του υποψήφιου 
ή της υποψήφιας, οι οποίοι πρέπει να είναι σίγουροι και απο-
φασισμένοι για τις επιλογές τους, καθώς όπως βλέπουμε ήδη 
πολύ πριν την έναρξη των σπουδών, απαιτείται αρκετή δουλειά 
και έντονη προσπάθεια.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ
Education Consultant-Director of Admitted-

Education Consultants and Advisors
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επιχειρηματικοτητα

Σύγχρονες αντιλήψεις για τη νοημοσύνη: 
Δυνατότητες βελτίωσης & ανάπτυξης
Στην κοινωνία μας, γονείς και παιδιά μιλούν για τα επίπεδα 

νοημοσύνης και την ευφυΐα, πιστεύοντας ότι πρόκειται 
για ένα χάρισμα, περιορίζοντας τη συζήτηση αποκλειστι-

κά γύρω από την «εξυπνάδα». Ωστόσο για την επιστήμη, η 
νοημοσύνη δεν είναι καθόλου μια μονοσήμαντη και εύκολα 
μετρήσιμη συμπεριφορά. Είναι η νοημοσύνη μια μονοσήμαντη 
ικανότητα ή συνδυασμός δεξιοτήτων; Αφορά έναν συνολικό 
τρόπο συμπεριφοράς; Αυξάνεται με την ανάπτυξη του ατόμου 
ή μειώνεται; Υπάρχουν πολλά είδη νοημοσύνης; Και βέβαια, 
μπορεί η νοημοσύνη ενός ανθρώπου να βελτιωθεί;

Η νοημοσύνη δεν είναι μια απλή δεξιότητα που οφείλεται 
αποκλειστικά σε γονιδιακούς παράγοντες, αντίθετα αποτελεί μια 
πολύπλοκη, ολιστική διεργασία που αναπτύσσεται σε σχέση με 
περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Η διάκριση σε 
συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη είναι περισσότερο μια 
διάκριση περιεχομένου και όχι της ίδιας της διεργασίας, της ίδιας 
δηλαδή της αλληλεπίδρασης του οργανισμού μας, της ψυχολο-
γίας μας και του περιβάλλοντος. Η συναισθηματική νοημοσύνη 
αφορά κυρίως την ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται 
τα συναισθήματά του, να τα ερμηνεύει και έτσι ως ένα βαθμό να 
τα βιώνει με έναν αυθεντικό τρόπο. Ταυτόχρονα όμως αφορά και 
την ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική 
κατάσταση των άλλων γύρω του (ενσυναίσθηση), τα μηνύματα 
που ανταλλάσσονται και να ανταποκρίνεται σε αυτά.

Ομοίως η κοινωνική νοημοσύνη προκύπτει ως η ικανότητα 
του ατόμου να αντιλαμβάνεται τη θέση και τους ρόλους του σε 
πολύπλοκα κοινωνικά συστήματα σχέσεων και αλληλεπιδρά-
σεων, καθώς και τους ρόλους των άλλων. Με άλλα λόγια να 
αποκτά συνείδηση των προσδοκιών και των κανόνων που προ-
κύπτουν από τα σχήματα και την οργάνωση των επικοινωνιών 
στα διάφορα κοινωνικά συμφραζόμενα στα οποία καλούμαστε 
να κοινωνικοποιηθούμε. Ως ευφυής χαρακτηρίζεται η συμπε-
ριφορά που είναι εστιασμένη σε στόχους και εμφανίζει υψηλά 
επίπεδα προσαρμοστικότητας. Σύμφωνα με την Sternberg’s 
Triarchic Theory, η νοημοσύνη μας διαμορφώνεται από τρεις 
καθοριστικούς παράγοντες:
• Τις δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών: που αφορoύν τη 

λήψη πληροφοριών από το περιβάλλον, την απόκτηση και την 
ανάκληση γνώσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών, την αυτογνωσία 
και την αυτορύθμιση.
• Την Εμπειρία: που αφορά την απόκτηση σχετικά σταθερών 
συμπεριφορών επίλυσης προβλημάτων που βοηθούν τα άτομα 
να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες που προκύπτουν.
• Το Πλαίσιο / περιβάλλον: που αφορά την ικανότητα προσαρμο-
γής του ατόμου σε διαρκώς μεταβαλλόμενα και ρευστά πλαίσια 
εντός των οποίων καλείται να δράσει, αλλά και στην επιλογή των 
πλαισίων εκείνων που θα επιτρέψουν τη μάθηση και βελτίωση.

Οι έννοιες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής 
νοημοσύνης, στην πραγματικότητα αποτελούν στατιστικούς 
δείκτες ψυχομετρικών τεστ και συμβάσεις μετρήσεων. Αν όμως 
τις προσεγγίσουμε συστημικά, κοινωνιολογικά και πολιτισμικά, 
αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφουν πολύπλοκες διεργασίες όπως 
η προσαρμοστικότητα, η συνειδητότητα και η μάθηση, οι οποίες 
συσχετίζονται ισχυρά. Η νοημοσύνη μας, με όλα όσα μπορεί 

να αγκαλιάσει αυτός ο όρος, επηρεάζεται από τις συνθήκες τις 
οποίες μεγαλώνουμε: το οικογενειακό και σχολικό/εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, το κοινωνικό στάτους, το βαθμό κινητοποίησής 
μας απέναντι στους στόχους μας, τις εμπειρίες μας και βέβαια τα 
κυρίαρχα πρότυπα του πολιτισμού μας. Αν και υπάρχουν διά-
φορες θεωρίες παρόμοιες με αυτή που παρουσίασα, ο ορισμός 
της νοημοσύνης είναι σχεδόν αδύνατος. Αυτό που οι έρευνες 
αναδεικνύουν είναι πώς λειτουργεί και ποια χαρακτηριστικά έχει. 
Δεν υπάρχουν τεστ και εργαλεία μέτρησης τα οποία δίδουν ικα-
νοποιητικές απαντήσεις και δεν επηρεάζονται από τα κοινωνικά 
και πολιτισμικά στερεότυπα της εποχής.

Αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει σημασία είναι ότι η νοημο-
σύνη, που δεν ταυτίζεται με στενά στερεότυπα της «εξυπνάδας» 
και της «διάκρισης», δεν είναι κάτι δεδομένο που ενυπάρχει 
μέσα μας εκ γενετής αλλά παρουσιάζει πλαστικότητα κι επομέ-
νως μπορεί να βελτιωθεί. Η βελτίωση είναι για τον καθένα μας 
μοναδική, καθώς οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους αδυναμίες και 
δυνατότητες, ανάλογες με το περιβάλλον στο οποίο γεννιούνται 
και αναπτύσσονται. Η συνεχής εκπαίδευση και η αυτοβελτίωση 
φαίνεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση των 
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη νοημοσύνη μας. Προβλήματα 
που συνδέονται με το γήρας και τη φυσιολογική φθορά του 
ανθρώπινου οργανισμού φαίνεται να επιταχύνονται αν δε χρη-
σιμοποιούμε δημιουργικά και αν δεν «ασκούμε» το μυαλό μας 
σε δοκιμασίες, στόχους και ετερόκλητα περιβάλλοντα.

Μπορούμε επομένως να γίνουμε αυτό που οραματιζόμαστε, 
με εκπαίδευση, στόχους και συνεχή προσαρμογή, φωτίζοντας 
τη θετική μας πλευρά. Μπορούμε δηλαδή, είτε μας θεωρούν 
ευφυείς είτε όχι, να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού 
μας και να νιώσουμε ικανοποίηση, ενθουσιασμό και ευεξία. Η 
χαμηλή ή υψηλή νοημοσύνη δεν είναι παρά state of mind, ας 
κάνουμε την επιλογή μας.

Πετράς Χαράλαμπος
Coaching Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής.

Θεραπεία Τραύματος EMDR. Ιδρυτής
& Διευθυντής του Athens Coaching Institute

Coaching: γεφυρώνοντας το «γίνομαι» με το «είμαι»
Πολλοί αναφέρουν το Σωκράτη ως τον "πρώτο 

καταγεγραμμένο coach", χάρη στη μαιευτική του 
μέθοδο. Η ισότιμη συνεργασία δύο πλευρών, 
μέσα από μια δημιουργική και ταυτόχρονα προ-
κλητική, για τη σκέψη, διαδικασία, με σκοπό να 
ενδυναμώσει την έμπνευση για μεγιστοποίηση 
του προσωπικού και επαγγελματικού δυναμικού, 
είναι μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη περί του 
τί εστί Coaching. Η επιστήμη, η τέχνη και η πρα-
κτική αυτή διευκολύνει την επιτυχή προσέγγιση 
στη θέση στην οποία συναντάται η αρμονία, η 
πλήρωση, η Αριστοτελική ευδαιμονία.

Ο Henry Ford είπε "Είτε πιστεύετε ότι μπορεί-
τε, είτε όχι, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο". Το 
coaching οφελεί εκείνους που αντιλαμβάνονται 
πόσο κρίσιμο είναι να αναπροσδιορίσουν την 
πορεία τους, να την εναρμονίσουν με τις αξίες και 
τις αναζητήσεις τους, να πλάσουν τα δικά τους 
οράματα, να ανοίξουν το δρόμο για την επιτυχή 
στόχευση και ολοκλήρωση, δημιουργώντας μία ζωή 
προσανατολισμένη, υγιή, χαρούμενη και πλήρη.
Μέσω του Coaching επιτυγχάνεται η επιβίβαση 
στο όχημα που διευκολύνει την απελευθέρωση 
από το γνωστό, την εμβάπτιση στη διαλεκτική με 
το αύριο, την είσοδο σε αχαρτογράφητο έδαφος, 
την αναθεώρηση αναφορών κι ετεροπροσδιορι-
σμών, την κυοφορία του καινούριου, το coaching 
επαναπροσανατολίζει την πλεύση και αυξάνει 
τη δυναμική της ανάπτυξης ιδεών και πράξεων. 
Πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξε 
ότι ο δείκτης απόδοσης επένδυσης (ROI) ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 23%, όταν 
όμως η εκπαίδευση ακολουθείται από coaching, 
ο ίδιος δείκτης, φτάνει στο 85%.

Το coaching διευκολύνει την αλλαγή εφαρ-
μόζοντας ειδικά εργαλεία, τεχνικές και μεθό-

δους όπως: ενεργητική ακρόαση, ενσυναίσθηση, 
αποδοχή, αναζήτηση, αναστοχασμό, βεβαίωση, 
αναπλαισίωση, διαμοιρασμό, brainstorming, τα-
κτοποίηση εμποδίων, αυτο-αποτελεσματικότητα, 
αυτοεκτίμηση, ΣΝ, ΚΝ, πειραματισμό, δέσμευση, 
σεβασμό, δοκιμασία, προγραμματισμό, εναρμό-
νιση, βαθμονόμηση, σχεδιασμό περιβάλλοντος, 
έμπνευση (πρόκληση), αυτοσχεδιασμό μοντέλων, 
δημιουργικότητα, εγγενείς επιβραβεύσεις.

Το coaching, με τη σημερινή του μορφή, και 
επαγγελματική οργάνωση εμφανίστηκε τη δεκαετία 
του ’80 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σαφής η 
αναφορά στους coaches (προπονητές) αθλημάτων, 
με τη λογική των οποίων συντάσσεται. Δηλαδή, 
τη συμπόρευση σε ίσο βαθμό και την υποστήριξη 
των ατόμων σε όποιο στόχο έχουν με όλους τους, 
ιδιαίτερα μελετημένους, προσαρμοσμένους και 
εφαρμοσμένους, τρόπους που χρειάζεται.

Οι ρίζες του Coaching σύμφωνα με ορισμένους 
μελετητές βρίσκονται σε τρεις κυρίως κλάδους:
α. ψυχοθεραπευτικό και συμβουλευτικής π.χ. 
ψυχανάλυση, γνωστική ψυχοθεραπεία, συμπε-
ριφορισμό, μέθοδο Gestalt,
β. τον κλάδο του management π.χ. Organizational 
development, consulting και
γ. τον κλάδο της εκπαίδευσης για προσωπική 
ανάπτυξη.

Kουλτούρα coaching

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα οφέλη από την 
εφαρμογή μιας κουλτούρας coaching στις επι-
χειρήσεις περιλαμβάνουν αύξηση δέσμευσης, 
ταχύτερη ανάληψη ρόλων, ταχύτερη ανάπτυξη 
ηγεσίας, αύξηση συναισθηματικής νοημοσύνης 
υπαλλήλων, βελτίωση λειτουργικότητας ομάδας, 
αύξηση ικανοποίησης από την εργασία, βελτίωση 

σχέσεων υπαλλήλων, βελτίωση εξυπηρέτησης 
πελατών, υψηλότερους ρυθμούς διαχείρισης 
αλλαγών και αυξημένη παραγωγικότητα.

Τα βήματα για την εφαρμογή αυτή περιλαμ-
βάνουν τη μεταφορά της προσέγγισης coaching 
στην εταιρεία με την βοήθεια εξωτερικών coaches 
αλλά και την εκπαίδευση του υπάρχοντος προσω-
πικού στο coaching. Είναι σαφές ότι χρειάζονται 
εκπαίδευση στο coaching και οι ηγέτες αλλά 
και τα μέλη ομάδων. Σταδιακά, προκρίνονται 
μορφές ηγεσίας που υιοθετούν την coaching 
προσέγγιση έστι ώστε να εφαρμόζεται τακτικά 
και στις συναντήσεις ομάδων. Ακολούθως, το 
coaching ενσωματώνεται στο HR και στις διαδι-
κασίες παρακολούθησης απόδοσης. Σύμφωνα 
με το βηματισμό αυτό, το coaching γίνεται το 
κυρίαρχο στυλ διοίκησης και είναι, πλέον επι-
σήμως, μέρος των αξιών, των πολιτικών, της 
στρατηγικής ηγεσίας αλλά και ο τρόπος που η 
επιχείρηση επιλέγει να επικοινωνεί και να συζητεί 
με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στην εφαρμογή της coaching κουλτούρας 
καλούνται ταυτόχρονα τόσο οι managers και οι 
εσωτερικοί coaches όσο και οι εξωτερικοί coaches 
αφού η κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητες έχει 
υψηλότερη επίδοση σε διαφορετικές συνθήκες 
και απαιτήσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
εκπαίδευση των εσωτερικών coaches και των 
managers. Θεωρείται απαραίτητο οι managers 
να έχουν εκπαιδευτεί κατ’ελάχιστο 30 ώρες ενώ 
οι εσωτερικοί coaches να έχουν ολοκληρώσει 
εκπαίδευση κατ’ελάχιστο 60 ώρες.

Κάποιοι ορισμοί για το Coaching

To coaching είναι η συνέργεια δύο ατόμων, 
ένας συνεταιρισμός μεταξύ του coachee, ενός 

ανθρώπου που είναι πολύ κοντά στο να κα-
ταλάβει πόσο ώριμες είναι οι συνθήκες που 
θα θρέψουν την αλλαγή στη ζωή του, και του 
coach, ενός ανθρώπου που θα παραχωρήσει 
το συλλογισμό του ώστε να δημιουργήσει το 
χώρο που χρειάζεται η αλλαγή για να αναδυθεί.

To coaching χρησιμοποιεί ένα σύνολο από 
εργαλεία και τεχνικές για να μεγιστοποιήσει 
την προοπτική του πελάτη, να τον διευκολύνει 
να σκεφθεί έξω απ'το κουτί, ν'αλλάξει τη ροή 
των νημάτων της σκέψης του, τα κρυμμένα 
συστήματα πεποιθήσεων και τα μοτίβα, και να 
κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας ενσυνείδητης 
πορείας προς το κέντρο του αιώνιου παρόντος.

To coaching σχηματίζει μια σχέση όπου ο 
coachee είναι ο πράκτορας αλλαγής και ο coach ο 
καταλύτης της αλλαγής. Το coaching διευκολύνει 
εκείνους που αισθάνονται την ανάγκη επαναπρο-
σανατολισμού, την ανάγκη ν'αποτιμήσουν τις 
αξίες και τις φιλοδοξίες τους, σχηματίζοντας τα νέα 
οράματά τους, προετοιμάζοντας το δρόμο για την 
επιτυχία και την πλήρωση, δημιουργώντας μια 
υγιέστερη, ευτυχέστερη και ολοκληρωμένη ζωή. 

Το coaching δημιουργεί το χώρο, τις ευκαι-
ρίες και τις προυποθέσεις που θα βασίσουν μια 
εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα οδηγήσει 
σε μία συνηχούσα ζωή, μία ζωή επιλογών και 
αρμονίας σκοπών, μια ζωή πλήρους έκφρα-
σης. Το coaching ενσταλάζει ευτυχία τόσο στην 
προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή, 
οδηγώντας στη χαρά μιας ολιστικής και γνήσιας 
πλήρωσης.

Άγγελος Δερλώπας,
PCC, CMC - Executive & Leadership Coach

Iδρυτής Positivity Coaching
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επιχειρηματικοτητα

Στο Ψυρρή υπάρχει μία κοινότητα, όπου η 
επιχειρηματικότητα απαντάει στα κοινωνικά 
προβλήματα. Μια κοινότητα όπου άνθρω-

ποι με φρέσκιες ιδέες δουλεύουν με καινοτόμες 
επιχειρηματικές λύσεις, προκειμένου να λύσουν 
τις σημερινές προκλήσεις. Οπότε, αν θέλεις να 
επιχειρήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο, τότε το 
ImpactHub είναι ο κατάλληλος χώρος για να 
ξεκινήσεις. Ο Δημήτρης Κοκκινάκης και η Σόφη 
Λάμπρου μας παρουσιάζουν την κοινότητα τους.

Πως γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία 
του ImpactHub;
Δ.Κ.: Ξεκίνησε από την ανάγκη και την επιθυμία 

μας να δουλεύουμε σε ομάδες και κοινότητες. 
Από όταν ήμασταν στη σχολή ασχολιόμασταν 
με Μ.Κ.Ο., ήμασταν μέλη σε διάφορες κοινό-
τητες νεανικής επιχειρηματικότητας, project 
σχετικά με την υγεία, την τέχνη κ.α. Όλη αυτή 
η ενασχόληση είχε ως αποτέλεσμα να κάνουμε 
διάφορα ταξίδια και να γνωρίζουμε πολλούς 
οργανισμούς. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια και 
συγκεκριμένα στη Βραζιλία, γνωρίσαμε δύο 
από τα παιδιά που ξεκινούσαν τότε το αντί-
στοιχο ImpactHub στη Μαδρίτη. Για εμάς ήταν 
μια στιγμή ανακάλυψης. Μας άρεσε πολύ η 
μεθοδολογία του, η προσέγγιση ότι μια ομάδα 
ανθρώπων δημιουργούν ένα καινούριο κόσμο, 
από την οικονομική πλευρά, περισσότερο αν-
θρωποκεντρικό, περισσότερο επικεντρωμένο στο 
περιβάλλον. Αποφασίσαμε λοιπόν να το δούμε 
από κοντά και κάπως έτσι η Σόφη βρέθηκε στη 
Μαδρίτη και εγώ στη Βιέννη. 

Για ποιο λόγο γυρίσατε στην Ελλάδα;
Δ.Κ.: Για να ξεκινήσουμε το Hub. Αυτό ήταν 

το σχέδιο μας πάντα. Πήγαμε έξω για να δούμε 
πως δουλεύει o οργανισμός, να γνωρίσουμε 
κόσμο, πως χτίζεται αυτό το δίκτυο, τις απα-
ραίτητες μεθοδολογίες. Οι συγκυρίες για να το 
ξεκινήσουμε στην Ελλάδα ποτέ δεν ήταν ιδανικές, 
αλλά ήρθε εκείνη η στιγμή που είπαμε ότι είτε 
το κάνουμε τώρα είτε συνεχίζουμε έξω. Οπότε 
γυρίσαμε γιατί θέλαμε να το υλοποιήσουμε, 
από ένα απλό concept να γίνει πραγματικότητα.

Ποια είναι η ιδανική κοινότητα για εσάς;
Δ.Κ.: Είναι αυτή που έχει ένα κοινό σκοπό 

και κοινές αξίες, αυτή που είναι ανοιχτή στο να 
μοιραστεί, αυτή που έχει διαφάνεια, αυτή που 
την ενδιαφέρει να εξελιχθεί τόσο η μονάδα 
όσο και το σύνολο, κοινότητα είναι όλα εκείνα 
τα άτομα που έχουν πάθος-ενέργεια, δεν είναι 
μόνο καταναλωτές αλλά συνεισφέρουν στην 
εξέλιξη του δικτύου και έχουν πάνω από όλα 
καλή πρόθεση προς το κοινωνικό σύνολο.

Ο στόχος της δικής σας κοινότητας ποιος είναι;
Δ.Κ.: Να δημιουργήσουμε μια οικονομία η 

οποία δουλεύει για όλους. Η οποία θα έχει στο 
επίκεντρο της τον άνθρωπο και τον πλανήτη και 
η οποία θα χρησιμοποιεί βιώσιμες και υπεύθυνες 
πρακτικές. Ο σκοπός είναι να δημιουργήσουμε 
δομές οι οποίες μπορούν να λειτουργούν απο-
τελεσματικά και να βρούμε μοντέλα τα οποία 
είτε λύνουν ένα κοινωνικό πρόβλημα είτε το 
περιορίζουν. Να κάνουμε εκείνες τις δομές οι 
οποίες θα λειτουργούν σωστά, θα καλύπτουν 
τα έξοδα τους, θα είναι κερδοφόρες και θα βα-
σίζονται πάνω σε μοντέλα τα οποία μπορούν να 
επεκταθούν, να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο και 
να αλλάζουν αρκετά πράγματα στο περιβάλλον.

Η κοινότητά σας πόσα άτομα έχει αυτή τη 
στιγμή;
Δ.Κ.: Αυτή τη στιγμή είμαστε 75 άτομα. Στην 

κοινότητα απευθυνόμαστε σε άτομα. Μπορεί 
κάποιος να έρθει αλλά εκπροσωπεί μια ομάδα, 
μία επιχείρηση, ένα δήμο. Υπάρχουν freelancers, 
κοινωνικές επιχειρήσεις, stαrt-ups κ.α.

Τι όφελος έχει κάποιος ο οποίος θα επιλέξει 
να έρθει στο χώρο σας;
Δ.Κ.: Παίρνει το κομμάτι της δικτύωσης, της 

έμπνευσης γιατί βλέπει πολλούς ομοϊδεάτες 
να δουλεύουν πάνω στην ίδια κατεύθυνση. 
Το άλλο είναι το κομμάτι των συνεργασιών. 
Μπορεί να βρει άτομα με τα οποία μελλοντικά 
θα συνεργαστούν, να βρει πελάτες, να βρει 
χρηματοδότηση είτε τοπικά, είτε διεθνώς. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι κάθε μέρα 
“χτίζει” ικανότητες καθώς ως κοινότητα καλού-
με experts από το εξωτερικό να μας δείξουν 
νέες πρακτικές και μοντέλα. Τέλος παρέχουμε 
υποδομές τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει είτε 
ως χώρο εργασίας, είτε για να διοργανώσει μια 
εκδήλωση, είτε για να δείξει τη δουλειά του 
οnline σε άλλους και συνολικότερα όλα τα 
προτερήματα ενός χώρου που είναι γεμάτος 
με νέο κόσμο που επιχειρεί.

Ποια είναι η διαφορά του ImpactHub σε 
σχέση με άλλους χώρους;
Σ.Λ.: Βασικά μπορεί να πάει και σε άλλο 

χώρο εάν θέλει. Tο Hub δεν είναι απλά ένας 
χώρος, αλλά είναι μια κοινότητα, ας πούμε 
ένα club. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που ψάχνει 
άτομα να έχουν τις ίδιες φιλοσοφίες, την ίδια 
κατεύθυνση, τις ίδιες αξίες, έχουν παρόμοια 
προβλήματα ή προκλήσεις στην ανάπτυξη της 
δράσης τους, ο χώρος εδώ είναι το στέκι τους. 
Υπάρχουν άτομα της κοινότητας που έχουν 
το δικό τους γραφείο, δε δουλεύουν εδώ. 
Όμως χρησιμοποιούν το χώρο για να κάνουν 
event, παίρνουν μέρος στις συναντήσεις της 
κοινότητας, στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. 

Εμάς μας ενδιαφέρει να μην είμαστε ακόμα ένας 
χώρος αλλά εδώ να υπάρχουν προγράμματα 
που δεν κοιτάνε απλά την επιχειρηματικότητα 
αλλά την καινοτομία που χρειάζεται η κοινω-
νική επιχείρηση. Μας ενδιαφέρει να υπάρχει 
επιχειρησιακή καινοτομία συνδυασμένη με όλα 
τα παραπάνω. Πως κάνω το marketing μου, 
ποιο είναι το ακριβές target group μου, ποιο 
είναι το interaction με το προϊόν μου, τι είναι 
αυτό που το διαφοροποιεί.

Άρα γιατί να έρθει κάποιος εδώ; Γιατί θέλει 
να βρίσκεται σε ένα τέτοιο δίκτυο ανθρώπων οι 
οποίοι θέλουν η δράση τους να είναι δημιουρ-
γική και να λύνει κάποιο κοινωνικό πρόβλημα.

Πως μπορεί κάποιος να γίνει μέλος στην 
κοινότητά σας; Υπάρχει κάποιος στόχος από 
εσάς στα άτομα που γίνονται μέλη;
Σ.Λ.: Το πρώτο βήμα είναι να στείλει ένα 

e-mail αλλά η ουσία βρίσκεται αλλού. Το 
θέμα είναι αν εμείς είμαστε οι κατάλληλοι 
για να υποστηρίξουμε κάποιον άνθρωπο ή 
οργανισμό που έχει το μεράκι να δουλέψει. 
Δε θέλουμε να γινόμαστε γραφικοί και ο κό-
σμος να νομίζει ότι ερχόμαστε ως άλλοι Δον 
Κιχώτες που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. 
Βέβαια δε θέλουμε να φτάσουμε και στο άλλο 
σημείο και να νοιαζόμαστε μόνο για το πώς 
θα βγάλουμε λεφτά. 

Το πιο σημαντικό είναι να μην έρχονται άτομα 
τα οποία θέλουν να κερδίσουν από την κοινό-
τητα του ImpactHub και δεν έχουν την διάθεση 
να δώσουν πίσω. 

Δ.Κ.:  Τα περισσότερα άτομα που έρχονται είναι 
συνηδειτοποιήμενοι γιατί είτε έχουν βρεθεί σε 
μια εκδήλωσή μας, είτε σε κάποιο πρόγραμμα 
που έχουμε τρέξει.

Από την εμπειρία σας βλέπετε ότι ο κόσμος 
που ξεκινάει μια επιχείρηση σε τι μορφές 
στρέφεται;
Δ.Κ.: Οι περισσότεροι ξεκινάνε απλά με την 

ιδέα και στη συνέχεια καταλήγουν ποια νομική 
μορφή κουμπώνει στο μοντέλο τους. Το κομ-
μάτι νομικής μορφής είναι περισσότερο σαν 
επακόλουθο. Όσον αφορά τα industries είναι 
ο τουρισμός, η εκπαίδευση και μάλιστα άτυπες 
μορφές εκπαίδευσης, ότι έχει να κάνει με τον 
διατροφικό τομέα, υπηρεσίες όπως πλατφόρμες 
κινητοποίησης πολιτών ή πολιτικής καινοτομίας 
και τεχνολογία κυρίως στο digital κομμάτι.

Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και αυτοί που 
έχουν ήδη νομική μορφή και είναι είτε Μ.Κ.Ο. 
είτε Ε.Ε. είτε Ι.Κ.Ε.

Θεωρείτε ότι ο νέος κόσμος αρχίζει να εγκατα-
λείπει το παραδοσιακό μοντέλο επιχείρησης 
και στρέφεται σε νέα μοντέλα;
Δ.Κ.: Eίναι ανάγκη των καιρών μας να προχω-

ρήσουμε και να στραφούμε σε άλλα μοντέλα. Τα 
παραδοσιακά μοντέλα δε λειτουργούν πλέον, 
το ξέρουμε. Το γεγονός ότι έρχονται από το 
εξωτερικό μοντέλα και εμείς τα ακολουθούμε 
δε σημαίνει ότι μπορούμε και να τα αντιγρά-
ψουμε, γιατί πρέπει να τα προσαρμόσουμε 
στην ελληνική πραγματικότητα. Ακόμα και 
σήμερα υπάρχει ένα πεδίο το οποίο είναι εντε-
λώς ανεξερεύνητο στην αγορά, σε καινούριες 
τεχνολογίες, σε τρόπους που αντιμετωπίζουμε 
τους πελάτες μας, πως κάνουμε τον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό. Δεν υποστηρίζουμε 
ότι η καινοτομία θα τα λύσει όλα γιατί ακόμα 
χωλαίνουμε σε αυτό τον τομέα αλλά χρειάζεται 
ένα πάντρεμα των μοντέλων.

Είναι δυνατό όμως μέσα σε αυτό το ασφυ-
κτικό οικονομικό μοντέλο και το ασταθές 
περιβάλλον που υπάρχει να ξεκινήσει ένας 
νέος άνθρωπος μια δική του επιχείρηση;
Σ.Λ.: Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες. Ο πήχης 

δυσκολίας είναι πολύ υψηλός. Εκεί ακριβώς 
χρειάζεται να βρει ο οποιοσδήποτε πως θα 
καινοτομήσει έτσι ώστε να είναι ανθεκτικός. 
Πως μέσα σε αυτά τα πλαίσια να βρει που θα 
δώσει τα λεφτά του, πως θα διαφοροποιήσει 
το προϊόν του και παρόμοια προβλήματα. Δεν 
πιστεύουμε ότι επειδή κάποιος έχει μια καλή 
ιδέα θα έρθει κάποιος τρίτος που θα του δώσει 
τα λεφτά. Πρέπει αρχικά να επενδύσει ο καθέ-
νας στη δική του ιδέα. Το πρώτο κομμάτι που 
πρέπει κάποιος να ξεπεράσει είναι το κομμάτι 
της συνειδητοποίησης. Το άλλο κομμάτι είναι 
ότι πρέπει να βρεις τον κατάλληλο χώρο για να 
ξεκινήσεις την επιχείρησή σου. Είναι ένα πολύ 
μεγάλο ρίσκο που χρειάζεται να πάρει κάποιος 
αλλά χωρίς ρίσκο δε γίνεται και να επιτύχεις.

Δ.Κ.: Να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι δύσκολο 
γραφειοκρατικά, αλλά είναι θέμα πόσο χρόνο 
μπορεί να αφιερώσει, πόσο δεσμευμένος είναι 
προς μια κατεύθυνση, πόσο εύκολα μπορεί 
να βρει πόρους αν δεν έχει τη δυνατότητα να 
αντλήσει από το προσωπικό του περιβάλλον. 
Είμαστε σε μια οικονομική στασιμότητα, πολλές 
επιχειρήσεις δεν παίρνουν ρίσκα, δεν κάνουν 
κινήσεις, οπότε για κάποιον είναι ανασταλτικός 
παράγοντας. Για εμένα το βασικό είναι μια 
επιχείρηση η οποία ξεκινάει να μπορεί να έχει 
όσο πιο άμεσα έσοδα. Δε γίνεται να δουλεύεις 
τώρα και να έχεις έσοδα μετά από δύο χρόνια. 

Έχουμε δει από εσάς να κάνετε πολλές δρά-
σεις. Τι προγράμματα έχετε τρέξει; 
Δ.Κ.: To Social Impact Award δύο χρονιές, 

το Investment Ready, το Academy, το Smart 
living Challenge και το Scale Program. To Scale 
ξεκίνησε τέλος Απριλίου, οπότε θα ξαναμιλή-
σουμε για αυτό το Μάιο του 2016.

Από τη νέα περίοδο τι να περιμένουμε από 
εσάς;
Σ.Λ.: Το Νοέμβριο διοργανώνουμε με ακόμα 

4 συνεργάτες (Boy Foundation, ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΗΣ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το SES 
net) την εβδομάδα κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας, την οποία την πραγματοποιήσαμε πρώτη 
φορά πέρυσι και θα την ξανακάνουμε φέτος. 
To Scaling Program όπου μέχρι το Σεπτέμβρη 
θα βρούμε εκείνες τις επιχειρήσεις που θα τις 
βοηθήσουμε να επεκταθούν και παράλληλα θα 
προσπαθήσουμε με τα υπόλοιπα 8 Impact Hub 
να μεταφέρουμε την εμπειρία από καινούργια 
μοντέλα επιχειρηματικότητας και σε αυτό το 
πλαίσιο θα υποστηρίξουμε επιχειρήσεις που 
είναι έτοιμες να κάνουν το παραπάνω βήμα. 
Τέλος το Academy το οποίο είναι ένα πρόγραμμα 
ενδυνάμωσης κοινωνικών επιχειρήσεων θα 
ξεκινήσει το Σεπτέμβρη ο 2ος κύκλος και θα 
διαρκέσει μέχρι το Δεκέμβριο.

Από εσάς να περιμένουμε να δούμε Impact 
Hub στην επαρχία;
Δ.Κ.: Νομίζω το χρειαζόμαστε. Είναι στα 

σχέδια μας αλλά ακόμα είναι σε ένα πλάνο 
που έχουμε. Πρώτιστα επιδιώκουμε να μεγα-
λώσουμε το κτίριο μας, τις υποδομές μας, να 
μεγαλώσει η ομάδα μας. Φέτος προσπαθήσαμε 
η ομάδα μας να είναι ευέλικτη και να πηγαίνει 
σε άλλες πόλεις και κάπως έτσι βρεθήκαμε στη 
Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, μέλη της ομάδας 
μας συμμετείχαν στο Cruise In, πήγαμε στην 
Κρήτη. Άρα από εμάς να περιμένετε αρκετές 
αλλαγές και πολλές δράσεις οπού ο καθένας 
μπορεί να έρθει.

Αποστόλης Ζαβιτσάνος, Υπεύθυνος  
Δημοσιογραφικής Τεκμηρίωσης, skywalker.gr

Συνεντευξη

Το ImpactHub χτίζει τον κόσμο που θέλουμε να ζήσουμε
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εθελοντισμοσ

Η Στέγη Αυτόνομης Διαβίωσης "Ανάδυση", λειτουργεί από το 1996 
στην Αίγινα σε ετήσια βάση και φιλοξενεί άτομα με ειδικές ανάγκες. Το 
καλοκαίρι διεξάγονται κατασκηνωτικά προγράμμα εντελώς δωρεάν για 
παιδιά από ιδρύματα που κλείνουν ή παιδιά προερχόμενα από άπορες 
οικογένειες.

Ανακοίνωση: «Καλοκαίρι στην Αίγινα 2015»

Ενημέρωση Εθελοντών Εκπαιδευτών
Εθελοντική συμμετοχή εκπαιδευτών με ειδικότητες Ψυχολόγου, Κοινωνικού Λειτουργού, 
Εργοθεραπευτή, Γυμναστή Ειδικής Αγωγής, Ειδικού Παιδαγωγού, Νοσηλευτού κλπ σε ΔΩΡΕ-
ΑΝ 15νθημερα κατασκηνωτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης παιδιών με 
ειδικές ανάγκες. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής. Κάθε εκπαιδευτής 
θα έχει την ευθύνη δύο παιδιών. Η Στέγη θα καλύψει τα εισιτήρια από Πειραιά προς Αίγινα 
και από την Αίγινα προς Πειραιά.

Δηλώσεις συμμετοχής για τα εξής διαστήματα:
1. 4/7 έως 18/7
2. 19/7 έως 1/8
3. 2/8 έως 15/8
4. 16/8 έως 29/8
5. 30/8 έως 12/9

Αιτήσεις με λεπτομερές βιογραφικό
Προς: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία – Προστασίας αυτιστικών παιδιών «Ανάδυση»
Ακτή Τότη Χατζή 77 - Αίγινα Τ.Κ 18010
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 22970 25802, fax: 22970 28849, e-mail: anadisi@hotmail.gr

Ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού - Η Αγκαλιά υπάρχει για 
όλες εκείνες τις μητέρες που επέλεξαν να φέρουν στον κόσμο το παιδί 
τους, ακούγοντας μόνο τη φωνή του. Είναι σωματείο φιλανθρωπικό 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1998.

Ο Σύλλογος αγκαλιάζει και στηρίζει την έγκυο, στον αγώνα της να κρατήσει το παιδί της. 
Για τον καθένα μας, η αγκαλιά σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τους σκοπούς του Συλλόγου και, 
έμπρακτα, βοηθούμε και υποστηρίζουμε την πραγματοποίησή τους. Μέχρι σήμερα αγκα-
λιάσατε όλοι εσείς οι Φίλοι την προσπάθειά μας αυτή και σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Η πιο μεγάλη, η πιο ζεστή, η πιο γλυκειά, η πιο τρυφερή αγκαλιά, είναι η αγκαλιά της μάνας. 
Οι μητέρες που στηρίχθηκαν και στηρίζονται από τον Σύλλογό μας, έχουν εκφράσει και με 
επιστολές τους αυτή την αίσθηση του αγκαλιάσματος, που βρίσκουν κοντά μας. 

Οι Εθελοντές που στηρίζουν το έργο μας, παράλληλα με τους γενναιόδωρους Χορηγούς 
μας, είναι μια καθημερινή ενίσχυση της αισιοδοξίας μας και μια πολύ σημαντική στήριξη της 
"Αγκαλιάς". Είναι ευαισθητοποιημένοι άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, που προσφέ-
ρουν στην κοινωνία τον προσωπικό τους χρόνο - όσο θέλουν και μπορούν - εκφράζοντας με 
τον τρόπο αυτό την ευαισθησία τους, την αγάπη και το σεβασμό τους στη ζωή. Οι Εθελοντές 
μας συνεισφέρουν ένα σημαντικό έργο στήριξης των οικογενειών της "Αγκαλιάς" - και μπο-
ρούν να μας βοηθήσουν με την παρουσία τους, μια παρουσία αγάπης προς τον άνθρωπο, 
σε διάφορους τομείς.

Αγγελίες:

1. Εθελοντές Εκδηλώσεων
Οι Εθελοντές Εκδηλώσεων συνεισφέρουν στη διοργάνωση και προετοιμασία των εκδηλώσεων 
της "Αγκαλιάς", όπως τα Παζάρια Αγάπης των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Συμβάλλουν 
στην καλή διοργάνωση των εκδηλώσεων με τη μεταφορά των προϊόντων, τη διακόσμηση 
του χώρου και φροντίζουν με την προσωπική τους παρουσία στην αξιοπρεπή εικόνα του 
Συλλόγου. "Η Αγκαλιά", στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει έσοδα για τις προστατευόμενες 
οικογένειες, αλλά και να προωθήσει το έργο της, διοργανώνει ή συμμετέχει σε διάφορες δράσεις 
όπως Εκθέσεις, Δωροεκθέσεις, Μουσικές Εκδηλώσεις, Θεατρικές Παραστάσεις, Εκδηλώσεις 
Χορού, Γιορτές για τα Παιδιά της "Αγκαλιάς", Εκδρομές, Συνεστιάσεις κ.ά.

2. Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας
Μετά από Σεμινάρια, που οργανώνονται από την "Αγκαλιά" και πραγματοποιούνται με την 
επίβλεψη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, οι Εθελόντριες Κοινωνικής Πρόνοιας αποκτούν την κατάλ-
ληλη επιμόρφωση και εξειδικεύονται σε θέματα στήριξης των προστατευομένων οικογενειών 
μας. Με την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων, αναλαμβάνουν τη στήριξη των οικογενειών που 
χρειάζονται περισσότερη προσοχή και φροντίδα. Οι εθελόντριες αυτές βρίσκονται σε άμεση 
και διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με την Κοινωνική Υπηρεσία, λόγω του ιδιαίτερα 
ευαίσθητου τομέα της προσφοράς τους.

Θέλετε και σεις να στηρίξετε τα Παιδιά της "Αγκαλιάς";
Ανεξάρτητα από την όποια ιδιότητά σας;
Διαθέτοντας λίγο από το χρόνο σας με αγάπη;
Θα μας δώσετε μεγάλη χαρά, αν επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210 8828788

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

μπογιές τους εκφράζουν όσα κρύβουν στη ψυχή τους, όσα τα ευχαριστούν και όσα τα τρο-
μάζουν. Οι δικές μας δράσεις ωστόσο περιστρέφονται γύρω από «μη προνομιούχα» παιδιά, 
που είτε διαμένουν σε ιδρύματα, στέγες ανηλίκων, υποβαθμισμένες ή παραμεθόριες περιοχές, 
είτε είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες, νοσηλεύονται λόγω ασθενειών κλπ. Στόχος μας, είναι 
να φέρουμε τα παιδιά σ’ επαφή με την τέχνη και μέσα απ’ αυτήν να τα ευαισθητοποιήσουμε 
και να τους δώσουμε χαρά!

Αγγελία:

Αναζητούμε:
- Εικαστικούς με όρεξη και διάθεση να προσφέρουν το ταλέντο τους
-Δημιουργικούς ανθρώπους που μπορούν να συμμετέχουν με τη φαντασία τους και την 
εργατικότητά τους στη φιλοτέχνηση τοιχογραφιών, πινάκων, χειροποίητων κατασκευών για 
bazaar (όλοι κρύβουμε έναν καλλιτέχνη μέσα μας εξάλλου!)
-Οδηγούς-εθελοντές που θα αναλαμβάνουν τη μεταφορά των εθελοντών μας στα σχολεία 
ή τη μεταφορά χρωμάτων, υλικών κλπ
-Έμπειρο γραφίστα που θα αναλαμβάνει τις αφίσες για τις εκάστοτε δράσεις μας
-Εικαστικούς, εκπαιδευτικούς κλπ για δημιουργική απασχόληση παιδιών σε ιδρύματα, νο-
σοκομεία κλπ (π.χ. παράδοση μαθήματος ζωγραφικής)
-Μεταφραστή για τη μεταγλώττιση της σελίδας μας στο facebook και του blog.
-Κατασκευαστή ιστοσελίδας.
-Χορηγό για μπλουζάκια με το λογότυπο της ομάδας.
-Χορηγό υλικών ζωγραφικής για τη δράση που ανακοινώνουμε κάθε φορά, σε συνεργασία 
με τους χώρους.
-Παιδαγωγούς για απασχόληση των παιδιών.
-Άτομα για να προωθήσουν την εθελοντική κίνηση στο κοινό και στα ΜΜΕ.
-Φωτογράφο για λήψη φωτογραφιών, video κι επεξεργασία.
Ποιο είναι το προφίλ των εθελοντών; 
-Ταλέντο στα εικαστικά και γενικά στις εικαστικές κατασκευές με διάθεση προσφοράς.
-Κατά τις δράσεις μας με τα παιδιά να διαθέτει υπομονή, αγάπη και φιλική διάθεση.
-Πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και συνέπειας.

Τι θέσεις/ αρμοδιότητες αναλαμβάνουν;
Στις τοιχογραφίες κάποιος έμπειρος με το αντικείμενο εθελοντής, αναλαμβάνει τα σχέδια και 
την επίβλεψη της ολοκλήρωσης του έργου. Στη συνέχεια τα σχέδια αποτυπώνονται στους 
τοίχους, ορίζονται τα χρώματα γεμίσματος και οι υπόλοιποι εθελοντές αναλαμβάνουν να 
χρωματίσουν ένα συγκεκριμένο τμήμα ή ανάλογα με την τοιχογραφία αναλαμβάνουν να 
φιλοτεχνήσουν ένα μέρος της.Στις συμμετοχές σε bazaar οι εθελοντές, εάν το επιθυμούν, 
φιλοτεχνούν πίνακες ή αντικείμενα, ακόμα και κοσμήματα και τα στέλνουν ταχυδρομικά 
απευθείας στο ίδρυμα ή το χώρο που έχουμε επιλέξει. Έτσι έχουν συμμετάσχει καλλιτέχνες απ’ 
όλη την Ελλάδα, ακόμα κι απ’ το εξωτερικό.Σε μας στέλνουν φωτογραφίες των έργων τέχνης 
για ανάρτηση στην σελίδα μας. Επίσης, ανάλογα, υποστηρίζουμε την οργάνωση του bazaar.

Πώς ενημερώνονται οι εθελοντές για τις δράσεις που προκύπτουν και πόσο χρόνο απα-
σχολούνται;
Μέσω της σελίδας μας στο facebook, του blog και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
δίνουμε την πληροφορία για το θέμα και τις ημέρες διεξαγωγής της δράσης. Για παράδειγμα, 
αν πρόκειται για παράδοση έργων σε κάποιο ίδρυμα ή για συμμετοχή σε bazaar ο εθελοντής 
μπορεί να φιλοτεχνήσει όσα έργα θέλει και να τα αποστείλει μέχρι την ημερομηνία που έχει 
ορισθεί.Αν πρόκειται για τοιχογραφίες (συνήθως διαρκούν 2-3 ημέρες, ανάλογα το βαθμό 
δυσκολίας), οι εθελοντές καλούνται με τον ίδιο τρόπο (facebook, blog, e-mail), να δηλώσουν 
όσο το δυνατόν νωρίτερα τη διαθεσιμότητα και τις ώρες, που μπορούν να συμμετάσχουν. Ο 
καθένας συμμετέχει σε όποια δράση μπορεί, χρειάζεται όμως συνέπεια.Ο καθένας επιλέγει 
τον τρόπο που θα προσφέρει. Αν λοιπόν ο εθελοντής ψάχνει καλλιτεχνικές διεξόδους και 
ενδιαφέρεται να ζεστάνει τις ψυχούλες μικρών παιδιών, ας μη χάνει άλλο χρόνο! 

Επικοινωνία: e-mail: irenekourtz.art@gmail.com και mailto: Zografoisedrasi@gmail.com
Επίσης στην σελίδα μας στο facebook: Zωγράφοι σε δράση για τα ΠΑΙΔΙΑ

Η δράση μας ξεκίνησε σαν ιδέα πριν από αρκετά χρόνια όταν μένοντας 
σε διάφορα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο, λόγω επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων, μας απασχολούσε το που καταλήγει όλο αυτό το σαπούνι το 
οποίο καθημερινά πετιέται από τα δωμάτια, και πως θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί μέσα στο πλαίσιο της ανακύκλωσης.Χωρίς όμως τις κατάλ-
ληλες γνώσεις το ερώτημά μας παρέμενε για πολύ καιρό αναπάντητο. 

Και τότε ήταν που μέσα από την αλλαγή καριέρας, ήρθε και η απάντηση στην ερώτηση που 
ανέκυπτε κατά την επίσκεψή μας σε κάποιο τουριστικό κατάλυμα.
Η δράση μας (Ανακύκλωση Σαπουνιού & Χρησιμοποιημένων Ελαίων) ονομάστηκε "Soap 
For All" γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα 
καθαριότητας του χώρου τους και να μπορούν να φροντίζουν την προσωπική τους υγιεινή.
Δεν διαχειριζόμαστε χρήματα!

Δεν ζητάμε οικονομική συμμετοχή από τα μέλη της δράσης!

Για εμάς ο εθελοντισμός είναι βασικό στοιχείο μιας σωστά οργανωμένης κοινωνίας.
Σας καλούμε να γίνετε μέλος της Ανακύκλωσης Σαπουνιού & Χρησιμοποιημένων Ελαίων!
Σας καλούμε να γίνετε και εσείς μέλος αυτής της μεγάλης παρέας!

Γιατί να Γίνω Μέλος της Δράσης;

Διότι με την ανακύκλωση σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων θα έχετε λιγότερα απορ-
ρίματα ενώ παράλληλα τα παραγόμενα σαπούνια θα είναι χρήσιμα σε αρκετούς ανθρώπους
Διότι με την ανακύκλωση σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων προστατεύετε το περι-
βάλλον καθώς το σαπούνι είναι βιοδιασπώμενο
Διότι το λάδι που θα πετιόταν στο νεροχύτη θα ήταν επιβλαβές για το περιβάλλον μολύνοντας 
τον υδροφόρο ορίζοντα
Διότι με αυτή τη δράση ανακύκλωσης σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων μπορείτε να 
ξεκινήσετε την προσπάθεια για να αποκτήσει το κατάλυμά σας την πιστοποίηση "Green Key"
Διότι με τις δράσεις που μπορείτε να οργανώσετε μπορείτε να εμπνεύσετε τους πελάτες σας, 
τους συνεργάτες αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται στο κατάλυμά σας
Διότι με τις δράσεις ανακύκλωσης σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων που μπορείτε 
να οργανώσετε μπορείτε να μετεφέρετε το μήνυμα της ανακύκλωσης στην τοπική κοινωνία 
όπου βρίσκεται το κατάλυμά σας.
Διότι μέσα από τη δράση ανακύκλωσης σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων γίνεστε 
μέλος μιας μεγάλης παρέας που έχει την ίδια φιλοσοφία. Διότι οι δράσεις ανακύκλωσης 
σαπουνιού & χρησιμοποιημένων ελαίων που μπορείτε να διοργανώσετε είναι δημιουργικές 
και προάγουν την συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.
Διότι δε χρειάζεται χρήματα, είναι απολύτως εθελοντικό και το αποτέλεσμα είναι πολύ σημα-
ντικό για τα κοινωφελή ιδρύματα και τις ομάδες που βρίσκονται σε ανάγκη
Διότι με συνεργασία... και μπορούμε και γίνεται!

Βρισκόμαστε: Βασ. Κωνσταντίνου 19 & Ηφαίστου, Ανάβυσσος - Τηλ. - Φαξ: 22910 38063
Κινητό: 6974 115115 - E-mail: soapforallgreece@gmail.com





Τρίτη 30 Ιουνίου 201510

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

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

Υπάλληλος Υποδοχής - Αθήνα  
(Κωδ. Θέσης: 722/52062) 

(Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου)

Περιγραφή θέσης: 
•Υποδοχή πελατών / επισκεπτών 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση αλληλογραφίας 
•Διαχείριση παραγγελίας αναλώσιμων
Προφίλ υποψηφίου: 
•Σπουδές πέραν του λυκείου θα συνεκτιμηθούν 
•Ένα (1) - δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη 
θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office 
•Καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές  
δεξιότητες 
•Επαγγελματική εμφάνιση, εχεμύθεια, ταχύτητα
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 7297197, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 
117 41 Αθήνα.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Twitter, LinkedIn.

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

 Υπεύθυνη Υποδοχής 
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυxίο ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης  
απαραίτητο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε ένα 
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.
Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα με 
φωτογραφία στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση αν-
θρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η Modern Line (http://www.modernline.gr) είναι μια 
εισαγωγική εταιρεία εσωρούχων και μαγιώ που δρα-
στηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1990. Αντι-
προσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα, σημαντικές μάρκες 
(Byblos, Gianfranco Ferre κ.α.) τις οποίες διανέμει, μέσα 
από ένα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, σε καταστήματα 
εσωρούχων και ρούχων, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
H Modern Line ενδιαφέρεται για μακροχρόνιες συ-
νεργασίες, σέβεται τους συνεργάτες, τους πελάτες 
και τους προμηθευτές της και αναπτύσσεται δυναμικά. 
Προκειμένου να υποστηρίξουμε το εμπορικό μας, ζητάμε:

Υπάλληλο για Γραμματειακή 
Υποστήριξη των Πωλήσεων

Η έδρα της εταιρίας είναι στη Μεταμόρφωση Αττικής.
Κύρια καθήκοντα: 
•Τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση  
πελατών (λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών  
παραγγελιών, παραπόνων, αιτημάτων κ.τ.λ.) 
•Προετοιμασία και έλεγχος δειγμάτων 
•Καταχώρηση των παραγγελιών των πελατών  
στο σύστημα και αποστολή των παραγγελιών στους 
προμηθευτές του εξωτερικού

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια πρέπει  
να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
•Να είναι εξαιρετικά οργανωτικός/η και  
να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας  
και ομαδικότητας 
•Να έχει την ικανότητα και την αντίληψη καθώς  
και την απαιτούμενη προσοχή για την σωστή  
μεταφορά αριθμών από εκτυπώσεις σε φύλλα Excel 
•Να έχει επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, ευγένεια και γρήγορη αντίληψη 
•Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση  
στις δημοσιές σχέσεις 
•Να έχει πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Να είναι απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κολλεγίου 
•Να έχει ηλικία έως 30 ετών 
•Να μένει σε κοντινό προάστιο με την έδρα  
της εταιρίας

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα 
περάσουν από τεστ γνώσεων. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: hr@modernline.gr

 
Εταιρία τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά 
νέο ή νέα για:

Γραμματειακή Υποστήριξη 
(Παραγγελιοληψία - Τιμολόγηση κλπ.)

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστος τρόπος επικοινωνίας 
•Επιθυμητή ξένη γλώσσα - Αγγλικά 
•Γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη

Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210 4901886 ή στο 
e-mail: info@stefanidis.com.gr

Από εταιρεία μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζη-
τείται κοπέλα για τη θέση της:

Γραμματείας Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη σχολής γραμματέων ή άλλης σχολής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικό πνεύμα, ευχάριστος και εχέμυθος 
χαρακτήρας, ευχέρεια στην επικοινωνία

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική 
εταιρεία

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφι-
κό σας σημείωμα (απαραίτητη η φωτογραφία) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia.company@
gmail.com αναφέροντας τον κωδικό θέσης (Γ.Δ 01).

 
Ανώνυμη εμπορική εταιρία καταναλωτικών προ-
ϊόντων με ηγετική παρουσία στην αγορά, ζητά να 
προσλάβει:

Γραμματέα Τμήματος 
Εξαγωγών - Αθήνα

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επαρκής γνώση ιταλικών και ισπανικών,  
ώστε να είναι δυνατή η αλληλογραφία  
και η συνεννόηση με τους πελάτες 
•Γνώση συστήματος ERP Softone 
•Άριστη γνώση Εxcel, Η/Υ, Internet 
•Γνώσεις Photoshop 
•Η γνώση διαδικασιών φορτώσεων και εξαγωγών 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν

Κύρια καθήκοντα: 
•Εξυπηρέτηση τμήματος αγορών 
•Επίτευξη στόχων 
•Reporting προς τη διοίκηση

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
hrcreativecon@gmail.com, αναφέροντας επιθυμητές 
αποδοχές και οπωσδήποτε την περιγραφή της θέσης 
«ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ». Για όλες τις 
αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Γραμματειακής 
Υποστήριξης - Βούλα

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη υπάλληλο 
γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 5 ετών

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ασφαλιστικό γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται 
στο νομό Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να καλύψει την 
παρακάτω θέση:

Διοικητικός Υπάλληλος - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή καθηκόντων: Παρακολούθηση προσφορών/ 
επεξεργασία προσφορών/ παρακολούθηση ζημιών 
πελατών/ ενημέρωση & παρακολούθηση εταιρικής 
εικόνας στα social media/ διαχείριση ραντεβού πελα-
τών/ έρευνα αγοράς/ επικοινωνία με προμηθευτές/ 
υπηρεσίες υποστήριξης (back office).

Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις/ δεξιότητες / 
εμπειρία: 
•Σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office & τυφλό σύστημα) 
•Άριστος χειρισμός internet 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση

Επιθυμητές γνώσεις/ δεξιότητες: 
•Εμπειρία χρήσης Bluebyte, Limis

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Διάθεση για εργασία 
•Ομαδικότητα 
•Οργανωτικότητα 
•Επικοινωνιακές ικανότητες

Όσοι ενδιαφέρονται για την παραπάνω δραστηριότητα 
/ θέση και διαθέτουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά, 
μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
info@zikoulis.gr το βιογραφικό τους σημείωμα. Για 
όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Millward Brown was founded in 1971 and today 
offers a comprehensive market research service of 
international standard. It is a member of the Millward 
Brown Group, itself part of the WPP. We seek highly 
competent individuals, willing to grow with us:

Client Executive - Athens 
(Code CE-0615)

Qualitative research: 
•Graduate in marketing, psychology, sociology, 
social anthropology or cultural studies 
•Holder of a masters degree 
•Fully fluent in Greek and English 
•Highly familiar with MS Office (Word, Excel, 
Powerpoint) 
•2-3 years’ experience in qualitative research / 
consumer insights is a plus, but not a prerequisite 
•Military obligations fulfilled (for males 
candidates)

If you have the required qualifications, please send 
your resume (including a digital photo), indicating the 
relevant code CE-0615 until July 8th to Ms Alexandra 
Kappatou, by e-mail to: alexandra.kappatou@
millwardbrown.com. All resumes will be treated 
in the strictest confidence.

Η Kronos Holidays S.A. ζητά:

Operations Manager 
για το Online Τμήμα - Αθήνα

•Οργάνωση, διαχείριση online κλπ. υπηρεσιών 
•Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Προσφέρονται: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@kronosholidays.com

Υποκατάστημα θυγατρικής μεγάλου τραπεζικού 
ομίλου ζητά για την ανάπτυξη νέας μονάδας, στε-
λεχιακό δυναμικό για τις θέσεις:

Συντονιστής Ομάδας - Σύμβουλος 
Πωλήσεων - Αθήνα

Προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. - Ι.Ε.Κ. - λυκείου 
•Ηλικία 25-45 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Θετική σκέψη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα

Προσφέρονται: 
•Ιδιαίτερο πακέτο αποδοχών 
•Δια βιου επιμόρφωση 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Συνεχής κατάρτιση και εξέλιξη

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: j.varvaras1@gmail.com. 
Κατόπιν αξιολόγησης θα σας σταλεί πρόσκληση για 
συνέντευξη μέσω e-mail.

 
Από τη διεύθυνση HR του μεγαλύτερου τραπεζοπιστω-
τικού ομίλου και στα πλαίσια στελέχωσης της νέας 
του επιχειρησιακής μονάδας ανάπτυξης ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης - Αθήνα

Που θα στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
•Financial planners 
•Συντονιστής ομάδας 
•Στέλεχος παραγωγικής υποστήριξης 
•Υπεύθυνος πωλήσεων και εκπαίδευσης

Σημείωση: Για την κάθε θέση εργασίας  
θα επιλεγούν 2 άτομα.

Απαραίτητες εργασιακές προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έναν από 
τους παρακάτω τομείς: management, marketing - 
πωλήσεων - επικοινωνίας, εκπαίδευση,  
χρηματοοικονομικών, διοικητικής υποστήριξης. 
•Ηλικία 25-45 ετών

Ιδιαίτερες δεξιότητες: 
•Προφίλ προσωπικότητας με δυναμισμό,  
ακεραιότητα και ενέργεια 
•Συνθετική και αντιληπτική ικανότητα 
•Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων  
και σύνθετων επιχειρησιακών θεμάτων 
•Προσήλωση στην επίτευξη μετρήσιμων  
και υψηλών στόχων 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
και επαγγελματική επικοινωνία 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλες  
τις ομάδες κοινού

Οι απολαβές μας: 
•Σταθερές απολαβές βάσει θέσης εργασίας καθώς 
και επαγγελματικών ικανοτήτων 
•Υψηλές προμήθειες συν bonus αποδοτικότητας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης στο ανώτατο 
χρημ/κο management 
•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης
Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο κωδικό 
θέσης στο e-mail: sofia21dim@gmail.com υπ’όψιν 
κας Κωνσταντοπούλου.

Product Manager - Code: MKT 001

Location: Athens

Main tasks: 
•Manage the product portfolio offering,  
for all customer segments, to maximize revenue 
and profitability 
•Develop product propositions to ensure  
a profitable growth of the customer base 
•Develop offers and promotions to drive profitable 
customer acquisition and retention 
•Perform marketing analysis, proposing pricing 
above and below the line activities and promotions 
•Develop the product descriptions, design  
the respective functionality and closely monitor 
service development by driving internal  
and external parties 
•Perform financial analysis on current and future 
services, usage, revenues, and traffic 
•Perform spot checks, monitor quality  
and take corrective actions

Αγγελίες εργασίας
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Basic requirements: 
•University degree in economics, marketing  
or engineering  
•Postgraduate studies will be considered a plus 
•4-6 years of experience in the marketing field 
and especially in product management, preferably 
in Telecoms 
•Excellent command of the English language  
and excellent PC skills 
•Excellent analytical and presentation skills 
•Ability to work in teams, results orientation, 
creativity, efficiency and attention to detail

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, 
by 20/07/2015, quoting the position code at the 
following address: WIND HELLAS S.A., 66 Kifissias 
Ave., 151 25 Maroussi, Athens, e-mail: jo@wind.gr, fax: 
(+30) 210 6106504. All applications will be treated in 
strict confidence. Candidates who meet the position 
requirements will be contacted via phone.

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

Quality Control Manager - Qualified Person 
(Κωδ. QCM_052015)

Ο κάτοχος της θέσης θα ανήκει στο τμήμα quality 
control laboratory, θα αναφέρεται στον head of 
quality management και θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:
•Ανασκόπηση και εφαρμογή των μεθόδων  
ανάλυσης πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας  
και τελικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
πελατών και αρχών. 
•Έκδοση των πιστοποιητικών ανάλυσης. 
•Παρακολούθηση προγράμματος βαθμονόμησης 
και συντήρησης αναλυτικών οργάνων  
του εργαστηρίου.  
•Προγραμματισμός και συντονισμός διεξαγωγής 
των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. 
•Αξιολόγηση και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων, 
method transfer, προγραμματισμός & εποπτεία 
εκτέλεσης, στην περίπτωση που ζητηθεί  
από πελάτη. 
•Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και έκδοση τελικών 
reports. 
•Έκδοση διαδικασιών γραμμής που αφορούν  
τα εργαστήρια, σύμφωνα με τις σύγχρονες  
απαιτήσεις και τα GLPs. 
•Επαλήθευση εφαρμογής των απαιτήσεων GMP. 
•Επαλήθευση εφαρμογής των απαιτήσεων GMP 
των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων  
αξιολόγησης (π.χ. cleaning validation). 
•Οργάνωση και συμμετοχή σε εκπαίδευση GMP 
•Χειρισμός και αξιολόγηση περιπτώσεων  
OOS/ OOT. 
•Διερεύνηση προβλημάτων που εμφανίζονται  
κατά την ανάλυση και επίλυση αυτών. 
•Πρόγραμμα ελέγχων περιβάλλοντος εργοστασίου- 
μικροβιολογικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακυμάνσεων 
(trends) 
•Μελέτες σταθερότητας- πρόγραμμα, εποπτεία 
αναλύσεων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 
•Χειρισμός αντιδειγμάτων πρώτων υλών. 
•Προγραμματισμός και πραγματοποίηση  
παραγγελιών συσκευών, αντιδραστηρίων  
και θρεπτικών υλικών χημικού  
και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 
•Επικοινωνία με προμηθευτές και αξιολόγηση  
διερευνήσεων προμηθευτών πρώτων υλών  
και υλικών συσκευασίας. 
•Επικοινωνία με πελάτες και αξιολόγηση  
διερευνήσεων πελατών που σχετίζονται με θέμα 
εργαστηρίου. 
•Αξιολόγηση και επισκόπηση παραπόνων  
καλλυντικών και φαρμάκων που σχετίζονται  
με θέμα εργαστηρίου 
•Επισκόπηση, αξιολόγηση και έγκριση εγγράφων 
που αφορούν μειωμένο έλεγχο, sampling and 
testing delegation και υποστήριξη σε θέματα  
του QC που σχετίζονται με την πολιτική POL-CQA-3 
«Αξιολόγηση Προμηθευτών». 
•Εκπαίδευση των αναλυτών του χημείου  
στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. 
•Συμμετοχή στο πυλώνα της ποιότητας  
εφαρμόζοντας τις πρακτικές του “Lean Lab”.  
Έκδοση και εφαρμογή του Roadmap του Lean Lab.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Χημικός / βιολόγος/ φαρμακοποιός (ΑΕΙ) 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε βιομηχανία 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ / ERP 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Project management 
•Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
•Εμπειρία σε περιβάλλον εργασίας υψηλών  
ρυθμών και απαιτήσεων

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε παραγωγικές μονάδες φαρμάκων  
ή υγρών 
•Γνώσεις TPM- lean manufacturing

Προσφέρουμε: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό 
περιβάλλον 
•Αμοιβή αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας

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

 
Rontis, a Swiss multinational healthcare company, 
is looking to hire:

Quality Control Principal Analyst 
Based in Larissa, Greece

Positioning - quality control principal analyst 
reports to: 
•Quality control manager, in case of absence  
to analytical development manager.

Employees that report to the quality control 
principal analyst: 
•Quality control senior analyst, quality control 
analyst, quality control assistant.

Required qualifications: 
•University degree in chemistry or pharmaceutical 
studies (with strong chemistry content). 
•Previous experience in the pharmaceutical field 
will be an asset. 
•Excellent knowledge and handling of both verbal 
and written English language. 
•Good knowledge of MS Office suites (Word, Excel, 
Power Point, Outlook). 
•Ability to work accurately in a busy and 
demanding environment, adhering to strict 
deadlines/timescales. Strong analytical  
and problem solving ability.

Responsibilities: 
•Performing various analytical methods related 
to in process, final product and stability testing 
under the guidance of quality control manager. 
•Performing routine and complex analytical 
laboratory methods under the guidance of quality 
control manager. 
•Recording data and providing cGMP 
documentation in an accurate and timely manner. 
•Maintaining and calibrate lab equipment under 
the guidance of quality control manager. 
•Investigate and troubleshoot equipment, testing, 
and process abnormalities under the guidance  
of quality control manager. 
•Ensuring compliance with cGMP and regulatory 
requirements and industry best practices,  
and integrate this knowledge in conjunction  
with corporate policies and procedures into site 
SOPs and laboratory systems under the guidance  
of quality control manager. 
•Participating in the execution of technology 
transfer plans related to method transfers under 
the guidance of quality control manager. 
•Participating in laboratory investigations  
and support and execute retest plans with limited 
supervision. 
•Participating in the development of laboratory 
testing procedures to ensure compliance  
with corporate policies and procedures under  
the guidance of quality control manager. 
•Performing data entry/management of laboratory 
information. 
•Participating in the development and 
implementation of training programs that govern 
general and specific laboratory practices under 
the guidance of quality control manager.

This is a full-time position.

Only candidates meeting the criteria above will 
be contacted. Candidates are kindly requested to 
send their CV to the following e-mail: hr@rontis.
com with the code “QCP Analyst”.

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

We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together 
Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This 
gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions. Due to 
our increasing demand of designing and implementing 
«best in industry IT solutions», at our Athens Office, 
we are seeking specialists for the following position:

Release Manager - RM 004

Profiles: Candidates will work within the release 
management lifecycle which includes scheduling, 
coordinating and managing product releases across the 
enterprise. Will be required to work with application 
development and project teams to deploy releases into 
production. In addition, candidates will be responsible 
for implementing and managing release processes for 
the progression of code in the development, test, and 
production environments. The release manager will 
lead the effort of defining the IT strategic direction of 
release management tools so as for IT to ensure the 
process requirements are built-in. Will also assist in 
managing projects and interdependencies to ensure 
the integrity of the release.

Qualifications: 
•Bachelor’s degree or equivalent experience  
in the IT field. 
•10+ years technical IT experience. 
•7+ years of IT project management and/
or release management experience. project 
management certification will be an asset. 
•Knowledge of ITIL service management 
processes and procedures. ITIL certification  
will be an asset. 
•Proven track record of successfully operating  
in high-stress, time-sensitive situations  
with cross-functional teams. 
•Ability to work on multiple projects/tasks  
at once, and organizational skills to balance  
and prioritize work. 
•Excellent written and verbal communications 
skills in English and/or other languages. 
•Demonstrated effective leadership and analytical 
skills. 
•Detail oriented. 
•Demonstrated ability to coordinate cross-
functional work teams towards task completion.

We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment

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

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει (μέσω τοπικού 
συνεργάτη):

Σύμβουλους Διαφήμισης

Για τους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Εύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Ποιοτική συγγραφή & συμπλήρωση αιτήσεων 
διαφημιστικής προβολής 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως πωλητής 
(b2b) σε υπηρεσίες. 
•Επιθυμητή επιχειρηματική προϋπηρεσία  
σε σχετικούς με το αντικείμενο χώρους  
(ie εταιρείες διαφήμισης /media : print & on line) 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows,  
Excel, Word, PowerPoint, Internet) 
•Βασική γνώση των μηχανών αναζήτησης  
& ψηφιακού marketing (SEO / SEM) 
•Πολύ καλή γνώση & αντίληψη digital marketing 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για τους άντρες υποψηφίους.

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση των εξελίξεων της αγοράς στο ελεύθερο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον 
•Επαγγελματική εμφάνιση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδια-
γραφές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού Γε-

ωργίου Αβέρωφ 26-28, Ν.Ιωνία-Περισσός Τ.Κ. 142 
32 fax: 210 9204172 , e-mail: hr@yellowpages.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων.

 
Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πε-
λάτη της, πολυεθνικού φαρμακευτικού οργανισμού, 
αναζητά υποψηφίους για την κάλυψη θέσης:

HR Project Coordinator με Σύμβαση 
Ορισμένου Χρόνου (6 μήνες) - Κέντρο Αθήνας

Περιγραφή θέσης: 
•Επίβλεψη και συντονισμός για την επιτυχή  
διεκπεραίωση του project 
•Υποστήριξη διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού

Προφίλ υποψηφίου: 
•3-6 χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε μισθοδοσία 
και διαχείριση προσωπικού 
•Πτυχίο ΑΕΙ  
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS Office 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: es@
icap.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης “ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Ref. 
SCA3915 ” στο subject line του e-mail. Για όλες τις 
αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 
Πολιτιστικός φορέας - νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή - Αθήνα

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη για το σχε-
διασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής του φο-
ρέα, καθώς και για το διοικητικό εκσυγχρονισμό, την 
ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία του, με στόχο 
την εκπλήρωση των σκοπών του φορέα, που είναι η 
προώθηση των γραμμάτων, των τεχνών και εν γένει 
των ανθρωπιστικών επιστημών.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ και απαραίτητες μεταπτυχιακές  
σπουδές σε επιστημονικό αντικείμενο σχετικό  
με τα γράμματα, τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές 
επιστήμες. 
•Σημαντική εμπειρία σε άλλους πολιτιστικούς  
οργανισμούς με τους ίδιους σκοπούς. 
•Καινοτόμο πνεύμα με νέες ιδέες και ανάληψη 
πρωτοβουλιών. 
•Άριστες ικανότητες οργάνωσης, διοίκησης  
και υποκίνησης προσωπικού. 
•Επικοινωνιακή και εξωστρεφής προσωπικότητα 
με άνεση στις ανθρώπινες σχέσεις. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ η γνώση 
μιας δεύτερης διαδεδομένης ξένης γλώσσας  
θα ληφθεί υπ’ όψιν. 
•Άνεση στη χρήση Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hrcvsell@gmail.com. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικά.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Αναπτυσσόμενη ελληνική παραγωγική εταιρία στο 
χώρο των ποτών, ζητάει να προσλάβει άμεσα:

Βοηθό Λογιστή  
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: Τιμολόγηση, εμπορική διαχεί-
ριση, εισαγωγή παραστατικών αγορών εσωτερικού 
και εξωτερικού, τήρηση αλληλογραφίας, υποστήριξη 
πωλητών, αρχειοθέτηση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI οικονομικής - λογιστικής κατεύθυνσης. 
•2 -3 έτη σε αντίστοιχη θέση, σε εμπορική εταιρία. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Άριστες γνώσεις ERP προγραμμάτων λογιστικής. 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΦΑΣ. 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office  
(Word, Excel, PowerPoint). 
•Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα. 
•Ηλικία έως 35 ετών.

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

Η ΑΤΟΑ ΜΕΠΕ ζητά για πρωινή πλήρης απασχόληση 
για εξωτερικές εργασίες:

Λογιστή-Φοροτεχνικό - Κέντρο Αθήνας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/AΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Εμπειρία 3 ετών σε λογιστικό γραφείο  
•Άριστη γνώση φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ 
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•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ /γενικών αρχών λογιστικής/
κόστους 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών Ms Office 
•Άριστη γνώση Excel 
•Δίπλωμα για μηχανάκι και Ε.Ι.Χ και μηχανάκι

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση εργατικών/ασφαλιστικών και χειρισμού 
λογισμικών μισθοδοσίας 
•Γνώση λειτουργικού συστήματος extra λογιστική 
της Epsilonet

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Επαγγελματισμό 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
•Αποτελεσματικότητα διαχείρισης χρόνου -  
τήρησης προθεσμιών

Προσφέρεται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών & παροχών. 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
•Δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv.atoa@hotmail.com

 
Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα την Ιωνία Θεσ/νίκης ζητείται:

Στέλεχος Λογιστηρίου
Καθήκοντα: 
•Πιστωτικός έλεγχος υπολοίπων πελατών 
•Εργασίες λογιστικού και οικονομικού τμήματος 
•Υποστήριξη οικονομικής διεύθυνσης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση λογιστικής 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων ERP (SEN), CRM  
& Ms Office 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία στον πιστωτικό έλεγχο υπολοίπων  
πελατών 
•Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, συνέπεια  
και επαγγελματισμός 
•3ετής προϋπηρεσία σε θέση διοικητικού  
στελέχους Α.Ε. 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις

Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως απόδοσης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: zekmsp2@
gmail.com. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται 
στα απαραίτητα προσόντα δε θα εξεταστούν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Υπεύθυνος Οικονομικού 

Τμήματος - Αθήνα

Η ΜΕΤΑδραση είναι μια δυναμική οργάνωση που δρα-
στηριοποιείται σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, 
παρέχοντας, μεταξύ άλλων, διερμηνεία σε 30 γλώσσες 
και διαλέκτους, νομική στήριξη, συνοδεία ανήλικων παι-
διών από κρατητήρια σε δομές φιλοξενίας, πιστοποίηση 
θυμάτων βασανιστηρίων και άλλες δραστηριότητες.

Η ΜΕΤΑδραση αναζητεί υπεύθυνο οικονομικού τμήματος, 
ο οποίος θα κληθεί να διαχειριστεί και να οργανώσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οικονομικό τμήμα 
του οργανισμού (6 άτομα).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, 
•σπουδές κατά προτίμηση σε οικονομικά ή διοίκηση 
επιχειρήσεων 
•άριστη γνώση Αγγλικών.

Επίσης απαιτείται καλή γνώση και εμπειρία σε: 
•κατάρτιση προϋπολογισμών 
•οργάνωση ελέγχων 
•διαχειριστικά πλαίσια (Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
προγράμματα) 
•Συνεκτιμώνται ενδεχόμενες γνώσεις λογιστικής 
& λογισμικού Entersoft. 
•Απαραίτητα στοιχεία από δύο references. 

Αποστολή βιογραφικού έως τις 15/07/2015 στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.fm.metadrasi@gmail.
com. Παράκληση: να μην αποστέλλονται βιογραφικά 
εκτός των ανωτέρω προδιαγραφών.

Από ΑΕ με έδρα τον Πειραιά ζητείται:

Κύριος Υποψήφιος Πτυχιούχος 
ΤΕΙ ή ΑΕΙ  Οικονομικής Κατεύθυνσης

•Έως 35 ετών με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
για εργασία σε αποθήκη και τμήμα λογιστηρίου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: καλή γνώση Αγγλικών, 
MS Office. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
logistiriodept@gmail.com

 
Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί 
να προσλάβει:

Διευθυντή Λογιστηρίου 
(έδρα Αθήνα) (Κωδ. Θέσης REV67)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο 
αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, 
πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία 
και το περιβάλλον.
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση & επίβλεψη όλων των λειτουργιών 
του λογιστηρίου 
•Κατάρτιση ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων 
•Συνεργασία με ελεγκτές σε θέματα λογιστηρίου 
και φορολογίας 
•Διασφάλιση της τήρησης της φορολογικής  
νομοθεσίας 
•Συνεργασία με το τμήμα οικονομικής ανάλυσης 
και προετοιμασία λοιπών αναφορών προς  
τη γενική διεύθυνση 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση & ανάπτυξη στελεχών 
λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια λογιστή Ά τάξης 
•Ικανότητα συνεργασίας με δομημένο τρόπο σκέψης 
και κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  
και εμπειρία στην διοίκηση ομάδος 
•Πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση  
προϊσταμένου λογιστηρίου, κατά προτίμηση  
σε εταιρία εισηγμένη στο Χ.Α. 
•Πτυχίο ΑΕΙ - TEI , θα εκτιμηθούν μεταπτυχιακές 
σπουδές λογιστικής-χρηματοοικονομικής 
•Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων  
(εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, κλπ) 
μιας Α.Ε 
•Πολύ καλή γνώση MS Office και ERP συστημάτων 
(προτίμηση SEN) 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Ικανότητες οργάνωσης και εργασίας υπό πίεση 
•Κάτοχος τίτλου ACCA ή CPA
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Software Engineer - Αθήνα

Χωρίς προϋπηρεσία, γνώστης Java, Web page dvlpt, 
Cloud base services και build APIs.
Προσφέρονται ελαστικό ωράριο και εργασία  
από το σπίτι. 
•Διάρκεια εργασίας 1-3 μήνες με δυνατότητα  
για παραπάνω. 
•Αμοιβή:1500€ / μήνα. 
•Εταιρίες αποκλείονται.

Επικοινωνήστε με e-mail στο: kkoudigkelis@gmail.com 
 

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in digital marketing and telecommunications services, 
with international presence and offices in Greece 
(Thessaloniki and Athens), Spain, France, Turkey and 
India. We are constantly expanding our activities and 
our personnel all over the world. For this purpose we 
are looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

System Administrator - Thessaloniki

Primary responsibilities: 
•Maintain network and system security; 
•Analyze and isolate issues; 
•Perform regular security monitoring to identify 
any possible intrusions; 
•Perform daily backup operations, ensuring  
all required file systems and system data  
are successfully backed up; 
•Maintain system efficiency. Investigate  
and troubleshoot issues; 
•Make recommendations for future upgrades; 
•Repair and recover from hardware or software 
failures. Coordinate and communicate  
with impacted constituencies; 
•Upgrade and configure system per project  
or operational needs; 
•Perform ongoing performance tuning, hardware 
upgrades, and resource optimization as required;

Necessary skills: 
•Bachelor (4-year) degree, with a technical major, 
such as engineering or computer science; 
•Systems administration/system proven 
experience in Linux and Cisco products; 
•5+ year’s system administration experience; 
•Ability to perform multiple tasks concurrently 
and respond to emergency situations effectively; 
•Strong prioritization skills are necessary; 
•Strong communication ability; 
•Excellent knowledge of English language both 
written and oral.

Desirable skills (they will be a strong asset): 
•Esxi, Vcenter, VMWave, VCD; 
•Linux Centos Administration; 
•Cisco, CCNA, CCNP; 
•Knowledge in Mongo DB, Oracle and SQL 
platforms; 
•Experience in Data Base Cluster; 
•SS7 protocol; 
•SMPP, shell scripts, Python; 
•Kannel

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

If you fulfill the above mentioned prerequisites, 
please send a complete curriculum vitae to the 
following e-mail: hr@amdtelecom.net. Notice: Only 
the candidates who comply with the job profile will 
be contact for a personal interview.

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

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

Junior SW Application 
Designers (1-2 years)

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

SW Application Designers 
(2-5 years)

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

SW Platform Embedded 
Designers (1-5 years)

•All of the above, plus Intel, ARM platforms

System Engineers

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

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

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

Jr. Software Developer 
(JSD-0715) - Athens

The successful candidate will be providing his/her 
services within the field of software development 
supporting the management and configuration of 
company’s back office & software applications. He/
she will be part of intelligent and electromechanical 
systems department and will report directly to the 
TCS, back office system (BOS) & networks manager.

Main responsibilities: 
•Support the management and configuration  
of company’s back office systems. 
•Participate in the development of the back office 
system’s new requirements. 
•Provide preventive maintenance  
and troubleshooting to company’s systems and 
databases 
•Develop supporting tools for company’s 
operating systems. 
•Provide technical services to support the 
operation and maintenance of company’s ticketing 
system  
•Manage and maintain company’s customized web 
applications and web services 
•Provide application support to company’s users

Professional attributes: 
•University degree in computer science or 
information technology 
•Master degree in the relevant field is considered 
an asset 
•1-3 years of experience in a professional 
programming environment: 
-developing in Java, JSP, J2EE languages 
-designing and implementing databases interfaces 
•Strong knowledge of development 
methodologies, standards and procedures. 
•Excellent command of English language 
•Previous experience in web pages development 
(C, C#, Perl, PHP) is preferred 
•Previous experience in IT support activities 
(Scripting Tools, MySQL & Oracle databases)

Essential attributes: 
•Strong problem solving skills and analytical 
skills 
•Very good time management skills 
•Ability to cope with heavy workload 
•Performance and quality orientation 
•Ability to work within a team 
•Very good communication skills 
•Flexibility

Interested candidates should send their 
curriculum vitae by e-mail to: hr@neaodos.
gr or by fax to 210 6178011 quoting the code 
(JSD_0715).

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 
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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.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ζητoύνται από τον όμιλο ιατρικής αισθητικής FIGURA:

Τηλεφωνήτριες - Τηλεφωνητές 
Θεσσαλονίκη

•Καθώς και άτομα για εργασία στο χώρο  
του promotion. 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Το mail επικοινωνίας είναι το: hr@figurabody.
gr, fax 2310 244489 και τηλέφωνο 2310 242429. 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κα Διδασκάλου Χρύσα, 
Κος Βλαχάκης Χρήστος.

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

 Έμπειρους Τηλεφωνικούς Πωλητές 
 για Υπηρεσίες Forthnet Nova - Πλ. Βικτωρίας 

(5ωρη - 6ωρη Απασχόληση)

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: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική διαχείριση πελατών 
μέσω εξερχόμενης κλήσης. 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet. Θα εκτιμηθεί τυχόν  
εμπειρία στην πώληση υπηρεσιών Forthnet - Nova. 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ
Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός 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 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα  
προσβάσιμος στο κέντρο της Αθήνας  
με όλα τα μέσα μεταφοράς (πλησίον σταθμού  
ΗΣΑΠ Βικτώρια).
Αποστολή βιογραφικών 
•E-mail: hr@telephonenet.gr  
•Fax: 211 8008850

 
Yπάλληλοι Εξερχομένων Κλήσεων 

(4ωρη Aπασχόληση)

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) 
•Άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρικό σταθμό (στάση 
Άνω Πατήσια)

E-mail: info@sigmaphone.gr, διεύθυνση: Σπύρου 
Βασιλειάδου 13,Άνω Πατήσια, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 210 2284600, κινητό: 6936 000206.

Επιχείρηση μηχανημάτων ιατρικής αισθητικής, ζητεί:

Τηλεφωνήτριες / Πωλήτριες 

•Με εμπειρία σε πωλήσεις ιατρικών προϊόντων  
& καλλυντικών, δυναμικές, ευχάριστες,  
με ικανότητα επικοινωνίας. 
•Εσωτερική εργασία με βασικό μισθό  
και εξαιρετικό πακέτο bonus. 

Επικοινωνία - τηλέφωνο: 210 6565505.

Μεγάλος όμιλος εταιριών αναζητά δυναμικά άτο-
μα για τη στελέχωση:

Νέου Τμήματος Εξυπηρέτησης 
Πελατών - Αθήνα

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

Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
prooptiki.karieras@gmail.com

Συνεργαζόμενη εταιρία με την «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 
Α.Ε.Ε.Τ.»  επιθυμεί να απασχολήσει για λογαριασμό 
της τελευταίας:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων  (Telesales Agents)

Στις εγκαταστάσεις της Vodafone-Παναφον στην Αθήνα.

Περιγραφή θέσης: 
•Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η  
για τη διενέργεια εξερχομένων κλήσεων με σκοπό 
την ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων  
και υπηρεσιών της εταιρίας. 
•Καθεστώς βαρδιών 
•Πενθήμερη εργασία Δευτέρα-Παρασκευή 
•Συμμετοχή σε πρόγραμμα προμηθειών (bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες 
τεχνολογίες 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
joanna.apostolopoulou@vodafone.com

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Στελέχη Προώθησης 
Προϊόντων - Αθήνα

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

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

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: nikos-vlavianos@hotmail.com

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:

Έμπειρους Merchandiser Φαρμακείου 
(HR 23738)

Δίκτυο:Φαρμακείο 
Περιοχή: Θεσσαλονίκη

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 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία πέντε έτη  
σε merchandising σε δίκτυο φαρμακείου

Έτοιμο δίκτυο πελατολογίου: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (Θα γίνει test) 
•Άτομο στοχευμένο στην επίτευξη θετικού  
αποτελέσματος 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα  
συνεργασίας 
•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 e-mail: cv@ingroup.gr ,fax: 210 8210230.

 
Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται 
από την TASTY FOODS, στον τομέα παραγωγής και 
πώλησης Snacks & την PepsiCo-HBH στα μη αλκο-
ολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην PepsiCo-HBH ζητάμε 
να καλύψουμε τη θέση του/της:

Merchandiser

Για την τοποθέτηση των προϊόντων της στα super 
market του νομού Aττικής.

•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανώτερης  
εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια,  
επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στο νομό Αττικής

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
To εστιατόριo ΚFC στο Σύνταγμα ζητά:

Ταμίες

•Με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 
18-30 ετών.

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στo e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση 

για το Κατάστημα στo Βόλο

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης

Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Άγιος 
Στέφανος Αττικής, 145 10, e-mail: hr@dexim.gr. 
Κωδικός αγγελίας: 2015101.

Κατάστημα μεγάλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητά:

Διευθυντή Καταστήματος
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε κατάστημα λιανικής 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού

Προσφέρεται: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης 

Βιογραφικά στο e-mail: cvmail71@gmail.com 

Κοπέλα για Ταμείο 
για το Κατάστημα του Περιστερίου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση Η/Υ και MS Office 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Υπεύθυνη, συνεπής, οργανωτική, ευέλικτη, με 
ικανότητα προσαρμογής σε απαιτητικό περιβάλλον 
και με ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr, fax: 210 
9885706.

Για το κατάστημά μας στη Λιβαδειά ζητάμε:

Υπάλληλο Τμήματος 
Κρεοπωλείου

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Βεβαίωση κρεοπώλη 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόγραμμα ιδιωτικής 
ασφάλισης και προοπτικές εξέλιξης  
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός θέσης: WS9302. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 
H Randstad Hellas αναζητά να προσλάβει: 

Part-time Retail Sales 
Associates - Κομοτηνή

Για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας πελάτη, ηγέτη 
στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Παρέχει άριστη άμεση και έμμεση εξυπηρέτηση 
στους πελάτες, με στόχο την αύξηση του όγκου  
των πωλήσεων 
•Παραλαμβάνει, ανοίγει και τοποθετεί αντικλεπτικές 
συσκευές στα εμπορεύματα 
•Τοποθετεί τα εμπορεύματα στα ράφια και φροντίζει 
για την εμφάνιση τους εντός του καταστήματος 
•Χειρίζεται την επεξεργασία, την αποθήκευση  
και την αναπλήρωση των εμπορευμάτων 
•Λειτουργεί αποτελεσματικά με τα μέλη της ομάδας 
για να εξασφαλίσει ότι ο χώρος, τα δοκιμαστήρια 
και οι αποθηκευτικοί χώροι του καταστήματος είναι 
καθαροί και προσεγμένοι

Προσόντα/requirements: 
•Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση  
πελατών, κατά προτίμηση στον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου, επιθυμητή 
•Άριστη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών 
•Eπικοινωνιακές δεξιότητες 



H εκπαίδευση απόκτησε το δικό της site!

Ήρθε το νέο skywalker education 

Ένα site με όλες τις πληροφορίες που 
χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πα-
νεπιστήμια, κολλέγια, μεταπτυχι-
ακά, επαγγελματικά σεμινάρια, 
υποτροφίες είναι μερικά μόνο 
από όσα θα βρεις με ένα κλικ. 
Ανανεω μένο και λειτουργικό, 
αρχές Ιουνίου θα σε περι-
μένει να το εξερευνήσεις: 
skywalker.education
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 18

•Εξαιρετικά οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα 
χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
για την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίλυση 
προβλημάτων 
•Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών, διαχείρισης 
χρόνου και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
•Ευελιξία όσον αφορά το πρόγραμμα εργασία

Πληροφορίες/information: 2310 414731

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.randstad.gr και καταχωρήστε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυνα-
μικού παγκοσμίως με παρουσία στην ελληνική αγορά 
για πάνω από δεκαπέντε έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή μας παρουσία στην ελ-
ληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των 
υπηρεσιών μας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://goo.
gl/JsVVXg. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυ-
τα εμπιστευτικές. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικοί Επισκέπτες 

Θεσσαλονίκη - Ιωάννινα - Αθήνα

Η εταιρία SANTE PLUS δραστηριοποιείται στο χώρο 
της κλινικής εντερικής διατροφής. Τα τελευταία χρόνια 
η εταιρία αναπτύσσεται δυναμικά, με νέα προϊόντα στο 
χώρο της ογκολογίας. Στόχος μας είναι η δημιουργία 
μιας νέας ομάδας ιατρικών επισκεπτών, με έδρες: 
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να έχει: 
•Eπικοινωνιακές ικανότητες 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στις πωλήσεις 
(κατά προτίμηση στον ιατρικό χώρο-homecare). 
•Εργατικότητα / μεθοδικότητα 
•Γνώσεις αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων στην επαρχία.

Παρέχονται:  
•Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές 
•Bonus βάσει στόχων (τζίρου) 
•Αυτοκίνητο, i-Pad 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά

Παρακαλούμε να μην αποστέλλονται βιογραφικά 
σημειώματα χωρίς την απαιτούμενη 1 έτους εμπειρία 
σε πωλήσεις.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: 
sgoulias@sante-plus.gr

 
Από εταιρία ορθοπεδικών εφαρμογών ζητείται:

Ιατρικός Επισκέπτης - Αθήνα 
για Μόνιμη Απασχόληση ή Ημιαπασχόληση

•Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία στον τομέα ορθοπεδικής 
και αγγειοχειρουργικής. 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: jadams@otenet.
gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6036255.

 
Ιατρικός Επισκέπτης 

Κωδικός Θέσης: ΙΕΘΣΛ - Θεσσαλονίκη

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη 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 
•Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία πωλήσεων ιατρικών 
ειδών 
•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

Εταιρία που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θεσσα-
λίας με αντικείμενο εργασίας τη διάθεση αναλώσιμων 
ιατρικών υλικών (επιθέματα, καθετήρες, στόμιες) αναζητά:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Για το τμήμα πωλήσεων στην Κεντρική και Δυτι-
κή Μακεδονία, Θεσσαλία (Λάρισα, Τρίκαλα-Καρ-
δίτσα, Βόλος) Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχου
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή σε ανάλογη θέση 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων  
(για άνδρες υποψήφιους) 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου
Παροχές: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Εκπαίδευση 
•Βασικός μισθός (ένσημα) & bonus  
επί των πωλήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στο e-mail: 
healthplast@yahoo.gr. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια.

H φαρμακευτική εταιρεία FARMEDIA Α.Ε. που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο των φαρμάκων επιθυμεί να 
προσλάβει:

Επιστημονικούς Συνεργάτες 
για την Περιοχή του Νομού Ιωαννίνων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Ελληνική 
εταιρεία 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
επικοινωνίας. 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Γνώση Αγγλικής
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Bonus 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@farmedia.gr 
ή στο 210 6015822. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΙΑΤΡΟΙ
Ειδικός Παθολόγος ή Ειδικός στη 

 Γενική/Οικογενειακή Ιατρική - Αθήνα

Η θέση αφορά γιατρούς που ενδιαφέρονται στη διαχεί-
ριση και θεραπεία χρονίων νοσημάτων. Ο γιατρός που 
θα προσληφθεί θα εκπαιδευτεί στην κλινική εφαρμογή 
της ταχύτερα αναπτυσσόμενης επιστήμης στο χώρο 
της ιατρικής, Metabolomics, με βάση το εγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα του European Institute of Nutritional 
Medicine, E.I.Nu.M. (αναγνώριση συνεχόμενης ιατρικής 
εκπαίδευσης: 30 CME credits).

Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:  
•Ισχυρό ενδιαφέρον για τον ασθενή,  
•Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας,  
•Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών  
δημοσιεύσεων,  
•Άριστη γνώση αγγλικών.  
•Η γνώση της Ιταλικής ή/και της Γερμανικής  
γλώσσας θα αξιολογηθούν ως επιπλέον προσόντα 
•Λόγω της συνεργασίας με κλινικές  
του εξωτερικού (Ιταλία / Ελβετία) είναι απαραίτητη 
η δυνατότατα μετακίνησης και εκτός έδρας κάποιες 
ημέρες κάθε μήνα. 
Αν είστε νέος γιατρός που επιθυμείτε να κάνετε καριέρα 
και να διεξάγετε κλινικό ερευνητικό έργο στον ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο τομέα της ιατρικής, την Metabolomic 
Medicine, στείλτε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
clinic@drtsoukalas.com

 
Φυσικοθεραπευτές - Αθήνα

Ζητούνται από ιατρική εταιρία.

•Απαιτούνται πτυχίο ΤΕΙ, γνώση Αγγλικών  
και προϋπηρεσία.

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

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

Γενικό Χειρουργό 
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

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

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε ένα 
σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα με 
φωτογραφία στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από τη δ/νση αν-
θρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

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

Νοσηλευτικό Προσωπικό 
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυxίο νοσηλευτικής ΑΕΙ/ΤΕΙ απαραίτητο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον  
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε 
ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρί-
ες ανέλιξης.

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

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

Νοσηλευτές/τριες (Απόφοιτοι ΤΕΙ)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώσεις Γερμανικών σε επίπεδο Β1  
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα

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

Αποστολή βιογραφικών αυστηρώς σε μορφή 
EUROPASS/αρχείο Word/με φωτογραφία στην 
Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: drakomam@otenet.gr, επικοινωνία 
: 2810 330009.

Nurse - North of England

A leading international healthcare group, we serve 
13m customers in more than 190 countries. We offer 
personal and company-financed health insurance and 
medical subscription products, run hospitals, provide 
workplace health services, home healthcare, health 
assessments and chronic disease management services. 
We are also a major international provider of nursing 
and residential care for elderly people.

With no shareholders, we invest our profits to provide 
more and better healthcare and fulfil our purpose. 
Bupa employs more than 70,000 people, principally 
in the UK, Australia, Spain, Poland, New Zealand and 
the USA, as well as Saudi Arabia, Hong Kong, India, 
Thailand, China and across Latin America.

The role: 
•Bupa needs candidates in North of England 
(Liverpool, Manchester, Leeds) and Scotland 
(Glasgow).  
•From nurse positions up to sister, unit manager 
and deputy levels.  
•Ideally Bupa are looking for candidates with  
an active NMC pin with a minimum one year 
nursing experience but are willing to explore 
candidates who are awaiting an NMC decision.  
Our general clinical shift patterns are 8am - 8pm 
or 8am - 2pm & 2pm - 8pm.

What they offer: 
•A competitive salary 
•Bupa fit - staff health benefit 
•Bupa cash plan discounts 
•We cover the cost of your DBS check 
•Hot meals provided 
•Uniform provided 

•Stakeholder pension and life assurance scheme 
available 
•Comprehensive induction and on-going training 
and development 
•More specifically, Bupa pays breaks and clinical 
handovers, provide hot meals on shifts, pay the 
annual NMC subscription after a years’ service.

Bupa offers a relocation package of £3k (£2k prior 
to start and £1k after completion of 6 months service 
and probation). Candidates must be relocating over 
30 miles to be eligible.

Bupa offers a welcome bonus of £1000  
for all perm clinical offers.

Bupa are dedicated to providing ongoing training and 
support and offer fantastic career progression - many 
of our home and area managers started with us as 
registered nurses.

Send your CV to the following e-mail: akyriazopoulos@
skywalker.gr. Interviews will be held through Skype.

ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗ
Qualified Native 

Bilingual English Teachers

•Are required by a company for full time 
permanent morning position in Athens.

Send your CV to the following e-mail: 
pvschools@ath.forthnet.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο πελάτης μας, μεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας ζητά να προσλάβει έναν:

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων Ασφαλείας 
Βόρεια Προάστια Αττικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, θα πρέπει να είναι διπλωμα-
τούχοι ΕΜΠ της ειδικότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών 
ή αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ, να είναι κάτοχοι άδειας 
secutiry Α’ τάξεως και να μιλούν άριστα την αγγλική 
γλώσσα και να γνωρίζουν εφαρμογές υπολογιστών 
γραφείων όσο και τεχνικών παρουσιάσεων.

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2ετής σε ανάλογα καθήκοντα και να 
διαθέτουν εμπειρία στις πωλήσεις εγκαταστάσεων 
μεγάλων συστημάτων ασφαλείας, όπως και τις ανά-
λογες τεχνικές γνώσεις που αφορούν στο σχεδιασμό, 
μελέτη και υλοποίηση της εγκατάστασης.

Οι επικοινωνιακές αρετές είναι πολύ σημαντικές 
διότι θα πρέπει οι πελάτες ή οι εκπρόσωποί τους να 
απολαμβάνουν ενός άριστου επιπέδου εξυπηρέτησης, 
σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την εταιρία. 

Στα καθήκοντα του κατόχου της θέσης περιλαμβάνε-
ται η συντήρηση και εξυπηρέτηση του υφιστάμενου 
πελατολογίου της επιχείρησης παράλληλα όμως και 
η αναζήτηση νέων πελατών στο γεωγραφικό χώρο 
κυρίως της Αττικής.

Καθώς η εταιρία αναπτύσσεται σταθερά προσφέρο-
ντας υπεύθυνες υπηρεσίες και εγγυημένα προϊόντα 
προς τους πελάτες της απαιτείται από τον κάτοχο της 
θέσης να βελτιώνει τις γνώσεις του μέσω διαρκούς 
εκπαίδευσης όσο και έρευνας.

•Ως προς τις παροχές της η εταιρία προσφέρει 
μισθό, bonus βάσει επίτευξης στόχων, εταιρικό 
αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο.

Aποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/P4NnLP

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

Μηχανικό Πωλήσεων (SAJSI06)  
με έδρα την Αττική

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

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον.

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



Η καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ζητά να προσλάβει:

Επιθεωρητή Προώθησης Πωλήσεων 
με έδρα το Νομό Σερρών

Περιγραφή θέσης: 
•Υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης πωλήσεων 
•Δημιουργία αναφορά πωλήσεων 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστη γνώση Microsoft Office και Internet 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•Οργανωτικές ικανότητες 

•Προϋπηρεσία σε εταιρεία καπνικών προϊόντων 
•Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε καταναλωτικά 
προϊόντα ταχείας κυκλοφορίας.

Αμοιβή: Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών καθώς και άριστες προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να αποστείλετε το 
βιογραφικό μαζί με πρόσφατη φωτογραφία σας 
το αργότερο έως τις 03 Ιουλίου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: mpaterak@karelia.gr

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:

Διοικητικό Στέλεχος 
για το Κατάστημα στο Βόλο

Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα και ισχυρή θέληση; 
Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να σου ταιριάζει! 
 
Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους καταστήματος είναι: 
•Να μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες πώλησης και την κερδοφορία του καταστήματος. 
•Να εξασφαλίζει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. 
•Είναι υπεύθυνος για τη στελέχωση του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας του, καθώς 
και την εξέλιξή τους. 
•Να εξασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες και πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα με τα πρότυπα 
της εταιρείας. 
 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακές σπουδές (ΑΕΙ / ΤΕΙ / Ιδιωτικό κολλέγιο) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-4 έτη στο χώρο των καταστημάτων λιανικής σε θέση με ευθύνη ομάδας. 
•Ισχυρές ηγετικές ικανότητες και επιχειρηματικό προσανατολισμό. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης H/Y. 
 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. 
•Ελκυστικό bonus βάσει αποτελεσμάτων. 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης στην πιο δυναμική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

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

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

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

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπεύθυνο στο Τμήμα Χρονομισθώσεων
H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη υπάλ-
ληλο γραμματειακής υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 
5 ετών 

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

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)

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 οperations 
διαδικασίες αποθήκης. 
•Επικοινωνία με συνεργαζόμενες 
εταιρείες ταχυμεταφορών, 
προμηθευτές κ.α.  
Ικανότητες: 
•+2έτη 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 ευχάρι-
στο - 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 χαρά 
θα δεχτούμε την αίτησή σας στο 
e-mail: emailjobs@xlcloset.com

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή  επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος Μηχανογράφησης 
Αθήνα - (Code: IT)

Κύρια προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και ειδικότερα στη διαχείριση δικτύων 
και συστημάτων 
•Γνώση της αγοράς πληροφορικής 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

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

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

Access & Transmission Engineer 
για το Network Operations Center - Κωδ.Θέσης: ATNE2206 - Αθήνα

O κάτοχος της θέσης ανήκει στο 
δυναμικό του τμήματος λειτουργί-
ας του δικτύου πρόσβασης. Είναι 
υπεύθυνος για την καθημερινή λει-
τουργία και την επίλυση προβλημά-
των του δικτύου μετάδοσης-πρό-
σβασης και του δικτύου οπτικών 
ινών. Υλοποιεί έργα αναβάθμισης 
του δικτύου και εντάσσει στην πα-
ραγωγή ή αναβαθμίζει εξοπλισμό 
σύμφωνα με τις διαδικασίες των 
τμημάτων σχεδιασμού. Κατασκευ-
άζει μισθωμένα κυκλώματα που 
υλοποιούνται μέσω του εξοπλι-
σμού ευθύνης του τμήματος και 
συντονίζει τα συνεργεία τεχνικών 
που εμπλέκονται στις εργασίες 
αποκατάστασης βλαβών ή επε-
κτάσεων του δικτύου ευθύνης 
του τμήματος.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ θετικής  
κατεύθυνσης. 
Μεταπτυχιακός τίτλος 

σε τηλεπικοινωνίες θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 έτη ως μηχανικός 
σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο, 
κατασκευαστή ή integrator 
•Γνώσεις και προϋπηρεσία 
σε σχεδιασμό και λειτουργία 
υπηρεσιών που παρέχονται 
μέσω τεχνολογιών πρόσβασης 
(xDSL) 
•Γνώσεις και προϋπηρεσία 
σε λειτουργία υπηρεσιών 
που παρέχονται από εξοπλισμό 
τύπου DSLAM & αντιμετώπιση 
σχετικών προβλημάτων. 
•Ειδικότερα γνώση 
σε κατασκευαστές Alcatel, 
Huawei, NSN, θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Βασική γνώση τεχνολογιών 
και πρωτοκόλλων επιπέδου 
3 (IP routing) 
•Επιθυμητή η εμπειρία 
σε τεχνολογίες μετάδοσης 

(MW, SDH, DWDM, OTN) 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε  
εργαλεία παρακολούθησης  
και διαχείρισης δικτύου (NMS) 
•Ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, 
όγκου εργασίας και πολλαπλών 
εργασιών 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
και Ελληνικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό 
περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω 
του link: http://goo.gl/Tf2156

Ο πελάτης μας, επώνυμο χρωματοπωλείο, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου 
Κωδ. Θέσης: (S06) - Θεσσαλονίκη

H/O ιδανική-ός υποψήφια-ος θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ (ιδανικά διακόσμησης) 
•2-3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (excel) 
•γνώση αγγλικών 
•οργανωτικότητα και αντίληψη 
•ευελιξία και εργατικότητα

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η εξυπηρέτηση πελατών, η σύνταξη προσφορών, η έκδοση 
παραστατικών και γενικότερα η υποστήριξη του καταστήματος.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.

Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 54624 - fax: 2310 – 271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 28, Ιλίσια - fax: 
210 -7470380, e-mail: skywalker@createandact.gr. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Senior Sales Executive in Information  

Technology Services & Solutions - Athens

Key candidate responsibilities: 
•Sales management of IT solutions and services 
for enterprise accounts 
•Business development head of team responsible 
for customer base expansion 
•Implementation of company’s sales strategy 
according to the budget, targets and objectives 
•Responsibility for the full management  
of accounts, including pre-sales, consultancy, 
proposal building, project management  
and post-sales 
•Development and maintenance of strong,  
long-lasting relationships with customers 
•Significant effort to fully analyze customers’  
IT infrastructure, business opportunities  
and objectives, so that optimal solutions  
are proposed. 
•Consistently provide high standards of service  
to customers 
•Adherence to internal company procedures 
•Competition and market monitoring  
and reporting to management

Required qualifications and experience: 
•Minimum 7 years of experience in B2B sales  
of information technology solutions or services  
in the private and banking sector 
•University degree in business, marketing  
or engineering 
•Prior experience in business development 
•Excellent interpersonal, communication  
and presentation skills; team spirit; strong sense 
of responsibility; multi-tasking abilities 
•Passion, enthusiasm and desire to meet sales 
objectives and company targets in a competitive 
environment 
•Ability to manage a team with clear objectives, 
deliverables and deadlines 
•Ability to work autonomously and under 
minimum supervision 
•Strong analytical, organizational and project 
management skills 
•Strong negotiation and problem solving skills 
•Excellent knowledge of oral and written English

Required information: Should you be interested in 
a career with our company, based in Athens Greece, 
please address your CV in English to our Human 
Resource Dept. by email at the following address: 
hrdepartment099@gmail.com. All communication 
will be kept strictly confidential.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
H ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη 
Μάνδρα: 

Μηχανικό Συντήρησης

Αντικείμενο της θέσης είναι η προληπτική συντήρηση 
και ο αποτελεσματικός χειρισμός του μηχανολογικού 
εξοπλισμού καθώς και η επίβλεψη των τεχνικών έργων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης και πρόσθετη 
ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης 
ΜΗΧ, στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή με fax στον 
αριθμό: 210 68 61 600. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Doppler S.A., η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία 
ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά άτομο για 
τη θέση με κωδικό R/D02 και τίτλο:

Μηχανικός R&D 
 έδρα: Πολύκαστρο Κιλκίς

Η θέση αναφέρεται στην τεχνική διεύθυνση της εταιρείας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση θα πρέπει: 
•Να είναι πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός  
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
•Να έχει άριστη γνώση 2D και 3D λογισμικού 
(AUTOCAD και SOLIDWORKS) 
•Επιθυμητή η γνώση ανάλυσης λογισμικού  
με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων (ANSYS) 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παροχές: 
•Μεταφορικό μέσο από την περιοχή  
της Θεσσαλονίκης 

•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα διεθνές περιβάλλον

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

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

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

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

Enterprise Architect – EAR 001

Profiles: Candidates will have the cross functional 
responsibility in Product and Technology Division for 
the best technology fit across all product lines and for 
the strategic input into the technology roadmaps. They 
will maintain a consistent clear technology strategic 
line of sight, while producing the various artifacts, 
including technology roadmaps, reference models, 
best practice repositories and technical standards. 
Furthermore, they will review and assure the solution 
designs and ensure that governance mechanisms are 
maintained and supported.

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•At least 10 years of experience as an IT expert 
•At least 3 years of hands-on experience  
as an enterprise architect 
•Experience in designing and implementing 
solutions using Service-Oriented Architecture 
(SOA) and very good understanding on SOA 
governance. 
•Experience in Oracle ADF and Fusion Middleware. 
•Proven strong technical architecture design  
and system integration background. 
•Must have both the breadth and depth of 
experience in the business strategy, as well  
as an understanding of the technology components 
 in the landscape of the technology division. 
•Excellent communication skills both written  
and verbal. 
•Ability to communicate to executive management 
level. 
•Fluency in English language  
and or any other 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

ΟδΗΓΟΙ
Η Kerakoll Ελλας ΕΠΕ, με έδρα το Σχηματάρι ζητά 
να προσλάβει:

Oδηγό

•Κάτοχο διπλώματος Γ’ κατηγορίας για διανομές 
στην Αττική. 
•Επαγγελματική εμπειρία και κατοχή Π.Ε.Ι.  
απαραίτητα.

Αποστολή βιογραφικών στο  e-mail:  
logistics@kerakollhellas.gr

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

Υπάλληλο Αποθήκης  
(με έδρα την Αθήνα)

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξι-
ακή προσπάθεια της εταιρίας.

Αρμοδιότητες: 
•Εκτέλεση παραγγελιών 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Απογραφές

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώσεις  
χειρισμού Η/Υ- Barcode 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Χρήση περονοφόρων μηχανημάτων (Klark)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία και γνώση σε προϊόντα ύδρευσης  
και θέρμανσης  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό  
πνεύμα εργασίας,

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

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

 
Μεγάλη βιομηχανία, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Αποθηκάριο 
(Κωδ.: LOGIST) - Αθήνα

Για το υποκατάστημά της στην περιοχή των Αθηνών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 
•Εμπειρία σε διαδικασία απογραφής και τιμολόγηση 
προϊόντων 
•Ηλικία έως 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
cvspost1@gmail.com

Ο πελάτης μας, εταιρεία στο χώρο των τροφίμων, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Αποθήκης (AWH06) 
 με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας

Ο/Hιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
•πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η επίβλεψη 
& οργάνωση της αποθήκης, ο έλεγχος των αποθεμάτων, 
η έκδοση παραστατικών και η συνεχής επικοινωνία 
με τα λοιπά τμήματα της εταιρείας.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο  
εργασιακό περιβάλλον.

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

 
Υπεύθυνος Αποθήκης 

Δυτική Θεσσαλονίκη GRC/8506

Έχεις επιτυχημένη εμπειρία στη διαχείριση αποθήκης; 
Τώρα, σου δίνεται η ευκαιρία να εργαστείς σε 
μια μεγάλη αναπτυσσόμενη ελληνική επιχείρηση!  
Η ManpowerGroup, για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας 
πελάτη της, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο.

Ο ρόλος: 
•Σχεδιασμός των διαδικασιών της αποθήκης 
•Συντονισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης  
των εμπορευμάτων 
•Παραλαβές και τακτοποίηση των εμπορευμάτων  
•Καθημερινός έλεγχος της απόδοσης  
των λειτουργιών της αποθήκης 
•Έλεγχος και τήρηση των αναγκαίων προληπτικών 
μέτρων ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιτυχημένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε οργανωμένη αποθήκη 
•Εργατικότητα και μεθοδικότητα 
•Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και αποτελεσματικής 
διαχείρισης χρόνου 
•Καλή γνώση χειρισμού MS Office

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/nwE913

Perfetti Van Melle, a private owned, multinational 
company, with presence in 150 countries, over 17.000 
employees and a strong brand portfolio of chewing 
gums and confectionary (Mentos, Chupa Chups, Vivident, 
Big Babol, Frisk, Alpenliebe, Fruit-tella, Vigorsol) is 
currently seeking to hire:

Logistics Specialist

Main responsibilities: 
•Monitoring stock levels in all warehouses, 
coordinating supply and demand in order  
to ensure availability 
•Materials management in ERP 
•Maintain all forecasting activities associated 
with vendors and products (local and abroad ) 
•Follow up imports with suppliers 
•Involved in various logistics projects 
•Reporting 
•Back up in main logistics activities

Requirements: 
•University degree in logistics, business 
administration or relevant 
•Working experience at least 2 years in relevant 
responsibilities 
•English fluent speaker 
•Ms office expert user 
•SAP knowledge will be considered a plus 
•Team player 
•Self motivated

We offer: 
•An excellent working environment 
•Opportunity to grow into a fast growing 
organization 
•Additional private medical insurance  
•Competitive remuneration

Position is located in our distribution center in Magoula 
Attika.

Please send your CV by e-mail: cv@gr.pvmgrp.com
 

Μεγάλη εισαγωγική εμπορική εταιρία με εξαγωγικό 
χαρακτήρα και έδρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης 
αναζητά:

Υπεύθυνο Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε διοίκηση οργανωμένης αποθήκης. 
•Εμπειρία σε διαδικασίες αποθήκης όπως συλλογή, 
συσκευασία, παραλαβή, επιστροφές, απογραφές κ.α. 
•Καλή γνώση Η/Υ. 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, και συνέπεια  
στην τήρηση διαδικασιών και οδηγιών 
•Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 40 ετών. 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση ERP και WMS (επιθυμητά Entersoft  
και Mantis) 
•Βασικές γνώσεις Αγγλικών

Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: prohire2014@
gmail.com. Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Το Lichnos Beach, πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάργα, 
ζητά να προσλάβει:

Sous Chef 
για Κεντρική Κουζίνα

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

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

 
Job opportunity in Austria: Next Step Career 
Management is an Austrian based agency who 
provides the best people to the best employers in 
the tourism branche.

We offer stable, well paid jobs in the Austrian hotel 
and restaurant business. Our clients are 4* to 5* Hotels 
all over Austria. We are now offering jobs for:

Motivated, Creative Chefs

•Professionals with diploma and minimum 3 years 
experience after the apprenticeship 
•German speakers prefered 



Η εταιρεία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Οικονομικό Διευθυντή 
(έδρα Βάρη) - (Κωδ. Θέσης REV63)

Προφίλ εταιρείας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην 
ελληνική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και 
κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 
πρατηρίων. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής 
ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία & σεβασμό 
στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός, συντονισμός & έλεγχος 
των δραστηριοτήτων της οικονομικής διεύθυνσης 
και των τμημάτων αυτής 
•Διαχείριση των οικονομικών πόρων 
και αποδοτική χρήση των διαθεσίμων 
•Ανάπτυξη και τήρηση των πολιτικών οικονομικής 
διαχείρισης και ελέγχου της εταιρείας 
•Επίβλεψη των ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων 
και εξόδων 
•Παρακολούθηση και παροχή πληροφόρησης 
σχετικά με την πορεία των οικονομικών 
μεγεθών της 
•Κατάρτιση ενδιάμεσων & ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων ομίλου 
•Ανάπτυξη, διοίκηση και αξιοποίηση ανθρωπίνου 

δυναμικού της διεύθυνσης 
•Διαπραγμάτευση με τράπεζες, προμηθευτές 
& δημόσιες αρχές  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα με οργανωτικές 
ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα 
•10 έτη και άνω εμπειρία σε Α.Ε., κατά προτίμηση 
σε εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α. 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Άδεια λογιστή Ά τάξης 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
& διαπραγματεύσεων 
•Άριστη γνώση ERP συστημάτων & MS Office 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Κάτοχος τίτλου ACCA ή CPA επιθυμητός  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής 
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@revoil.gr

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 ένδυσης θα εκτιμηθεί

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα 
βιογραφικά τους, αναφέροντας αν ενδιαφέρο-
νται για πλήρη ή μερική απασχόληση. Ε-mail 
αποστολής βιογραφικών: dimitris@edward.gr

Η Optimal HR Group, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά να προσλάβει:

Λογιστή – Αθήνα
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διενέργεια & παρακολούθηση κυκλώματος αξιόγραφων - προμηθευτών - τραπεζών & ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών 
•Κατάρτιση προϋπολογισμών και reporting 
•Συνεργασία με ελεγκτές της εταιρείας 
•Εξωτερικές εργασίες λογιστηρίου 
•Διεκπεραίωση λογιστικού σχεδίου, εκπιπτόμενων δαπανών επιχειρήσεων, χειρισμού 
παρακρατούμενων φόρων, ΚΒΣ,ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, τιμολόγηση, φορολογία εισοδήματος  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής/οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία 3 έως 5 έτη σε εταιρείες ΑΕ διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας), με μεγάλο δίκτυο 
πελατών & προμηθευτών 
•Άριστη γνώση ERP και ευχέρεια χρήσης λογιστικών προγραμμάτων 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση H/Y & Microsoft Office (Ms-Excel)  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: https://goo.gl/hjhtuq

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να απασχολήσει:

Τελειόφοιτους Σπουδαστές ΤΕΙ Τμημάτων 
Εμπορίας & Διαφήμισης-Διοίκησης Επιχειρήσεων

Για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση.

Περιγραφή θέσης/καθήκοντα: 
Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν: 
•Διαχείριση λογαριασμών πελατών / έλεγχος 
στοιχείων λογαριασμών 
•Επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες 
για την αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών 
(έρευνα ικανοποίησης πελατών)  
Τόπος εργασίας: Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 128

Απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά - επαγγελ-
ματικά): Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές 
των τμημάτων εμπορίας και διαφήμισης/διοίκησης 
επιχειρήσεων & σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική 
τους άσκηση.

Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Γραπτή επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Αντίληψη/κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα 
σπουδών τους & τη νομοθεσία σχετικά με την πραγ-
ματοποίηση πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι/ες 
μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω του 
link: http://goo.gl/PssyvU ή fax: 215 5008801 με 
την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ _ΛΟΓΑΡΙΑΣ-
ΜΩΝ_29_2015. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
να αποτείνονται στο τηλ: 215 5008995. Διεύθυν-
ση οικονομικών & ανθρώπινου δυναμικού Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 128 114 71 Αθήνα, site: www.cyta.gr

Μάγειρας Α’ και Β’ 
Εστιατόριο Terra Bistro

•Για πλήρη απασχόληση από σχολή με εμπειρία και ομαδικό  πνεύμα για δημιουργική κουζίνα σε γνωστό 
εστιατόριο της Πάτρας.

Συστάσεις επιθυμητές.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: tasoskolok@hotmail.com. Υπεύθυνος Κολοκυθάς Αναστάσιος. 
Τηλ: 6942 649442.

Εμπορική εταιρία ζητά άμεσα διαθέσιμους νέους με δικό τους Ι.Χ. για το:

Τμήμα Πωλήσεων & Εξωτερικών Εργασιών 
Αθήνα

Επιθυμητά προσόντα: 
•∆υναµικός χαρακτήρας 
•Επαγγελµατική εµφάνιση 
•Προϋπηρεσία µη απαραίτητη.

Παρέχονται: 

•Σταθερή αµοιβή και bonus, έξοδα κίνησης 
•Προοπτικές εξέλιξης σε αµοιβές και υπεύθυνες 
θέσεις 
•Συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dps@efra.gr

Ταμίας σε Εταιρία Διακίνησης Βιβλίων
Η εταιρία ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον κλάδο της διακίνησης βιβλίων στην 
Ελλάδα, ζητά για την έναρξη της σχολικής περιόδου 2015 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015) να καλύψει 
την παρακάτω θέση: ταμίας στη κεντρική μας αποθήκη (Κολωνός).

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα ενσωματωθεί στο λογιστήριο. Τα βασικά καθήκοντα 
θα είναι η παραλαβή των εισπράξεων των οδηγών της εταιρίας, η καταχώρηση των δαπανών και των 
τιμολογίων αγορών στο ERP της εταιρίας.

Προσόντα: 
•Χειρισμός εφαρμογών Η/Υ 
•Πτυχιούχος ή φοιτητής οικονομικής σχολής 
•Ωράριο 12ωρο (ειδικά τη περίοδο 10-25 Σεπτεμβρίου) 
•Δυνατότητα ανταπόκρισης σε μεγάλο όγκο εργασίας 
•Η εταιρία μας πληρώνει όλες τις υπερωρίες των εργαζομένων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@tsigaridasbooks.gr 

Green Projects S.A, a dynamic sustainable technology and innovation provider, is seeking a professional 
to cover the following opening:

Application Developer (Athens)
Job description: 
•The appropriate candidate 
will have the following 
responsibilities: 
•Design and develop cutting- 
edge software & applications 
•Design and develop user 
friendly data management 
systems and databases 
•Contribute in R&D activities 
and innovation practices  
Candidate profile: 
Required skills: 
•Degree in computer science 
or other relevant field 
•Experience in developing web 
applications with ASP.NET, 
Visual Basic.NET, JavaScript, 
AJAX, jQuery, Web Services, 
Java, C++ 
•Experience in building reports 
(rdlc) 

•Database systems experience 
with SQL Server, Oracle, 
and MySQL. 
•Experience managing multiple 
projects simultaneously 
•Ability to cope with fast 
changing technologies used 
in application development 
•Excellent command 
of the English language 
(written & verbal) 
•Military obligations fulfilled  
Desired skills: 
•Post graduate degree 
in computer science 
•At least 3 years of working 
experience in analysis and 
design of information systems 
•Experience to build 
visualization and data services 
•Experience to build IOs 
and Android applications 

•Working knowledge of data 
mining techniques, including 
regression analysis, clustering, 
decision trees, neural networks 
and many more  
Personal characteristics: 
•Strong communication skills 
•Excellent problem solving 
abilities 
•Analytical and critical 
thinking skills 
•Self-starter with interest 
and ability to work both 
independently and highly 
collaboratively 
•Highly self-motivated 
and methodical, with attention 
to detail

Send your CV to the 
following e-mail: 
info@green-projects.gr 

Εκπρόσωποι Πωλήσεων - Επικοινωνίας - Αθήνα
Από εταιρία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την επάνδρωση των νέων της καταστημάτων.  
•Οι υποψήφιοι χρειάζεται να γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά και χειρισμό Η/Υ. 
•Οι ικανότητες επικοινωνίας και τα προσόντα της ευελιξίας και της αντίληψης κρίνονται 
απαραίτητα. 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.  
Παρέχεται εκπαίδευση, μισθός και bonus.  
Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@wind-ilion.gr μέχρι 30/07/2015.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος/η Πωλήσεων 

Freelancer - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προσανατολισμός στο στόχο και στο αποτέλεσμα 
εύρεσης πελατολογίου στο εξωτερικό ειδικότερα 
διανομείς και αντιπροσώπους. 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και γνώση της αγοράς 
στο τομέα των εξοπλισμών 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό 
•Εργατικότητα και αυτοπεποίθηση 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση Άπταιστων Αγγλικών και γνώση άλλης 
μιας γλώσσας.

Η εταιρία παρέχει: 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για ταξίδια.

Βιογραφικά στο e-mail: himovalzumex@gmail.com
 

Η Scooterise ΙΚΕ, πρωτοπόρα εταιρία βασισμένη 
σε προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης 
αναζητά συνεργάτες:

Πωλήτριες/Πωλητές -Aθήνα

Για την πώληση και προώθηση της υπηρεσίας περι-
ηγήσεων/τουρ που διεξάγει η εταιρία στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας με ηλεκτρικά τρίκυκλα. Η πώληση 
γίνεται οδηγώντας τα οχήματα.

•Μερική απασχόληση - πώληση τουριστικών 
υπηρεσιών 
•Μισθός:Μισθός και προμήθεια επί των πωλήσεων 
•Ωράριο: Δευτέρα - Σάββατο 9:00πμ - 14:00μμ  
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν η γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών, με φωτογραφία στη διεύθυν-
ση: hello@scooterise.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
216 7003277, 6932 232096 & 6945 49 0571.

 
Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία προϊόντων ηλεκτρο-
λογικού βιομηχανικού εξοπλισμού και προϊόντων 
αυτοματισμού, ζητά:

Πωλητή Αθηνών-Επαρχίας

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία πωλήσεων 
•Διαχείριση, επικοινωνία και ανάπτυξη  
πελατολογίου 
•Διαχείριση αποθεμάτων και στόχων 
•Έρευνα αγοράς 
•Έρευνα ανταγωνισμού

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της αγοράς βιομηχανικού  
ηλεκτρολογικού υλικού και του σχετικού  
ανταγωνισμού 
•Επικοινωνιακός με καλές διαπραγματευτικές 
ικανότητες και ευχέρεια λόγου 
•Υπομονή και επιμονή 
•Τουλάχιστον τριετής απασχόληση σε παρόμοια 
θέση 
•Γνώση Αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Ευχέρεια για ταξίδια σε επαρχία

Θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικής κατεύθυνσης. 
•Δίπλωμα οδήγησης μηχανής 
•Δίπλωμα οδήγησης Γ΄κατηγορίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
τα βιογραφικά τους, μέσω e-mail: cvelelmec@gmail.
com ή στο fax: 210 3424168.

 
Υπεύθυνος Τμήματος Πωλήσεων

Περιγραφή εταιρίας: Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. δραστηρι-
οποιείται από το 1977 στον τομέα της εισαγωγής και 
εμπορίας μικρών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
κλιματιστικών μονάδων και αφυγραντήρων. Είναι μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου με σημαντική 
ιστορική διαδρομή, συνεχή ανάπτυξη και συνεισφορά 
στο χώρο, λανσάροντας συνεχώς καινοτόμα προϊόντα 
στην αγορά.

Αρμοδιότητες: Ο υπεύθυνος του τμήματος πωλήσε-
ων θα λαμβάνει συνεχώς μέρος στην εκπόνηση των 
εμπορικών αναπτυξιακών στρατηγικών και των στόχων 
των πωλήσεων της εταιρίας. Με συνεχή ανάλυση 
και εκτίμηση των αγορών, θα καθορίζει την πολι-

τική πωλήσεων της εταιρίας εντός Ελλάδος και θα 
συντονίζει τις αναγκαίες ενέργειες για προσέλκυση 
πελατείας και διατήρησης υφιστάμενης με συνεχείς 
επισκέψεις σε εμπορικές εκθέσεις εντός και εκτός 
Ελλάδος. Θα είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των 
στόχων του τμήματος πωλήσεων, το συντονισμό του 
σχετικού προσωπικού, της ανάπτυξης του δικτύου 
διανομής της Εταιρίας και το συντονισμό της παρα-
γελλιοδότησης με συνεχή αναφορά στη διοίκηση.

Δεξιότητες: 
•Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα με άριστη γνώση 
αγγλικών (η γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας  
θα αξιολογηθεί θετικά) 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης,  
μεταπτυχιακός τίτλος σχετικού αντικειμένου  
επιθυμητός 
•Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσίας 
σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων με επιθυμητή  
τη γνώση της αγοράς της εταιρείας 
•Εχεμύθεια, διπλωματία, ικανότητα αξιολόγησης 
κινδύνων και λήψης αποφάσεων 
•Ομαδικότητα, αναλυτικές δεξιότητες  
και ικανότητα επεξήγησης πολύπλοκων  
καταστάσεων 
•Ικανότητα ταξιδίων

Παροχές: 
•Μηνιαίος μισθός βάσει συστήματος αξιολόγησης 
•Παροχές αποδοτικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Εργαλεία και τεχνικές διευκόλυνσης έργου

Επικοινωνία: Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τα προα-
ναφερθέντα όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα υπόψη κ. Καμινιώτη Θεοδόση, e-mail: hr@
juropro.gr, θέση ‘Μπίλλια’, Περιοχή Αεροδρομίου, 
Τ.Θ. 60541 - Τ.Κ. 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκης.

 
Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί 
να προσλάβει:

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων  
(έδρα Βάρη) - (Κωδ. Θέσης: REV50)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι μία δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελληνική 
αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει μερίδιο 
αγοράς άνω του 9% με δίκτυο 535 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρίας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, 
πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία 
και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών 
σε πρατήρια υγρών καυσίμων και βιομηχανικούς 
πελάτες 
•Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτική  
υποστήριξη δικτύου πρατηρίων περιοχής 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και εικόνας  
δικτύου πρατηρίων περιοχής 
•Επίτευξη εμπορικών συμφωνιών στην περιοχή 
ευθύνης

Απαραίτητα προσόντα: 
•3 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις  
(προϋπηρεσία σε πωλήσεις καυσίμων -  
λιπαντικών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

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

Εξωτερικός Πωλητής Οδοντιατρικών 
Oδοντοτεχνικών Προϊόντων - Αθήνα

Η εταιρία: Η εταιρία Μαυραειδόπουλος Α.Ε. αντι-
προσωπεύει στην ελληνική αγορά καταξιωμένες 
εταιρίες παραγωγής οδοντιατρικών και οδοντο-
τεχνικών προϊόντων από το 1970. Στα πλαίσια της 
συνεχούς εξέλιξης της εταιρίας μας και σύμφωνα 
με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς παρέχουμε στους 
συνεργάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υπο-
στήριξης, αναζητούμε έναν εξειδικευμένο πωλητή 
οδοντιατρικών-οδοντοτεχνικών προϊόντων, για τη 
στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Ο ρόλος: 
•Καθημερινές επισκέψεις στους πελάτες  
της εταιρίας, με σκοπό την άριστη εξυπηρέτησή 
τους και την ανάπτυξη των πωλήσεων. 
•Χειρισμός και ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου. 
•Follow up πελατών. 

•Προετοιμασία προτάσεων / προσφορών  
σε πελάτες. 
•Reporting.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
πωλήσεων, στο χώρο των οδοντιατρικών- 
οδοντοτεχνικών προϊόντων. 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες. 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
•Καλή γνώση Αγγλικών. 
•Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και προτεραιοτήτων. 
•Μεθοδικότητα, ομαδικότητα, θετική διάθεση. 
•Προσαρμοστικότητα. 
•Πακέτο αποδοχών 
•Mηνιαίος μισθός και μπόνους. 
•Εργασία σε δυναμικό και μοντέρνο περιβάλλον. 
•Προοπτική εξέλιξης.

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

 
Άτομα για Στελέχωση Τμήματος 

Πωλήσεων B2B - Αθήνα

Εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του 
internet marketing ζητάει άτομα με εμπειρία στο 
κομμάτι της οργάνωσης για στελέχωση του τμή-
ματος πωλήσεων b2b.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ  
επιθυμητα) 
•Δευτέρα-Παρασκευή, 4ωρο (10.00-14.00) 
•Καλή χρήση του λόγου 
•Καλή χρήση Η/Υ 
•Ικανότητα πειθούς & διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Αυτοπεποίθηση  
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πακέτο αποδοχών 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός 
•Εκπαίδευση 
•Σύγχρονος & ευχάριστος χώρος εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαία bonus παραγωγικότητας 
•Ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο 
παρακάτω e-mail: info@esteps.gr

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

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

Πωλητής B2B 
 (Κωδ. Θέσης: S-722/51853)

Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση και διατήρηση πελατολογίου 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων 
με τους πελάτες 
•Διαπραγμάτευση και συμφωνία όρων εμπορικής 
συνεργασίας 
•Διαχείριση της εταιρικής εικόνας σύμφωνα  
με τις προδιαγραφές

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η κολεγίου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών  
σε αντίστοιχο ρόλο 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
και συνέπεια 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και επαγγελματισμός 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με θετική διάθεση 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης μέσα σε ένα πολυεθνικό 
περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.gr, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 
15124 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφι-
κών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, LinkedIn.

 
Από την εταιρία Mega Systems AEBE ζητείται:

Πωλητής/τρια 
για το Υποκατάστημα στη Λάρισα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικίας έως 40 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες - ομαδικό πνεύμα -  
επικοινωνιακός 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος

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

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων με φωτο-
γραφία στο e-mail: akarantoni@megasystems.gr 
ή fax 211 1099599.

 
Εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξοπλισμού ζητεί:

Πωλητή για την Ανάπτυξη 
του Δικτύου Πωλήσεων 

Στη Θεσσαλία με έδρα τη Λάρισα & στην Αττική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα  
των πωλήσεων τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 
•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

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

 
Exports Manager (SAL 1806) 

Thessaloniki

Περιγραφή: Well known export winery seeks to fulfill 
the position of exports manager for its expansion 
and promotion needs 

Καθήκοντα θέσης: The suitable candidate will promote 
company’s presence and expansion mostly in European 
countries, through wholesallers and key accounts. 
He will develop, propose and implement short and 
long term sales objectives, plans, programs and 
budgets and will establish and maintain effective 
relations with current and potential clients while 
identifying new export opportunities and making 
recommendations for their effective exploitation

Απαραίτητα προσόντα: 
•at least 3 years of suitable professional 
experience (exports) 
•fluency in spoken and written English 
•very good knowledge in German will be an asset 
•university degree and extensive professional 
training 
•PC literate 
•ability to travel abroad often 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr
 

Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων  
Κρήτη - Ν. Ηρακλείου

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε tour operator, τουριστικά 
γραφεία και εταιρικούς πελάτες 
•Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων  
σε μεμονωμένους πελάτες, group, Incentives  
και εκδηλώσεις 
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•Παρακολούθηση και έλεγχος του ετήσιου πλάνου 
πωλήσεων 
•Τακτική επικοινωνία (προσωπική, τηλεφωνική, 
ηλεκτρονική) με τους πελάτες, με στόχο  
την εξασφάλιση της ικανοποίηση τους 
•Συνεχή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις με στόχο την προβολή  
και διαφήμιση του ξενοδοχείου 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
•Παρουσίαση - προώθηση υπηρεσιών  
και προϊόντων του ξενοδοχείου
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία (3 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων
Επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Micros 
Opera 
•Γνώσεις marketing 
•Άλλες ξένες γλώσσες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@civitelhotels.com

 
Πωλητής - Αθήνα 

για Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα δίπλωμα οδήγησης, πτυχιούχος 
ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο, καλός γνώστης χειρισμού υπολο-
γιστών, γνώση Αγγλικών, ευχάριστη προσωπικότητα.

•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις επιθυμητή  
αλλά όχι απαραίτητη. 
•Πλήρες ωράριο, μισθός ικανοποιητικός, ποσοστά 
επί των πωλήσεων.
Βιογραφικά στο e-mail: hr@ammonovis.com

 
Ο όμιλος Civitel Hotels & Resorts ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων

Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων των ξε-
νοδοχείων μας στο Μαρούσι Αττικής, ζητάμε υπεύ-
θυνη/ο για την προώθηση των ξενοδοχείων μας και 
των υπηρεσιών τους.
Αρμοδιότητες: 
•Συνεχείς επισκέψεις σε δυνητικούς πελάτες  
με στόχο την ανάπτυξη των πωλήσεων 
(individuals, groups, events και conferences) 
•Παρουσίαση & προώθηση των υπηρεσιών  
και προϊόντων των ξενοδοχείων σε δυνητικούς 
πελάτες 
•Επίτευξη των στόχων του πλάνου πωλήσεων  
σε μηνιαία βάση 
•Έρευνα, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
στοιχείων της αγοράς και του ανταγωνισμού
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία (3 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Απόφοιτος/η σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων
Επιπλέον προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώσεις marketing 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Micros 
Opera
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του link: http://
www.civitelhotels.com επιλέγοντας το σύνδεσμο 
«Καριέρα». Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε 
με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί 
συνάντηση προς συνέντευξη.

 
Σύμβουλος Πώλησης 

Φωτισμού - Ηράκλειο Κρήτης

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

Απαριθμούμε 47 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέ-
δου εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή 

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

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που 
με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών 
που ανακύπτουν. Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι 
ικανότητες και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν 
με εμάς, τότε ίσως σας ενδιαφέρει η θέση που θέ-
λουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου-σύμβουλος πώλησης φωτι-
σμού: Ο/ Η έχει την ευθύνη της εξυπηρέτησης των 
πελατών καθώς και την ανάπτυξη - παρακολούθηση 
ειδικού πελατολογίου (αρχιτέκτονες - διακοσμητές) 
καθώς και την ευθύνη της έκθεσης του καταστήματος 
σύμφωνα με τα εταιρικά πρότυπα. Ο /Η αναμένεται 
να έχει υψηλή απόδοση σύμφωνα με τα πρότυπα 
που έχουν τεθεί.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης  
και αρχιτεκτονικής εσωτερικών χωρών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων φωτομετρίας 
Dialux - Relux 
•Επιθυμητή γνώση Autocad 2D 3D 
•Εργασιακή εμπειρία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση

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

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

 
Ζητoύνται από τον όμιλο ιατρικής αισθητικής FIGURA:

Πωλητές - Πωλήτριες 
Θεσσαλονίκη

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

Το e-mail επικοινωνίας είναι το: hr@figurabody.
gr, fax 2310 244489 και τηλέφωνο 2310 242429. 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κα Διδασκάλου Χρύσα, 
Κος Βλαχάκης Χρήστος.

 
Η Media Strom ζητεί:

Πωλητή Β2B για τον Κλάδο των Ξενοδοχείων 
με έδρα το Μαρκόπουλο  (κωδ. Θέσης 255)

Περιγραφή θέσης:  
•Υπεύθυνος διαχείρισης, διατήρησης  
και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου -  
εξεύρεση νέων πελατών 
•Πραγματοποίηση επισκέψεων σε πελάτες  
εντός & εκτός Αττικής 
•Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής της εταιρείας 
•Διαπραγμάτευση όρων συνεργασίας 
•Αποστολή προσφορών & διαχείριση  
παραγγελιών 
•Δειγματισμός & παρουσίαση προϊόντων 
•Υποστήριξη μετά την πώληση

Απαραίτητα προσόντα:  
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία στον κλάδο  
των ξενοδοχείων 
•Επαγγελματική εμφάνιση, συμπεριφορά και ήθος 
•Οργάνωση και προγραμματισμός 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, CRM) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα. 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα διοίκησης 
επιχειρήσεων/ διοίκησης ξενοδοχειακών  
επιχειρήσεων ή οικονομίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσφέρουμε:  
•Εταιρικό Ι.Χ. - κάλυψη εξόδων κίνησης 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο - φορητό Η/Υ 
•Bonus επί των πωλήσεων 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (255) στο fax: 210 3482899, 
τηλ: 210 3482800, e-mail: personnel@mediastrom.
gr, υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα ει-
δοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

 
Στέλεχος Πωλήσεων 

(Αθήνα)

•Έχετε προϋπηρεσία στο χώρο του αυτοκινήτου 
•Έχετε δημιουργική διάθεση και επικοινωνία 
•Είστε δυναμικός και φιλόδοξος 
•Σας χαρακτηρίζει η συνέπεια και η διάθεση  
για δουλειά 
•Έχετε αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις 
•Είστε μέχρι 35 ετών 
•Γνωρίζετε Πληροφορική 
•Μπορείτε να ταξιδεύετε
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό 
•Bonus 
•Ασφάλιση
Τότε:
•Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@parnasoil.
gr. Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Συστατικές επιστολές 
απαραίτητες.

 
Προϊστάμενος-η Πωλήσεων 

στη Βόρεια Ελλάδα

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι 
μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. 
Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, 
τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.
Προϊστάμενος-η πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα: 
διοίκηση καταστημάτων σε μια περιοχή της βόρειας 
Ελλάδας (ευθύνη κατ/των σε μια περιοχή της Κε-
ντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας 
ή της Θράκης).
Τα καθήκοντά σας: 
•Αναλαμβάνετε μια θέση-κλειδί στην εταιρία.  
Έχετε υπό την επίβλεψή σας 4 περίπου  
καταστήματα, σε μια ευρύτερη περιοχή  
της Περιφέρειας 
•Είστε αρμόδιος-α για θέματα οργάνωσης,  
παρακολούθησης των πωλήσεων, εφαρμογής  
και ελέγχου των εταιρικών διαδικασιών 
•Είστε υπεύθυνος-η για την επίτευξη των στόχων, 
το σύνολο της απόδοσης των κατ/των της ευθύνης 
σας και την πορεία των επιχειρηματικών δεικτών 
•Αναλαμβάνετε τη στελέχωση των κατ/των,  
καθώς και την εκπαίδευση και ανάπτυξη  
του προσωπικού, προωθώντας τη δημιουργική 
συνεργασία
Το προφίλ σας: 
•Είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης  
εκπαίδευσης, με γνώση Αγγλικών, ενώ η γνώση 
Γερμανικών θα εκτιμηθεί 
•Διαθέτετε δίπλωμα αυτοκινήτου, ευελιξία  
μετακινήσεων, ενώ έχετε τη δυνατότητα  
μετεγκατάστασης σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, 
σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί 
•Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Σας διακρίνουν άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες, ικανότητα διοίκησης και παρακίνησης 
του προσωπικού, καθώς και ομαδικό πνεύμα 
•Προσαρμόζεστε στις αλλαγές, ενώ η επίλυση 
προβλημάτων αποτελεί για εσάς πρόκληση 
•Σας χαρακτηρίζουν ενθουσιασμός  
και δυναμικότητα, ώστε να αναλάβετε  
μια υπεύθυνη και απαιτητική θέση
Τι προσφέρουμε: 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον με εξαιρετικές δυνατότητες  
εξέλιξης, επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική  
ιατρική ασφάλιση 
•Ακολουθείτε ένα ολοκληρωμένο, αμειβόμενο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, 9 περίπου μηνών,  
με την υποστήριξη έμπειρων στελεχών 
•Από την έναρξη της εκπαίδευσης αμείβεστε  
με περίπου 2500€ μικτά, ποσό που αυξάνεται  
με την ολοκλήρωσή της 
•Σας παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο, που μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε και στον ελεύθερο χρόνο σας, 
κινητό τηλέφωνο και iPad 
•Σας προετοιμάζουμε πλήρως,  
ώστε να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις  
της θέσης και να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία 
της εταιρίας μας 
•Μαζί με το βιογραφικό σας παρακαλούμε  
επισυνάψτε και αντίγραφο τίτλου σπουδών  
και τυχόν συστατικές επιστολές.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-

βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω 
του link: http://goo.gl/4rpeKz

 
Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πά-
θος, η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική 
στάση της ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα 
στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς 
ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς 
να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα 
φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συ-
νεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τo 
showroom της στην Κηφισιά - Αττικής επιθυμεί:

Πωλητή/Πωλήτρια Χονδρικής

Περιγραφή θέσης: 
•Δειγματισμός σε πελάτες του δικτύου χονδρικής, 
•Διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου,  
(Ελλάδας και εξωτερικού) 
•Υποστήριξη πελατών και επίλυση προβλημάτων

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ - ΤΕΙ, 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν), 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ηλικία από 30- 40 ετών.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό ΠΧ1 με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@axelaccessories.com

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

Πωλητή/τρια Χονδρικής Πώλησης

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

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

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

H ACTION LINE, για λογαριασμό της εταιρείας CAIR 
Wine Company, ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή - Αθήνα

Με γνώση της αγοράς ποτών σε χώρους εστίασης, 
διασκέδασης, ξενοδοχείων.

Αρμοδιότητες: 
•Περιοχές κάλυψης Αττική και Νότια Ελλάδα 
•Παρακολούθηση υπάρχοντος πελατολογίου 
(restaurants/hotels) 
•Ανάπτυξη και διεύρυνση πελατολογίου

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
και εμπειρία στον κλάδο HO.RE.CA 
•Ικανότητα επικοινωνίας και φιλοδοξία  
για διακρίσεις  
•Επαγγελματική παρουσία 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και δυνατότητα 
ταξιδίων 
•Γνώσεις Η/Υ - Αγγλικά

Παρέχονται: 
•Μισθός, bonus, κινητό, αυτοκίνητο, ευέλικτο 
ωράριο εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με κωδ.ACT-CAIR_0415 
μέσω του link: http://goo.gl/XmnlPf, τηλ: 210 3637585, 
fax: 210 3637544.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 24

•We hire from head chef to chef de partie 
•Pls specify your strength ( a la carte, buffet, 
Entremetier, Patissier...) 
•All offers are open for both genders

What we need from you: 
•The will to go abroad, the motivation to work  
in a competetive but rewarding enviroment 
•Pls apply with your CV (english or german) in latin 
letters 
•Add an actual picture of you (prefered in 
professional uniform) and spice up your CV  
with pictures of your work

Sent your application to the following e-mail: 
christopher.maier@next-step4u.com .Contact-Landline: 
0043 3124 21 468 Mobil: 0043 650 95 77 85 1. All 
applications will be answered, no hidden costs.

 
Η αλυσίδα Αρτοζαχαροπλαστείων «The Bakers» ζητεί:

Βοηθό Ζαχαροπλάστη 

•Με προϋπηρεσία έως 35 χρονών.

Περιοχή Άγιος Δημήτριος.

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

 
Sani S.A. is currently seeking to recruit for season 
2015 professionals for the position of:

Chef De Partie / Demi Chef 
De Partie / Commis Chef - Chalkidiki

Job description: 
•To prepare all types of food items as assigned by 
chef de cuisine of the outlet.

Candidate profile: 
•At least 3 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Very good command of English language 
•Preferably tourism or hospitality degree 
•Pleasant personality 
•Excellent communication and organizational 
skills

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: Sotiris Laskaridis, human resources and 
development department, kassandra, Chalkidiki, 630 
77, τel.: 23740 99 440, fax: 23740 99 441, e-mail: 
slaskaridis@saniresort.gr

 
Α’ & Β’ Μάγειρας 

Μύκονος & Σαντορίνη

Τα Grace Hotels είναι μια αλυσίδα πολυτελών boutique 
ξενοδοχείων που λειτουργούν στη Μύκονο και στη 
Σαντορίνη. Η αλυσίδα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς 
στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, και συγχρόνως 
προετοιμάζει καινούργια ανοίγματα σε διαφορετικούς 
προορισμούς, δημιουργώντας ένα νεοτεριστικό brand 
στο χώρο του τουρισμού. Τα Grace Hotels αναζητούν 
να προσλάβουν Α’ και Β’ μάγειρα για την καθημερινή 
λειτουργία της κουζίνας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής ή ελληνικής  
ή ξένης σχολής μαγειρικής 
•Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ικανότητες ευελιξίας και προσαρμοστικότητας  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•O υποψήφιος θα αναφέρεται στον executive chef. 
Σωστή επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά 
είναι απαραίτητα καθότι υπάρχει συχνή επαφή  
με τους καλεσμένους.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή, διατροφή, φιλικό εργασιακό περιβάλλον και 
ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
careers.greece@gracehotels.com

New restaurant company in Cairo, Egypt is looking 
for an experienced executive:

Chef

•Who specializes in gourmet American food, 
especially burgers, house cut fries, cheese sauces, 
Mexican tacos & quesadillas etc. 
•Chef will be responsible for menu creation 
development, kitchen design, staff training  
and kitchen management.

Candidates must have excellent organisational skills, 
strong personality, great at problem solving, creativity. 
Good English is required.

We will provide excellent salary package (eur1500 net 
+ tips + share of service charge) + accommodation 
+ 2 flights home to Greece per year.

Candidates will be interviewed by Skype first, then 
in person in Athens where they will be tested. 
Great opportunity to grow with the company, the 
plan is to create a chain of at least 6 restaurants.

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

 
Το ξενοδοχείο MITOSSUITES στη Νάξο ενδιαφέρεται 
για μία θέση:

Bar-Service
Προσόντα: 
•Πολύ καλά αγγλικά 
•Ευπαρουσίαστη 
•Προϋπηρεσία 
•Μέχρι 30 ετών 
•Κατά προτίμηση θηλυκού γένους 
•Προαιρετικά δεύτερη γλώσσα.

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

 
Το «Poseidon Hotel» στη περιοχή του Παλαιού 
Φαλήρου ζητά: 

Β’-Γ’ Μάγειρα

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον υψηλών  
απαιτήσεων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γνώση άλλων 
γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

Η εταιρία προσφέρει προοπτικές μόνιμης απασχόλησης

Παρακαλούμε όπως όλα τα βιογραφικά να αποστέλλο-
νται στο ακόλουθο e-mail: hr@poseidonhotel.com.gr

 
Η ιστορική καπναποθήκη Έρμαν Σπήρερ (γνωστή 
ως Αυστροελληνική), του 1925, έχει μετατραπεί σε 
σύγχρονο ξενοδοχείο πολυτελείας, έχοντας διατηρήσει 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά της στοιχεία.

Βρίσκεται στο κέντρο της Δράμας, μπροστά στις μο-
ναδικού φυσικού κάλλους πηγές και λίμνες της Αγ. 
Βαρβάρας που χαρακτηρίζουν την Δράμα ως “Πόλη 
των Υδάτων”.

Την πόλη που με τη γενναιόδωρη φύση της αποτελεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τον παράδεισο για 
τους λάτρεις των οικοτουριστικών περιηγήσεων και 
αθλητικών δραστηριοτήτων, την πόλη του κρασιού 
και του φωτός, την πόλη, την πολυσυλλεκτική με το 
μεγάλο γαστρονομικό πλούτο, την πόλη με τις πλού-
σιες παραδόσεις.

Το ξενοδοχείο με τα 73 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, 
το εστιατόριο ελληνικής δημιουργικής / σύγχρονης 
κουζίνας, το all day εστιατόριο-καφέ, lobby bar, jazz 
bar και spa & wellness center προσφέρει υψηλού 
επιπέδου φιλοξενία και υπηρεσίες καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους.

Α’ Αρτοζαχαροπλάστης 
(Opening Summer 2015) 

(Κωδ. Θέσης PC)

Οργάνωση και λειτουργία του ζαχαροπλαστείου και 
αρτοποιείου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής. 
•Καλή γνώση αγγλικών. Καλή γνώση εφαρμογών 
Η/Υ. 
•Αποδεδειγμένη τριετή (3) προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*  
(αστικά και resort). 
•Πολύ καλή γνώση αρτοζαχαροπλαστικής. 
•Εμπειρία στη διεξαγωγή συνεστιάσεων 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP & ISO 
•Άριστη γνώση κοστολόγησης. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις - επαγγελματισμός -  
υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα συνεργασίας.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση μιας επιπλέον ξένης γλώσσας 
(Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά). 
•Ηλικία έως 35 ετών, κάτοικος νομού Δράμας.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός σε ένα σύγχρονο εργασια-
κό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, 
καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης να αποστείλουν βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: hr@HGHotel.gr

Μπάρμαν

•Από νέα επιχείρηση στις Κυκλάδες με εμπειρία 
και όρεξη για δουλειά.

Παρακαλώ μόνο σοβαρές προτάσεις.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.n.ventouris@
gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978 318531, 
Βεντούρης Απόστολος.

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 για την καλοκαιρινή περίοδο 2015, ζητάμε:

Μάγειρα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι  
σε πελάτες και συναδέλφους

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

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

Barmen / Barwomen (Code:BR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων. 
•5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη 
σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες  
τουριστικές μονάδες. 
•Απαραίτητη γνώση Ρώσικων και Ιταλικών. 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

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

 
“Renaissance hanioti resort” and “Afitis boutique 
hotel” are currently seeking to recruit professionals 
for the following positions:

Sous Chef (male or female)

Qualifications: 
•Male or female up to 28 years old 
•At least 2 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Pleasant and friendly personality

Core responsibilities: 
•Ensuring culinary standards and responsibilities 
are met 
•Manages kitchen shift operations and ensures 
compliance with all food & beverage policies, 
standards and procedures. 
•Estimates daily production needs on a weekly 
basis and communicates production needs 
to kitchen personnel daily. 
•Assists executive chef with all kitchen operations 
and preparation. 
•Prepares and cooks foods of all types, either  
on a regular basis or for special guests  
or functions. 
•Develops, designs, or creates new applications, 
ideas, relationships, systems, or products, 
including artistic contributions. 
•Assists in determining how food should  
be presented and creates decorative food displays. 
•Maintains purchasing, receiving and food storage 
standards. 
•Ensures compliance with food handling  
and sanitation standards. 
•Performs all duties of kitchen managers  
and employees as necessary. 
•Recognizes superior quality products, 
presentations and flavor. 
•Ensures compliance with all applicable laws  
and regulations. 
•Follows proper handling and right temperature  
of all food products. 

•Operates and maintains all department 
equipment and reports malfunctions. 
•Checks the quality of raw and cooked food 
products to ensure that standards are met.

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

 
Τα ξενοδοχεία Vedema Resort & Mystique, μέλη της 
Luxury Collection by Starwood Hotels & Resorts στη 
Σαντορίνη ζητούν προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2015:

Σερβιτόρος Β’

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Πολύ καλή γνώση τεχνικών service 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και προαιρετικά μιας 
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
•Ευγένεια και ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο Starwood 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:  
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: fb@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά.

 
Οινοχόος - Sommelier - Βάρκιζα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα  
(θα είναι επιπρόσθετο προσόν). 
•Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
στον επισιτιστικό τομέα (σε ξενοδοχεία και εστιατόρια) 
•Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών (επιπλέον γνώση 
άλλων γλωσσών θα είναι επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση MS Office 
•Συστάσεις

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα 
και στη επίτευξη των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
•Καθημερινή επαφή με τους πελάτες και επίλυση 
κάθε προβλήματος ή επιθυμίας των πελατών.

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Επικοινωνία: 
•E-mail:  operationmanager@panasgroup.gr 
•Mob.: 6974582730 
•Tel.: 210 8925000 
•Fax: 210 8925163

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία.
 

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

Α’ Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία ή σε εστιατόρια  
και ζαχαροπλαστεία πολυτελείας στην Ελλάδα  
ή το εξωτερικό 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασίας, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ομαδικό πνεύμα εργασίας, ηγετικές ικανότητες 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή καθημερινά 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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



Η Beatific (η ανερχόμενη εταιρία στο χώρο των ιατρικών καλλυντικών του Ομίλου Υγεία) αναζητά:

Cosmetology Sales Expert
Για την άμεση κάλυψη της θέσης σε κατάστημα  καλλυντικών στην Αθήνα (Β. Προάστια).  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο αισθητικού – υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην κοσμετολογία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις καλλυντικών επιλεκτικής διανομής ή φαρμακείου και καλή 
γνώση των προϊόντων ομορφιάς. 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ευέλικτο ωράριο. 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και αγγλικής γλώσσας.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση, προ-
οπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Απάντηση θα λάβουν μόνο οι καταλληλότερες 
υποψήφιες, οι οποίες και θα ειδοποιηθούν για προσωπική συνέντευξη. Οι ενδιαφερόμενες που 
συγκεντρώνουν τα πιο πάνω προσόντα, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο e-mail: info@beatific.gr 

Η West AE, δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης πωλήσεων και αναζητά:

Merchandiser - Aθήνα
Που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο των fmcg για 
πολύ σημαντικά  brands για την περιοχή της Αττικής.

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

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

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

Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων - Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο µέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εµπειρία στον τοµέα εµπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός µισθός & bonus 

•∆υνατότητα εξέλιξης 
•∆ιαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@automarin.gr.

Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.automarin.gr. 
Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ζητoύνται από τον όμιλο ιατρικής αισθητικής FIGURA:

Υπεύθυνη/ος Αισθητικής - Θεσσαλονίκη
•Με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο.

Το e-mail επικοινωνίας είναι: hr@figurabody.gr, fax 2310 244489 και τηλέφωνο 2310 242429. 
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κα Διδασκάλου Χρύσα, Κος Βλαχάκης Χρήστος.

Αισθητικός - Ν. Φθιώτιδας
•Με εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου
•Αποδοχές πολύ καλές, προοπτική εξέλιξης, υποστήριξη μετεγκατάστασης σε περίπτωση μη εντοπιότητας
•Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: paulantzo@yahoo.gr 

Κεντρικό Φαρμακείο

Το ξενοδοχείο OLYMPIA GOLDEN BEACH RESORT & SPA στo Κάστρο του Νομού Ηλείας ζητεί να 
προσλάβει:

A’ Μάγειρα Κρύας Κουζίνας
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 5* 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλλον εργασίας  
Ε-mail για αποστολή βιογραφικών: info@ogb.gr 

DREAMTECH Software Ltd is a software development company specializing in solutions for the global 
maritime sector with offices in Athens. 

DREAMTECH, founded in 1999, is currently in the stage of global expansion. With its state-of-the-
art unified messaging and shipping applications, it has already entered into major maritime centers 
worldwide in Europe, USA and the Far East and is currently looking for top-rated people to join our team.

Junior Support Engineer 
Athens - (SUP/0115)

The junior support engineer will be working closely 
with the team that supports and develops cutting-
edge messaging and shipping applications. He/she 
will participate in installing, setting up & providing 
support and troubleshooting assistance (helpdesk) 
to our clients worldwide.

What we seek: 
•Excellent communication skills 
& troubleshooting capabilities 
•Some experience with Delphi, C++, C# or other 
object oriented programming languages 
•Familiarity with SQL Server and T-SQL 
•Eagerness to learn, an eye for detail, patience 
and effectiveness 

•Ability to work as part of a team 
•Fluent English 
•University or college degree in information 
technology or a relevant field of study 
•Strong work ethics

DREAMTECH offers a unique learning environment, 
competitive salaries, vast experience in software 
development, truly global exposure and a friendly 
working environment. Good prospects for career 
development for outstanding performance.

Please send your CV to the following e-mail: hr@
dreamtech.gr and any other information you deem 
useful to help us better appreciate your talent.

System & Network Administrator - Athens
At least 3 years’ experience in the 
field of system administration, 
customer support, supporting IT 
applications.

Experience in Microsoft Server 
environments supporting: 
•Microsoft Windows 
2003/2008 /2012 Server, 
Windows 7, Windows 8 
•Knowledge of Microsoft 
Exchange 2007 & 2013 

and Windows Servers 
•Knowledge of Microsoft Azure 
and Microsoft Office 365. 
•Strong hands-on technical 
infrastructure skills including 
Active Directory, GPOs, DNS, 
DHCP 
•Experience in Hyper-V 
and ESX/VMWare Servers. 
•Strong hands-on network 
infrastructure skills. Cisco 

CCNA level. 
•Configuration and 
troubleshooting of Cisco 
Switches, Routers, Firewalls 
& Access Points. 
•Understanding of VoIP, IPSec, 
VLANs & DMZ zones 
•Fluency in English  
Send your CV to the following 
e-mail: info@trust-it.gr, 
telephone: 210 6520660.

Ορθοπτικός 
Θεσσαλονίκη - Πλήρης Aπασχόληση

Τόπος εργασίας: Ινστιτούτο οφθαλμολογίας 
& μικροχειρουργικής Ophthalmica.  
Σκοπός εργασίας: Η προεξέταση των ασθενών 
& η παροχή υποστήριξης στην ιατρική ομάδα 
της εταιρείας.  
Κύρια καθήκοντα: 
•Να καταγράφει το ιστορικό των ασθενών. 
•Να διενεργεί την προεξέταση των ασθενών 
•Να παίρνει τη διάθλαση των ασθενών 
και να καταγράφει την οπτική τους οξύτητα. 
•Να διενεργεί τον έλεγχο της διόφθαλμης όρασης 
των ασθενών καθώς επίσης και των κορικών 
αντανακλαστικών τους. 
•Να μετράει την οφθαλμική πίεση των ασθενών. 
•Να μυδριάζει τους ασθενείς όπου χρειάζεται. 
•Να πραγματοποιεί τις εξής απεικονιστικές 
εξετάσεις 
-Οπτική τομογραφία συνοχής 
-Φλουοροαγγειογραφία 
-Αγγειογραφία ινδοκυανίνης 
-Φωτογράφιση βυθού 
•Να συμμετέχει στο στήσιμο και την καθημερινή 
υλοποίηση της υπηρεσίας “Ophthalmica Club” 

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων διαχείρισης 
ασθενών 
•Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια και ακεραιότητα 
•Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία 
•Αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα 
στο χειρισμό ευαίσθητων θεμάτων 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων 
•Αξιοπιστία και εχεμύθεια 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παρέχεται: 
•Aνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας με ευκαιρίες εξέλιξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@
ophthalmica.gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξετα-
στούν με πλήρη εμπιστευτικότητα. Απαραίτητη 
φωτογραφία.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Τα καταστήματα La Pasteria ζητούν:

Mάγειρες και Bοηθούς Mαγείρων

Περιοχές: 
•Κηφισιά 
•Γλυφάδα 
•Ν. Σμύρνη 
•Κολωνάκι

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνη 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται από ομαδικό 
πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών, οργανωτικότητα, 
ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα γρήγορης μά-
θησης και εργασίας υπό πίεση.

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

Από τα ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ζητούνται:

Παρασκευαστές Ζαχαροπλαστείου 
Αθήνα

•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον  
•3 ετών σε ανάλογη θέση και έως 30 ετών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gm@konstandinidis.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο San Marco (www.sanmarcomykonos.
com) στα Χουλάκια της Μυκόνου προετοιμάζεται για 
μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν βασισμένη σε μια άρτια 
ομάδα προσωπικού. Επιδιώκουμε την άριστη εξυπη-
ρέτηση πελατών μέσα από την οργάνωση μιας νεαρής 
και δυνατής οικογένειας προσωπικού και μιας ζεστής 
ατμόσφαιρας εργασίας. Ζητούμε να προσλάβουμε για 
τη σεζόν 2015 (Ιούλιος - Οκτώβριος):

Front Office Manager 

Με γνώσεις Εrmis Windows. Αγγλικά & Ελληνικά 
απαραίτητα, επιθυμητή 3 ξένη γλώσσα, Γερμανικά, 
Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά.

Οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να πληρούν 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•Απόφοιτοι τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχείο μεγαλύτερο των 50 δωματίων  
σε τουριστικό προορισμό 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικών & Αγγλικών 
(προφορική και γραπτή). Επιθυμητή γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών 
•Καλή γνώση Ερμή WIN & Microsoft office suite 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Επαγγελματισμός, οργάνωση, ηρεμία  
και παρατηρητικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Επικοινωνιακός και αξιόπιστος 
•Προσεγμένη εμφάνιση, ευχάριστη προσωπικότητα, 
παρουσία και διάθεση 
•Γνώση της αγοράς της Μυκόνου θα εκτιμηθεί 
•Για τη θέση του reservation executive απαραίτητη 
εμπειρία και καλή γνώση σε συνεργασία με tour 
operators, αλλά και γνώση χρήσης, e-booking 
engines, internet platforms κλπ.

Υπευθυνότητες: 
•Πλήρη γνώση των ξενοδοχειακών  
εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, περιγραφές  
των δωματίων καθώς και της γύρω περιοχής. 
•Άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση  
των καθηκόντων της βάρδιας 
•Απάντηση των e-mail. 
•Eξυπηρέτηση μετά την πώληση παρακολούθηση 
των πελατών 
•Ηλεκτρονική και ψηφιακή αρχειοθέτηση. 
•Διάφορα διοικητικά καθήκοντα. 
•Έλεγχο των τιμολογίων, allocation δωματίων 
•Έλεγχο των transfer αφίξεων αναχωρήσεων  
των πελατών 
•Έλεγχο ότι τηρούνται σωστά οι διαδικασίες  
της κάθε βάρδιας 
•Ενεργή συμβολή στην επίτευξη των μηνιαίων  
και ετήσιων στόχων. 
•Ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τους επισκέπτες 
και τα μέλη της ομάδας, ενώ διατηρούμε πάντα 
επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Διεξαγωγή έρευνας αγοράς.

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

Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: sanmarco@sanmarco.gr

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

Reservations Agent 

Responsible to create-implement and monitor on a daily 
basis the sales plan of the hotel -the hotel’s reservations 
and creating the pricing strategy of the property. 

Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•3-4 years minimum experience as a reservations 
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, budgets  
and numbers oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS,  
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.

 
Guest Relations Associate of 

a Fast Growing Hospitality Startup

Join our start-up to experience and learn from the 
thrills and challenges of growing a business from 
early stage to maturity. We are looking for a young 
professional that is driven, energetic and has great 
interpersonal and communication skills to join our 
Athens based startup.

C&V Housing is a tech empowered property 
management company that transforms properties 
into high quality serviced residences for corporate and 
vacation travelers, backed by technological innovation. 
We currently operate over 65 properties around Attiki 
and plan to expand rapidly.

We are recruiting for the role of that of a guest 
relations associate.

Key responsibilities: 
•Conduct check in/ check out for visiting guests  
in different apartments around Attiki 
•Present apartments/ houses that are located  
to potential clients 
•Provide a flawless and professional guest service 
experiences 
•Coordinate and manage communication between 
guests and staff 
•Collect and analyze customer feedback  
and provide strategic direction to continuously 
improve overall rating

Key qualifications: 
•Entrepreneurial curiosity, drive and energy  
to achieve results 
•Diploma or BSc from university or college abroad 
or in Greece 
•Excellent use of English 
•Ability to work flexible hours 
•Enjoys driving/ visiting different areas/  
properties (maybe multiple on a single day) 
•Driver’s license (car or/and motorcycle) 
•1-3 years experience in guest relations  
is welcome, not required

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

 
Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στον Πάνορμο της 
Μυκόνου, ζητεί για τη θερινή σεζόν 2015:

Καμαριέρες

•Απαραίτητα προϋπηρεσία, παρέχονται διαμονή  
και ικανοποιητικός μισθός αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@mykonospanormosvillas.com,  
τηλ: 6947 303639.

 
Διευθυντής για Ξενοδοχείο

5 αστέρων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
για ετήσια απασχόληση.

•Απαραίτητη εμπειρία οργάνωσης ανοίγματος  
ξενοδοχείου 5 αστέρων.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  
marilenakoukoura@hotmail.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels για το 
ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Άτομο για τη Θέση 
των Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος-α θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία σε θέση 
κρατήσεων ξενοδοχείου 300 κλινών και άνω 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία προγράμματος Protel

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 20820, φαξ: 23740 20544.

Ναυαγοσώστρια - Αμπελόκηποι

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

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

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

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

Υπάλληλο Υποδοχής

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

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

 
Άτομα για Στελέχωση Τμήματος 

Εκδηλώσεων Ξενοδοχείου - Θεσσαλονίκη

Προσόντα: 
•Επιθυμητή ηλικία 28 - 45 ετών.q 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής με κατεύθυνση  
στα τουριστικά επαγγέλματα. 
•Άριστη γνώση (προφορικά και γραπτά) Ελληνικής 
και Αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) & Protel PMS Software. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη 
θέση. 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης sales calls  
και συμμετοχή σε fam trips & εκθέσεις εξωτερικού. 
•Ικανότητα διαχείρισης και ανάδειξης  
των διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας  
με όλο το φάσμα των εξωτερικών πελατών καθώς 
και με το προσωπικό του ξενοδοχείου. 
•Ευχάριστη, ευγενική προσωπικότητα με ευχέρεια 
στις ανθρώπινες επαφές και ομαδική συμπεριφορά 
στο εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@mediterranean-palace.gr

 
Guest Relation Officer

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 guest relation officer in Kos island 
for Magic Life Kos Marmari Palace (operated by 
Atlantica).

Required experience & qualifications: 
•Excellent knowledge of German and English 
•Any other language will be considered  
as an advantage. 
•Minimum 2 years of experience in same position 
•Very good knowledge in Ms Office 
•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 will 
be done only with the candidates who meet the 
requirements of the position.

Housekeeper / Maid

Σε συγκρότημα κατοικιών στη Μύκονο.

Αρμοδιότητες: 
•Καθαρισμός - τακτοποίηση όλων των χώρων  
του καταλύματος.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα - επαγγελματισμός - 
υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύμα  
συνεργασίας. 
•Να διαθέτει μέσο μετακίνησης και χώρο διαμονής 
στον συγκεκριμένο προορισμό.  
•Ευελιξία στο ωράριο.

Παροχές: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων. 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, συνεχή  
εκπαίδευση και υποστήριξη.

Για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος: 
info@lightsofmykonos.com

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

Assistant Hotel Manager 
Rhodes (Code AS.H.M)

Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•3-4 years minimum experience as a front  
office-reservations 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 visit the HotelBrain Career Portal and 
submit your CV 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.

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

Υπάλληλο Υποδοχής
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή εμπειρία  
σε ανάλογη θέση σε υποδοχή ξενοδοχείου  
ή τουριστικό γραφείο 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, πολύ καλή γνώση  
Ελληνικών 
•Καλή γνώση Ολλανδικών ή Γερμανικών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Γνώσεις Fidelio

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

Επικοινωνία: 
•Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Lichnos Beach, πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάργα, 
ζητά να προσλάβει:

Μασέρ
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη  
σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

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



Blue Circle Hotel Management is a new hospitality brand which specializes in the marketing and 
management of small luxury hotels in Greece and abroad. Our vision is to become the leader in small 
luxury hotel management in Greece by introducing high quality marketing techniques and service 
standards. Our main purpose is to offer a memorable experience to our guests by providing first class 
facilities and above all personalized services. Blue Circle hotel management is currently managing 
9 hotels in the most privileged destinations of Greece and its target is to welcome at least 30 more 
prestigious hotels till the end of 2018. Blue Circle Hotel Management company is seeking to recruit:

Waiter - Waitress
Location: Mykonos 
Reports to: F&B manager  
Candidate profile: 
•Up to 33 years old. 
•At least 2 years of experience at the same 
position in a four/five star hotel or restaurant. 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Spanish) 
•Knowledge of P.O.S. Appliances 
•Pleasant and friendly personality 
•Excellent communication & organizational skills  
Job description: 
•The candidates should be responsible 
for the preparation and set up of F&B areas, 
the service of food and beverage to the guests 
and the cleanliness of the F&B areas. 
•Have full knowledge of F&B menus and hotel 
facilities. 
•They should also provide friendly service 
in order to maximize guest satisfaction 

consistent with hotel standards while 
developing positive relationships with the team 
members. 
•Demonstrate guest attentiveness by 
anticipating guest’s needs, by resolving 
effectively guest’s complains and by offering 
a consistent high quality of service to the guests 
according to the service standards 
of our company.

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

We also provide continuous training and evaluation. 
Finally, we give you the great opportunity of 
development within our hotel management company. 
The company offers a competitive remuneration 
package and excellent working environment. We also 
provide continuous training and evaluation. Finally, 
we give you the great opportunity of development 
within our hotel management company.

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail: info@andronikos.gr

Το ΙΑΣΩ General, μέλος του ομίλου ΙΑΣΩ, μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές της χώ-
ρας, η οποία προσφέρει με διεθνείς πιστοποιήσεις και σημαντικές διακρίσεις (ISO, TEMOS, ΒEST 
HOSPITALS OF THE WORLD 2014-2015) υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, αναζητά:

Τεχνολόγο Ακτινολόγο - Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ραδιολογίας – ακτινολογίας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε κλασσικό αντινολογικό, μαστογράφο και χειρουργείο 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 
μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hriasogeneral@iaso.gr

Η «Αθηναϊκή Χαρτοποιία Α.Ε.» ενδιαφέρεται να προσλάβει για το εργοστάσιό της στην Αθήνα:

Προϊστάμενο Μηχανολογικής Συντήρησης
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
•Συντονίζει τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής 
έκτακτων βλαβών του μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Οργανώνει και παρακολουθεί την εφαρμογή 
συστήματος προληπτικής συντήρησης 
του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας 
•Συντονίζει την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού 
εξοπλισμού 
•Οργανώνει & διοικεί το προσωπικό του τμήματός 
του και συντονίζει τις εργασίες των εξωτερικών 
συνεργείων  
Απαραίτητα προσόντα: 

•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού Α.Ε.Ι. 
•Εμπειρία 5 ετών σε συντήρηση μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής 
και τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση H/Y και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, 
μεθοδικότητας και αναλυτικής σκέψης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
mpapagianni@apm.boltongroup.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η ελληνική εταιρεία Καρδιοαγγειακής Έρευνας επιθυμεί να προσλάβει ένα άτομο μέχρι τριάντα 
χρόνων, για να καλύψει την υπηρεσία του:

Clinical Trial Assistant - Αθήνα
Προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής, με προτίμηση βιοϊατρικές επιστήμες. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών επιθυμητή. 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών 
•Εμπειρία σε θέματα κλινικών μελετών. Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, θα αξιολογηθεί 
θετικά  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@cardioresearch.net

Η ελληνική εταιρεία ένδυσης Chip & Chip ζητά:

Πωλήτριες Λιανικής
Πλήρους απασχόλησης για άμεση πρόσληψη 
για shop in shop σε πολυκατάστημα στα Βόρεια 
Προάστια.

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

Η εταιρία VENETI, ηγέτιδα στο χώρο των πλακιδίων, ειδών υγιεινής και επίπλων μπάνιου και κουζίνας, 
ζητά να προσλάβει για τις αποθήκες της στις Τρεις Γέφυρες Αττικής:

Υπεύθυνο Αποθήκης
Περιγραφή θέσης: 
•Συντονισμός παραλαβής, ελέγχου & ταξινόμησης 
εμπορευμάτων 
•Παρακολούθηση προετοιμασίας και έλεγχος 
παραγγελιών προς αποστολή 
•Διαχείριση/αξιοποίηση των εμπορευμάτων 
σε στοκ και διενέργεια απογραφών 
•Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων 
εγκαταστάσεων και οχημάτων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία ως υπεύθυνος 
αποθήκης 
•Γνώση Η/Υ 

•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εργατικότητα, οργανωτικότητα, συνέπεια 
και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών 
και οδηγιών 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Προσφέρουμε: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Πλήρης απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@veneti.gr

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» ,we are 
seeking specialists for the following positions:

Project Manager 
PJMAD 004

Profiles: Candidates develop and maintain a detailed project plan providing daily direction to project 
teams, overall work plan and status reports on all project activities. 

They estimate work effort, timelines, skills and quantity of required resources, delivering high 
value products on schedule and budget. Work across cross - functional teams, monitor overall 
progress, lead weekly status meetings with customers and teams, coordinate and communicate 
the appropriate corrective actions and changes to team members and managers.

Candidates identify, manage and mitigate risks and project roadblocks, contributing to company’s 
growth through the creation and sharing of knowledge and best practices based on project experiences.
Candidates will be located and work in Abu Dhabi.

Qualifications: 
•University level degree (at postgraduate level is a plus) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•5-7 years of commercial experience in project management of IT projects. 
•Certification in project management is considered an asset. 
•Very strong organizational & management skills 
•Excellent oral & written communication skills. 
•Fluency in English and/or any other 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

Η Gruppo GT, εισαγωγική εταιρεία που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα  τη μεγαλύτερη Ιταλική εταιρεία 
δερμοκαλλυντικών Bionike, ζητά:

Υπεύθυνους Πωλήσεων
•Με εμπειρία, για όλη την Ελλάδα.  
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 23410 20933, τηλ: 23410 23115.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Προμηθειών από εταιρία 
συμπληρωμάτων διατροφής με ηγετική θέση 
στον κλάδο. Καθήκοντα: επικοινωνία με υπάρ-
χοντες προμηθευτές-έρευνα για νέους-παρακο-
λούθηση-αναπλήρωση αποθεμάτων-διαχείριση 
σε πληρωμές προμηθευτών. E-mail: neaarx1@
hotmail.com, τηλ: 6909 126428.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικό Στέλεχος από όμιλο εται-
ριών, υπεύθυνο, επικοινωνιακό με διοικητικές 
ικανότητες, άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικών και μικρή 
προϋπηρεσία. Παρέχονται: ικανοποιητικό πακέτο 
απολαβών, ευχάριστο περιβάλλον προοπτικές 
καριέρας. E-mail: atlanticgroupgr@hotmail.
com, τηλ: 6930 230295.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Διοίκησης Επιχειρήσεων 
πτυχιούχοι με σοβαρή εργασιακή εμπειρία, από 
όμιλο επιχειρήσεων με έδρα την Αθήνα, για την 
άμεση στελέχωση νέας διεύθυνσης και νέας μο-
νάδας. E-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία Α.Ε ζητά Area Manager, με 
εμπειρία στον κλάδο της μικρής λιανικής και με 
5 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv6944@gmail.com, κωδ: 2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διοικητικό Στέλεχος από ΑΕ, υπεύ-
θυνος, επικοινωνιακός, πτυχιούχος διοικητικών 
οικονομικών σχολών με άριστη γνώση Η/Υ, Αγ-
γλικών και άλλων γλωσσών. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvzoubsa@gmail.com, με την ένδειξη 
Διοικητικό Στέλεχος.

ΖΗΤOYNTAI Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, ηλεκτρολογί-
ας-μηχανολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: ath-hr@
bshg.com, τηλ: 210 427729 Πετρουλά Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και έρευ-
να για νέους, παρακολούθηση και αναπλήρωση 
αποθεμάτων - υλικών, διαχείριση και πληρω-
μές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα ζητεί Διευ-
θυντή/τρια για το εμπορικό - διαφημιστικό τμήμα 
με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογο μέσο. 
Άριστη εμφάνιση και άνεση στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη για τμήμα αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, με καθήκοντα στην παρακο-
λούθηση υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. 
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, εμπειρία 2 έτη, γνώση 
Αγγλικής γλώσσας, εμπειρία στην τήρηση λογι-
στικών διαδικασιών. E-mail: margariti@aplan.
gr, τηλ: 2310 567890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος οργάνωσης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, απόφοιτος ΑΕΙ, για την ανάπτυ-
ξη του τμήματος εκπαίδευσης της Ergonomia. 
Σχετική εμπειρία άνω της 5ετίας και δυνατότητα 
άμεσης πρόσληψης, άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: cv@ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για διαχείριση διαδικασίας εξα-
γωγών. Απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών, 
Αγγλικά, Γαλλικά κτλ. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.societe@gmail.com.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη, 
εμφανίσιμη με καλά Αγγλικά ως υπεύθυνη για 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Ρόδο. Εμπειρία όχι 
απαραίτητη-πιθανότητα εργασίας και το χειμώ-
να στην Αθήνα. Παρέχονται: διαμονή-διατρο-
φή-ασφάλεια. E-mail με φωτογραφία: alpha.
employment@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στο Περιστέρι Αττικής, 
αναζητεί έμπειρο Μηχανικό συστημάτων για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: λογισμικό 
microsoft - vmware - δίκτυα Η/Υ - κάτοχος με-
ταφορικού μέσου. Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 
210 5711116.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χειριστές computer παρά εταιρία, 
για νυχτερινή απασχόληση. Τηλ: 210 8228183, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών μεταφορών στη Νέα Φιλα-
δέλφεια Αττικής ζητά Υπάλληλο Γραφείου για 
το τμήμα διεκπαιρέωσης. Απαραίτητη η γνώση 
Τουρκικών. Τηλ: 210 2712500, 6944 367485, 
κα Ζήση.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για λογιστικό 
γραφείο στη Μεταμόρφωση. Θα προτιμηθούν 
άτομα με γνώσεις λογιστικής. Τηλ: 210 2812050, 
6977 702400, κα Μαρία.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψηφιοποίησης ζητά νέους για 6μήνη 
εργασία εκτός έδρας, για σάρωση εγγράφων. 
Παρέχονται όλες οι εκτός έδρας δαπάνες. Προ-
σφέρονται: βασικός μισθός και ασφάλεια. Ε-mail: 
microcvs@gmail.com, κωδ: 371.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης ακινήτων αναζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε γραμ-
ματειακή υποστήριξη υψηλόβαθμων στελεχών. 
Προσόντα: άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ (windows, 
MS Office). Βιογραφικά στο e-mail: info@in-in.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέα για 
Γραμματεία προέδρου - Υπεύθυνη δημοσίων σχέ-
σεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη γνώση 
Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Βιογραφικά με 
απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί νέα για τη θέση υπο-
δοχής - reception. Άριστη χρήση Η/Υ και Αγγλικών, 
άριστη εμφάνιση και ικανότητα στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά με απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΥΠ.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη ζητά Γραμματέα νέα για το 
τμήμα δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και Αγγλικών, άριστη εμφάνιση και άριστη 
επικοινωνία. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΔΗΜ.ΣΧ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, από επαγγελ-
ματικό οδηγό για άμεση πρόσληψη στο τμήμα 
καταχωρήσεων. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ. Πα-
ρέχονται: ασφάλιση, σταθερός μισθός, bonus 
και ευέλικτο ωράριο. E-mail έως 19/7: info@
vresnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ικανή και έμπειρη Γραμματέας με 
λογιστική εμπειρία ή γνώσεις, από εταιρία στο 
Μαρούσι. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές ΕΜΠ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ για ψη-
φιοποίηση κειμένων OCR, εισαγωγή ειδήσεων και 
σε διαδικτυακή εφημερίδα, ημιαπασχόληση, πρωινή 
ή απογευματινή, μέχρι 6 Αυγούστου. Δυνατότητα 
συνέχισης. E-mail: work.publication@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Διορθωτής κειμένων για 
εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: DK0615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στο Παλαιό Φάληρο άτομο για Ρεσεψιόν 
κομμωτηρίου με διαχειριστικές και γραμματειακές 
ικανότητες. Προαιρετικά γνώσεις κομμωτικής, 
άμεση πρόσληψη, πλήρες ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: joanakasimati@yahoo.gr, τηλ: 6932 
227161, 6999 767991.

ΖΗΤOYNTAI 6 Γραμματείς με γνώση Η/Υ, 
Αγγλικών, μικρή προϋπηρεσία επιθυμητή, 
επικοινωνιακές, οργανωτικές-υπεύθυνες, για 
την καταγραφή-ανάπτυξη υφιστάμενου πελα-
τολογίου. Προσφέρονται: υψηλός σταθερός μι-
σθός-ασφάλιση-προοπτικές καριέρας. E-mail: 
medicalleader@hotmail.com, τηλ: 6944 219327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο σοβαρό για διακεκομμένο ωράριο 
με καλές γνώσεις Η/Υ (word-excel-internet), καλή 
γραπτή-προφορική γνώση Αγγλικών-επικοινω-
νιακές δεξιότητες, από την εταιρία εξυπηρέτη-
σης κτιρίων-κοινοχρήστων. Θα προτιμηθούν οι 
έχοντες εμπειρία σε αντίστοιχη εργασία. Ε-mail: 
mpourikaioanna@yahoo.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Υπάλληλο Γραφείου με ευχέρεια στην 
καταχώρηση παραγγελιών σε πρόγραμμα ERP 
και γνώσεις κωδικοποίησης ειδών αποθήκης για 
το τμήμα διεκπεραίωσης παραγγελιών. E-mail: 
human.resources.thes@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Γραμματείς με γνώσεις Η/Υ, 
καλές και εμφανίσιμες, από μεγάλη μεσιτική εται-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: g.k1965@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας - Καθηγήτρια με προϋπη-
ρεσία από κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή 
Αχαρναί. Προφίλ υποψηφίου: προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
καλή χρήση Η/Υ (ms office, internet). Ε-mail: 
languagesedu@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ internet-marketing ζητούνται 2 
Υπάλληλοι Γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας Διοίκησης με γνώση Η/Υ, 
Αγγλικών, προϋπηρεσία, ικανότητες επικοινωνίας, 
διαχείρισης-ανάπτυξης πελατολογίου, για δια-
χείριση τηλεφωνικού κέντρου και προσωπικού. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hr@
alfalift.gr, τηλ: 210 7751371.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη σε 
συνεργείο φορτηγών στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητα προσόντα: η καλή γνώση Αγγλικών, 
χρήση Η/Υ και κατοχή διπλώματος οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: s.arnaouti@tachohellas.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ λευκών ειδών ζητά νέα για γραμματειακή 
υποστήριξη και παραγγελιοληψία. Επιθυμητή η 
γνώση προγράμματος entersoft, στην περιοχή 
Αχαρνές. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
nima.gr, fax: 210 2445978.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με οργανωτικές ικανότητες και 
υπευθυνότητα, για γραμματειακή υποστήριξη σε 
εκπαιδευτικό κέντρο-μεταφραστικό γραφείο. Απα-
ραίτητη η χρήση Αγγλικής, Ελληνικής γλώσσας 
και Η/Υ, στα Βόρεια Προάστια. E-mail: jobs@
executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραμματέας - Υπάλληλος Γραφείου 
με γνώσεις ERP,CRM, υπεύθυνη για δημιουργία 
καταλόγων, κωδικοποίηση προϊόντων - περι-
γραφών, ετοιμασία προωθητικού υλικού και 
οργάνωση γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
agro.career.gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από μεγάλο διαφημιστικό 
όμιλο, με σχετική εμπειρία επιθυμητή, ευελιξία-
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προθυμία. Πα-
ρέχονται: πρωινό ωράριο, υψηλές αποδοχές, 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: karieragroup@
yahoo.gr, τηλ: 211 9964015.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ επιχείρηση ζητεί Υπάλληλους 
Γραφείου, απόφοιτους Λυκείου ή ανώτερης εκ-
παίδευσης, για πρωινή απασχόληση. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών, Η/Υ, ευχάριστη προσωπικότητα. 
Τηλ: 211 5554830.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Χαλκιδική ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για τη θερινή σεζόν 2015, με 
εμπειρία στο χώρο και γνώσεις Αγγλικών και 
Ρωσικών. Επιπλέον γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariaharal@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για το τμήμα 
δημοσίων σχέσεων, απόφοιτος/η Λυκείου, για 
την ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρίας με 
επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Παρέχονται: σταθερός μισθός-ασφάλιση-καριέ-
ρα. E-mail: kapagroupgr@gmail.com, τηλ: 211 
9964008.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο χώρο του διαδι-
κτύου ζητά άτομο για εσωτερική απασχόληση 
γραφείου (όχι πωλήσεις). Παρέχονται: μισθός, 
ασφάλεια, εξέλιξη άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvtwin@gmail.com, τηλ: 
210 3221110.

ΕΤΑΙΡΙΑ κοινοχρήστων στη λεωφόρο Αλίμου 
ζητά νέα και συνταξιούχο για εσωτερική εργασία, 
με γνώσεις Η/Υ, άνεση στην επικοινωνία από 
κοντινές περιοχές. Τηλ: 210 9944887.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, με πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ, μη καπνιστής, από 
εμπορική επιχείρηση στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: andreola@otenet.gr, fax: 210 5774783.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία γραφείου, για άμεση 
πρόσληψη. Παρέχονται: υψηλές αποδοχές, μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: cv4twin@gmail.
com, τηλ: 210 3221110.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία γραφείου 
και μόνιμη απασχόληση, από γνωστή εταιρία. 
Παρέχονται: υψηλός μισθός, ασφάλεια, προοπτι-
κή εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: cv4twin@
gmail.com, τηλ: 210 3221110.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο λογιστηρίου 
και γραμματειακής υποστήριξης. Πολύ καλά Αγ-
γλικά και γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη, 
από ανώνυμη εταιρία ψυκτών εμφιαλωμένου 
νερού στην περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 210 249886.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματέας - Υποδοχή στο 
Σύνταγμα. Πολύ καλή γνώση Η/Υ, e-mails, επι-
πλέον γνώσεις για υποστήριξη λογιστηρίου θα 
εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Παρέχονται: βασικός 
μισθός-ασφάλιση. E-mail με φωτογραφία: 
yannisvolt@gmail.com.

ΤΟ ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης 
του ομίλου Activum στην Ευκαρπία Θεσσαλονί-
κης αναζητεί νέες για τη θέση της Γραμματέως. 
Βιογραφικά στο e-mail: neaefkarpia@activum.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Manager με άνεση στην 
επικοινωνία, Αγγλικά, H/Y και δυνατότητα τα-
ξιδίων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stella.iliopoulou@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμη, ευγενική, επι-
κοινωνιακή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: netplus@outlook.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα με γνώσεις Η/Υ για κα-
ταχώρηση δεδομένων και ρεσεψιόν. Ωράριο 
πρωινό και εξάωρο θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: atlanticgroup@gmail.
com, τηλ: 6942 522453.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με γνώσεις 
autocad, Αγγλικών, κάτοχος Ι.Χ. και με εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, από 
κατασκευαστική εταιρία στον Ασπρόπυργο. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@temika.gr.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ εργαστήριο ζητεί άτομο για γραμ-
ματειακή υποστήριξη, για 6ωρη απασχόληση με 
απαραίτητη προϋπηρεσία στα Ιωάννινα. Βιογραφικά 
στο e-mail: vetinprogress@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με άριστες 
γνώσεις Η/Υ, απαραίτητη γνώση Αγγλικών, 
επικοινωνιακή ικανότητα, υπευθυνότητα για 
πλήρη απασχόληση. Ωράριο: 13:00-21:00. E-mail: 
contact@aic-business.gr, τηλ: 210 7209580, 
fax: 210 7209 619 κωδ: SEC100.

Marketing - δημόσιες Σχέσεις 
 - διαφήμιση
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέα για 
Γραμματεία προέδρου - Υπεύθυνη δημοσίων σχέ-
σεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη γνώση 
Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Βιογραφικά με 
απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ικανοί Marketers από εταιρία media η 
οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, με πολλές ευκαιρίες 
για καριέρα και εισόδημα, με 4ώρες/ημέρα. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 6988 905857, κος Τζομάκας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος διαφήμισης νέος, με πτυ-
χίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ και γνώση Αγγλικής γλώσσας για 
εμπορικό τμήμα ιστοσελίδας. Μισθός αναλόγως 
προσόντων. Παρέχονται: ΙΚΑ και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: eletipou@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία στον κλάδο 
του internet marketing. Δεν αφορά πωλήσεις 
προϊόντων, το αντικείμενο της εργασίας είναι η 
παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. 
Βιογραφικά στο e-mail: chrisartidea@gmail.com.

ΤΟ POLITIA Tennis Club ζητά νέα για δημόσιες 
σχέσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα προτιμη-
θούν κάτοικοι Βορείων Προαστίων. Απαραίτητα: 
Αγγλικά, χρήση Η/Υ- ευχέρεια στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@politiatennisclub.
gr, τηλ: 210 6200003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη διαφήμισης - marketing και 
δημοσίων σχέσεων, από εταιρία εκδοτική και μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης. Τηλ: 210 5988260, 
6977 210237.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί Υπαλλήλους στα τμήμα-
τα διαφήμισης, marketing, διοίκησης, δημοσίων 
σχέσεων. Πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: olmegainfo@yahoo.com, 
τηλ: 693 0230295.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές διαφημιστικού χρόνου και 
χώρου, για μεγάλη γνωστή τηλεόραση και για εφη-
μερίδα. Ποσοστά έως και 40 %. Τηλ: 6936 623790, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-18:00.

EGNATIA aviation training college, based in Kavala 
international Airport is seeking for a Sales and 
Marketing person. CVs in English: recruitment@
egnatia-aviation.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Marketing από εισαγωγική 
εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: 
κάτοχος πτυχίου marketing-2έτη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση-γνώσεις γραφικών τεχνών-άριστη 
ικανότητα γραπτής-προφορικής επικοινωνίας-άρι-
στη γνώση Αγγλικής γλώσσας-γνώσεις διαχείρισης 
ιστοσελίδων-social media. Ε-mail: kampranis@
motoway.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνίας - δημοσίων σχέσεων αναζητά 
Junior Account Manager. Απαραίτητα προσόντα: 
πτυχίο στην επικοινωνία, διαφήμιση, marketing, 
άριστη γνώση Αγγλικών, εξοικείωση με τα social 
media. Βιογραφικά στο e-mail: tfilipas@clab.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 άτομα για τμήμα 
marketing - πωλήσεων. Βιογραφικά Κ.Θ.3 με φω-
τογραφία στο e-mail: cv@idplus.info.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για δημόσιες σχέσεις σε 
καφενείο - εστιατόριο, στην κεντρική πλατεία 
Αμαρουσίου. Τηλ: 210 8021742.

LOOKING for a Digital Account Manager to join 
our team. Required fields: seo, sem, e-commerce, 
content, creator , social community expert. CVs: 
careers@witp.eu.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ free press εφημερίδα στη Θεσ-
σαλονίκη ζητεί Διευθυντή /τρια για το εμπορικό-
διαφημιστικό τμήμα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
ανάλογο μέσο. Άριστη εμφάνιση και άνεση στην 
επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

 

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ 
στην Αθήνα με κάρτα ανεργίας, με απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ. Θα εκτιμηθεί 
προϋπηρεσία σε περιβάλλον ERP. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: cor.jobapply@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ικανή και έμπειρη Γραμματέας με 
λογιστική εμπειρία ή γνώσεις, από εταιρία στο 
Μαρούσι. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για λογιστικό 
γραφείο στη Μεταμόρφωση. Θα προτιμηθούν 
άτομα με γνώσεις λογιστικής. Τηλ: 210 2812050, 
6977 702400, κα Μαρία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, από 
εταιρία στο Καλοχώρι. Απαραίτητη εμπειρία 
στην καταχώριση παραστατικών βιβλίων Γ’ 
κατηγορίας, γνώσεις προγραμμάτων Epsilon 
net, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, softone, δηλώσεις ΦΠΑ 
εισοδήματος, νομικών-φυσικών προσώπων, 
κλπ. Ε-mail: kourtgeo@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από Α.Ε στη Θεσσαλο-
νίκη. Προσόντα: 3ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο, 
γνώση Ε.Λ.Γ.Σ, Φ.Π.Α, φορολογικής νομοθεσίας, 
καταχώρηση παραστατικών, συμφωνίες εμπορι-
κού-λογιστικής, σύνταξη-αποστολή περιοδικών 
Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ, λοιπών φόρων, ΜΥΦ. E-mail: 
aggelies@vitafarm.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία δημοσίων έργων με έδρα την 
Αθήνα, ζητά Βοηθό Λογιστή με ανάλογη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistisb2015@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία δημοσίων σχέσεων με έδρα 
την Αθήνα, ζητά Λογιστή με ανάλογη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistisa2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Λογίστρια για κατάστημα στο 
Σύνταγμα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
stef_92_@hotmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο λογιστηρίου 
και γραμματειακής υποστήριξης. Πολύ καλά Αγ-
γλικά και γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τιμολόγηση εμπορικής δι-
αχείρισης με άριστες γνώσεις ERP, επιθυμητό 
singular logic business, τουλάχιστον 2ετή προϋ-
πηρεσία ανάλογης θέσης, από εταιρία εμπορίας 
κρεάτων. Ωράριο:03:00-11:00. Τηλ: 210 4837370.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής/τρια Λογιστής/τρια για πρα-
κτική άσκηση σε γραφείο παροχής λογιστικών 
υπηρεσιών, από τμήμα λογιστικής ΤΕΙ. Απαραί-
τητα πολύ καλή γνώση excel, προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης μετά τη λήξη της πρακτικής. Ε-mail: 
hr@i-profit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή Πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης. Απολύτως απαραίτητη η γνώση 
του ERP entersoft, 5έτη προϋπηρεσία σε Γ’ 
κατηγορίας βιβλία, καλή γνώση μισθοδοσίας, 
εμπορική διαχείριση, άριστη γνώση Excel Office. 
E-mail: aggelia.hr@gmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Λογίστρια για διοικη-
τική υποστήριξη. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@e-motus.gr.

ΖΗΤOYNTAI Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, ηλεκτρο-
λογίας-μηχανολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 427729 Πετρουλά 
Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Λογιστηρίου να συμβάλει 
στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου 
της εταιρίας ως εξωτερικός συνεργάτης αλλά και 
στη γενική διεύθυνση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@passagemedia.net, κωδ: FO2015.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα Πεύκα Θεσσαλονίκης ζητά Στέλε-
χος για το τμήμα υποστήριξης εμπορικών και 
λογιστικών εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@protogramma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις και εμπειρία λογι-
στικής, από εμπορική εταιρία στο Μαρούσι για 
πλήρη απασχόληση. Τηλ: 210 8022372, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητά Βοηθό Λογιστή, 
με γνώσεις λογιστικής Γ’ κατηγορίας και άνε-
ση στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
epanagiotopoulou@xpcourier.gr, τηλ: 210 
9958950, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια από μεγάλη χρημα-
τοοικονομική εταιρία για part-time εργασία. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών και 
εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Βοηθός Λογιστή για πλήρη 
απασχόληση στο Σύνταγμα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@metepex.gr.

Η HYGIENCE SERVICE αναζητά Βοηθό Λογιστή 
με 5ετή προϋπηρεσία, άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, 
ΚΒΣ και καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στον Ασπρόπυργο ζητά Βοηθό 
Λογιστή, γνώστη erp softone. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@galanopoulos.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α’ τάξεως για ΑΕ στις Αχαρνές. 
Προϋπηρεσία 10 ετών σε ΑΕ, για πλήρη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: bourzikos@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από λογιστικό γραφείο στην 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος μισθοδοσίας, με βασι-
κά καθήκοντα: υπολογισμός-παρακολούθηση 
μισθοδοσίας πελατών-τήρηση βιβλίων Β’-Γ’ 
κατηγορίας. Απαραίτητα: πτυχίο ανώτερης εκ-
παίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης-πολύ καλή 
χρήση Η/Υ-γνώση προγράμματος μισθοδοσίας 

Μικρές αγγελίες εργασίας



Ο μη κυβερνητικός οργανισμός ΕQUAL SOCIETY αναζητά συνεργάτη με τίτλο:

Impact Analyst 
Κωδικός Θέσης: Ι/Α - Αθήνα

Job description: H Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών αναζητά αξιόπιστο και ενθουσιώδη 
συνεργάτη για τη θέση του αναλυτή κοινωνικού αντίκτυπου. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι μέλος μιας 
ομάδας ανάπτυξης και εφαρμογής της μεθοδολογίας μέτρησης κοινωνικής απόδοσης SROI. Οι αρμο-
διότητες περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών κοινωνικής απόδοσης, τη δικτύωση μη-κυβερνητικών 
οργανισμών, διαχείριση και ταξινόμηση δεδομένων και διάφορα άλλα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σε επιστήμες διοίκησης και οικονομικές επιστήμες 
•1 χρόνο εμπειρία στη διοίκηση και συμβουλευτική μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες 
•Άριστη χρήση γραπτού και προφορικού λόγου 
•Άριστη γνώση Microsoft Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αθηνών

Υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@equalsociety.gr με την 
ένδειξη Impact Analyst.

Η εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. αντιπρόσωπος και αποκλειστικός διανομέας στην Ελλάδα για τις καραμέλες 
Haribo, τις αυτοκόλλητες συλλογές Panini και μία ευρεία ακόμη γκάμα προϊόντων, στα πλαίσια ανά-
πτυξής της ζητά:

Πωλητές επί Αυτοκινήτου 
με έδρα τηv Αττική

Καθήκοντα: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
περιοχής της Αττικής 
•Υλοποίηση εμπορικής πολιτικής της εταιρείας  
Προφίλ ιδανικού υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. 
•Προϋπηρεσία σε εμπορική δραστηριότητα 
επιθυμητή. 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες πειθούς 
και διαπραγμάτευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & τις ανθρώπινες σχέσεις 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης  
Προσφέρεται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης στο τμήμα 
πωλήσεων της εταιρείας

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: a.sacharidis@pegasos.com.gr

O όμιλος Μαρινόπουλος ΑΕ επιθυμεί να προσλάβει για τα καταστήματα supermarket:

Διευθυντές Καταστημάτων 
(κωδ.1003) - για τις Περιοχές Άρτα - Γρεβενά - Πτολεμαΐδα

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος την ομαλή 
λειτουργία του καταστήματος, για το συντονισμό 
και την οργάνωσή του, την επίτευξη του στόχου των 
πωλήσεων, της κερδοφορίας και τη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ανώτερης/τατης 
σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό 
στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
hrsuper_greece@marinopoulos.com ή στο fax 
210 9893457 - 210 9836604, αναφέροντας στο 
βιογραφικό τους τον κωδικό 1003.

Millward Brown was founded in 1971 and today offers a comprehensive market research service of 
international standard. It is a member of the Millward Brown Group, itself part of the WPP. 

We seek highly competent individuals, willing to grow with us.

Client Manager 
Athens - (Code CM-0615)

Qualitative research: 
•Graduate in marketing, psychology, sociology, social anthropology or cultural studies 
•Holder of a Masters degree 
•Fully fluent in Greek and English 
•Highly familiar with MS Office (Word, Excel, Powerpoint) 
•2-3 years’ experience in qualitative research / consumer insights is a plus, but not a prerequisite 
•Military obligations fulfilled (for males candidates)

If you have the required qualifications, please send your resume (including a digital photo), indicating the 
relevant code CM-0615 until July 8th to Ms Alexandra Kappatou, by e-mail to: alexandra.kappatou@
millwardbrown.com. All resumes will be treated in the strictest confidence.

Υπάλληλος για το Τμήμα Λογιστηρίου 
Πελοπόννησος - Ν. Αρκαδίας

Ζητείται υπάλληλος με γνώσεις Η/Υ, Word, Excel 
και γνώσεις μηχανογραφημένης λογιστικής.  
•Η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

•Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα στο e-mail: papn@tri.forthnet.gr, 
τηλ. 2796 061400.

Ikos Resorts is a 5* hospitality chain that creates and develops a collection of contemporary luxury 
Greek resorts, based on the exciting concept of Infinite Lifestyle. We are currently looking for a:

Lifeguard 
to Join our Team in Halkidiki, Greece - (Ref: LFG)

Location: Halkidiki, Greece  
You need to have the following skills: 
•Lifeguards’ certification 
•Very good knowledge of English 
•Excellent communication skills 
•Will to work in a luxurious & multicultural environment 
•We are an equal opportunities employer. 

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

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

Γαλλόφωνο Tεχνικό Service 
(κωδ. 2515)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ αυτοματισμού/ηλεκτρολογίας 
•Πολύ καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced - proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο advanced - proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Office) 
•Επιθυμητή η εμπειρία 2-3 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό 
•Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια, 
υπομονή, ευγένεια  
Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική υποστήριξη σε after sales θέματα 
γαλλόφωνων και αγγλόφωνων πελατών 
•Service on site 

•Τεχνική εκπαίδευση πελατών 
•Προώθηση πωλήσεων ανταλλακτικών  
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 βι-
ογραφικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr 
μέχρι τις 25/07/2015, υπόψη Δ. Λαζαρίδη ανα-
γράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: 
www.kleemann.gr

Τουριστική επιχείρηση στα νότια προάστια ζητεί για το service:

Σερβιτόρες και Βοηθούς Σερβιτόρων  
Βουλιαγμένη

Έως 35 ετών με τουλάχιστον διετή εμπειρία σε μεγάλα καφέ ή a la carte εστιατόρια για την καλο-
καιρινή σεζόν 2015.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Έως 25 ετών 
•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα και καφέ 4*/5*. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητά Ρώσικα και άλλες ξένες γλώσσες) 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην εργασία 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της ευρωπαϊκής ένωσης, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων και ασφάλιση 
•Φιλικό και άριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ioanna@limnivouliagmenis.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

epsilonet, απαιτούμενη εμπειρία 3 χρόνια στην 
τήρηση-παρακολούθηση μισθοδοσίας. E-mail: 
eurolink6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bοηθός Λογιστή /τριας με γνώσεις 
και προϋπηρεσία, για απογευματινή απασχόληση 
σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@igp.gr.

ΣΟΒΑΡΗ εμπορική εταιρία κοντά στη γέφυρα 
της Μεταμόρφωσης ζητεί Υπάλληλο Γραφείου, 
με εμπειρία 3-5 έτη σε μηχανογραφημένη παραγγε-
λιοληψία και τιμολόγηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
curriculvitae2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Eμπορολογιστικών Εφαρ-
μογών, από εταιρία πληροφορικής. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση-δίπλωμα οδήγησης-εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
με εμπειρία σε εφαρμογές της Singular. E-mail: 
logic.info@ntsgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για άμεση πρόσληψη. 
Η υποψήφια θα πρέπει να έχει πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ και 
εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον για 2 χρόνια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@raycom.gr, κωδ: log.

 

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς ή 
γνώστες επενδύσεων κεφαλαίων, για στελέχωση 
μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο των επενδύσε-
ων. Βιογραφικά στο e-mail: tsakiris1958@gmail.
com, κα Τσακίρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ναυτιλιακή συμβουλευτική εταιρία 
στην Κηφισιά, με προϋπηρεσία σε τμήμα operations 
ή disbursements. Κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημίου 
ναυτιλιακών σπουδών και proficiency με άριστη 
γνώση Η/Υ. E-mail: captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος μισθοδοσίας, με βασικά κα-
θήκοντα: υπολογισμός-παρακολούθηση μισθοδο-
σίας πελατών-τήρηση βιβλίων Β’-Γ’ κατηγορίας. 
Απαραίτητα: πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης οικονο-
μικής κατεύθυνσης-πολύ καλή χρήση Η/Υ-γνώση 
προγράμματος μισθοδοσίας epsilonet, απαιτούμενη 
εμπειρία 3 χρόνια στην τήρηση-παρακολούθηση 
μισθοδοσίας. E-mail: eurolink6@gmail.com.

 

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο επικοινωνιακή με προϋπηρεσία 
στον ασφαλιστικό τομέα, για στελέχωση νεοσύ-
στατου ασφαλιστικού γραφείου στην Πάτρα. Πα-
ρέχονται: μισθός, ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: eqa.ins@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές με άδεια, από μεγάλη 
μεσιτική ασφαλιστική εταιρία για τη θέση του 
Manager Πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
adgety@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από ασφαλιστικό γραφείο 
για την προώθηση ασφαλειών αυτοκινήτων, με 
ποσοστά 10% επί των καθαρών ασφάλιστρων στη 
Θεσσαλονίκη 25ης Μαρτίου 73. Βιογραφικά στο 
e-mail: realcover@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος ασφαλιστικού γραφείου, 
επικοινωνιακή, με προϋπηρεσία, με σκοπό τη στελέ-
χωση νεοσύστατου ασφαλιστικού γραφείου στη Χίο. 
Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, bonus. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: eqa.ins@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, από 
μεγάλο ασφαλιστικό γραφείο με πιστοποίηση 
και εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων (όχι απα-
ραίτητα ασφαλιστικό) για συνεργασία. Αμοιβές 
συζητήσιμες αναλόγως προσόντων. E-mail: 
pkotziaras@yahoo.gr.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ τραπεζική-ασφαλιστική εταιρία 
για τη στελέχωση του γραφείου της στην Πάτρα 
ζητά 1 Υπεύθυνο ανάπτυξης και δύο Χρηματοοι-
κονομικούς Συμβούλους. Επιθυμητή η εμπειρία 
στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: n.career3@
gmail.com, τηλ: 6938 255286, κα Υψηλάντη Ιωάννα.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 4 άτομα για το τμήμα πω-
λήσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Νόμος 
Κατσέλη). Παρέχονται: σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
πλησίον μετρό Αμπελοκήπων (εύκολη πρόσβαση). 
Τηλ: 215 5402236, 210 6456304.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να ξεκινήσουν καριέρα ως 
Μεσίτες στο μαγικό κόσμο του Real Estate, σε ήδη 
υπάρχον πελατολόγιο. Παρέχονται: ολοκληρωμέ-
νη εκπαίδευση και δεν απαιτείται προϋπηρεσία. 
Αφορά το νομό Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6987 463063, 
6947 936363.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία με μεγάλο πελατολόγιο ζητά 
Συνεργάτες για μερική απασχόληση, με δυνατότητα 
ελεύθερου ωραρίου, στην περιοχή κατοικίας τους 
για υπόδειξη ακινήτων σε πελάτες. Προσφέρονται: 
εκπαίδευση και υψηλές αμοιβές. Τηλ: 210 8040505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Ασφαλιστικός Σύμβουλος με με-
γάλες φιλοδοξίες, για εξέλιξη να αναλάβει έτοιμο 
υγιές χαρτοφυλάκιο λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ: 
6945 450247.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι για στελέ-
χωση γραφείων, πωλήσεων μεγάλης ασφαλιστικής 
εταιρίας. Παρέχονται: υποστήριξη, bonus επίτευξης 

στόχων, δυνατότητα εξέλιξης. Περιοχές: Πειραιάς, 
Νέα Ερυθραία. Τηλ: 210 4112308.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για πωλήσεις και για τη 
στελέχωση ασφαλιστικού - μεσιτικού. Σοβαρότητα, 
ομαδικό πνεύμα, υψηλές φιλοδοξίες. Παρέχονται: 
συνεχής εκπαίδευση, παροχή πρακτικής εξάσκησης, 
ελαστικό ωράριο, εμπειρία σε πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: mariainsurance@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία μεσιτικών ασφαλίσεων ζητεί 
Υπάλληλο Γραφείου, με άριστη γνώση ασφαλιστικών 
προϊόντων και εμπειρία σε ανάλογη θέση. Απαραί-
τητα προσόντα: άριστος χειρισμό Η/Υ. Προαιρετικά 
γνώσεις bluebyte. Bιογραφικά στο e-mail: real.
insurances@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο ζητεί Καθηγη-
τή πανεπιστημιακού επιπέδου, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στα χρηματοοικονομικά μαθήματα και στα-
τιστική. Βιογραφικά στο e-mail: info@psahoulias.gr.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ -  
δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
MARITIME company in Piraeus is seeking for an 
Assistant Systems Administrator, in a windows 
domain environment. Knowledge in sql server, 
danaos, apple appliances will be considered an 
asset. CVs: sbellos74@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύου, με άριστη γνώση στα 
δίκτυα για πλήρη εσωτερική και εξωτερική απασχό-
ληση. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@simple.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός-Ηλεκτρονικός Η/Υ, από μεγάλη 
εταιρία πληροφορικής (Tech Systems) ανερχόμε-
νη, με μεγάλη εμπειρία στους φορητούς (laptops), 
κολλήσεις, διάγνωση-επισκευή-αντικατάσταση 
πλακέτας-μητρικής, διαγράμματα. Άριστα Αγγλι-
κά-γνώση Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: brny9090@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Cameraman τεχνικός Η/Υ με γνώση 
green box και γνώσεις ηλεκτρονικού μοντάζ. 
Τηλ: 210 4133673.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και δικτύων, με επιθυμητή 
προϋπηρεσία σε προγράμματα παραγγελιοδόχων 
εστιατορίων στο Σύνταγμα. Παρέχονται: μισθός και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: yannisvolt@
gmail.com.

TECHNICAL company is seeking for Native English 
speaker, Secretarial work and Technical support. 
Speed typing and ms office expertise required. CVs 
only in English: firepump@otenet.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοινω-
νιών αναζητά Υπάλληλους τεχνικής υποστήριξης, 
με άριστη γνώση hardware/software. H γνώση 
Γερμανικών, Γαλλικών, Ιταλικών ή Ισπανικών θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: kchatzipetrou@icap.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων συναγερμών και κλειστού 
κυκλώματος ζητεί έμπειρο Τεχνικό εγκαταστά-
σεων συστημάτων ασφαλείας με προϋπηρεσία 
στον κλάδο. Υποχρεωτική άδεια οδήγησης μότο 
- αυτοκινήτου, πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: support@spartan.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Administrator (ειδικός δικτύων) από 
την Warwick GmbH στη Γερμανία (Markneukirchen/
Σαξονία). Απαραίτητα: Αγγλικά, Γερμανικά ευπρόσ-
δεκτα. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@warwick.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ για Singapore ως System 
Administrator σε ναυτιλιακή εταιρία στη Σιγκαπούρη. 
Καλή γνώση Αγγλικών-πτυχίο ΤΕΙ-ΑΕΙ, εμπειρία σε 
εγκατάσταση (γραφείων-βαποριών), υποστήριξη-
διαχείριση πελατολογίου. E-mail: ictshipman@gmail.
com, ώρες επικοινωνίας: 09:00-18:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητείται 
Τεχνικός τηλεπικοινωνιών με γνώσεις voip, linux, δι-
κτύων κ.α. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@genius.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά για 
άμεση συνεργασία απόφοιτους ΙΕΚ πληροφορικής για 
τυπική πρακτική άσκηση στα τμήματα πληροφορικής 
και πληροφοριακών συστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: human.resources.ath@gmail.com.

H MEGASOFT ζητά Τεχνικό Η/Υ, με γνώσεις 
hardware, software, δικτύων, ms sql server, 
εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη-υποστήριξη 
εμπορικών και pos εφαρμογών, με δίπλωμα δικύ-
κλου-αυτοκινήτου-εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. E-mail: dimitris.m@megasoft.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης web applications, αναζητά 
Backe End Developer για μόνιμη συνεργασία, με 
άριστη γνώση html5, php, css, MySql, jQuery. 
Επιθυμητή η γνώση bootstrap. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.tachoula@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, joomla, PHP, 
MySQL για ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελί-
δων. Hμιαπασχόληση πρωινή ή απογευματινή, 
μερικές ημέρες την εβδομάδα, μέχρι 6 Αυγούστου 
και με δυνατότητα συνέχισης. Βιογραφικά στο 
e-mail: work.publication@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Java Web Developer ως εξωτερικός 

συνεργάτης, με προοπτικές για in-house ενσω-
μάτωση. Απαιτούνται: πτυχίο τριτοβάθμιας, καλή 
γνώση Αγγλικών. Επίσης: J2EE-HTML5-CSS3-
Javascript-Eclipse-Maven-Ant-Git. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις σε GIS. Βιογραφικά στο e-mail: info@
geomatic.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής αναζητά Web Developer 
με απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις PHP, HTML5, 
JAVASCRIPT και επιθυμητή τη γνώση του πεδίου 
Human Recourses. Βιογραφικά στο e-mail: info@
csl.gr, 210 7791241.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία στα Βόρεια Προάστια ζητά έμπειρο 
Σύμβουλο Entersoft, για παραμετροποίηση του crm 
της entersoft. Απαιτείται αποδεδειγμένη εμπειρία 
στο αντικείμενο. Βιογραφικά στο e-mail: karkali@
plasisgroup.com, τηλ: 210 8053010.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης ιστοσελίδων και web 
applications, αναζητά Developer για μόνιμη συ-
νεργασία. Άριστη γνώση html5, php, css, MySql, 
jQuery, επιθυμητή η γνώση bootstrap. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.tachoula@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Προγραμματιστή για 
διαχείριση, ανάπτυξη και υποστήριξη web sites. 
Μόνιμη απασχόληση, καλή γνώση HTML, SQL, JS, 
ΡΗΡ, ΝΕΤ. Βιογραφικά στο e-mail: cvs@takt.gr.

LOOKING for IT/ Localization Specialist support. 
Skills: translation project management, knowledge, 
perfect command of English. CVs: raniaa@ltes-
global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Designer που γνωρίζει word press, front, 
back, php, seo, smo. Απαραίτητη η άριστη Αγγλική 
γλώσσα για πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pinkpip.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι με γνώσεις δημιουργίας ιστοσε-
λίδων. Τηλ: 6945 039520, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με προϋπηρεσία, για 
Ολλανδική startup εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
sofia@tastyclub.nl.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για συνεργασία με την 
ομάδα Marketing Dingo, με minimum απαιτήσεις 
τη γνώση Php, Html5, Css3, SQL. Βιογραφικά στο 
e-mail: market@dingo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι πληροφορικής ΑΕ για τμήμα 
πωλήσεων και εγκαταστάσεων. Απαραίτητη η άρι-
στη γνώση Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvzoubsa@gmail.com, με 
την ένδειξη Πτυχιούχος πληροφορικής.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers έμπειροι σε κα-
τασκευές portals. Απαραίτητα καλή γνώση php-
html-javascript-css-mysql, δημιουργικό πνεύμα για 
κατασκευές-συντηρήσεις portals για web/κινητά. 
Αποδοχές αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά με 
portfolio στο e-mail: mmgtgroup@gmail.com, κωδ: 
Webdcm-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Asp Net WEB Developer για εργασία 
από το σπίτι με γνώσεις: ASP-NET-MVC-EF-
LINQ-source control, REST, C#, Backbone.js or 
other Frameworks, RIA, με Αγγλικά και επιθυμητά 
Γερμανικά. E-mail: anestis@a-t-l.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια Πληροφορικής με γνώσεις 
κατασκευής sites και εφαρμογών ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Security Consultant με άνω των 5 
ετών εμπειρία, εμπειρία σε υλοποιήσεις ISMS κατά 
ISO 27001, εμπειρία σε Risk Assessment/IT BCP & 
DRP. Project Based συνεργασία έως (31/12/2016). 
Βιογραφικά στο e-mail: agqs_ike@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT Auditor, με άνω των 3 ετών εμπειρία, 
εξειδίκευση στο χρηματοπιστωτικό κλάδο και με CISA 
επιθυμητό. Δυνατότητα δελτίου παροχής υπηρεσι-
ών project Based συνεργασίας έως 31/12/2016. 
Βιογραφικά στο e-mail: agqs_ike@hotmail.com.

Η ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ Startup επιχείρηση Pulse 
Mapp, ζητά άμεσα Mobile Application Developer, 
(android & IOS) που θα ενταχθεί στο δυναμικό της 
ομάδας για την ανάπτυξη του προϊόντος. E-mail: 
pulsemapp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Προγραμματιστής με άριστη 
γνώση joomla για εξωτερική συνεργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mariachkon@gmail.com, τηλ: 210 
9969839, 6948 488066.

Η CICICOM Ltd με έδρα την Αθήνα, ζητά άμεσα 
Senior Mobile Applications Developer, (android 
& iOS). Βιογραφικά στο e-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Full Stack Web Developer με 2-3 χρόνια 
προϋπηρεσία, άριστες γνώσεις σε PHP5,javascript-
jQuery-HTML-HTML5-CSS-CSS3-MySql-OOP-
XML-AJAX. Επιθυμητές γνώσεις σε χρήση MVC 
τεχνολογιών-PHP frameworks, bootstrap-angular-
js-node-js-magento-wordpress. Γνώση Αγγλι-
κών-εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Μερική-πλήρης απασχόληση-μισθός αναλόγως 
προσόντων. E-mail: jobs@bluchip.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με εμπειρία και δημιουρ-
γικότητα, για συνεργασία freelance με διαφημιστική 
εταιρία στον Πειραιά, για θέματα ιστοσελίδων, social 
media και γενικότερα web marketing. Προοπτικές 
μόνιμης συνεργασίας. E-mail: clients2@energyline.
gr, τηλ: 210 4512000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για την ανάρτηση Κickstarter 
projects, με επιθυμητή αντίστοιχη εμπειρία. Βι-

ογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: 
KST 0615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Senior Web Developer με εμπειρία σε 
ανάπτυξη ASP, net web εφαρμογών σε C#,HTML-
CSS-jQuery-XML-JSON. Καλή γνώση web services, 
ADO.NET και SQL βάσεων δεδομένων, καλή γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Προγραμματιστές με γνώσεις java 
με 5ετή εμπειρία και άνω στον Άλιμο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@a2ztech.gr, τηλ: 210 9769401, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί, ζητά Web Designer 
για ανάπτυξη ειδησεογραφικού site σε πλατφόρμα 
wordpress. Απαραίτητη εμπειρία σε mySQL και plex 
panel. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: WD0615.

Η ΑRΧ ΝΕΤ ΑΕ, κορυφαία εταιρία ανάπτυξης 
λογισμικού και υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει 
έμπειρο IOS Developer. Βιογραφικά στο e-mail: 
bourlis@arx.net.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση στο Χολαργό, ζητεί 
πτυχιούχο πληροφορικής Πανεπιστημιακού επι-
πέδου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cpapami22@gmail.com.

 

Γραφίστες - διακόσμηση -  
Τέχνες - δημιουργικό
ΟΜΙΛΟΣ super market ζητά άμεσα Γραφίστα-
Μακετίστα, για μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις σε συσκευασία προϊόντων-web design-
social media (σε περιβάλλον mac) και βασικές 
γνώσεις φωτογραφίας. Βιογραφικά με δείγμα 
δουλειάς στο e-mail: info@bazaar-sm.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Γραφίστα με 
προϋπηρεσία σε εφημερίδες και περιοδικά για 
μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητη η γνώση adobe 
illustrator, photoshop, indesign. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: ART.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Art Director με 
προϋπηρεσία σε εφημερίδες και περιοδικά για 
μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
adobe illustrator, photoshop, indesign. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr, κωδ: ART.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΤΙΚΟ γραφείο Studio Omerta ζητά 
Αρχιτέκτονα - Σχεδιαστή δημιουργικό, με πολύ 
καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, για 
συνεργασία υλοποίησης συγκεκριμένου έργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: pr@studiomerta.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραφίστες /τριες για την υποστήρι-
ξη e-shop ταπετσαρίας τοίχου. Βιογραφικά στο 
e-mail: ldpssavvas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Cameraman τεχνικός Η/Υ με γνώση 
green box και γνώσεις ηλεκτρονικού μοντάζ. 
Τηλ: 210 4133673.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ DJ για οργάνωση party και εργασία 
σε ροκ club στον Πειραιά, και άτομα για service 
και bar, υποδοχείς κλπ, για προώθηση εκπομπών 
σε web tv, ράδιο και fm. Τηλ: 210 4133673.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά Πτυχιούχο σχολής για το τμήμα 
σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου 
ΤΕ Καρδίτσας. Βιογραφικά ΠΤΚΑ στο e-mail: 
info@almeco.gr.

Η BRIGHT Ειδικός Φωτισμός ΑΕ στη Λυκόβρυση 
αναζητά τελειόφοιτο/η από ΤΕΙ γραφιστικής για 
πρακτική άσκηση. Απαραίτητα προσόντα: γνώση 
προγραμμάτων: photoshop-illustrator-autocad. 
Ε-mail: info@bright.gr, τηλ: 210 2851304, υπ’ 
όψιν Κας Μωραϊτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια με εμπειρία, για το τμήμα 
marketing μεγάλης εταιρίας στο χώρο των super 
market. Απαραίτητο πτυχίο γραφιστικής, Αγγλι-
κών, γνώση coreldraw, photoshop, webdesign. 
Βιογραφικά στο e-mail: sxatzidakis@synpa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφημιστική εταιρία 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθη-
σης πωλήσεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση των προγραμμά-
των, photoshop και illustrator σε περιβάλλον 
mac. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Ε-mail: joanna.
malikoutsaki@kickadv.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψηφιακών εκτυπώσεων στο Νέο 
Ηράκλειο ζητά Γραφίστα απόφοιτο ανώτερης 
εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
γνώσεις τεχνικών προδιαγραφών ψηφιακής 
και οffset εκτύπωσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@cloudprint.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψηφιακών εκτυπώσεων στο Νέο 
Ηράκλειο ζητά Γραφίστες - Χειριστές Plotter. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώσεις τεχνικών 
προδιαγραφών ψηφιακής και offset εκτύπωσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@cloudprint.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια για 
εργασία κατ’οίκον, έκδοση τόμων και περιοδι-
κών. Τηλ: 210 8810109, τηλ: 210 8810109, κα 
Κεφάλα Βάσω.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση και κατασκευή 
ιστοσελίδων, με βασικές γνώσεις pc. Τηλ: 6975 
128648.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας απόφοιτος με άριστη γνώση 
photoshop και in design για εργασία στο αντικείμενο 
του και επικοινωνία με πελάτες. Τηλ: 210 3231648.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπερατέρ - Μοντέρ με δικό του /της 
εξοπλισμό (βιντεοκάμερα, φως) και με γνώση προ-
γράμματος μοντάζ, για γάμο-βάπτιση-εκδηλώσεις. 
Αμοιβή ανά έργο. Βιογραφικά, με περιγραφή εξοπλι-
σμού στο e-mail: artphotography4u@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη καλλίφωνη για συ-
νεργασία με δισκογραφική. Τηλ: 6945 039520.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ κανάλι γνωστό ζητά συνεργασία με 
Στιχουργούς, Μουσικούς, Συγγραφείς, Ηθοποιούς, 
Καλλιτέχνες ή Πολιτικούς που να θέλουν να προ-
βληθούν σε αυτό. Τηλ: 6980 096813.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής /τρια με γνώσεις autocad 
2d, 3d και φωτορεαλισμού, για πλήρη απασχόληση 
από κάθετη μονάδα παραγωγής οργάνων παιδικών 
χαρών. Βιογραφικά στο e-mail: info@iliachtida.
com, τηλ: 210 9637524, κα Παπακυριάκη Μερόπη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από ατελιέ υψηλής ραπτικής 
νυφικών στο Κολωνάκι. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχο ατελιέ υψηλής ραπτικής. Τηλ: 
6972 262537.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Junior Art. Απαραίτητα 
προσόντα: MAC, CS5, Αγγλικά, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας με δημιουργικές ανησυχίες. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@adrenalin.gr, κωδ: JAR2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για εξωτερική εργασία 
με άριστες γνώσεις indesign, photoshop, illustrator 
(προαιρετικά corel) από δημιουργικό γραφείο για 
το τμήμα σχεδιασμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά και δείγματα δουλειάς στο e-mail: 
indesicreative@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής αναζη-
τεί Στέλεχος για το τμήμα marketing: Πτυχιούχος ΑΕΙ/
ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής με εμπειρία σε graphic design-
άριστη γνώση illustrator-inDesign-photoshop-καλή 
γνώση Αγγλικής-έφεση στην τεχνολογία. E-mail: 
marketingdepartment@hotmail.com.

Η STARTUP ζητά έμπειρους Γραφίστες στο κομ-
μάτι των γραφικών (adobe suite) και ιδιαίτερα του 
indesign. Ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας με δυ-
νατότητα απομακρυσμένης εργασίας, προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kidsmag.gr.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά πτυχιούχο σχολής Μηχανολόγο 
Μηχανικό και βιομηχανικού σχεδίου ΤΕ Κοζάνης. 
Βιογραφικά, ΠΤΚ στο e-mail: info@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για πλήρη απασχόληση, από 
το τμήμα σχεδιαστηρίου και ψηφιακών εκτυπώ-
σεων μεγάλης εταιρίας διαφημιστικών κατασκευ-
ών. Απαραίτητες γνώσεις illustrator, coreldraw, 
photoshop, cad, MS office και Αγγλικών (lower).
Βιογραφικά στο e-mail: info@tsal.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητάει Σχεδιαστή 
επίπλου με προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήκτρα με δικό του drum 
machine, για στελέχωση σχήματος live και άτομο 
για μπουζούκι. Τηλ: 6931 481850, ώρες επικοι-
νωνίας: 13:00-24:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από εταιρία επιγραφών 
και ψηφιακών εκτυπώσεων στον Άγιο Δημήτριο. 
Γνώση corel, photoshop, illustrator, χρήση internet, 
office και οργάνωση γραφείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: panprovias@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές /τριες, 
από εταιρία αρχιτεκτονικής διακόσμησης, σε όλη 
την Ελλάδα για επικερδή συνεργασία με μικρό 
κεφάλαιο. Βιογραφικά στο e-mail: diktio2000@
gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διακοσμήτρια από εταιρία εμπορίας επί-
πλου για εξυπηρέτηση πελατών, σύνταξη προσφο-
ρών και σχεδιαστικών λύσεων. Γνώση autocad-3D 
σχεδιαστικού προγράμματος απαραίτητη. Επιθυμητή, 
γνώση Ιταλικών-Γερμανικών. Ε-mail: careers@
tsaoussoglou.com.

 

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών της. Προσφέρονται: 
σταθερός μισθός, ασφάλιση και ευέλικτα ωράρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: stadiodromia1@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από επίσημο 
συνεργάτη της Wind για προώθηση πακέτων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
σταθερός μισθός, ΙΚΑ, άμεση πρόσληψη. E-mail: 
zitatelecoms@zitatel.gr, τηλ: 211 8804306, 211 
8804310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από τηλεφωνικό 
κέντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
συνδρομητικής τηλεόρασης. Αποδοχές εξαιρετικά 
ικανοποιητικές, χώρος ευχάριστος, σύγχρονος και 
εύκολα προσβάσιμος στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Βιογραφικά στο e-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτομα από εταιρία τηλεπικοινω-
νιών, για το τηλεφωνικό της κέντρο. Παρέχονται: 
ευέλικτα ωράρια, μισθός, ΙΚΑ και bonus. Βιο-

συνέχεια στη σελ. 30



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

Weddings & Events Coordinator 
(Κωδ. Θέσης: WE1) 

Για τα ξενοδοχεία της σε Ελλάδα  
και Βουλγαρία.  
Ο κατάλληλος/η υποψήφιος είναι  
υπεύθυνος/η για τις πωλήσεις πωλήσεις  
αλλά και την εξυπηρέτηση των events.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε διοργανώσεις εκδηλώσεων 
•Εμπειρία σε θέση πωλήσεων επιθυμητή 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδίων 

•Δίπλωμα οδήγησης 
•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

Our client operates in the incoming tourism industry and belongs to a Greek group of companies, 
having established a dynamic presence in the market. Due to the company’s further development, 
the following vacancy arises, based in Thessaloniki:

Marketing Specialist 
for Incoming Tourism Section 

(Code MSIT-15)
The role: Support and co-ordination of all marketing activities and issues (market research, statistic 
data, promotional actions, marketing plan and budget, corporate communication, customer service).

Qualifications: 
•Studies and specialization in marketing, preferably at postgraduate level. 
•2 years minimum experience in incoming tourism, at a marketing or commercial position, managing 
corporate communication issues and promotion actions 
•Excellent command of English. A very good command of German or French is also required. 
•Effective support to the commercial department in market research issues in European and other 
countries 
•Effective communication skills (written, oral, digital) 
•Specialization in social media will be a plus 
•Effective everyday understanding, use and utilization of numeric data 
•Excellent commercial perception 
•A team player and performer under pressure in a demanding environment 
•A person with professionalism and ability to focus on results

All candidates fulfilling the required specifications are asked to send their CV, mentioning the post 
code to the following e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr. All candidates receive an answer 
with confidentiality and professionalism

Web Designer
Z-MALL, a leading e-commerce company in Greece, located in Koropi, is looking for a web designer 
to join its creative team. Candidate should  have an eye for good design, participate in a wide range 
of projects and enjoy challenges. Must have at least 2 years of web designing experience and an 
Portfolio of previous work.

Required skills and qualifications: 
•Photoshop, Illustrator, good knowledge of HTML & CSS, Awareness of JavaScript  
The following will be considered as a plus: 
•HTML5 
•CSS3 
•jQuery and other JavaScript frameworks 
•Responsive design 
•Experience in using e-commerce content management systems  
Send your CV to the following e-mail: newsletter@z-mall.gr

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 επεξεργα-

σίας νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, με έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και 
εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
sychem.gr ή στο fax 210 6084942, με κωδικό 
PURCR3. Πληροφορίες για την εταιρεία μας στο: 
www.sychem.gr.

Φύλακες - Προσωπικό Ασφαλείας  
Θρακομακεδόνες / Κινέττα

Η SECURITY SYSTEMS CENTER ζητά ικανά άτομα έως 35 ετών, περίπου 90 κιλά και 1,80 ύψος, χω-
ρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, να απασχοληθούν μόνιμα ως προσωπικό ασφαλείας (φύλακες) στις 
περιοχές Θρακομακεδόνων, λεωφ. Θρακομακεδόνων 130 (απέναντι από τη σχολή της αστυνομίας) 
Κινέττας, 56ο χλμ Π.Ε.Ο.Α.Κ., 19100 Μέγαρα.

•Απαραίτητη η ειδική άδεια εργασίας νέου τύπου και η άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Θα προτιμηθούν οι έχοντες απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου.  
•Μισθός πολύ ικανοποιητικός.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: sscenter@otenet.gr, τηλ: 22960 64400,  fax: 22960 64405.

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

Μάγειρα Α’
Προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής με απαραίτητη 
τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο που παρέχει all inclusive.  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 

•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
manager@aegeanview.gr

Η Makemeup Cosmetics είναι εταιρία στον κλάδο της ομορφιάς με επώνυμα ποιοτικά brands. Στα 
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται κατάλληλος υποψήφιος για να καλύψει 
άμεσα την παρακάτω θέση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Πωλητή-τρια / Make Up Artist Καταστήματος
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση (2 ή 3 έτη) 
•Άτομο επικοινωνιακό και 
εμφανίσιμο 
•Άριστη ικανότητα προώθησης 
προϊόντων 
•Πολύ καλή γνώση  
Η/Υ και ικανότητα  

διαχειρίσεως ταμείου 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εστίαση στην άριστη 
εξυπηρέτηση και διαχείριση 
των πελατών 
•Απαραίτητη φωτογραφία  
Παρέχονται: 
•Υψηλός μισθός και  

σταθερή απασχόληση 
•Άψογο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: 
cosmetics@makemeup.gr, 
υπεύθυνος επικοινωνίας, 
Κιόσης Γιώργος 6947 
949366.

Η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ζητεί:
Μηχανικό Παραγωγής - Αθήνα

Αντικείμενο της θέσης  
είναι o συντονισμός  
της παραγωγικής διαδικασίας,  
η ορθή και έγκαιρη εκτέλεση 
του προγράμματος παραγωγής 
καθώς και ο αποτελεσματικός 
χειρισμός του μηχανολογικού 
εξοπλισμού ώστε  
να επιτευχθούν οι στόχοι 
ασφάλειας και  
παραγωγικότητας  
του τμήματος.

Οι υποψήφιοι πρέπει  
να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση  
της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες  
επικοινωνίας και ομαδικότητας 
•Δίπλωμα μηχανολόγου  
μηχανικού, μέλος Τ.Ε.Ε.  
Η θέση προσφέρει δυναμικό 

περιβάλλον εργασίας, συνεχή 
εκπαίδευση, προοπτικές  
εξέλιξης και πρόσθετη  
ασφαλιστική κάλυψη.
Αποστείλατε βιογραφικό 
σημείωμα, με κωδικό θέσης 
ΜΗΧ. 6/15, στο e-mail:  
hr@steelmet.vionet.gr  
ή με fax στον αριθμό:  
210 6861600.  
Θα τηρηθεί απόλυτη  
εχεμύθεια.

Η εταιρεία μας με ειδίκευση στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων πληροφοριακών  συστημάτων στα 
πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της αναζητά υποψήφιο για τη θέση:

Senior Software Engineer - Αθήνα
Με διάρκεια απασχόλησης τουλάχιστον 2 έτη.  
Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην ανάπτυξη και 
κατασκευή εφαρμογών της εταιρείας.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε Delphi 
Application development 
•Πτυχίο πληροφορικής ή σχετικό τίτλο σπουδών 
•Οικειότητα με λύσεις retail και ERP 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα και δυναμισμό στην ανάπτυξη και 
παράδοση υψηλής ποιότητας προϊόντων 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με 
γρήγορους ρυθμούς 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις και εμπειρία σε Delphi 7, XE, html 5, 
Oracle, java 

•Εμπειρία στην επικοινωνία με devices  
(Serial, USB, etc.) 
•Γνώσεις στην ηλεκτρονική διαχείριση 
εγγράφων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και τεκμηρίωση 
εφαρμογών 
•Εμπειρία σε html5 και mobile devices  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα μοντέρνο 
περιβάλλον εργασίας 
•Ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας 
•Εκπαίδευση και συνεχή εξέλιξη γνώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα  
στο e-mail: sales@opensystem.gr
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γραφικά στο e-mail: proslipsitora@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα από όμιλο εταιριών 3 Team 
Leaders για το τμήμα εισερχομένων και εξερχο-
μένων κλήσεων. Πλήρης ή μερική απασχόληση 
σταθερός. Παρέχονται: ικανοποιητικός μισθός 
ασφάλιση ΙΚΑ, προοπτικές εξέλιξης. E-mail: 
mediacalleader@hotmail.com, τηλ: 212 6872495.

Η ZITA TELECOMS (πλησίον μετρό Φιξ) ζητά 
άμεσα Υπάλληλους τηλεφωνικού κέντρου, με 
διάθεση για εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον. 
Προσφέρονται: ασφάλιση-μισθός-bonus για 
πρωινό-απογευματινό ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@zitatel.gr, τηλ: 211 8804307.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Agent Πωλητές με πείρα ή χωρίς, 
από μεγάλη εταιρία σταθερής τηλεφωνίας, σε 
άψογο περιβάλλον για βραδινό και απογευματινό 
5ωρο, 4ωρο. Τηλ: 6948 500510, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-21:00.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Υπαλλήλους για τηλεφωνικές 
πωλήσεις, 4ωρης πρωινής απογευματινής απα-
σχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.
gr, τηλ: 210 6713111.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση τμήματος 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με άνεση 
στην επικοινωνία και προϋπηρεσία στο χώρο 
των πωλήσεων. Παρέχονται: υψηλές αποδοχές, 
ΙΚΑ και επιπλέον bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία, για πλήρη ή με-
ρική απασχόληση, με εμπειρία στην τηλεφωνική 
επικοινωνία. Παρέχονται: άμεση πρόσληψη, μισθός 
σταθερός, στο μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 215 
5402236, 210 6456304.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ιατρικό κέντρο αισθητικής 
στον Άγιο Δημήτριο ζητά για άμεση πρόσληψη 
έμπειρη Τηλεφωνήτρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@medichic.gr, τηλ: 210 9704555, κωδ: ΤΗ-
ΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ πολυεθνικής στο Μαρκόπουλο ζητάει 
άτομο για εξυπηρέτηση πελατών, με Αγγλικά και 
γνώση Η/Υ απαραίτητα. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός και ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
dphellas@deltaplus.eu, fax: 22990 26003.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα δραστήρια και υπεύθυνα, με 
δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από το σπίτι 
κλείνοντας τηλεφωνικά ραντεβού για το τμήμα 
πωλήσεων μέσω ίντερνετ διεθνούς ομίλου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sales1.poweron@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, για την υποδοχή διαφημί-
σεων και αγγελιών, με τηλεφωνική ευχέρεια 
λόγου, γνώση Η/Υ, πληκτρολόγηση, Αγγλικά. 
Πρωινό-απογευματινό ωράριο. Παρέχονται: μι-
σθός, ασφάλιση και βάρδιες. Τηλ: 210 8696497, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-17:00.

ΚΕΝΤΡΟ αδυνατίσματος ζητά έμπειρες Τηλε-
φωνήτριες για άμεση πρόσληψη. Παρέχονται: 
μισθός, bonus και ασφάλιση. Τηλ: 210 6829200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι με εμπειρία ως Τηλεφω-
νητές /τριες, για υπηρεσίες πληροφοριών τηλε-
φωνικού καταλόγου. Χειρισμός Η/Υ, αναζήτηση 
πληροφοριών-internet-Αγγλικά-επικοινωνιακή 
ικανότητα. Πρωινό-απογευματινό ωράριο στο 
κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 8696722.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Υπάλληλοι Γραφείου, 
για πρωινές-απογευματινές ώρες, προώθηση 
προϊόντων, από τηλεφωνικό κέντρο. Παρέχο-
νται: σταθερός μισθός-δυνατότητα εξέλιξης 
στα Σεπόλια. Τηλ: 6974 429348, 210 5137455.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Τηλεφωνήτριες για εξυ-
πηρέτηση υπηρεσιών πληροφοριών τηλεφωνικού 
καταλόγου. Χειρισμός και γρήγορη πληκτρολό-
γηση-ευχέρεια λόγου-internet-Αγγλικά. Πρω-
ινό-απογευματινό ωράριο, κάτοικοι Πλατείας 
Αττικής. Τηλ: 210 8696992.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα με εμπειρία ως Τηλεφωνή-
τριες, για εξυπηρέτηση υπηρεσιών-πληροφοριών 
τηλεφωνικού καταλόγου. Άριστος χειρισμός Η/Υ-
Αγγλικών-internet και επικοινωνιακή ικανότητα 
στην περιοχή Αχαρνών και γύρω περιοχών για 
4ωρη-6ωρη-8ωρη εργασία. Τηλ: 210 8696899.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη 
και για τηλεφωνικές πωλήσεις σε ασφαλιστικό 
γραφείο στη Νέα Κηφισιά, με γνώση χειρισμού 
Η/Υ. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης ή πλήρους 
απασχόλησης και επιθυμητή κάρτα ανεργίας του 
ΟΑΕΔ. E-mail: jkarvelj@yahoo.gr.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού ομίλου ζητεί 4 
Υπαλλήλους Γραφείου, για τμήμα επιβεβαίωσης 
στοιχείων πελατών. Ευέλικτα ωράρια, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 211 5554830.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Team Leaders, με εμπειρία 
για τηλεφωνική απασχόληση, πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων. Τηλ: 211 4113170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Agent από τηλεφωνικό κέντρο για 
εξερχόμενες κλήσεις (όχι πωλήσεις). Επιθυμητή 
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@vresnet.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-

νωνιών αναζητά Εκπροσώπους τηλεφωνικής 
επικοινωνίας. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, με καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Η θέση αφορά πλήρη και 
μερική απασχόληση. E-mail: vdalakou@icap.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά νέες για τηλεφωνικό κέντρο 
για εξυπηρέτηση πελατών και ημιαπασχόληση. 
Παρέχονται: μισθός, ΙΚΑ, προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@compact-service.
gr, fax: 210 2719014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τηλεφωνήτρια έμπειρη, από γνωστή 
αλυσίδα καταστημάτων delivery στον Άγιο Δη-
μήτριο. Τηλ: 6948 525200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από εταιρία προώθησης 
κάρτας υγείας, πρόθυμα για στελέχωση τμήμα-
τος. Προσφέρονται: σταθερός μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@hotmal.gr, 
τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για τηλεφωνικό κέντρο 
με εμπειρία στις πωλήσεις, σε υπηρεσίες αι-
σθητικής. για 4ωρο, 8ωρο στον Άλιμο. Παρέχο-
νται: μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
iliana_amoutza@yahoo.gr, τηλ: 210 9850438.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στον Άγιο Ελευθέριο Αχαρ-
νών ζητά 2 άτομα για μόνιμη απασχόληση στο 
τηλεφωνικό της τμήμα (όχι πωλήσεις). Παρέ-
χονται: ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 2012286.

 

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Αθήνα που δραστηριοποιεί-
ται στο Digital Marketing ζητείται Εξωτερικός 
Συνεργάτης, με γνώσεις digital marketing και 
Κινέζικων, (γραπτά και προφορικά). Βιογραφικά 
στο e-mail: dls.advertisement@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια με αυ-
τοκίνητο στην Αθήνα, από εταιρία ειδών συ-
σκευασίας. Παρέχονται: μισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πλασιέ ειδικευμένος στα τουριστι-
κά είδη για τη διάθεση πρωτότυπης έκδοσης 
σε κατάστημα τουριστικών ειδών. Τηλ: 210 
9227402, 210 9214820, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-16:00, ώρες επικοινωνίας εργάσιμες.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της παραγωγής και εμπορίας ζωοτροφών 
ζητεί Εξωτερικό Πωλητή για την προώθηση 
των προϊόντων της. Αντίστοιχη προϋπηρεσία 
θεωρείται απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spartalife.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Studio Life ζητά Dealer για την προ-
ώθηση των νέων πρωτοποριακών και άκρως 
ανταγωνιστικών φίλτρων νερού Alacro στην 
επαρχία. Τηλ: 210 6205060.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα απόφοιτους Λυκείου ΑΕΙ, 
ΤΕΙ για επάνδρωση μονάδας της στις προωθή-
σεις. Προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6974 068508.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνίας (Vodafone) αναζητά νέα 
άτομα με όρεξη για δουλειά για κάλυψη θέσεων 
Eξωτερικού Πωλητή, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
σαν εκπρόσωποι προώθησης καρτοκινητής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: vf416mar@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με μηνιαίο εισόδημα 
από το internet, συστήνοντας το σε επιχειρήσεις 
και καταναλωτές. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα από διαφημιστικό γρα-
φείο, για προγράμματα προώθησης προϊόντων. 
Προφίλ υποψηφίου: Κάτοικος Θεσσαλονίκης-
εμφανίσιμος-να διαθέτει επικοινωνιακές ικανό-
τητες-δυναμικός χαρακτήρας-ομαδικό πνεύμα. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εκτιμάται. 
E-mail: connect1@otenet.gr, τηλ: 2310 300303.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια για 
συμμετοχή σε πρόγραμμα έρευνας μυστικού 
πελάτη για Αττική και Θεσσαλονίκη. Αμοιβή 
ικανοποιητική. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
ammonovis.com, τηλ: 211 4110523.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία Α.Ε ζητά Εξωτερικό Πωλητή 
/τρια με εμπειρία στον κλάδο της μικρής λιανικής 
για την περιοχή της Θράκης. Προϋπηρεσία στο 
χώρο των FMCG θα θεωρεί επιπλέον προσόν. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv6944@gmail.com, κωδ: 1.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Αντιπρόσωποι που 
επιθυμούν να αποκτήσουν χρήματα, μέσα από 
μια παγκόσμια αγαπημένη συνήθεια. Βιογραφι-
κά στο e-mail: antigony258@gmail.com, τηλ: 
6979 147600.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της συσκευασίας, ζητά έμπειρο 
Πωλητή με 5 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και 
κλάδο. Παρέχονται: εταιρικό αυτοκίνητο, βασικός 
μισθός και bonus. E-mail: vicky5pap@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 4 νέους για το 
τμήμα προώθησης και πωλήσεων. Προσφέρονται: 
πλήρες και οργανωμένη εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των υποψηφίων που θα επιλεγούν, μέσα σε ένα 
ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον. E-mail: 
recruiting@elevenmarketing.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες /ες για εξωτερικές 
δουλειές από μεγάλη βιομηχανία τροφίμων 
στο Κορωπί. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: stef_92_@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Ανεξάρτητοι Πωλητές - 
Συνεργάτες, δραστήριοι για ανάπτυξη δικτύου 
καταναλωτών με πιστοποιημένα διατροφικά. 
Ελάχιστη εμπειρία σε δικτυακό επιθυμητή. Μόνο 
σοβαρά ενδιαφερόμενοι. Βιογραφικά στο e-mail: 
cris_nal@yahoo.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 Προωθήτρι-
ες για direct promotion σε νησιά. Παρέχονται: 
μισθός, bonus και ασφάλιση. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: athenspromotion@
gmail.com.

Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ επιχείρηση Flp που δραστηριο-
ποιείται στο εμπόριο διατροφικών προϊόντων, 
καλλυντικών και προϊόντων υγείας και ομορ-
φιάς, αναζητεί συνεργασία με νέες σε όλη την 
Ελλάδα, για προώθηση - πώληση προϊόντων. 
Τηλ: 6974 4727748.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ online οδηγός επιθυμεί 
άτομο για την κάλυψη και ανάπτυξη της Αθή-
νας. Ο κατάλληλος υποψήφιος να διαθέτει: 
προϋπηρεσία ανάλογη σε outdoor πωλήσεις 
και γνώσεις διαδικτύου. Παρέχονται: μισθός-
ασφάλιση-δυνατότητα εξέλιξης για τους πιο 
ικανούς. Ε-mail: mouliari85@gmail.com, τηλ: 
6933 092515.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη Υπάλληλος Προώ-
θησης, για την προώθηση καταστήματος service 
κινητής τηλεφωνίας και Η/Υ στη Γλυφάδα. 
4ωρο/5ωρο καθημερινά έως Σάββατο. Τηλ. 
210 9895702 210 9895703.

H MASTER AE, ζητά Εξωτερικούς Συνεργάτες 
για το τμήμα πωλήσεων αυτοχρηματοδοτούμενων 
και ΕΣΠΑ προγραμμάτων για την περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: al1@master.com.gr, gram@
masterkek.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά συνεργασία με Πω-
λητή-Merchandiser τροφίμων, για την αγορά 
τροφίμων-ποτών της Αττικής, με ιδιόκτητο 
αυτοκίνητο. Παρέχονται: πελατολόγιο και 
κωδικολόγιο προϊόντων. E-mail: contact@
foodomas.com, τηλ: 2103222024, ώρες επι-
κοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ευπαρουσίαστες νέες στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης για project. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@inter-models.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο χώρο της χάρτινης κα-
τασκευής ζητά Πωλητές /τριες με 4 έτη εμπειρία 
στο χώρο και πελατολόγιο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@primegroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ανταλλακτικών ψύξης κλι-
ματισμού εξαερισμού ζητά Εξωτερικό Πωλητή 
των ειδών της για μόνιμη συνεργασία (έως 
συνεταιριστική βάση). Βιογραφικά στο e-mail: 
niki@soldatos.gr.

Η ALTERNATIVE Research ζητά άμεσα άτομα 
για τη διεξαγωγή έρευνας στο διεθνή αερο-
λιμένα Αθηνών. Παρέχονται: βασικός μισθός, 
έξοδα μετακίνησης, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@alternative-rs.gr, τηλ: 210 
6781999, Υπόψιν: κος Βαλελής.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία marketing επιθυμεί να προ-
σλάβει νέες Εξωτερικές Πωλήτριες, για τις 
προωθητικές ενέργειες πακέτων καρτοκινητής 
Vodafone σε εξωτερικούς χώρους στη Θεσσα-
λονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: hrthessaloniki@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία marketing επιθυμεί να προ-
σλάβει νέες Εξωτερικές Πωλήτριες, για τις 
προωθητικές ενέργειες πακέτων καρτοκινητής 
Cosmote σε εξωτερικούς χώρους στη Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: hrthessaloniki@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία marketing επιθυμεί να προ-
σλάβει νέες Εξωτερικές Πωλήτριες της Wind, 
για τις προωθητικές ενέργειες πακέτων καρ-
τοκινητής Wind σε εξωτερικούς χώρους στη 
Λάρισα. Βιογραφικά στο e-mail: hrpromotion@
connectphone.gr, τηλ: 210 3628993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα σοβαρά επικοινωνιακά, 
ακέραια με εμπειρία στις πωλήσεις για προϊόντα 
πάνω στην υγεία, ευεξία και ομορφιά. Εισοδήματα 
βάσει παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
zoikolari13@yahoo.com, τηλ: 6974 927266.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καινοτόμων υλικών για 
την εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματι-
κές η οικιακές χρήσεις ζητά Αντιπροσώπους 
σε όλη την επικράτεια, με μεγάλες προοπτικές 
ανάπτυξης. Προτιμούνται ενεργειακοί Επιθεω-
ρητές-Πολιτικοί Μηχανικοί. Τηλ: 6974 815209 
κος Τιμόθεος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά για 
τις θέσεις της διανομής φυλλαδίων και των 
Υπαλλήλων προώθησης διαφημιστικών προϊ-
όντων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος. Βιογραφικά στο e-mail: diafimistiki@
outlook.com.gr, τηλ: 6907 590638 κος Γιώργος 
Λιαδέλης.

ΡΑΓΔΑΙΑ αναπτυσσόμενη εταιρία, με πρόσφατη 
παρουσία στον ελληνικό χώρο και αντικείμενο 
την παροχή υπηρεσίας σε επιχειρήσεις, ζητά δρα-
στήριους Εξωτερικούς Συνεργάτες. Τηλ: 6944 
390037.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ειδικευμένοι Κρεοπώλες για χοιρινό-
scunthorpe στην Αγγλία, με εμπειρία-ταχύτητα, 
χωρίς απαραίτητα Αγγλικά. Δευτέρα-Παρασκευή 
και ωράριο 06:00-14:00. Παρέχονται: δωρεάν 
αρχική διαμονή-βοήθεια στην εύρεση κατοικίας. 
E-mail: silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 
242026, 6937 212290, κωδ: 1177.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Πωλήτρια με εμπειρία από 
κατάστημα ειδών συσκευασίας στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκη. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά: info@smarttrade.gr.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εστιατόριο Galazia Hytra αναζητά 
Hostess - Ταμία. Προϋπηρεσία απαραίτητη σε 
ξενοδοχείο ή εστιατόριο και γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: pediaditis@hytra.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη, για κατάστημα 
ενδυμάτων στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 210 
3233831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία και εμπειρία 
στην παρασκευή cafe, από αρτοποιείο - ζαχαρο-
πλαστείο στο Νέο Κόσμο. Τηλ: 213 0275687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα βρεφικών 
ειδών στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
xalandriou@kafounis.gr, fax: 210 6014624.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κρεοπώλης με προϋπηρεσία 
σε κρεοπωλείο. Τηλ: 2310 847993, κος Γιάννης.

Η OPTICAL Papadiamantopoulos ζητά Πωλή-
τριες γυαλιών ηλίου μερικής απασχόλησης με 
4μηνη σύμβαση για υποκατάστημα κέντρου της 
Αθήνας. Απαιτούνται: προϋπηρεσία σε λιανική και 
άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@optical.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων, 
ζητεί Πωλήτριες για ολική ή μερική απασχόληση 
στην Ερμού. Βιογραφικά στο e-mail: maria@
tectus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια παντοπωλείου, με πλήρες 
ωράριο κατά προτίμηση από Χαλάνδρι, Μαρούσι, 
Νέα Ιωνία. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: filisia_p@yahoo.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί Υπεύθυνους καταστήματος για πλήρη απα-
σχόληση στην Ερμού. Βιογραφικά στο e-mail: 
owtwoathens@gmail.com, τηλ: 210 3210722.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων νεανικών ενδυμάτων 
ζητεί Υπεύθυνο καταστήματος στην Ερμού. Βιο-
γραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Πωλήτρια για πώληση 
υποδημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προ-
τεραιότητα έχουν οι νέες που θα περάσουν και 
θα αφήσουν το βιογραφικό τους στο κατάστημα. 
Τηλ: 2310 540739.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες πεπειραμένες, από 
αλυσίδα γυναικείων ενδυμάτων. Μόνιμη απα-
σχόληση στην Κηφισιά και στο Κολωνάκι. Τηλ: 
210 7244385, ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00 
εκτός Σαββατοκύριακου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη με προϋπη-
ρεσία από κατάστημα υφασμάτων στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 3210211, 6946 937010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος ταμείου από εστιατόριο 
στου Ζωγράφου, με εμπειρία απαραίτητη. Τηλ: 
210 7777818.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες με προϋπηρεσία, από ψητο-
πωλείο στον Άγιο Ελευθέριο. Τηλ: 210 2016020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής, σε ειδικό κατά-
στημα αλλαντικών τυριών. Τηλ: 210 3210628.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για Patisserie και franchise, 
γνώστης αλυσίδας ζαχαροπλαστείων στο Νέο 
Ψυχικό, με έμφυτη ευγένεια, γνώση Αγγλικών 
και office. Πλήρης απασχόληση με βάρδιες και 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος βιβλιοπωλείου Nakas 
Group με προϋπηρεσία, για το κατάστημα της 
Ραφήνας. Βιογραφικά στο e-mail: mr@nakasgroup.
gr, κωδ: RAF01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος πεπειραμένη για ράφια 
σε super market στη Δραπετσώνα. Τηλ: 210 
4623171, 6972 129845.

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ στη Νέα Ερυθραία ζητά νέα γε-
νικών καθηκόντων για πότισμα και καθάρισμα. 
Μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 8073613.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνοι Καταστήματος σε γνωστή 
αλυσίδα εστίασης στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: d.avarkioti@pizzafan.
gr, τηλ: 210 6856400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη καταστήματος με εμπειρία 
σε καταστήματα αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής, 
από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφι-
κά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Διευθυντής καταστήματος χώρου 
εστίασης στον Άλιμο με εμπειρία στον τομέα 
αυτό. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές/τριες με εμπειρία 

σε πολυχώρο εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannaproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος πρακτορείου ΟΠΑΠ με 
προϋπηρεσία για τα Σαββατοκύριακα, με γνώση 
Η/Υ και internet απαραίτητα. Τηλ: 6947 020494, 
ώρες επικοινωνίας: 9:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, για κατάστημα τουριστι-
κών ειδών στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Τηλ: 
6981 192162.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες εμφανίσιμες, 
ευχάριστες και πεπειραμένες για ταμείο και 
εξυπηρέτηση πελατών, Barista, Delivery κα-
θώς και Προσωπικό κουζίνας, για καινούριο 
κατάστημα εστίασης. E-mail με φωτογραφία 
στο: stef_92_@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Βενζινάδικου, για βενζινά-
δικο στη Θεσσαλονίκη - Φιξ. Προϋπηρεσία δεκτή. 
Βιογραφικά στο e-mail: pappaseko@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής για κατάστημα κι-
νητής τηλεφωνίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
ομαδικότητα, οργανωτικότητα, προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα και καλή γνώση συστημάτων 
IOS, Microsoft και android. Τηλ: 2221 074904.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για το ταμείο οπωρο-
πωλείου στην Αχαρνών 283. Τηλ: 6940 077525.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι επικοινωνιακοί, εμφανίσιμοι, 
ως Υπάλληλοι σε mini market στην Δυτική Ατ-
τική. Θα προτιμηθεί η σχετική εμπειρία. Τηλ: 
6932 222481.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης με βεβαίωση από σχολή 
κρέατος, για 8ωρη πλήρη εργασία. Προσφέρο-
νται: μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6986 023127, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός πτυχιούχος Οptometrist, 
για τα καταστήματα Παναίδης. Βιογραφικά στο 
e-mail: pkalkas@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Πωλητή 
/τρια για το υποκατάστημά της στο Μενίδι. Ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, fax: 210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Υπεύθυ-
νο /η καταστήματος, για το υποκατάστημά της στο 
Μενίδι. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, fax: 210 5147588, τηλ: 210 
5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα - Πωλήτρια για bistro στο 
κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: gthompap@gmail.com, τηλ: 6945 
75063.

 

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητά έμπειρους Πω-
λητές /τριες στο Χολαργό. Fax: 210 6549977, 
τηλ: 210 6560800.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καλλυντικών αναζητά Αισθητικό - 
Trainer για το τμήμα των πωλήσεων. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη, Θα εκτιμηθεί η γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@biactive.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής /τρια με γνώσεις 
στα υλικά έτοιμου ενδύματος. Τηλ: 210 3313596.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ κατάλογος επιχειρήσεων 
Ελλάδος, αναζητεί έμπειρο άτομο για τη στε-
λέχωση του τμήματος πωλήσεων της εταιρίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info.vreite@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για το τμήμα 
εξαγωγών, απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, για την ανάπτυξη 
του πελατολογίου της εταιρίας στο Εξωτερικό με 
επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση της Αγγλικής. 
E-mail: 2310.info@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα απόφοιτοι Λυκείου ΑΕΙ - ΤΕΙ 
για στελέχωση γραφείου πωλήσεων παροχής 
υπηρεσιών στα Νότια Προάστια. Τηλ: 6974 068508.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αναζητά Sales Manager για 
την ανάπτυξη δικτύου Β2Β μεγάλων πελατών 
χονδρικής και εξαγωγών. Ελάχιστη 3ετη προ-
ϋπηρεσία, Αγγλικά, γνώση Η/Υ, internet, MS 
office. Βιογραφικά στο e-mail: hr@efergy.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη-Συνεργάτες φιλόδοξοι-
δραστήριοι, από εταιρία στο χώρο της διαφήμισης 
μέσω του διαδικτύου. Προμήθεια 80%, ευέλικτο 
ωράριο, δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. E-mail: 
elena-scarlet@hotmail.com, τηλ: 6980 056676, 
ώρες επικοινωνίας: 18:00-22:00, υπεύθυνη επι-
χειρηματικής ανάπτυξης.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί 2 Επιθεωρήτριες /τες 
για διοίκηση και ανάπτυξη εμπορικών τμημάτων. 
Ικανοποιητικές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης. 
Παρέχονται: υψηλές αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 
6930 230295.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητούνται 
σοβαρά άτομα για συνεργασία με βασικές γνώσεις 
PC. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: vroula_for@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα χωρίς προϋπηρεσία, από 
εταιρία Franchise για το εμπορικό της τμήμα. 
Ευέλικτα ωράρια, μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
6942 522453.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιχειρηματικός Συνεργάτης. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6944 156084.

SHIPPING Agency is required an experienced 
Sales Person with financial understanding and 
excellent knowledge of English language, Ms 
Office, organizational skill and flexibility. Cvs: 
opening.cv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος εταιρικών πελατών. Αρμο-
διότητες: διαχείριση εταιρικών πελατών-μηνιαία 
αναφορά-σύνταξη προσφορών-μηνιαία πρόβλεψη. 
Στόχος: εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Υπο-
ψήφιος: επιχειρησιακής κατεύθυνσης-Αγγλικά-ms 
office. Παροχές: εκπαίδευση καθηκόντων-οδηγός 
καθημερινών δραστηριοτήτων-προσωπικό γρα-
φείο, 3 μήνες-προμηθειακό καθεστώς-ένταξη στη 
μόνιμη μισθοδοσία. E-mail: info@humancapital.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες σε επιχείρηση όχι Diler 
και Πλασιέ στον Κορυδαλλό. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ: 6906 604989.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα υγείας 
ζητά Στελέχη, για συνεργασία με πλήρης ή μερική 
απασχόληση. Ωράριο αναλόγων αποδοχών. Τηλ: 
6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές με κάρτα ανεργίας, 
γνώσεις ανταλλακτικών και χειρισμό Η/Υ, από 
εταιρία. Τηλ: 6975 640897.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Πωλητής με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, με 
άνεση στην επικοινωνία και όρεξη για δουλειά 
από οινοποιία - ποτοποιία στην Αττική και στα 
νησιά. Παρέχονται: μισθός, ασφάλεια και ποσοστά. 
Ε-mail: info@amorgion.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα από θυγατρική εταιρία μεγά-
λου τραπεζικού ομίλου, απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, 
για άμεση στελέχωση νεοσύστατου εμπορικού 
τμήματος. Βιογραφικά στο e-mail: elenidarakli@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εμπορική εταιρία (ΒΙΠΕΘ Αγχι-
άλου), με άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ, προγράμ-
ματος (atlantis-xline) και δυνατότητα ταξιδιών 
στο Εξωτερικό. Βιογραφικά στο e-mail: megi@
protopsaltis.gr, fax: 2311 282773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποτελεσματικός Πωλητής για 
marketing-πωλήσεις, ο οποίος να είναι πρόθυ-
μος να δεχθεί ως εισόδημά του ακριβώς αυτό που 
αξίζει, χωρίς έξοδα, χωρίς ρίσκο, χωρίς εγγυήσεις. 
Καθαρές προμήθειες. E-mail: infovath@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 
αναζητά άτομα για συνεργασία, με σκοπό την 
ανάπτυξη εμπορικού δικτύου καταναλωτών και 
υποστήριξη επιχειρήσεων. Δεν αφορά πωλήσεις 
προϊόντων και πλασιέ. Παρέχεται εκπαίδευση. 
E-mail: chrisartidea@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Πωλητές με εμπειρία, όρεξη και 
ηγετικές ικανότητες, με αυξανόμενο μηνιαίο 
εισόδημα για μερική ή πλήρη απασχόληση. Λε-
πτομέρειες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6974 927266, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-8:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα - Συνέταιρος χωρίς κε-
φάλαιο, με χρήση Η/Υ, Αγγλικών, οργανωτική, 
φιλόδοξη, εργατική, για ανάπτυξη νέας επιχείρη-
σης διεθνούς εμπορίου. Προϋπηρεσία επιθυμητή 
αλλά όχι απαραίτητη. E-mail με φωτογραφία: 
mmgtgroup@gmail.com, κωδ: A-Syn-sk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον τομέα τον πωλήσεων 
από διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 6944 361329.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από αμερικάνικη εταιρία για 
μερική-πλήρη απασχόληση. Παρέχονται: υψηλά 
ποσοστά κέρδους, προοπτική εξέλιξης, ευέλικτο 
ωράριο, καλύτερο μέλλον, ευκαιρία ζωής, ταξίδια, 
bonus έως 70%. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Direct Sales Team Leader DSTL 
2015 για την ανάπτυξη-διαχείριση πωλήσεων 
Β2Β-B2C, τη δημιουργία και συνεχή εκπαίδευση-
υποστήριξη ομάδων πωλήσεων και την προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας. Ε-mail: 
hr@passagemedia.net.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ B2B Sales Accounts Managers 
πλήρους απασχόλησης για την ανάπτυξη ενός 
δυναμικού δικτύου εταιρικών πελατών στον 
κλάδο του τουρισμού και στο χώρο της εστίασης. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@passagemedia.net, 
τηλ: 210 8217800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στην περιοχή της Αττικής, 
για οργάνωση και εποπτεία εμπορικού τμήμα-
τος. Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ, δυνατότητα και για 
part time απασχόληση. Ωράριο: 09:00-09:00. Τηλ: 
6976 403822.

Η HYGIENCE Service επιθυμεί να προσλάβει 
για τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
Πωλητή /τρια, με 3ετή εμπειρία σε πωλήσεις door 
to door και Β2Β. Βιογραφικά στo e-mail: info@
hygiene-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το τμήμα εισαγωγών, 
από εισαγωγική εταιρία. Απαραίτητα προσόντα: 
εμπειρία στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ικανό-
τητα επικοινωνίας μέσω e- mail με προμηθευτές 
του εξωτερικού, άριστη γνώση Αγγλικών. E-mail: 
buyeremily@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 3 
σοβαρά άτομα για συνεργασία, με βασικές γνώσεις 
pc και internet. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές/τριες με εμπειρία στις 
πωλήσεις και ικανότητες οργάνωσης ανάπτυξης 
δικτύου πωλήσεων. Άμεση δυνατότητα συνεργασίας-
σίγουρη προοπτική καριέρας. Παρέχονται: υψηλά 
εισοδήματα-μεγάλα ποσοστά κέρδους (από 40% 
έως και 80%) Απαραίτητα: ειλικρίνεια-θετικότητα-
ολοκλήρωση στόχων. Τηλ: 6986 950930.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελματίες - Επιχειρηματίες, 
σοβαροί, ειλικρινείς, υπεύθυνοι, φιλόδοξοι και 
με οργανωτικές ικανότητες για σοβαρή επαγ-
γελματική συνεργασία με Αμερικάνικη εταιρία. 
Άμεσο εισόδημα, συνεχώς αναπτυσσόμενο από 
δικαιώματα, εγγυημένη προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 
6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από τεχνική εταιρία. Επιθυμητή 
η ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχα-
νικού, με εμπειρία στις πωλήσεις για την περιοχή 
της Ανατολικής Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzovaras.sales2@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για το τμήμα πωλήσεων 
της Warwick μουσικά όργανα στη Γερμανία, που 
να μιλούν καλά Γερμανικά. Ιδανική η όποια εμπειρία 
με πωλήσεις μουσικού εξοπλισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@warwick.de.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
ζητά B2B Πωλητές /τριες τεχνολογίας εταιρικών 
πελατών. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, με καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
kchatzipetrou@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Μεσολαβητές. Παρέχο-
νται: απόλυτα προσιτά bonus, γεωμετρική αύξηση 
εισοδημάτων, συνεχής υποστήριξη και εξέλιξη. 
Τηλ: 6946 840170.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εταιρία παροχής υπη-
ρεσιών. Τηλ: 6987 870322, κος Γιώτης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες επικοινωνιακοί για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Παρέχονται: υψηλά εισοδή-
ματα, bonus, δωρεάν εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sanctus1961@gmail.com, τηλ: 6973 471236.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες και Μεσολαβητές με εύ-
κολα bonus, γεωμετρική αύξηση των εισοδημάτων. 
Τηλ: 6946 840170.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για συνεργασία από εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνημα, 
πλήρης εκπαίδευση. Δεν αφορά πωλήσεις πόρ-
τα-πόρτα, απαραίτητες γνώσεις internet και Η/Υ. 
Τηλ: 2341 070332.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ βιομηχανική και εμπορική εταιρία στον 
κλάδο των τροφίμων, ταχέως αναπτυσσόμενη με 
διεθνή προσανατολισμό και διεθνείς διακρίσεις, 
αναζητά νέο εργαζόμενο για τη στελέχωση της 
διεύθυνσης πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
careers.athens@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητείται άτομο για το 
τμήμα εισαγωγών. Απαραίτητα προσόντα: εμπει-
ρία στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, ικανότητα 
επικοινωνίας μέσω e-mail με προμηθευτές του 
εξωτερικού, άριστη γνώση Αγγλικών. Ικανοποι-
ητικός μισθός. E-mail: buyeremily@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητά άτομο με προϋ-
πηρεσία στις πωλήσεις-ασφάλειες-ιατρικό χώρο 
για ημιαπασχόληση και ελεύθερο ωράριο. Η θέση 
αφορά ανεξάρτητη συνεργασία και όχι υπαλληλι-
κή σχέση. Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια, καλοί στις δημό-
σιες σχέσεις για να ασχοληθούν με τις άμεσες 
πωλήσεις και με θέληση να κάνουν καριέρα ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Βιογραφικά στο e-mail: 
sakthess@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και έρευ-
να για νέους, παρακολούθηση και αναπλήρωση 
αποθεμάτων - υλικών, διαχείριση και πληρω-
μές προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΠΩΛΗΤΗΣ με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των 
τροφίμων ζητά Συνεργάτες ανάλογης εταιρίας, 
με έμφαση στα κονσερβοειδή προϊόντα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: peponismakis@gmail.com, τηλ: 
6944 123973.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες - Πωλητές 
για ανάπτυξη δικτύου φαρμακείων και κατανα-
λωτών με διατροφικά συμπληρώματα. Επιθυμητή 
η εμπειρία σε δικτυακό marketing. Αμοιβές με 
bonus βάση bonus πλαν. Βιογραφικά στο e-mail: 
cris_nal@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας 
ζητά Πωλητές, για τον κλάδο του φαρμακείου με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στο χώρο του φαρμακείου-δίπλωμα οδήγησης. 
E-mail: mihailidis@otenet.gr, fax: 2310 458963.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών στο χώρο των ια-
τρικών υπηρεσιών υγείας ζητά Υπεύθυνους/ες 
εξυπηρέτησης συνεργατών. Απαραίτητα προσό-
ντα: επικοινωνιακός/η, γνώση Αγγλικών-καλός 
διαπραγματευτής-όρεξη για εργασία. Παρέχονται: 
σταθερός μηνιαίος μισθός-ασφάλιση-καριέρα. 
E-mail: olmegainfo@yahoo.com, τηλ: 211 5554925.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για πρόσληψη σε εταιρία ιατρικών 
ειδών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
ιατρικών προϊόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
pgcmedic@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με οδοντιατρικά είδη ζητά Πωλήτρια 
πεπειραμένη στον τομέα των οδοντιατρικών για 
εξωτερικές πωλήσεις. Παρέχονται: μισθός και 
bonus. Τηλ: 210 5246886.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής εξειδικευμένη στη μη-
χανοργάνωση φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο /η 
Πωλήσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: από-
φοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ-άριστα Αγγλικά-δίπλωμα οδή-
γησης-προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδίως σε 
φαρμακεία, δυνατότητα μετακινήσεων. Αμοιβή 
αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@smartware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ευπαρουσίαστη /ος Πωλήτρια /της 
με ενέργεια, θέληση, γνώση του οδοντιατρικού 
κλάδου και της Αγγλικής γλώσσας για επισκέψεις 
σε ιατρεία. Ωράριο ελεύθερο. Παρέχονται: μισθός, 
κινητό και bonus. E-mail με φωτογραφία: jason@
implatime.com.

ΠΟΛΥΕΘΝIKH εταιρία στον τομέα της υγείας, 
ευεξίας και ομορφιάς, ζητάει Ανεξάρτητους Συνερ-
γάτες. Oι ενδιαφερόμενοι θα παρακολουθήσουν ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης δωρεάν. 
Forever Business Owner. Τηλ: 6942 250511, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-13:00, κα Μαστορακάκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με όρεξη και διάθεση για δημι-
ουργική εταιρία ιατρικών ειδών στο κέντρο της 
Αθήνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
ιατρικών ή ορθοπεδικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: pgcmedic@otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel ιατρικά που ασχολείται με την 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών, ζητεί 
Πωλητή /τρια (Ιατρικό Επισκέπτη) με δικό του 
μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
manel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ανεξάρτητοι συνεργάτες ως Πω-
λητές Υγείας, για την προώθηση βιολογικών 
υπερτροφών σε όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel54@gmail.com, υπ’όψιν κου 
Βελική Πασχάλη.

 

Ιατροί - Νοσηλευτές - διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχολόγος, για συνεργασία 
από εκπαιδευτήριο στην Ηλιούπολη Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

MEDICALLY trained study coordinator wanted 
for Hand-Eczema-Study in University of leeds in 
England. Dermatology training is not an essential 
requirement. CVs: mwittmann@leeds.ac.uk, 
g.a.iype@leeds.ac.uk, informal enquiries: Dr 
Wittmann.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στην Αθήνα, Κηφισιά και Γλυφάδα 
ζητά Ιατρούς Πλαστικούς και Δερματολόγους 
για συνεργασία. Τηλ: 6936 791818.

OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Γιατρός ζητά φοιτήτριες άνευ 
ειδικότητας, ευπαρουσίαστες, ως Βοηθούς 
ασθενών. Παρέχονται: ικανοποιητικός μισθός, 
ΙΚΑ και bonus. Τηλ: 6980 704507.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, από μονάδα φρο-
ντίδας ηλικιωμένων. Θα προτιμηθούν κάτοχοι 
πτυχίου νοσηλευτικής, περιοχή Περισσός. Τηλ: 
210 2770274, ώρες επικοινωνίας: 12:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Νοσηλεύτριας με 2ετή φοίτηση 
και εμπειρία, από μονάδα φροντίδας ηλικιω-
μένων στον Πειραιά. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε κλινική ή οίκο ευγηρίας. Τηλ: 210 4250543, 
6944 545283.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός φαρμακείου, 
για μερική ή πλήρη απασχόληση σε φαρμακείο 
στο Γαλάτσι. Τηλ: 6948 890716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό φαρμακείου έμπειρο-
εξειδικευμένο στην πώληση παραφαρμάκων και 
συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς και γνώσης 
στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Παρέχονται: 
καλός μισθός, συν bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
spirosmartikas@gmail.com, τηλ: 6984 624028.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ της Νότιας Αθήνας ζητά 
νέο Φαρμακοποιό για συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: aggelies@lionpharma.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος με ειδίκευση στην παιγνιο-
θεραπεία για κέντρο στη Χαλκιδική. Βιογραφικά 
στο e-mail: joangianak@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Φαρμακείου, στο 
κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pantelismav@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό έμπειρο, Νοσηλευτές /
τριες, για οίκο ευγηρίας στο Κάτω Χαλάνδρι. 
Παρέχονται: βασικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 
6939 301664, ώρες επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια για απασχόληση, από ια-
τρικό κέντρο (απαραίτητη η διαμονή πλησίον της 
περιοχής). Περιοχή Λεωφόρος Μαραθώνος 47. Τηλ: 
6932 418640, ώρες επικοινωνίας: 09:00-11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός φυσικοθεραπείας, για φυσι-
κοθεραπευτικό μασάζ, από φυσικοθεραπευτήριο 
στη Δροσιά. Τηλ: 210 8135655.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μικροβιολόγος για ιατρικό κέντρο. 
Τηλ: 6932 418640, κος Σωμαράκης.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητά Γιατρό στο Χολαργό. 
Τηλ: 210 6560800, fax: 210 6549977.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός για κατασκήνωση με ή χωρίς 
ειδικότητα. Τηλ: 6977 708023.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ζητά Αισθητικούς και Φυσικοθε-
ραπευτές, για στελέχωση των υποκαταστημά-
των σε Κρήτη-Ρόδο-Κέρκυρα-Κω. Παρέχονται: 
διαμονή-διατροφή-αποδοχές βάση προσόντων 
και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. E-mail: 
manager@aegeospas.gr, τηλ: 2810 263700, 
6987 114104.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές/τριες και Βοηθοί, για 
μόνιμη απασχόληση στην Αγγλία. Απαιτούνται: 
Αγγλικά και εμπειρία 6 μηνών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στην Αγγλική γλώσσα στο e-mail: 
jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί Παθολόγοι και Γενικοί, από 
τη Med - ιατρική βοήθεια για εφημερίες. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@medonline.gr, τηλ: 
2310 556210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Νοσηλεύτρια για ψυχολογική 
υποστήριξη ατόμου που έχει ανάγκη. Ωράριο 
απασχόλησης μετά από συνεννόηση και αμοιβή 
ικανοποιητική. Τηλ: 6978 484895.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός για συνεργασία σε πλήρη ανα-
καινισμένα συστεγασμένα ιατρεία στην Καλλίπολη 
του Πειραιά. Βρίσκονται σε λειτουργία ήδη τα 
τμήματα: μικροβιολογικού, υπέρηχοι, παθολογικού 
διαβητολογικού, καρδιολογικού, ουρολογικού 
ανδρολογικού και γυναικολογικού. Τηλ: 6937 
217070, 6948 830525.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Πειραιά ζητά Τεχνολόγο 
ιατρικών εργαστηρίων, με μεγάλη εμπειρία 
σε αιμοληψίες και γραμματειακή υποστήριξη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Τηλ: 6937 217070, 6948 830525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχολόγος με μπλοκ παροχής 
υπηρεσιών, για συνεργασία με κέντρο λογοθερα-
πείας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: logos.kai.texni@gmail.com, τηλ: 210 
9603766, 6970 977187, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-20:00.

ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ νευροπρακτικής επιθυμούν να προ-
σλάβουν δύο Φυσικοθεραπευτές για το καινούριο 
τους κέντρο. Γνώσεις manual, pnf, bobath θα 
θεωρηθούν προσόν. Βιογραφικά έως 20 Ιουνίου 
στο e-mail: info@neuropractic.org, υπόψιν κας 
Ζερβού Ανδριάνας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γιατρός από παιδική κατασκήνωση 
στην Κάριανη Καβάλας τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο 
και Αύγουστο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alexandracamp.gr, fax: 2594 051046, τηλ: 2310 
267805, 2594 051000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί με ή χωρίς ειδικότητα για 
ολιγόμηνη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ycp.gr, τηλ: 210 7700583, κα Ι Ατζούλη.

 

δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά Credit Collection 
Agents για επικοινωνίας πελάτες του γραφείου, 
διαχείριση ανείσπρακτων οφειλών και κατα-
χώρηση των αποτελεσμάτων επικοινωνιών στο 
σύστημα του γραφείου. Τηλ: 210 7232523, 210 
7252088.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό (πλησίον μετρό 
Πανόρμου) ζητά Υπάλληλους διαχείρισης λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών, με απαραίτητη προϋ-
πηρεσία. 8ωρη πρωινή και πενθήμερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δικηγόρος με 2 έτη εμπειρία για 
απασχόληση στα γραφεία της δικηγορικής εται-
ρίας Κάλαβρος και Συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος-ΙΧ αυτοκινή-
του. E-mail: tsiatsiana@calavros.gr, vrantsi@
calavros.gr, τηλ: 2310 500770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενη Δικηγόρος από δικηγο-
ρικό γραφείο στο Παλαιό Φάληρο, για 5ωρη 
πρωινή εργασία. Καλές εργασιακές συνθήκες 
και προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6947 288874.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στην Αθήνα με αντικείμενα 
αστικό, εμπορικό, ποινικό δίκαιο επιθυμεί συνερ-
γασία με ασκούμενο/η και με νέο/α Δικηγόρο, 
από Σεπτέμβριο 2015. Βιογραφικά στο e-mail: 
athensatlaw@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών ζητά Δι-
κηγόρο με σπουδές και γνώσεις Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για εσωτερική συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info-law@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με 10+ έτη εμπειρία 
στα δικόγραφα και ακροατήρια για εσωτερική 
απασχόληση. E-mail: resume@otenet.gr.

Εκπαίδευση - Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Native English Speaker για εργασία 
σε κέντρο ξένων γλωσσών. Τηλ: 6975 530344.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πληροφορικής για μαθή-
ματα πιστοποίησης στο φροντιστήριο Ανάβασις. 
Διεύθυνση: Καβάλα, Βενιζέλου 34, 1ος όροφος. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@anavasis.gr, τηλ: 
2512 510888, 6909 902426.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια για 2 φορές την 
εβδομάδα, από ψυχολογικό κέντρο στο Πασα-
λιμάνι, επί της Γρηγορίου Λαμπράκη. Τηλ: 210 
4118876, 6974 190568, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-23:00, κα Καρακατσάνη Βασιλική.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχολόγος, για συνεργασία 
από εκπαιδευτήριο στην Ηλιούπολη Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί 
έμπειροι και επικοινωνιακοί από κέντρο μελέτης 
στην Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια για 2-3 μέρες/
εβδομάδα για κέντρο ειδικών θεραπειών στον Άγιο 
Δημήτριο. Απαραίτητη η ύπαρξη προϋπηρεσίας 
και το μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: stamou_pi@hotmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Academic Line ζητά επιστημονικούς 
συνεργάτες κάθε ειδικότητας για συγγραφή εργα-
σιών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@academicline.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Γερμανικών-Γαλ-
λικών-Ισπανικών για σταθερή συνεργασία με 
πολυετούς λειτουργίας ξενόγλωσσο οργανισμό 
Καλλιθέας. Οργανωτικές, με συστηματοποιημέ-
νη διδασκαλία, καλά αποτελέσματα, για όλα τα 
επίπεδα, άριστη γνώση, προφορά της γλώσσας, 
συστάσεις. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια-απόφοιτη καλής σχολής 
με καλούς ακαδημαϊκούς βαθμούς, για μελέ-
τη-γρήγορο φαγητό 2 παιδιών Α’-Β’ Γυμνασίου, 
επιμέλεια θετικών-θεωρητικών μαθημάτων, 
ευχάριστη-μεταδοτική, καλή σχέση με παιδιά-
εργατική-οργανωτική, απολύτου εμπιστοσύνης. 
Μόνιμη συνεργασία, συστάσεις εκτιμητές. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση, με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρους 
Δημοσιογράφους για ελεύθερο, δικαστικό και 
αστυνομικό ρεπορτάζ. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρο 
Δημοσιογράφο, για κάλυψη ρεπορτάζ της κε-
ντρο-αριστεράς. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Διορθωτής κειμένων για 
εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: DK0615.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητά Καθηγητές 
Κινεζικής γλώσσας, με άδεια διδασκαλίας και 
εμπειρία σε όλα τα επίπεδα και στις εξετάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητά πτυχιούχους 
Καθηγητές Πανεπιστημίου πληροφορικής με άδεια 
διδασκαλίας και 3ετη εμπειρία για διδασκαλία 
στην περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
piraeus@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Εκπαίδευσης. Αρμοδιό-
τητες: διαχείριση εταιρικών πελατών-μηνιαία 
αναφορά-πρόβλεψη-σύνταξη προσφορών. 
Υποψήφιος: ανώτατης εκπαίδευσης επιχειρη-
σιακής κατεύθυνσης-Αγγλικά-Ms office. Παροχές: 
εκπαίδευση καθηκόντων-οδηγός καθημερινών 
δραστηριοτήτων-προσωπικό γραφείο-υψηλό 
προμηθειακό καθεστώς 3μηνών-πρόσληψη-
βασική μισθοδοσία με προμήθειες από τον 4ο 
μήνα. E-mail: jobs@humancapital.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα απόφοιτη ειδική Παιδαγωγός ή 
Λογοθεραπεύτρια ή Εργοθεραπεύτρια για παράλ-
ληλη στήριξη σε νηπιαγωγείο στην περιοχή της 
Περαίας Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelia_aggelia@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Γαλλικής γλώσσας 
για μαθήματα σε παιδιά και στελέχη επιχειρήσεων 
στα Βόρεια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων Οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές μαθηματικών με διδακτική εμπει-
ρία στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση για συνεργασία σε κατ΄οίκον μαθήματα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων Οικομάθεια 
ζητά Καθηγητές οικονομικών με διδακτική εμπειρία 
στη Γ’ Λυκείου και την τριτοβάθμια εκπαίδευση για 
συνεργασία σε κατ΄οίκον μαθήματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@private-lesson.gr.

TO ΚΕΝΤΡΟ ιδιαιτέρων μαθημάτων Οικομάθεια, 
ζητά Καθηγητές Πληροφορικής με διδακτική εμπει-
ρία στη Γ’ Λυκείου και την τριτοβάθμια εκπαί-
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δευση για συνεργασία σε κατ΄οίκον μαθήματα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα θεατρικού παιχνιδιού με 
γνώσεις Αγγλικών, για διδασκαλία θεατρικού 
παιχνιδιού στα Αγγλικά σε ξενόγλωσσο όμιλο 
Νοτίων Προαστίων πολυετούς λειτουργίας. Άδεια 
διδασκαλίας Αγγλικών εκτιμητέα, ευχάριστη, 
επικοινωνιακή, υπεύθυνη, σταθερή συνεργασία. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών άμεσα για Κ.Ξ.Γ 
Νοτίων Προαστίων, με άδεια διδασκαλίας, για 
σταθερή συνεργασία, τμήματα όλων των επιπέδων. 
Υπεύθυνη, μεταδοτική-με αγάπη για τη δουλειά της-
επικοινωνιακή-καλά αποτελέσματα. Παρέχονται: 
συστάσεις-ΙΚΑ. Ε-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
πιστοποιημένο Καθηγητή για διδασκαλεία κο-
στολογίου, για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας - Καθηγήτρια με προϋπη-
ρεσία από κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή 
Αχαρναί. Προφίλ υποψηφίου: προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, 
καλή χρήση Η/Υ (ms office, internet). Ε-mail: 
languagesedu@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μουσικής όλων των 
ειδικοτήτων στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστη-
ριοτήτων, για συνεργασία με ωδείο στη Λαμία. 
Τηλ: 22310 45046, 6985 965451 κος Γιώργος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στην περιοχή του Πει-
ραιά αναζητά Καθηγητές Τουρκικών με άδεια 
διδασκαλίας και 5ετή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος στην περιοχή του Πειραιά 
αναζητά Καθηγητές Αραβικής γλώσσας, με άδεια 
διδασκαλίας και 5ετή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια για κέντρο στα Νέα 
Μουδανιά Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
joangianak@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών έμπειρες 
και Native Speakers, από φροντιστήριο στο Πο-
λύγωνο και Πλατεία Αττικής. Τηλ: 210 6914476, 
210 8830326, ώρες επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών native speaker 
από κέντρο ξένων γλωσσών στο κέντρο της Αθή-
νας, πλησίον μετρό. Τηλ: 210 8830326.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ξένων γλωσσών ζητά 
Καθηγητές Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, 
για παραρτήματα σε Περιστέρι και Κολωνό. Τηλ: 
210 5748254, ώρες επικοινωνίας: 18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα με μητρική γλώσσα την 
Αγγλική, για παιδικό σταθμό. Τηλ: 6939 946234.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στο Περιστέρι ζητά 
Καθηγήτρια Αγγλικών για συνεργασία από τη νέα 
σχολική χρονιά. Τηλ: 210 5720785, 6972 173140.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ οργανισμός στο Μαρκόπουλο 
και το Πόρτο Ράφτη ζητά Καθηγητές Πληροφορικής, 
Μαθηματικών και Αρχών οικονομικής θεωρίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: akadimos.fridistiria@
yahoo.gr, τηλ: 22990 78480.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικός και Χημικός, από φροντι-
στήριο στη Νίκαια. Τηλ: 210 4924242.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοί - Χημικοί άμεσα για συ-
νεργασία με φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
στην Πλατεία Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
pyramida.edu@hotmail.com, τηλ: 210 8834310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός ΙΕΚ για παιδικό σταθμό. 
Τηλ: 6939 946234.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός ΑΕΙ, για μερική απασχό-
ληση σε παιδικό σταθμό. Τηλ: 6939 946234.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές/τριες Αγγλικών, Ιταλικών 
από κέντρο ξένων γλωσσών για τη σχολική χρονιά 
2015-2016. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι 
κάτοικοι Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
axon-santorini@axon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές-Επιστήμονες, όλων 
των γλωσσών, Ιατροί-Δικηγόροι-Οικονομολό-
γοι-Μηχανολόγοι-Φιλόλογοι, από μεταφραστική 
εταιρία. Απορρίπτονται οι ανειδίκευτοι, ερασιτέχνες 
και όσοι δε διαθέτουν αποδείξεις υπηρεσιών. Οι 
αμοιβές ανάλογες με την οικονομία της χώρας. 
Τηλ: 210 4110212, 210 4110598.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητά Καθηγητές 
Αγγλικής γλώσσας στην περιοχή του Πειραιά. 
Απαραίτητα: απόφοιτοι Αγγλικής φιλολογίας 
Πανεπιστημίου με εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: piraeus@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Γερμανικών στην περιοχή 
Αχαρνών για παιδί ΣΤ’ δημοτικού για 2 φορές 
ανά εβδομάδα. Τηλ: 6977 256317.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εργαστηρίου, από εταιρία 
τροφίμων στο Γέρακα. Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
επιθυμητή, ωράριο: 10:00-13:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: agelianea@gmail.com, τηλ: 6946 
125599, κωδ: ΒΕ6/15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής με εμπειρία στη δι-
άγνωση και αποκατάσταση διαταραχών λόγου 
για κέντρο στη Χαλκιδική. Απαραίτητα μπλοκ 

παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
joangianak@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος ακουστικής κιθάρας για 1 - 2 
μαθήματα την εβδομάδα στην περιοχή Αχαρναί 
Θρακομακεδόνων. Τηλ: 6977 616032.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές νομικής, (ιδιωτικό-δη-
μόσιο δίκαιο, ιστορία του δικαίου), από κολέγιο. 
Γαλλόφωνοι - Ελληνόφωνοι, με διδακτορικό 
επιθυμητό, απαραίτητη η επαφή με τη Γαλλική 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Προϋπηρεσία στην 
εκπαίδευση επιθυμητή. E-mail: job@idef.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι για το τμήμα διατροφικής 
αγωγής, στο αθλητικό κέντρο δήμου Παλαιού 
Φαλήρου. Προϋπόθεση να διαθέτουν δελτίο 
παροχής υπηρεσιών. Δευτέρα-Παρασκευή. Τηλ: 
210 9848730, ώρες επικοινωνίας: 16:30-20:30.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφοι έντυπων ή ηλε-
κτρονικών μέσων, απόφοιτοι ή εν ενεργεία, για 
ημιαπασχόληση ή πλήρη εργασία σε εταιρία απο-
δελτίωσης ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
Αγγλικά, Η/Υ, επιθυμητές πρόσθετες γλώσσες. 
Βιογραφικά στο e-mail: athens@apo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών, από φροντι-
στήριο ξένων γλωσσών στον Πειραιά. Τηλ: 210 
4138005, 6944 108510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Πληροφορικής από κεντρικό 
φροντιστήριο στην Αθήνα. Τηλ: 6977 272319.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος με επαγγελματική εμπειρία 
από φροντιστηριακό οργανισμό. Τηλ: 210 8816322.

ΟΜΙΛΟΣ μεγάλος φροντιστηριακός, ζητά Δα-
σκάλα πτυχιούχο παιδαγωγικού τμήματος στο 
Κερατσίνι. Βιογραφικά στο e-mail: amfiali-cl@
poukamisas.gr, τηλ: 210 4313390.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για οικογένεια διαμένου-
σα στο Λονδίνο, με προϋπηρεσία και συστάσεις, 
γνώση Αγγλικών. Παρέχεται: καλός μισθός. Τηλ: 
210 3806252.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ σχολείο, αναζητά Kαθηγητές ΙΒ και 
διοικητικό προσωπικό για στελέχωση του διε-
θνούς απολυτηρίου. Βιογραφικά, cover letter, 
συστατική επιστολή και πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr.edu.gr@gmail.com.

TO NEO ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης του 
ομίλου Activum στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 
στα πλαίσια του προγραμματισμού του για τη νέα 
σχολική χρονιά αναζητεί Καθηγητές όλων των 
ειδικοτήτων. Ε-mail: neaefkarpia@activum.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι για το τμήμα 
στελέχωσης πωλήσεων μεγάλου ξενόγλωσσου 
οργανισμού. Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία 
πωλήσεων, οργανωτικές, επικοινωνιακές και 
διαπραγματευτικές ικανότητες, άριστη γνώση 
ξένων γλωσσών-πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: assoscv@gmail.com, κωδ: HR.155.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ζητά Βοηθό - Τεχνίτη για 
χωματουργικά μηχανήματα. Επιθυμητή η γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 210 5580081.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ, για επίβλεψη - 
παρακολούθηση έργου δικτύου οπτικών ινών 
στη Μακεδονία. Απαραίτητη η κατοχή Ι.Χ. Τηλ: 
2310 703570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, πτυχιούχος 
ΑΕΙ για μόνιμη απασχόληση σε συντήρηση φω-
τοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή της Ξάνθης. 
Καθήκοντα: περιλαμβάνουν προγραμματισμένους 
και έκτακτους ελέγχους καλής λειτουργίας, σύ-
νταξη αναφορών και έκτακτους βλαβοληπτικούς 
ελέγχους-προηγούμενη σχετική εμπειρία επι-
θυμητή. E-mail: info@cantreva.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Τορναδόρος με εμπειρία, για 
μηχανουργείο. Τηλ: 210 5591148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με δίπλωμα αυτοκινήτου, ως 
Ξυλουργός, μαθαίνοντας την τέχνη. Συστάσεις 
απαραίτητες, περιοχή Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 
2828003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για τη θέση Βοηθού Χειριστή 
αυτόματης μηχανής, με κυλιόμενο ωράριο από 
βιομηχανία μεταλλοτυπίας στον Αυλώνα. Θα 
προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: astir@vitogiannis.gr.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ γραφείο Studio Omerta ζητά 
Αρχιτέκτονα - Σχεδιαστή δημιουργικό, με πολύ 
καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων, για 
συνεργασία υλοποίησης συγκεκριμένου έργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: pr@studiomerta.com.

Α.Ε ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ζητεί Αρχιτέκτονα για το κα-
τάστημά της με εμπειρία σε autocad και inventor. 
Αριστα Αγγλικά, άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gallis.gr, τηλ: 6944 
391001, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

Α.Ε ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ζητεί Μηχανολόγο-Μηχανικό με 
εμπειρία σε autocad-inventor, με άριστη Αγγλική. 
Θα προτιμηθούν οι γνώστες Αραβικής γλώσσας. 
Δυνατότητα ταξιδιών στο Εξωτερικό-άριστο ερ-
γασιακό περιβάλλον. E-mail: info@gallis.gr, τηλ: 
6944 391001, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνίτες και Βοηθοί Υδραυλικοί 

για εργοτάξιο στην Αττική. Τηλ: 210 9602537, 
τηλ: 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής εργαλειομηχανών CNC και 
προγραμματισμού στην περιοχή της Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: g_papad@
outlook.com, τηλ: 6949 568554.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός από εταιρία ορθοπεδικών 
ειδών αποκατάστασης για ΑΜΕΑ. Απόφοιτος 
Λυκείου-ΤΕI-ΙΕΚ-ΤΕΕ σε τεχνική κατεύθυνση, 
με καλή τεχνική αντίληψη-Αγγλικά-Η/Υ-δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου-μηχανής. Προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. E-mail: 
humanresource@orthostatical.gr, fax: 210 
8256748.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τα Οινόφυτα ζητεί για μόνιμη 
εργασία Χειριστές Μηχανημάτων CNC (τόρνος, 
κέντρα κατεργασίας) με τουλάχιστον 2 έτη προϋ-
πηρεσία ή αντίστοιχης εκπαίδευσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: axon@axoneng.gr, fax: 22620 56360.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel Ιατρικά που ασχολείται με την 
κατασκευή ορθοτικών και προθετικών κατασκευ-
ών, ζητά Τεχνικό εργαστηρίου με προϋπηρεσία 
επιθυμητή και για διανομή με δικό του μεταφο-
ρικό μέσο, κατά προτίμηση μηχανάκι. E-mail: 
info@manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής - Προγραμματιστής CNC 
εργαλειομηχανών. Τηλ: 6949 568554.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για corian, για βιοτεχνία 
επίπλων στα Άνω Λιόσια. Τηλ: 210 8222040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργατοτεχνίτης με δίπλωμα, από εταιρία 
γραφικών τεχνών - επιγραφών στο Μοσχάτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@xlg.gr, τηλ: 210 
9430219, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΤΟ PREVEZA BEACH ζητά για την καλοκαιρινή 
περίοδο Συντηρητές (Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς 
κλπ). Προσφέρονται: μισθός, ασφάλιση, διαμονή, 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός λεωφορείων με εμπειρία 
5 χρόνια, για άμεση πρόσληψη. Βασικά Αγγλικά, 
μισθός 9€/ώρα, ασφάλιση. info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μηχανικού αυτοκινήτων Ι.Χ, 
με προϋπηρεσία και γνώσεις στην τοποθέτηση 
υγραεριοκίνησης ή στην ευθυγράμμιση στην 
Ελευσίνα. Τηλ: 210 5546922.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Συντηρητή με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός έμπειρος, με δίπλωμα 
μηχανής και αυτοκινήτου, από εργοστάσιο στα 
Λιόσια. Τηλ: 210 8222040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για συντηρήσεις και βλά-
βες κλιματιστικών, με δίπλωμα ΙΧ στην περιοχή 
Αχαρναί. Τηλ: 210 2525955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη για μεταποιήσεις 
ενδυμάτων και ραφή καινούριων στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤOYNTAI Σπουδαστές ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 
στην BSH οικιακές συσκευές Α.Β.Ε., από τμήματα 
διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής, ηλεκτρο-
λογίας-μηχανολογίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ath-hr@bshg.com, τηλ: 210 427729 Πετρουλά 
Ειρήνη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 
Τηλ: 6979 447055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Μοντελίστ από εταιρία 
στον Πειραιά, για γυναικεία ενδύματα με γνώσεις 
του Lectra. Τηλ: 210 4178625.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου 
- Μηχανικού με 5ετή προϋπηρεσία στον τομέα 
ασφάλειας και υγείας για την Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzovaras.sales2@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Mοδίστρα 
πεπειραμένη για στελέχωση τμήματος. Απαραί-
τητες γνώσεις κοπής, ραφής, σίδερου, ρέγουλας 
σε δείγματα, τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8003374.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ως Βοηθός, από ανακαινιστή 
για διάφορες τεχνικές εργασίες στο Λαγονήσι 
στα Καλύβια. Προϋπηρεσία δεν είναι απαραί-
τητη. Ωράριο: 09:00-18:00. Τηλ: 6930 294238, 
6944 740629.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια ΤΕΙ δομικών για 2ωρη πρωινή 
ή απογευματινή κατ’ οίκον εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: sintecno@otenet.gr.

ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ τεχνική εταιρία ζητείται 
Τεχνικός με γνώσεις ηλεκτρονικής, με πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ, δίπλωμα 
οδήγησης moto και ΙΧ για μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 6977 420911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής CNC (πρόγραμμα Fanuc) 
μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλου και με γνώ-
σεις συμβατικού τόρνου από κατασκευαστική 
εταιρία στον Ασπρόπυργο, για full ή overtime 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@temika.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εφαρμοστής αυτοκόλλητων. Τηλ: 
6986 835978.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να ράβουν, επαγγελμα-

τίες και να γνωρίζουν από αντρικά και γυναικεία 
ρούχα, για επιδιορθώσεις ενδυμάτων στη Δάφνη. 
Τηλ: 6942 032007, 210 9700696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εγκαταστάτης - Ηλεκτρολόγος από 
εταιρία με αποκλειστική δραστηριότητα στις ΑΠΕ. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε φωτοβολταϊκά πάρκα. 
Βιογραφικά στο e-mail: energy@aenaos-systems.
gr, τηλ: 2810 300270.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ γυναικείων υποδημάτων ζητά άτο-
μο για τοποθέτηση φορτίων και ξύστη - ρίχτη 
σολών. Τηλ: 210 2790689.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ελεγκτής ΚΤΕΟ για ελαφρά και δίκυκλα 
οχήματα. Απαραίτητη η πιστοποίηση ελεγκτή ελα-
φρών οχημάτων και δίκυκλων και προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: a.tsapelis@
ecocheck.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητά πεπειραμένα άτομα για 
τριβή λούστρων. Τηλ: 210 2405949.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητά Βοηθούς Τεχνιτών. Τηλ: 
210 2405949.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία ζητάει Μηχανικό φορτηγών 
αυτοκινήτων με εμπειρία σε 813-814-817 και 
Mitsubishi, για 8ωρη πενθήμερη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@compact-service.
gr, fax: 210 2719014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Μοδίστρα από εταιρία 
παιδικών ενδυμάτων, για ραφή δειγμάτων σε 
σταθερά-ζέρσεϊ υφάσματα. Απαραίτητη 10ετής 
εμπειρία καθώς και γνώση όλων των μηχανών για 
ολοκλήρωση δείγματος. Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ωράριο: 17:00-20:00. Τηλ: 211 1057792 κα Νίκη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι, Τεχνίτες και Βοηθοί 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για πλήρη απα-
σχόληση. Τηλ: 210 4286422, ώρες επικοινωνίας: 
08:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός με γνώσεις σιδηροκατασκευών, 
από τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων. Απαραίτητα 
δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και μηχανής. 
Τηλ: 210 7645207, 6973 342013.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τορναδόρος με γνώσεις ηλεκτροκόλ-
λησης. Εμπειρία σε κατασκευές μηχανημάτων 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: technical@
felix.gr, τηλ: 2310 782729.

Η WΑRWICK εταιρία κατασκευής μουσικών 
οργάνων, ζητεί Τεχνικό για το τμήμα service 
με ικανότητα επισκευής ηλεκτρονικών συσκευ-
ών σχετικών με το μουσικό εξοπλισμό, όπως 
πετάλια εφέ κιθάρας και ενισχυτών. Ε-mail: 
jobs@warwick.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός αυτοκινήτων βαρέως τύπου, 
από τεχνική εταιρία. Περιοχή εργασίας Αθήνα 
έως Λαμία. Βιογραφικά στο e-mail: ch.kaykia@
bionsa.com, τηλ: 210 2847332.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων ζητά Μηχανικό 
με προϋπηρεσία, στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. 
Τηλ: 210 6048819.

 

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για δημιουργία ΙΚΕ, για 
μεταποιητική μονάδα και εξαγωγή προϊόντων στο 
Μαρούσι. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: panagiotiskioussis@gmail.com, τηλ: 
6946 425230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Πωλήτριες εμφανίσιμες, 
ευχάριστες και πεπειραμένες για ταμείο και 
εξυπηρέτηση πελατών, Barista, Delivery κα-
θώς και Προσωπικό κουζίνας, για καινούριο 
κατάστημα εστίασης. E-mail με φωτογραφία 
στο: stef_92_@hotmail.com.

H ΑLFANET Α.Ε ζητά να προσλάβει Τεχνικό 
- Χειριστή μηχανών χαρτοκιβωτίων και μι-
κροβέλε. Γνώση παραμετροποίησης μηχανών 
slotting, cutting, greasing κ.λ.π, απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@alfanet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για τη θέση Βοηθού Χειριστή 
αυτόματης μηχανής, με κυλιόμενο ωράριο από 
βιομηχανία μεταλλοτυπίας στον Αυλώνα. Θα 
προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: astir@vitogiannis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κατασκευή χάρτινης τσάντας 
στον Άγιο Δημήτριο. Ωράριο: 08:30-16:30. Τηλ: 
210 4116695, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος - Βοηθός παραγωγής κά-
τοχος δίκυκλου, από εκδοτική εταιρία. Απαραίτη-
τη εμπειρία σε έλεγχο εκτύπωσης. Παρέχονται: 
πλήρες ωράριο, βασικός μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: Prod.as.0615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη για μεταποιήσεις 
ενδυμάτων και ραφή καινούριων στη Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 8948444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ - Μοντελίστ από εταιρία 
στον Πειραιά, για γυναικεία ενδύματα με γνώσεις 
του Lectra. Τηλ: 210 4178625.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητεί Mοδίστρα 
πεπειραμένη για στελέχωση τμήματος. Απαραί-
τητες γνώσεις κοπής, ραφής, σίδερου, ρέγουλας 
σε δείγματα, τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8003374.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Εργάτρια Παραγωγής, με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων. 
Κάτοικος κοντινών περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να ράβουν, επαγγελμα-
τίες και να γνωρίζουν από αντρικά και γυναικεία 
ρούχα για επιδιορθώσεις ενδυμάτων στη Δάφνη. 
Τηλ: 6942 032007, 210 9700696.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Μοδίστρα από εταιρία 
παιδικών ενδυμάτων, για ραφή δειγμάτων σε 
σταθερά-ζέρσεϊ υφάσματα. Απαραίτητη 10ετής 
εμπειρία καθώς και γνώση όλων των μηχανών για 
ολοκλήρωση δείγματος. Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ωράριο: 17:00-20:00. Τηλ: 211 1057792 κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πλήρη απασχόληση από βι-
οτεχνία. Τηλ: 210 2589873, 211 1823430, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα από ατελιέ υψηλής ραπτικής 
νυφικών στο Κολωνάκι. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχο ατελιέ υψηλής ραπτικής. Τηλ: 
6972 262537.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών στο Περιστέρι ζητά Γαζωτή 
/τρια με εμπειρία, για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
210 3452522.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων γνωστή στη Μεταμόρ-
φωση Αττικής, ζητά έμπειρα άτομα για ραπτική. 
Τηλ: 210 2851318.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ εταιρία στο χώρο της παρασκευής 
χάρτινης συσκευασίας, ζητά Υπεύθυνο /η ποιοτι-
κού ελέγχου με ανάλογες σπουδές και 2 χρόνια 
εμπειρία στο χώρο απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@primegroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Χειριστής γραμμής παραγωγής από 
εταιρία παραγωγής παγωτού. Απόφοιτος τεχνικής 
σχολής μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας ή συναφούς 
ειδικότητας, στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρό-
πυργο. Βιογραφικά στο e-mail: bonito@otenet.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ καθιστικών ζητά έμπειρο Γαζωτή /τρια 
στο Περιστέρι, για πλήρη και μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ: 210 3452522, 210 4838325.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που να γνωρίζουν γαζωτική - 
κοπτοράπτη - τιγκέλι, από εργαστήριο φασόν στα 
Σεπόλια. Τηλ: 210 5149505.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει με εμπειρία, από 
βιοτεχνία ενδυμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Μερική απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dustin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Εργατοτέχνης για εργασία σε 
εργοστάσιο στρωμάτων, στην περιοχή των Δια-
βατών Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmoschopoulos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια με εμπειρία στην ταπετσαρία 
επίπλων, από βιοτεχνία επίπλων στα Άνω Λιόσια. 
Τηλ: 210 8222040.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στο Κορωπί, ζητά Γαζώτρια. 
Τηλ: 210 6627713, 6944 243872.

 

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών μηχανών θαλάσ-
σης ζητά Ναυπηγό - Μηχανολόγο για το τμήμα 
πωλήσεων. Άπταιστη γνώση της Αγγλικής και 
γνώση Γερμανικών θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν. 
E-mail: central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία στη Θάσο, 
με δίπλωμα ταχύπλοου σκάφους και Αγγλικών. 
Τηλ: 6946 172802, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για ναυτιλιακή συμβουλευτι-
κή εταιρία στην Κηφισιά, με προϋπηρεσία σε 
τμήμα operations ή disbursements. Κάτοχος 
πτυχίου Πανεπιστημίου ναυτιλιακών σπουδών 
και proficiency με άριστη γνώση Η/Υ. E-mail: 
captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πηδαλιούχος - Λεμβούχος, για του-
ριστικό σκάφος για νησί των Κυκλάδων. Τηλ: 
6976 553805.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ναυτιλιακών ειδών στον 
Πειραιά ζητεί νέο με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, κάτοχος άδειας οδήγησης 
δίκυκλου και αυτοκινήτου. Ωράριο: 09:00-13:00. 
Τηλ: 6948 530044.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής Φορτωτή αδειούχος, 
για έργο οπτικών ινών σε περιοχές Μακεδονίας, 
εκτός Θεσσαλονίκης, με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
και ΠΕΙ. Τηλ: 2310 703570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από ΑΕ τροφίμων στη 
ΒΙΠΕ Σίνδου για πλήρη απασχόληση. Γνώση 
Αγγλικών, δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, εμπειρία σε 
αποθήκη τροφίμων απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@flavour-factory.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Clark σε μεταφορική εταιρία 
στην περιοχή Ρέντη. Απαραίτητη η άδεια χειριστή 
ή άδεια Βοηθού Χειριστή. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.dervis@havakis.gr.

συνέχεια στη σελ. 34
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για εξωτερικές εργασίες 
και αποθήκη, απόφοιτος Λυκείου, με δίπλωμα 
Ι.Χ. και μοτοσυκλέτας. Γνώσεις Η/Υ και Αγγλι-
κών θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί στην πόλη της Καβάλας, 
για άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
foivos14269@gmail.com, τηλ: 6951 976129.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική εισαγωγική με έδρα τον 
Ασπρόπυργο ζητά Οδηγό πεπειραμένο, με δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ecocarpet.gr, τηλ: 210 5572401, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με Γ’ κατηγορίας δίπλωμα και 
ADR σε εταιρία μεταφορών με έδρα το Κορωπί. 
Προτιμούνται κάτοικοι γύρω περιοχών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: skygargo.hr@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Οδηγό με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και άδεια χειρι-
στού ανυψωτικών μηχανημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος στις καταψύξεις σε 
μεγάλη εταιρία εισαγωγής κρέατος, με γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Τηλ: 210 4837370.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Οδηγό με αντί-
στοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός φορτηγού Ε’ ή Γ’ κατηγορίας 
και επαγγελματίας. Τηλ: 6947 830592, 2593 
051196.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρκαδόρος επαγγελματίας, για 
υπαίθριο parking στην περιοχή του Πειραιά. 
Τηλ: 6973 042815.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
Υπεύθυνο Χορηγιών και Αποθήκης. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ γυναικείων υποδημάτων ζητά άτο-
μο για τοποθέτηση φορτίων και ξύστη - ρίχτη 
σολών. Τηλ: 210 2790689.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από βιοτεχνία ενδυμάτων. Αρμο-
διότητες: οργάνωση αποθήκης, προετοιμασία 
παραγγελιών, μεταφορά προϊόντων-κουβάλημα, 
στρας, κολλητικά, συσκευασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dustin.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στη Σαντορίνη ζητά Οδηγό. 
Τηλ: 6944 782108, 22860 25636.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στη Σαντορίνη ζητά επαγ-
γελματίες Οδηγούς. Τηλ: 22860 23736, 6944 
782108.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας ποτών στα Σπάτα ζητά Οδηγό 
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, για 5ήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 6633636.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός και Αποθηκάριος από 
εταιρία ιατρικών ειδών, με δίπλωμα ΙΧ και μο-
τοποδηλάτου, απόφοιτος Λυκείου με γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ για εξωτερικές εργασίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Διανομέας για εμπορική επιχεί-
ρηση με δίπλωμα οδήγησης, γνώσεις Αγγλικής 
γλώσσας και εμπειρία σε αυτόματους πωλητές 
ροφημάτων. Καθήκοντα: διανομή προϊόντων και 
τεχνική κάλυψη after sales service. Ε-mail: auto-
systems@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’, ηλεκτρονικό 
ταχογράφο, και Π.Ε.Ι. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος αποθήκης με γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών, δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, από εμπο-
ρική επιχείρηση στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: andreola@otenet.gr, fax: 210 5774783.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία στη βιοτεχνία για κο-
στολόγηση - θεωρημένη αποθήκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: eurolink6@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Logistics για προετοιμα-
σία, έλεγχο, φόρτωση παραγγελιών, παραλαβές, 
αποστολές και εργασίες αποθήκης. Με wms 
Mantis. Τηλ: 2310 289064, fax: 2310 289065, 
κος Σάββας Καζαντζίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Οδηγοί courier με δικό 
τους μηχανάκι, για 10 εργάσιμες ημέρες στο 
λεκανοπέδιο Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@3wtrans.gr, τηλ: 213 0167126, 6944 600063.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Οδηγοί για εξωτερικές εργασίες 
στην Άνω Γλυφάδα, σε εταιρία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων. Απαραίτητο δίπλωμα μηχανής. Τηλ: 
210 9638065, ώρες επικοινωνίας 14:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ταξί Skoda Octavia 1.900 
cc μοντ 05. Παρέχονται: ΙΚΑ, ασφάλιση, εγγύηση 
στην Καλλιθέα με 50% βάρδια εναλλάξ. Τηλ: 
210 7251171.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός επαγγελματίας για μόνιμη ερ-
γασία, σε συσκευαστήριο στο νομό Αργολίδας. 
Τηλ: 6948 870604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας με δίπλωμα 
οδήγησης, άριστος γνώστης πρακτορείων και Ατ-
τικής. Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 210 5595624, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-18:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Ρέντη ζητά Οδηγούς, 
με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας καθώς και Εργάτες. 
Βιογραφικά στο fax: 210 4922300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, από εμπορική επιχείρηση 
στην Πάτρα στο τμήμα τιμολόγησης και διαχείρισης 
αποθήκης για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες 
γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: alexandros@
vassilopoulos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ADR στον Ασπρόπυργο, με 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και χειρισμό clarc. Τηλ: 
6951 945588, κος Αποστόλης.

ΕΤΑΙΡIA παραγωγής καλλυντικών - ειδών 
κομμωτηρίου ζητά Αποθηκάριο, για πλήρη 
απασχόληση. Προσόντα: άδεια οδήγησης και 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@imel.
gr, τηλ: 210 9763190.

Η SIGMA έπιπλα γραφείου ζητά Υπάλληλο για τη 
θέση του Αποθηκάριου - Mονταδόρου. Προσόντα: 
βασικές γνώσεις Η/Υ, θα εκτιμηθεί εμπειρία στο 
μοντάζ επίπλων. Βιογραφικά στο e-mail: ilias@
sigmaoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά Αποθηκάριο 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ε’ κατηγορίας, από εταιρία εθνι-
κών μεταφορών, με έδρα τον Ασπρόπυργο. Τηλ: 
210 5578180, ώρες επικοινωνίας: 09:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ΄κατηγορίας, με προϋπηρεσία 
σε διανομή κρεάτων. Απαραίτητα: με ηλεκτρονική 
κάρτα ταχογράφου. Τηλ: 210 4837370.

 

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Θάσο Καμαριέ-
ρα. Παρέχονται: διαμονή, διατροφή, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας και ασφάλιση. Τηλ: 6985 
171999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα άμεσα ως Καμαριέρα στην Κέρ-
κυρα, κατά προτίμηση για να μιλάει Ρώσικα. 
Βιογραφικά στο e-mail: kerkyraapartments@
gmail.com, τηλ: 26610 72519.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mesinna Resort στο Καλό 
Νερό Μεσσηνίας, ζητείται Προσωπικό για τη σεζόν 
2015 όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: alekos@kmstravel.gr, τηλ: 6932 470588 
κος Κυριακίδης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ στην Κάρπαθο ζητά Ρεσεψιονίστ με 
γνώσεις protel. Επιθυμητή η γνώση Ιταλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία στη Θάσο, 
με δίπλωμα ταχύπλοου σκάφους και Αγγλικών. 
Τηλ: 6946 172802, κος Νίκος.

ΤΟ LICHNOS beach πολυτελές ξενοδοχείο στην 
Πάργα, ζητά να προσλάβει έμπειρη Μασέρ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Πευκοχώρο Χαλκιδικής ζητά 
για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο για λινοθήκη - 
πλυντήρια. Παρέχονται: ικανοποιητικός μισθός, 
διαμονή και σίτιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hatrium@otenet.gr, τηλ: 2374 062000, fax: 
2374 063501.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ζητά για 
άμεση πρόσληψη 2 άτομα για λάντζα. Παρέχονται: 
ικανοποιητικός μισθός, διαμονή και στέγαση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hatrium@otenet.gr, 
τηλ: 6946 565517, κος Γιώργος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Βουλιαγμένη ζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής, με απαραίτητη προϋπόθεση την 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώση ξένων 
γλωσσών και προγράμματος fidelio. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@amarilia.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητεί Receptionist με απαραίτητη 
προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση, με γνώση 
προγράμματος protel, άριστη γνώση Αγγλικών, 
για εποχική απασχόληση. Βιογραφικά με φωτο-
γραφία στο e-mail: reception@emmantina.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με πείρα, γνώση Αγγλικών και 
γνώσεις ρεσεψιόν, καθώς και 2 Καμαριέρες με 
πείρα, από ξενοδοχείο κοντά στην Ακρόπολη. Τηλ: 
6974 055550, ώρες επικοινωνίας: 18:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για το ξενοδοχείο Caravel 
Hotel Zante στη Ζάκυνθο για τη σεζόν. Προ-
σφέρονται: διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@caravelzante.gr, τηλ: 
6973 019321.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Νοτίων Προαστίων 
ζητά Καμαριέρα, με ανάλογη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: accounts@divaniapollon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής και κρατήσεων 
σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη με ωράριο ευέ-
λικτο. Απαραίτητη προϋπηρεσία και πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
centralfirahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για μασάζ από ξενο-
δοχείο 4* στους Νέους Πόρους Πιερίας. Τηλ: 
6942 845951, ώρες επικοινωνίας: 11:00-15:00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη ζητά 
Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών και Γαλλικών. Τηλ: 6944 651955.

ΤΟ PREVEZA BEACH ζητά για την καλοκαιρινή 
περίοδο Συντηρητές (Ηλεκτρολόγους, Υδραυλικούς 
κλπ). Προσφέρονται: μισθός, ασφάλιση, διαμονή, 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com, fax: 2682 051770.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Συντηρητή με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Υπάλληλο 
Υποδοχής με αντίστοιχη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ρεσεψιόν ξενοδοχείου. 
Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών - Ρωσικών και 
Η/Υ. Bιογραφικά στο e-mail: kerkyraapartments@
gmail.com, τηλ: 2661 072519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο. Τηλ: 6937 
062969.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Reservations 
Manager με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Λαντζιέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr, fax: 22840 42649.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Γκρουμ (bell 
boy) με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Καμαριέρα με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr, fax: 22840 42649.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Καθαρίστρια με γνώ-
σεις Αγγλικών, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@xenonas-faragi.
gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης σε ξενοδοχείο στη Νότια 
Ρόδο. Προσφέρονται: διαμονή, διατροφή, ασφάλεια 
και ΙΚΑ, 6ήμερη εργασία, 9 ώρες καθημερινά. 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Οδηγό με αντί-
στοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ενοικιαζόμενα δωμάτια 
στη Σίφνο. Παρέχονται: διαμονή και διατροφή, 
για καλοκαιρινή σεζόν, με απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 6986 929435.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για βραδινή 
βάρδια, από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση ξένων γλωσσών 
και ξενοδοχειακού protel. Παρέχονται: μισθός, 
ασφάλιση, διατροφή και διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@mykonianmarehotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα νέα για τη Reception, με γνώση 
Η/Υ-άριστα Αγγλικά-2η γλώσσα με αγάπη για το 
κάμπινγκ. Ευχάριστος χαρακτήρας, επικοινωνιακή, 
αθλητικό στυλ, μέχρι τέλη Αυγούστου. Παρέχε-
ται διαμονή σε σκηνή. E-mail με φωτογραφία: 
info@mycamp.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα άμεσα ως Καμαριέρα στην Κέρκυρα 
με γνώση της Ρώσικης γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: kerkyraapartments@gmail.com, 
τηλ: 26610 72519.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ νέα με γνώση Η/Υ, Αγ-
γλικών και 2 γλώσσα θα εκτιμηθεί για νεόδμητα 
δωμάτια 4 κλειδιών στην Θάσο. Ωράριο: 09:00-
22:00. Τηλ: 210 8087233.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ στην Κάρπαθο, με του-
λάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στην ίδια θέση 
σε μια ιδιοκτησία 4 και 5*. Άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, ευχάριστη προσωπικότητα. 
Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 6974 
415359, κος Νικήτας Παπαδάκης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης από το ξενοδοχείο 
Preveza Beach, με επιθυμητή γνώση Αγγλι-
κών και Ιταλικών. Προσφέρονται: διαμονή, 
διατροφή, ασφάλιση και μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com, 
fax: 2682 051770.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Ρόδο αναζητά Καμαριέρα, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο. Προσφέ-
ρονται: ασφάλιση, μισθός, διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@costalindia.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά 3 Υπάλληλους Γρα-
φείου, για πλήρη απασχόληση στην πώληση 
τουριστικών υπηρεσιών και άριστη γνώση H/Y. 
Βιογραφικά στο e-mail: tmima.tour@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Θάσο, αναζητεί Βοηθό Υπο-
δοχής, με γνώση Αγγλικών. Παρέχονται: διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: pr@alexandrabeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μασάζ στην παραλία, από ξε-
νοδοχείο στο Καμάρι Σαντορίνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: reservations@lamer-santorini.com, 
τηλ: 22860 32061.

ΤOUR OPERATOR in Rhodes is seeking 
official guides. Additional foreign languages 

and experience desirable. Application by CVs: 
info@rhodessegwaytours.com, code: RHDGUI.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 3μηνη απασχόληση σε μικρή 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων στην Κύ-
θνο. Παρέχονται: αξιοπρεπείς αποδοχές, δωρεάν 
διαμονή, διατροφή, οικογενειακό περιβάλλον, 
ελεύθερος χρόνος, αμοιβή. Τηλ: 6944 503020, 
210 5821814.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητά Υπάλληλο Κρα-
τήσεων, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
απαραίτητα με γνώση protel. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων από ξενοδοχείο 
4* στη Βουλιαγμένη. Γνώση Αγγλικών, πρόγραμμα 
fidelio και προϋπηρεσία απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@amarilia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Housekeeping σε μονάδα 
υψηλών προδιαγραφών στη Σέριφο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
4* στην παραλία Μαραθώνα. Άπταιστα Αγγλικά 
και μια παραπάνω γλώσσα, και protel. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: manager@
goldencoast.gr, fax: 2294 113001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια καταστήματος για mini 
market, από ξενοδοχείο 4* στο Μπαλί Κρήτης. 
Απαραίτητη γνώση Γαλλικών. Παρέχονται: δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδο-
χείο 4* στο Μπαλί Ρεθύμνου Κρήτης. Απαραίτητη 
άριστη γνώση Γαλλικών. Παρέχονται: δωρεάν 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr.

ΤOUR OPERATOR in Rhodes is seeking people 
eager to work, as tour Escorts-Guides. Additional 
foreign languages and experience desirable. 
Application by CVs: info@rhodessegwaytours.
com, code: RHDESC.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη, 
εμφανίσιμη με καλά Αγγλικά ως υπεύθυνη για 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Ρόδο. Εμπειρία όχι 
απαραίτητη-πιθανότητα εργασίας και το χειμώ-
να στην Αθήνα. Παρέχονται: διαμονή-διατρο-
φή-ασφάλεια. E-mail με φωτογραφία: alpha.
employment@outlook.com. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Καθαρίστριες για εργασία σε 
ξενοδοχείο - αεροδρόμιο στην Αγγλία. Αγγλική 
γλώσσα ελάχιστα, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος Α΄ από πολυτελές ξε-
νοδοχείο στη Μύκονο, για το εστιατόριο του 
ξενοδοχείου. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξε-
νοδοχείο, γνώση ξένων γλωσσών. Προσφέρονται: 
μισθός, ασφάλιση, διατροφή και διαμονή. E-mail: 
manager@mykonianmarehotel.com.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ αλυσίδα food and snack ζητά νέους 
ορεξάτους με διάθεση για δουλειά ως Συνέταιρους, 
με οποιοδήποτε κεφάλαιο και προϋπόθεση την 
προσωπική τους εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
deliver.angels@gmail.com, τηλ: 6945 995886.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ειδικευμένοι Κρεοπώλες για χοιρινό-
scunthorpe στην Αγγλία, με εμπειρία-ταχύτητα, 
χωρίς απαραίτητα Αγγλικά. Δευτέρα-Παρασκευή 
και ωράριο 06:00-14:00. Παρέχονται: δωρεάν 
αρχική διαμονή-βοήθεια στην εύρεση κατοικίας. 
E-mail: silver.lining37@yahoo.com, τηλ: 2311 
242026, 6937 212290, κωδ: 1177.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας Lesante Luxury 
Hotel and Spa επιθυμεί να προσλάβει Σερβιτόρο 
εστιατορίου. Βιογραφικά στο e-mail: fbmanager@
lesante.gr.

ΤΑΒΕΡΝΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια ζητά άτομο για 
κουζίνα και λάντζα. Τηλ: 210 2533870.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία για μπουφέ, από 
γνωστή αλυσίδα cafe στην περιοχή Χολαργού. 
8ωρη απασχόληση με ασφάλιση. Τηλ: 211 
4084644.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης έμπειρος από ταβέρνα - ψητο-
πωλείο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2533870.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Κρεοπώλης με προϋπηρεσία 
σε κρεοπωλείο. Τηλ: 2310 847993, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία και εμπειρία 
στην παρασκευή cafe, από αρτοποιείο - ζαχαρο-
πλαστείο στο Νέο Κόσμο. Τηλ: 213 0275687.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Θησείο ζητεί Σερβιτόρα με 
προϋπηρεσία και απαραίτητα Αγγλικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinacv@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barmen με προϋπηρεσία για εστι-
ατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, γρηγοράδα. Παρέχεται ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com, 
κωδ. ΜΠΑΡ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί με προϋπηρεσία για εστι-
ατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, ευελιξία. Παρέχεται ασφάλιση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com, 
κωδ: ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΣ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες /οι με προϋπηρεσία για 
εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, ευελιξία, βαρύτητα στην καθαρι-
ότητα. Παρέχονται: ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobcv.fb11@gmail.com, κωδ. ΣΕΡΒΙΣ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για pub στην Αγγλία, με γνώση 
πολύ καλών Αγγλικών. Σεφ με 3 χρόνια προϋ-
πηρεσία και Μπαρίστρια, για άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στα Αγγλικά και φωτογραφία στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ A’ ή Β’ Μάγειρας και Βοηθός κουζί-
νας. Παρέχονται: διαμονή, διατροφή και μισθός 
αναλόγως εμπειρίας. Τηλ:6937 062969.

LUXURIOUS Yacht is seeking for a Chef, at least 
3 year relevant work experience at the same 
position. Excellent command of the English 
language-flexibility-adaptability. Able to work 
effectively within a team. CVs: yachtgreece5@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σερβιτόρα, να γνωρίζει παρα-
γωγή και service. Τηλ: 6972 264949.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος με προϋπηρεσία για μπαρ και 
εστιατόριο του ξενοδοχείου Andromeda Villas, στο 
Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: 
gm@andromeda-santorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να γνωρίζει παραγωγή και 
service, για cafe στην Τούμπα. Τηλ: 6972 264949.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες Barwoman, για 
παμπ. Μεροκάματο και ποσοστά στα ποτά. Τηλ: 
6977 661435, 6980 337072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα σε ξενοδοχείο στη 
Νότια Ρόδο, νέος με όρεξη να μάθει τη δουλειά. 
Προσφέρονται: διαμονή, διατροφή, ασφάλιση 
ΙΚΑ και μισθός αναλόγως προσόντων. E-mail: 
gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη 
για καθημερινή βραδινή εργασία σε σοβαρό 
Cocktail - Bar στην παραλία της Μεσσηνίας. 
Υψηλό ημερομίσθιο, διαμονή και διατροφή 
πληρωμένα. Τηλ: 6981 347127.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για beach bar στις Αλυκές 
Αναβύσσου. Τηλ: 6973 557123, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη 
Manager και Chef. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: info@pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για sushi bar στη Νέα Σμύρ-
νη. Βιογραφικά με απαραίτητη φωτογραφία στο 
e-mail: info@kenkosushi.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για επιχείρηση Cafe - Ζαχαρο-
πλαστείου του κέντρου για τη θέση του μπουφέ, 
παρασκευή καφέδων, πώληση προϊόντων κλπ. 
Βιογραφικά στο e-mail: dlampr@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψήστης - Τυλιχτής για ψη-
τοπωλείο στη Νέα Μάκρη. Τηλ: 6999 444666.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να κόβει και Ψήστης, για 
ψητοπωλείο στη Θέρμη. Τηλ: 2310 467676, 
6932 247779.

TO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Mongo Suschi Spot στο Κολω-
νάκι ζητά νέα άτομα για εξυπηρέτηση μπουφέ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα /ος για ξενοδοχείο. Τηλ: 
6937 062969.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας και Βοηθός κουζίνας για 
ξενοδοχείο. Παρέχονται: καλό πακέτο αποδοχών 
και διαμονή. Τηλ: 6937 062969.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Zafolia ζητά έμπειρο Σερβιτό-
ρο με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία και άπταιστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: levis@
zafoliahotel.gr.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - σουβλατζίδικο ζητά Σερβιτόρο 
/α με γνώση Αγγλικών στην πλατεία Βούλας. 
Τηλ: 6971 970012, 6983 857339.

CAFE BAR στο Χαλάνδρι ζητά άτομα με γνώ-
ση στον καφέ και στα ποτά - cocktail. Τηλ: 210 
6840707, 6943 984681.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ και service. Τηλ: 
210 213442.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπουφέ, με εμπειρία στην 
παρασκευή καφέ, από εστιατόριο - καφέ, για 
πρωινό - απογευματινό ωράριο. Μερική ή πλήρη 
απασχόληση, ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση 
στο Μαρούσι. Τηλ: 6972 093026, 6983 696516.

TO O&B ATHENS BOUTIQUE Hotel ζητεί Σερ-
βιτόρα για μόνιμη εργασία στο εστιατόριο και το 
bar του. Απαραίτητα Αγγλικά και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@oandbhotel.com, 
τηλ: 210 3312940.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service σε καινούριο cafe 
- bar - εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας στο 
Μοναστηράκι. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
ermoustaff@gmail.com.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ εκπαιδευτικός όμιλος αναζητεί 
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πιστοποιημένο Καθηγητή Chef, για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: gpapadopoulos@
etoile.edu.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Caravel Hotel Zante στη Ζά-
κυνθο ζητά μαθητές για πρακτική άσκηση για 
το τμήμα της κουζίνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@caravelzante.gr, τηλ: 2695 045261.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος από ξενοδοχείο στη Λήμνο 
για σεζόν, με τουλάχιστον 3 έτη εμπειρία και 
γνώση Αγγλικών. Παρέχονται: διατροφή και δι-
αμονή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
reservations@varosvillage.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Λήμνο ζητεί Μάγειρα Α’ και 
Β’ για σεζόν, με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε 
ζεστή και κρύα κουζίνα. Παρέχονται: διαμονή 
και διατροφή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: reservations@varosvillage.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwoman εμφανίσιμη και έμπειρη για 
καθημερινή βραδινή εργασία σε cafe - ελληνάδικο 
στη Μυτιλήνη και τη Λήμνο. Παρέχονται: εισιτήρια 
και διαμονή πληρωμένα. Τηλ: 6981 347127.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Αlloro ζητά άτομα με εμπειρία 
για service, σε part time μεσημβρινή απασχόληση. 
Άτομα με γνώσεις μπουφέ θα προτιμηθούν. Τηλ: 
6947 843980, ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00, 
κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε γνωστό ελληνικό 
cafe - ζαχαροπλαστείο στο κέντρο. Προσφέρο-
νται: κατάλυμα και εργασία με ένσημα. Τηλ: 0049 
7115059805, 0049 1707727835, Stutgart Bad 
Cannstadt.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία στην Ιταλική ή 
στην Ελληνική δημιουργική κουζίνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elgreco-ierapetra.gr, fax: 2842 
028471, 2842 02451.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης και Βοηθός Αρτεργάτη 
στο Κολχικό Λαγκαδά. Τηλ: 6949 722308, κος 
Στέλιος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες για 12μηνη, πλήρη απασχό-
ληση σε εστιατόριο στη Βέροια. Μισθός ανάλογος 
προσόντων, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: restaurantveroia@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα σε γνωστό κατάστημα 
εστίασης στην Αγία Παρασκευή. Βιογραφικά στο 
e-mail: davarkioti@yahoo.gr, τηλ: 210 6002750.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ DJ για οργάνωση party και εργασία 
σε ροκ club στον Πειραιά, και άτομα για service 
και bar, υποδοχείς κλπ, για προώθηση εκπομπών 
σε web tv, ράδιο και fm. Τηλ: 210 4133673.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής με εμπειρία για 
κατάστημα ψησταριά - ταβέρνα στο Ίλιον Αττικής. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση και απογευματινές 
ώρες. Τηλ: 6976 076059, 210 5767700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρος /α με απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Πιτσαδόρος για εργασία στον 
Αδάμαντα Μήλου. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 
6945 956509.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μπουφετζής για cafe στον 
Πειραιά. Τηλ: 6979 398677, κος Σταύρος, κος 
Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για service στα πρωινά, σε ξενο-
δοχείο στη Μύκονο για 4ωρη εργασία. Υπάρχει 
δυνατότητα και για πλήρες ωράριο. Τηλ: 6932 
327850, Τέτη Θεοχαροπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός με εμπειρία, από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Βοηθός Μάγειρα, σε 
γνωστό εστιατόριο στη Σκιάθο. Παρέχονται: 
διαμονή και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexskiathos99@gmail.com, τηλ: 2427 029051.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ και service από 
καφετέρια στην Κυψέλη, με προϋπηρεσία και 
στην παρασκευή καφέδων. Τηλ: 210 8628464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista, Barwoman με εμπειρία στην 
παρασκευή καφέδων και Σερβιτόρες, από καφε-
τέρια στην Κυψέλη. Τηλ: 210 8628464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός ζαχαροπλαστικής ανειδίκευτος 
στον Πειραιά, με απολυτήριο στρατού, εξελίξιμος 
στη ζαχαροπλαστική. Τηλ: 210 4518528, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης από ζαχαροπλαστείο στο 
Πολύδροσο Αμαρουσίου. Τηλ: 210 6859123.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για σέρβις από εστιατόριο 
στο Θησείο, με θεμιτή προϋπηρεσια. Βιογραφικά 
στο e-mail: rabbitathens@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη με προϋπηρεσία 
για 5ήμερη 8ωρη εργασία από εργοστάσιο ζαχα-
ροπλαστικής και αρτοποιίας. Τηλ: 69856 29953.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barman, Barwoman και Σερβιτόροι 
/ες με εμπειρία, για νέο cafe - bar στον Τρίλοφο. 
Τηλ: 6974 755194, 6936 585868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρoς /α για service στην παραλία 
από ξενοδοχείο στο Πολύχρονο Χαλκιδικής, με 
απαραίτητη προϋπηρεσία. Επιθυμητή η γνώση 
Αγγλικών, Σερβικών, Βουλγαρικών. Παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 6974 980520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από γνωστή κρεπερί στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvcompany1@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη αναζητά 
Σερβιτόρους /ες, για εργασία στον τομέα του 
service. Απαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία και 
η γνώση Αγγλικών. Τηλ: 6944 651955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη έμπειρος και 
Βοηθός Αρτοποιού (τελειόφοιτος), για καινούριο 
κατάστημα στο Σύνταγμα. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: stef_92_@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α για παραλία στο Σταυρό 
Θεσσαλονίκης, με γνώση Σερβικής και Ελληνικής 
γλώσσας. Τηλ: 6986 158351.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Captain με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, από εται-
ρία απεντομώσεων στη Θεσσαλονίκη. Κάτοχος 
διπλώματος αυτοκινήτου και άριστη γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: geopono22@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης με γνώσεις κηπουρικής σε 
τουριστική επιχείρηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@armenistis.com.gr, τηλ: 6979 554719.

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ στη Νέα Ερυθραία ζητά νέα γε-
νικών καθηκόντων για πότισμα και καθάρισμα. 
Μόνιμη εργασία. Τηλ: 210 8073613.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό προσωπικό 
με απαραίτητο δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και εμπειρία 
σε εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων με 
καλαθοφόρο και συντήρηση πρασίνου σε δημόσια 
έργα στην Αθήνα. E-mail: g.prasino1975@gmail.
com, fax: 211 7804055.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία φυτών ζητά νέο με εμπει-
ρία σε εργασίες θερμοκηπίου, garden centers. 
Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση και κατά προτίμη-
ση κάτοικοι γύρω περιοχών. Περιοχή: Κορωπί. 
E-mail: marinarasouli@paradiseplants.gr, τηλ: 
210 6627440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με άριστη γνώση της Αγ-
γλικής και Η/Υ για να εργασθεί σε νεοσύστατη 
εταιρία γεωργικών φαρμάκων στα Βριλήσσια. 
Βιογραφικά στο e-mail: man@manman.gr, τηλ: 
6945 545400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κηπουρός με προϋπηρεσία, από εταιρία 
συντήρησης πράσινου, με επιθυμητό αυτοκίνητο 
ή μηχανάκι. Παρέχονται: βασικός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 6936 570940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για αγροτικές εργασίες σε φάρμα 
στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στο 
Αγρίνιο. Απαιτούνται: δίπλωμα αυτοκινήτου και 
γνώσεις χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων. Προ-
σφέρεται μόνιμη διαμονή. Μισθός συζητήσιμος. 
Τηλ: 6942 033557.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Εσωτερικός για οικογένεια με 
πολλά ζώα, σε εξοχική παραθαλάσσια κατοικία 
(διατίθεται διαμέρισμα). Απαιτείται μεγάλη αγάπη 
για τα ζώα και κάποια εμπειρία. Τηλ: 6977 781971, 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για αγροτικές-αμπελουργι-
κές εργασίες, με δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας 
στην Καρδία Θεσσαλονίκης. Παρέχονται: μισθός και 
ασφάλιση. Ημέρες απασχόλησης: Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπτη, ωράριο: 8:30-17:00. Τηλ: 6947 796134.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με εμπειρία στην πε-
ριοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά στο e-mail: 
mikro_galliko@outlook.com.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καλλυντικών αναζητά Αισθητικό - 
Trainer για το τμήμα των πωλήσεων. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη, Θα εκτιμηθεί η γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@biactive.gr.

PERSONAL Training Studio στο Κολωνάκι, ζητά 
δύο Γυμναστές /τριες, με γνώσεις σε διάφορους 
τύπους προπόνησης και διάθεση εκπαίδευσης 
πάνω στο χειρισμό του Miha Bodytec. Βιογραφικά 
στο e-mail: dinokratous.kolonaki@gmail.com.

ΤΟ LICHNOS beach πολυτελές ξενοδοχείο στην 
Πάργα, ζητά να προσλάβει έμπειρη Μασέρ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ μεγάλο στην Αργυρούπολη, ζητά 
1 έμπειρο Colorist, 1 Κομμωτή για σαλόνι και 
1 Βοηθό. Νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον, 
προοπτικές εξέλιξης με συνεχής εκπαίδευση. 
Παρέχεται καλοκαιρινή άδεια. Τηλ: 210 9926601.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων ζητά Τεχνίτες για σαλόνι 
και βαφείο καθώς και Τεχνίτες για manicure-
pedicure και Βοηθούς, από κομμωτήριο στα Βόρεια 
Προάστια. Τηλ: 210 6199016, 6972 696006.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για βαφείο - κούρεμα - 
πιστολάκι, από κομμωτήριο στο Μαρούσι. Τηλ: 
210 8066488, 6951 959045.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί και Κομμωτές, από κομμω-
τήριο στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 4296840.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Ηλιούπολη ζητά Κομμώ-
τρια με γνώσεις από πιστολάκι άμεσα. Τηλ: 210 
9754540, κα Βίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από ξενοδοχείο στη Χερσόνησο 
για Fish Spa. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
aegeospas.gr, τηλ: 2810 263700, 6987 114104.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κολυμβητές /τριες από μεγάλο 
γυμναστήριο Νοτίων Προαστίων. Απαραιτήτως 
απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, με πιστοποίηση σε βρεφική 
κολύμβηση-aqua aerobic, πτυχίο ναυαγοσωστικής 
και αποδεδειγμένη εμπειρία-συστάσεις. Βιογρα-
φικά στο e-mail: bj10112@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής /τρια για προγράμματα 
αιθουσών σε καινούριο γυμναστήριο στην 
Κασσάνδρεια Χαλκιδικής. Τηλ: 2374 023876.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος για εργασία στη 
Θάσο, με γνώσεις γιόγκα και Αγγλικών. Τηλ: 
6946 172802, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στο Παλαιό Φάληρο άτομο για Ρεσεψιόν 
κομμωτηρίου με διαχειριστικές και γραμματειακές 
ικανότητες. Προαιρετικά γνώσεις κομμωτικής, 
άμεση πρόσληψη, πλήρες ωράριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: joanakasimati@yahoo.gr, τηλ: 6932 
227161, 6999 767991.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτρια, έμπειρη και γνώστρια 
manicure - pedicure, για κατάστημα γνωστής 
αλυσίδας. Βιογραφικά στο e-mail: info@fairynails.
gr, τηλ: 210 7470601.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός Κομμωτή, σε ανδρικό 
κομμωτήριο στο Νέο Φάληρο. Τηλ: 210 4826025.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για βαφείο και σαλόνι για επώνυμο 
κομμωτήριο στο Χαλάνδρι, με προϋπηρεσία του-
λάχιστον 6 χρόνια. Διαθεσιμότητα, ομαδικότητα, 
θετικό πνεύμα. Παρέχονται: μισθός-ποσοστά-
εκπαίδευση. Τηλ: 210 6090712.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια /ης με πείρα, από κομ-
μωτήριο στο Κολωνάκι, με άριστες γνώσεις σε 
κούρεμα, πιστολάκι και βαφή. Τηλ: 210 3389296.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια /της με εμπειρία, από μεγάλο 
κομμωτήριο στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 9601762.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής και Βοηθός με προϋπηρεσία 
στο ανδρικό κούρεμα, από ανδρικό κομμωτήριο. 
Κατά προτίμηση από Πειραιά και γύρω. Τηλ: 210 
4654504.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής έμπειρος σε ανδρικά 
κουρέματα. Τηλ: 210 8657284, 6977 294609.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Περιστέρι ζητά Βοηθό Κομ-
μωτηρίου, κατά προτίμηση 2ετής από σχολές 
ΟΑΕΔ. Τηλ: 210 5748469.

ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Jellas στο κεντρικό τμήμα 
της Βάρης, το οποίο έχει πολυετή και μόνιμη 
πελατεία, αναζητά νέα για άμεση πρόσληψη με 
προϋπηρεσία. Τηλ: 210 9656107.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά Τεχνίτη βαφείου για πλήρη 
απασχόληση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 
2515289.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες με εμπειρία σε 
κούρεμα ή σε όλες τις εργασίες, για κομμωτήριο 
στο Κολωνάκι, πλησίον μετρό Ευαγγελισμού. 
Τηλ: 6932 225877.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές για κομμωτήριο στην 
Αττική επί της Αγίου Μελετίου. Τηλ: 210 8657284, 
6977 294609.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Θησείο ζητά Βοηθό Κομμω-
τή, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Τηλ: 210 
3416061, 210 3416062, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-18:00 εκτός Δευτέρας.

Ο ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ ζητά Προπονήτρια βόλεϊ 
για αγωνιστικό τμήμα νέων και Προπονητή μπάσκετ 
για αγωνιστικό τμήμα παίδων. Βιογραφικά στο 
e-mail: iason.kolonou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για μασάζ από ξενο-
δοχείο 4* στους Νέους Πόρους Πιερίας. Τηλ: 
6942 845951, ώρες επικοινωνίας: 11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός, με καλές γνώσεις 
κουρέματος και πιστολάκι, από κομμωτήριο στο 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5727230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με προϋπηρεσία για manicure - 
pedicure και αποτρίχωση, από κομμωτήριο στην 
3η Σεπτεμβρίου Αθήνας. Τηλ: 6972 407687, 
6974 706715.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από studio νυχιών για μερική 
απασχόληση στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8944510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από κομμωτήριο στα Καμίνια 
ως Βοηθός. Τηλ: 210 4820258, 6940 999431.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για manicure - pedicure, 
ονυχοπλαστική από studio νυχιών στα Δικαστήρια. 
Τηλ: 210 8843295.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure και απο-
τρίχωση, για κομμωτήριο στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5710026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με πείρα, για barber shop 
στο Αιγάλεω για πλήρες ωράριο και Κομμώτρια 
για part time 3 ημέρες/εβδομάδα, με νόμιμες 
παροχές και τον Αύγουστο κλειστά. Τηλ: 210 
5985138, 6975 122767.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος, για πλήρη εργασία και άμεση πρό-
σληψη, από κομμωτήριο στην Αργυρούπολη. Τηλ: 
6937 232136, 213 0345042.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια με εμπειρία, από 
γνωστό κομμωτήριο στο Περιστέρι και Βοηθός 
Κομμωτή για ανδρικό κούρεμα. Αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 6972 211180.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια, από κεντρικό κομ-
μωτήριο στην Καλλιθέα. Τηλ: 6977 817224.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Σύνταγμα ζητά Προσωπικό 
για manicure - pedicure, Τεχνίτη σαλονιού και 
Βοηθό. Τηλ: 210 3315430.

 

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - διανομή
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Διανομείς με μηχανάκι για 
νεοσύστατη επιχείρηση διανομών. Βιογραφι-
κά στο e-mail: deliver.angels@gmail.com, τηλ: 
2311 243002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες ως Διανομείς με μηχανάκι για 
νεοσύστατη πρωτοποριακή εταιρία διανομών. 
Παρέχονται: μισθός και ασφάλιση. Βιογραφι-
κά στο e-mail: deliver.angels@gmail.com, τηλ: 
2311 243002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εσωτερική Γηροκόμος για ελαφριές 
δουλειές του σπιτιού για παππού με Πάρκινσον 
και άνοια. Εμπειρία απαραίτητη, στο σπίτι διαμένει 
και η σύζυγος του κυρίου. Απαιτείται να είναι 
υπομονετική-ευχάριστη προσωπικότητα-καθώς 
και ζωόφιλη. Ένα ρεπό την εβδομάδα-δυνατό-
τητα να συνοδεύει το ζεύγος στο εξοχικό του. 
E-mail: a_vou@yahoo.com, τηλ: 6974 310028.

ΚΡΕΠΕΡΙ γνωστή στην πλατεία της Νέας Σμύρ-
νης ζητά Διανομέα. Τηλ: 210 9330445, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery με δικό του μηχανάκι, από 
cafe στην Καλογρέζα. Πρωινό ή απογευματινό 
ωράριο. Τηλ: 210 2713392.

ΤΑΒΕΡΝΑ στη Νέα Φιλαδέλφεια ζητά άτομο για 
κουζίνα και λάντζα. Τηλ: 210 2533870.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να αναλάβει την καθαριότητα 
σε μεγάλο σπίτι για ζευγάρι στους Θρακομακε-
δόνες. Άμεση πρόσληψη. Παρέχεται 1 ρεπό την 
εβδομάδα, εσωτερική αυστηρά. στο Νομό Αττικής. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6936 079907.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery στους Αμπελόκηπους από 
καφετέρια, που να διαθέτει μηχανάκι. Τηλ: 6945 
287219.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για απασχόληση σε τράπεζα 
στα Γλυκά Νερά Αττικής. Παρέχονται: νόμιμος 
μισθός με επιδόματα. Ωράριο: 14:30-15:30. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα κατά προτίμηση φοιτητές, 
εμφανίσιμα, ευγενικά με ικανότητα λόγου, για 
διανομή εφημερίδας free press μία φορά την 
εβδομάδα, μέχρι 6 Αυγούστου. Δυνατότητα συνέ-
χισης, όχι πωλήσεις. E-mail: work.publication@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security Officers για εργασία στην 
Αττική σε εταιρία security. Απαραίτητη η άδεια 
security, προϋπηρεσία και δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 
6987 851764.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Πευκοχώρο Χαλκιδικής ζητά 
για άμεση πρόσληψη Υπάλληλο για λινοθήκη - 
πλυντήρια. Παρέχονται: ικανοποιητικός μισθός, 
διαμονή και σίτιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hatrium@otenet.gr, τηλ: 2374 062000, fax: 
2374 063501.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ανάπηρου στα 
Βλυζιανά Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος διαμένει 
με τους γονείς του. Πενθήμερη εργασία με ρεπό 
το Σαββατοκύριακο. Τηλ: 6943 543098.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security, να εργασθούν ως Security 
Officers στην Πάτρα σε εταιρία security. Απαραί-
τητη η άδεια security, προϋπηρεσία και δίπλωμα 
ΙΧ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security από την Falcon Security 
G.S, με άδεια security, για μόνιμη εργασία. Τηλ: 
23410 70647, 23410 91757, κα Ιωαννίδου.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ζητά για 
άμεση πρόσληψη 2 άτομα για λάντζα. Παρέχονται: 
ικανοποιητικός μισθός, διαμονή και στέγαση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hatrium@otenet.gr, 
τηλ: 6946 565517, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη παιδιών σε οικογένεια, 
επικοινωνιακή, χαρούμενη, μη καπνίστρια. Απα-
ραίτητη η δυνατότητα ταξιδίων στο Εξωτερικό. 
Τηλ: 210 6846861, 210 6846888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Ισπανόφωνη ως 
εσωτερική. Τηλ: 6944 344953.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πλασιέ ειδικευμένος στα τουριστικά 
είδη για τη διάθεση πρωτότυπης έκδοσης σε κα-
τάστημα τουριστικών ειδών. Τηλ: 210 9227402, 
210 9214820, ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00, 
ώρες επικοινωνίας εργάσιμες.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς με δικό τους μηχανάκι, 
για νέο ψητοπωλείο στον Άλιμο, λεωφόρος 
Καλαμακίου. Τηλ: 210 9883014, 6980 774857.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας, από ψητοπωλείο στον 
Άγιο Ελευθέριο. Τηλ: 210 2016020.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας από μαγειρείο στη Γλυφάδα. 
Ωράριο: 12:00-16:00. Τηλ: 210 8985996, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Delivery, με δικό του μη-
χανάκι στο Αιγάλεω. Τηλ: 210 5980506, ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα πεπειραμένη με γνώσεις 
κουζίνας, από μεζεδοπωλείο στο Μπουρνάζι. 
Θα προτιμηθεί κάτοικος Περιστερίου. Τηλ: 210 
5764836.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα από ψητοπωλείο στου 
Ζωγράφου με εμπειρία για εργασία 3 ώρες το 
πρωί και τρεις το βράδυ. Τηλ: 6970 800770.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα για βραδινή απασχόληση σε 
ψητοπωλείο στο Παγκράτι. Τηλ: 210 7011506.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα νέα, για λάντζα εστιατορίου 
και άμεση πρόσληψη. Παρέχονται: καλές αποδοχές 
συν ένσημα. Τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 24ωρη φροντίδα ηλικιωμένης 
με προβλήματα υγείας στη Σιάτιστα Κοζάνης. 
Τηλ: 6948 893071, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να πλένει με προϋπηρεσία, 
σε πρατήριο υγρών καυσίμων. Τηλ: 210 4811720, 
6944 304461.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να μιλά καλά Ελληνικά και 
Αγγλικά, χωρίς υποχρεώσεις για καθαριότητα 
οικίας, σιδέρωμα και φροντίδα αυτοεξυπηρε-
τούμενου συνταξιούχου ως εσωτερική. Περιοχή 
Αμπελόκηποι. Τηλ: 6938 128478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για γνωστή αλυσίδα 
γυμναστηρίων στο Γουδί. Τηλ: 6936 030188, 
ώρες επικοινωνίας: 12:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για καθαρισμό κτιρίων από 
Δευτέρα - Παρασκευή απόγευμα στην περιοχή 
Πειραιώς πλησίον ΕΛΑΙΣ. Τηλ: 211 1830093, 
6937 118144.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καθαριότητα σε ενοικιαζόμενα 
δωμάτια στο Πόρτο Χέλι για 6μηνη απασχόληση. 
Τηλ: 6942 866491.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά Καθαρίστριες για ημιαπασχόληση 
στην περιοχή Αγία Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Βιογραφικά δεκτά 
με φωτογραφία στο e-mail: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ζητά 
Φύλακες με άδεια security και δίπλωμα οδή-
γησης για το νομό Αττικής. Fax: 210 6711056, 
τηλ: 210 6713063.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες από εταιρία security, με 
άδεια εργασίας στη Μεταμόρφωση. Τηλ: 210 
9631444.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εργοστάσιο ζαχαρο-
πλαστικής και αρτοποιίας, για πενθήμερη 8ωρη 
εργασία, με βιβλιάριο υγείας, κάρτα ανεργίας, 
προϋπηρεσία απαραίτητα. Τηλ: 6985 629953.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel Ιατρικά που ασχολείται με την 
κατασκευή ορθοτικών-προθετικών κατασκευών 
ζητά Διανομέα για το εργαστήριο με προϋπηρεσία 
επιθυμητή και διανομή, με δικό του μεταφορικό 
μέσον, κατά προτίμηση μηχανάκι. E-mail: info@
manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Παιδαγωγός για φύλαξη κοριτσιού 
ΣΤ’ Δημοτικού. Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία 
σε αντίστοιχη τάξη, Τρίτη ωράριο: 17:00-20:00, 
Παρασκευή ωράριο: 15:30-20:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: abraham.dervis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική για φροντίδα 
ηλικιωμένης (όχι κατάκοιτης), με 2 ρεπό το μήνα. 
Παρέχεται: χώρος διαμονής σε ξεχωριστό δω-
μάτιο. Τηλ: 6940 888228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να μιλάει Ελληνικά και 
Αγγλικά ως Εσωτερική Οικιακή Βοηθός για οικία 
στη Μύκονο. Παρέχεται: πολύ καλός μισθός. Τηλ: 
6936 712672.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός στον Πειραιά. Απα-
ραίτητα προσόντα: καθαρή και ευπρεπισμένη 
εμφάνιση, για μόνιμη εργασία. Τηλ: 6980 093947.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για φύλαξη κυρίας 
ηλικιωμένης ως Εσωτερική (και σε νοσοκομείο), 
με συστάσεις. Τηλ: 6944 692865.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένου κυ-
ρίου στην Ιεράπετρα Κρήτης. Τηλ: 6949 747873.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική, με λίγες γνώ-
σεις νοσηλευτικής, για Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή, για άτομο με κινητικό πρόβλημα και 
λίγες οικιακές εργασίες, χωρίς μαγείρεμα. Τηλ: 
6909 093908.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες από εταιρία ανακύκλωσης 
στη Σίνδο για χειρωνακτική διαλογή για πλή-
ρης απασχόληση. Παρέχονται: μισθός-ασφάλεια. 
Προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα θεωρείται 
απαραίτητη, και κατά προτίμηση από Δυτικές συ-
νοικίες. E-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: ΕΡΓ.06.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητεί Λαντζιέρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr, fax: 22840 42649.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σεμινάριο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Ανοιχτό Λογισμικό  
στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία» - Παν. Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει νέο κύκλο στο σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «Ηλεκτρο-
νικές Υπηρεσίες – Ανοιχτό Λογισμικό στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία». Θα πραγματοποιηθούν 
συνολικά 6 διαλέξεις, τις οποίες οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν online.
Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, και σε αποφοίτους Πολυτεχνικών τμημάτων, Τμημάτων Πληροφορικής, και Τμημά-
των με αντικείμενο το μάνατζμεντ, τη ναυτιλία και τα εφαρμοσμένα οικονομικά, ελληνικών 
και ξένων Πανεπιστημίων.
Χρήσιμες ημερομηνίες: Η ημερομηνία έναρξης είναι την Πέμπτη 9/7/2015 και ημερομηνία 
ολοκλήρωσης την Παρασκευή 17/7/2015.
Διδάσκοντες: Π. Καβάσαλης, Κ. Πάνου, Α. Πάλλης, Μ. Λεκάκου, Ε Στεφανιδάκη, Β. Αθα-
νασοπούλου, Ι. Δάγκινης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 6/7/2015
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: https://ma.ellak.gr/

Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Υποτροφίες 2015  
από το Κληροδότημα «Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» 
Το Κληροδότημα «Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη» προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε υποτρο-
φιών σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας με καταγωγή από την Πελοπόννησο για 
το ακαδ. έτος 2014-2015 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχί-
ου, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο 
εσωτερικό, σε Πανεπιστήμια της χώρας, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. 
Τριανταφυλλίδη», προτιμώμενων σε κάθε περίπτωση των πτυχιούχων των Γεωπονικών και 
Κτηνιατρικών Σχολών. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι των παραπάνω 
Σχολών (Γεωπονικών και Κτηνιατρικών) προηγούνται των υπολοίπων υποψηφίων στον αξι-
ολογικό πίνακα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται 
και ακολουθούν οι πτυχιούχοι των άλλων Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας. Κριτήριο 
Επιλογής: Κριτήριο επιλογής μεταξύ των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός του Πτυχίου, κατά 
φθίνουσα σειρά από το «Άριστα» έως το «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά), με την προϋπόθεση 
ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών 
Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Ποσό Υποτροφίας: 
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε τριακόσια πενήντα ευρώ το μήνα και καταβάλλεται 
για διάστημα μέχρι ένα έτος. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακα-
δημαϊκού έτους 2014-2015 ή από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του δικαιούχου 
εντός του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Υποβολή Αιτήσεων έως 23 Σεπτεμβρίου 2015. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/.

30 υποτροφίες του προγράμματος “ΣτART-  
Youth Culture Initiatives in Greece”
Εκ μέρους του ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση 
Ανοιχτής Πρόκλησης για 30 υποτροφίες του προγράμματος “ΣτART– Youth Culture Initiatives 
in Greece”.
Απευθύνεται σε νέες και νέους απόφοιτους πανεπιστημίου που επιθυμούν να δραστηριοποιη-
θούν στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και να καταρτιστούν σε δεξιότητες 
management στον πολιτισμό μέσω συνεργασίας με πολιτιστικά κέντρα στη Γερμανία.
Το ΣτARTείναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Bosch (RobertBoschStiftung) που διεξάγεται 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (Goethe-InstitutThessaloniki) και το 
Γερμανικό Δίκτυο Κοινοτικών Πολιτιστικών Κέντρων (BundesvereinigungSoziokulturellerZ
entrene.V.).
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουλίου

Για περισσότερες πληροφορίες:
Sotiris Stampoulis - Phone 2310 889613
Sotiris.Stampoulis.extern@thessaloniki.goethe.org

Maria - Louiza Laopodi -2310 889587
Maria-Louiza.Laopodi@thessaloniki.goethe.org

Ανταλλαγή καλών πρακτικών για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών & γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων
Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), διοργανώνει στην Κόρινθο Σεμινάριο/Εργαστήριο με θέμα: 
«Ανταλλαγή καλών Πρακτικών για την Προώθηση της Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 
στα Κέντρα Λήψης Οικονομικών Αποφάσεων».

Στο πλαίσιο του έργου «Θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών για την προώθησή τους στα κέντρα 
λήψης οικονομικών αποφάσεων» του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRESS. Η διάρκεια του 
σεμιναρίου είναι 6 διδακτικές ώρες. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε γυναίκες και άνδρες επιχειρηματίες και 
στελέχη επιχειρήσεων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, του τουριστικού και 
τραπεζικού κλάδου, σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), καθώς και σε στελέχη εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων, δημόσιων 
υπηρεσιών και Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα θεματικά αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του είναι:
 Ηγεσία/Διοίκηση, Ισορροπία Προσωπικής και Επαγγελματικής Ζωής, Κινητοποίηση – Επικοινω-
νία - Συναισθήματα στην Εργασία 

Βασικός στόχος είναι η παρουσίαση και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών που σχετίζο-
νται με το φύλο και εφαρμόζονται ήδη σε ελληνικές ή/και ξένες εταιρείες, λαμβάνοντας υπ’όψιν 
τόσο στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αποτελέσματα ερευνών μεγάλων εταιρειών, 
τα οποία καταδεικνύουν ότι η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης 
οικονομικών αποφάσεων και η διεύρυνση της εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο δημιουργικού και καινοτομικού/καινοτόμου εργασιακού 
περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την απόδοση των επιχειρήσεων, ενισχύοντας, παράλληλα, την 
ανταγωνιστικότητά τους. 

Εν τούτοις, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών αποφάσεων, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό.

Το σεμινάριο έχει διαδραστικό χαρακτήρα εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας τη βιωματική συμμετοχή 
των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Για το λόγο αυτό, η ενεργή συμμετοχή αποτελεί βασική 
προϋπόθεση της επιτυχίας του σεμιναρίου. Απαιτείται δήλωση συμμετοχής έως το Σάββατο 04 
Ιουλίου 2015/Ώρα: 11.00-17.00.
Παρέχονται βεβαιώσεις παρακολούθησης 

Πληροφορίες: profiri@imegsevee.gr ή στο τηλέφωνο:210 8846852 -328.
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Καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά  
στη δημοτική πινακοθήκη Θεσσαλονίκης  
Ένα εικαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 
ετών, πρόκειται να υλοποιηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στην Casa Bianca, 
από τις 22 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2015. 
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 2ωρη καθημερινή δραστηριότητα, με δράσεις εικαστικών, 
κατασκευών και θεατρικού παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 
ημερήσιες δραστηριότητες, στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της Casa Bianca, που θα 
αφορούν στην εξοικείωση με τη Δημοτική Πινακοθήκη, το κτήριο, την ιστορία του, καθώς 
και με έργα από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. 
Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική εξοικείωση των παιδιών με την Πινακοθήκη 
τόσο από άποψη χώρου όσο και από την άποψη του ρόλου και της λειτουργίας της (συλλογές, 
εκθέσεις), η γνωριμία και η ανάγνωση οπτικών πληροφοριών στο χώρο και στα εκθέματα 
(μορφή, υλικά, τεχνικές), η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων μέσα από ασκήσεις 
και βιωματική συμμετοχή, η ενθάρρυνση για πειραματισμό και πρωτοτυπία και η ανάπτυξη 
μιας μόνιμης συναισθηματικής σχέσης των παιδιών με το μουσειακό χώρο, ως έναν χώρο 
φιλικό και ελκυστικό.
Χρονική διάρκεια προγράμματος: 22 Ιουνίου - 17 Ιουλίου 2015, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του προγράμματος και των έργων των παιδιών στο κοινό.
Ωράριο προγράμματος: 10:30 - 12:30
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν τα παιδιά που μόλις τελείωσαν την Α΄ Δη-
μοτικού (έτος γέννησης 2009) μέχρι και τα παιδιά που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο (έτος 
γέννησης 2003).
Αριθμός συμμετεχόντων 15 - 20 παιδιά. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πρόγραμμα: 
• 1η εβδομάδα (22/6 - 26/6)
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη ζωγραφική, τα χρώματα, τη γραμμή και τον όγκο μέσα από έργα 
της Δημοτικής Πινακοθήκης
• 2η εβδομάδα (29/6 - 3/7)
«Ανακαλύπτω την πόλη μου» - Τα παιδιά ανακαλύπτουν την πόλη της Θεσσαλονίκης μέσα 
από έργα της συλλογής
• 3η εβδομάδα (6/7 - 10/7)
«Επιλέγω το δικό μου ζωγράφο» - Τα παιδιά επιλέγουν ένα ζωγράφο της αρεσκείας τους και 
αναφέρονται στο έργο του με ποικίλους τρόπους
• 4η εβδομάδα (13/7 - 17/7)
«Η Casa Bianca, το φανταστικό μου σπίτι» - Γνωριμία των παιδιών με το χώρο και την ιστορία 
του. Αποτύπωσή του μέσα από τα δικά τους μάτια.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: Casa Bianca, Βασ. Όλγας 180 και Θεμ. Σοφούλη 
Τηλέφωνο: 2310 425531, 2313 318534, Υπεύθυνη: Θάλεια-Μαρία Αλεξάκη, Μουσειολόγος
Ηλεκτρονική διεύθυνση: pinakothiki@thessaloniki.gr

Δωρεάν Μεταπτυχιακά 2015 του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και 
λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατευθύνσεις:
1. Φαρμακοχημεία, ανάπτυξη φαρμακευτικών ενώσεων
2. Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του ποιοτικού 
ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρμακευ-
τική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική άποψη
3. Φαρμακολογία και Θεραπευτικά
4. Φαρμακογνωσία – Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα

Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2015.
Πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://www.
pharm.auth.gr

ENVIRA2015: Environmental Radioactivity International Conference
Διεθνές Συνέδριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος το οποίο τελείται υπό την Αιγίδα του Τμή-
ματος Φυσικής, ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), την 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και την Διεθνή Ένωση Ραδιoοικολογίας (IUR).
Θα παρουσιαστούν οι πλέον πρόσφατες ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και οι νέες προ-
κλήσεις και τεχνολογίες στον τομέα της Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος – Ραδιοοικολογίας.
Συμμετέχουν επιστήμονες από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου θα παρουσιαστούν προσκεκλημένες ομιλίες από κορυφαίους ειδικούς ενώ θα 
διοργανωθούν και μια σειρά από κοινωνικές εκδηλώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του συμποσίου: 
www.envira2015.gr καθώς και από τα μέλη της οργανωτικής Επιτροπής.
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ΑΤΤΙκή

30 Ιουνίου
Με μία συναυλία θα ολοκληρωθεί εορταστικά την Τρίτη 30 
Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην Αίθουσα Συναυλιών Φίλιππος 
Νάκας (Ιπποκράτους 41, Αθήνα) το φετινό, τρίτο κατά σειρά 
Εργαστήριο Χάλκινων Πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας 
Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-15, οι συμ-
μετέχοντες των εργαστηρίων είχαν την ευκαιρία να συνερ-
γασθούν δημιουργικά με τους έμπειρους και καταξιωμένους 
μουσικούς των Χάλκινων Πνευστών της Κ.Ο.Α., να διδαχθούν 
από μέλη του Συνόλου "METALLON" και να απολαύσουν για 
μία ακόμα χρονιά τη χαρά της μουσικής μέσα από την ομα-
δική εργασία και τη γνωριμία με το ορχηστρικό ρεπερτόριο.
Τοποθεσία: Ωδείο Φίλιππος Νάκας, Ιπποκράτους 41. 
Ώρα: 21:00

1 Ιουλίου
Το Athens Open Air Film Festival (Φεστιβάλ Θερινού Κινη-
ματογράφου της Αθήνας) πραγματοποιείται για 5η συνεχό-
μενη χρονιά, με πάνω από 20 επιλεγμένες προβολές στις 
ομορφότερες γειτονιές της Αθήνας, δίνοντας στην πόλη την 
κινηματογραφική λάμψη που της αξίζει. Οι προβολές του Φε-
στιβάλ επεκτείνονται για πρώτη φορά και στο Αρχαίο Θέατρο 
Κολωνού, το Μουσείο Μπενάκη και στο Τρένο στο Ρουφ, 
ενώ ειδικά για την πρεμιέρα του Φεστιβάλ ανοίγει ένας από 
τους συγκλονιστικότερους αρχαιολογικούς χώρους, ο Ναός 
του Ολυμπίου Διός.
Το Leave Her to Heaven ή Ας Την Κρίνει ο Θεός. Είναι μια ταινία 
με την Gene Tierney (1920-1991). η Gene Tierney στο ρόλο 
ενός κακομαθημένου πλουσιοκόριτσου με βαθειά ψυχολο-
γικά προβλήματα που θα βγουν στην επιφάνεια πολύ αργά. 
Θα ερωτευτεί και θα παντρευτεί έναν συγγραφέα, αλλά με 
την αρρωστημένη ζήλεια της θα κάνει τη ζωή δύσκολη σ'αυ-
τόν και την οικογένειά της, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που θα 
οδηγηθεί σε ακραίες και εγκληματικές ενέργειες.
Τοποθεσία: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Ώρα: 21:00

2 Ιουλίου
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού ο Γιάννης 
και Κώστας Παυλόπουλος, ο Θοδωρής Τασούλας, ο Κώστας 
Παπαπροκοπίου, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο Γιάννης Γευ-
γελής και ο Βασίλης Γραμματικός μας προσκαλούν σε ένα 
παραδοσιακό μουσικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.
Τοποθεσία: Κηποθέατρο Παπάγου, Άλσος Παπάγου, οδός 
Κορυτσάς. Ώρα: 21:00

3 Ιουλίου 
Το Hellenic American College 
(HAEC) και το CowboyTV δι-
οργανώνουν για τρίτη συνε-
χόμενη χρονιά στις 3, 4 & 5 
Ιουλίου 2015 στην Αθήνα 
(Μασσαλίας 22, Κολωνάκι) το GameAthlon. Και φέτος, τους 
χώρους του Hellenic American College θα κατακλύσουν φί-
λοι του gaming –περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες κάθε 
χρόνο- για να γιορτάσουν την αγαπημένη τους ασχολία σε 

τουρνουά, κονσόλες και PC, να διαγωνιστούν, να γνωρίσουν 
νέους τίτλους κ.ά.
Τοποθεσία: Hellenic American College, Μασσαλίας 22, Κο-
λωνάκι. Ώρα: 12:00-22:00

4 Ιουλίου
Ένα έργο του Κώστα Σωτηρίου, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεο-
δωρόπουλου. Η Σταματία γεννημένη στην Αθήνα τη δεκαετία 
του ’30, διαπαιδαγωγημένη με τα χρηστά ήθη της εποχής, ζει 
στην αυλή του σπιτιού της, αδυνατώντας να παρακολουθήσει 
και κυρίως να αποδεχτεί τη ζωή που προχωράει δίπλα της, 
άλλοτε τραγική κι άλλοτε κωμική φιγούρα, προσκολλημένη σε 
αυτό που η ίδια θεωρεί εθνικά, ηθικά και θρησκευτικά σωστό.
Ερμηνεία: Ελένη Ουζουνίδου. Σκηνικά - Κοστούμια: Μαγδαληνή 
Αυγερινού. Μουσική επιμέλεια: Νέστορας Κοψιδάς. Σχεδια-
σμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης.
Τοποθεσία: Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής, Μουσείο Αλ. Κο-
ντόπουλου, Αλέκου Κοντόπουλου 13. Ώρα: 21:00

5 Ιουλίου
Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας 2015 ανεβαίνει 
το αφηγηματικό ποίημα του Β. Κορνάρου "Ερωτόκριτος" 
μεταφέρουν στη σκηνή οι "Ονειροβάτες" σε διασκευή κει-
μένου - σκηνοθεσία Δήμητρας Χ. Χριστοδούλου, μουσική 
Ισίδωρου Πάτερου, σκηνικά Δημήτρη Μανωλέλλη και κου-
στούμια Μαρίας Τσονάκα. 
Τοποθεσία: Θέατρο Πέτρας. Ώρα: 21:30

6 Ιουλίου
Η δωρεάν μουσική βραδιά που διοργανώνει για το νεανικό 
κοινό το What’S Up της Cosmote επιστρέφει με κεφάτη και 
καλοκαιρινή διάθεση. Το πάρτυ αναλαμβάνουν να στήσουν η 
Μαρίζα Ρίζου, οι Gadjo Dilo, οι Penny and the Swingin’ Cats, 
Vanilla Swing και οι Jaguar Bombs, που θα ξεσηκώσουν το 
κοινό με τα δροσερά τραγούδια τους και θα προκαλέσουν 
ασταμάτητο χορό.
Τοποθεσία: Τεχνόπολις, Γκάζι - Βοτανικός – Κεραμεικός, Πει-
ραιώς 100. Ώρα: 21:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙκή

30 Ιουνίου
Για δεύτερη χρονιά η παράσταση του ΚΘΒΕ 
"Στις Παιδικές Ψυχές στα Πάρκα" ανανεωμέ-
νη και εμπλουτισμένη με νέα τραγούδια, θα 
προσφέρει για δεύτερη συνεχή χρονιά στους 
λιλιπούτειους θεατές του, που συχνάζουν στα 
πάρκα και στις πλατείες της Θεσσαλονίκης, 
δωρεάν ψυχαγωγία. Η μαγική βαλίτσα, που 
με τα παιδικά τραγούδια της διασκέδασε μι-
κρούς και μεγάλους το καλοκαίρι του 2014, 
ξαναβγαίνει στους δρόμους της πόλης, όμως 
άδεια αυτή τη φορά. Δύο μικροί φίλοι, που 
περνούν το καλοκαίρι τους σκαρώνοντας τα-
ξίδια με τη φαντασία τους, προσπαθούν να 
βρουν το μάγο που θα μπορέσει να τους τη 
γεμίσει και πάλι με όμορφες αναμνήσεις και 
με μαγικά τραγούδια. Ποιος, όμως, φτιάχνει 
αυτά τα τραγούδια και πώς; Υπάρχει ο μάγος 
που ψάχνουν και θα καταφέρουν άραγε να 
τον βρουν;
Τοποθεσία: Πάρκο Εποχών, Νέα Παραλία. 
Ώρα: 19:30

1 Ιουλίου
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
συμμετέχει στην 5η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέ- 
χνης Θεσσαλονίκης υπό το γενικό τίτλο «Πα-
λιές Διασταυρώσεις - Make it New», η οποία 
αποτελεί την τελευταία διοργάνωση του τρι-
μερούς σπονδυλωτού προγράμματος που 
ξεκίνησε το 2011 με βασικό θεματικό άξονα 
τη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο της φετινής Μπιενά-
λε, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
προσκάλεσε τον Κωνσταντίνο Ξενάκη, έναν 
δημιουργό που αντλεί φιλοσοφικές ιδέες και 
συμβολικά σχήματα από τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό, διοργανώνοντας την έκθεση «HEL(L)
AS! Παντού!». Ο Κωνσταντίνος Ξενάκης είναι 

ένας πολίτης του κόσμου λόγω του βίου, της 
παιδείας και των αναφορών στα έργα του. 
Αιγυπτιώτης Έλληνας, μαθήτευσε στην τέχνη 
στο Παρίσι, δίδαξε στο Βερολίνο, εξέθεσε σε 
όλο τον κόσμο και ποτέ δεν υπέκυψε στη δε-
σμευτική γοητεία ενός τόπου ή ενός στυλ. (Παρ)
ακολουθώντας τη μέχρι σήμερα καλλιτεχνική 
διαδρομή του, διαφαίνεται ο ιδιαίτερος τρόπος 
του να σχολιάζει εικαστικά την τρέχουσα κοι-
νωνική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας τις 
έννοιες της σημειωτικής και την προβληματική 
του δομισμού και του μεταδομισμού.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλο-
νίκης, Μ. Ανδρόνικου 6. Ώρα: 09:00 με 16:00

2 Ιουλίου
To In Art Σινεμά πραγματοποιείται για πρώ-
τη χρονιά με 24 προβολές, 3 κλασικών αρι-
στουργημάτων του ιταλικού κινηματογράφου, 
στις γειτονιές των 8 κοινοτήτων του Δήμου 
Θερμαϊκού, δίνοντας στην πόλη την κινημα-
τογραφική λάμψη που της αξίζει. Παιδικές 
δράσεις, κλασικά αριστουργήματα της 7ης 
τέχνης στο In art Σινεμά των κοινοτήτων του 
Δήμου Θερμαϊκού.
Τοποθεσία: Αγγελοχώρι. Ώρα: 18:30

3 Ιουλίου
Ένα εικαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 
ετών, πρόκειται να υλοποιηθεί στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, στην Casa Bianca, 
από τις 22 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2015. 
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 2ωρη καθη-
μερινή δραστηριότητα, με δράσεις εικαστικών, 
κατασκευών και θεατρικού παιχνιδιού. Πιο 
συγκεκριμένα, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε 
ημερήσιες δραστηριότητες, στον εσωτερικό 
και εξωτερικό χώρο της Casa Bianca, που θα 
αφορούν στην εξοικείωση με τη Δημοτική Πι-

νακοθήκη, το κτήριο, την ιστορία του, καθώς 
και με έργα από τη συλλογή της Δημοτικής 
Πινακοθήκης. Δυνατότητα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα έχουν τα παιδιά που μόλις τελεί-
ωσαν την Α΄ Δημοτικού (έτος γέννησης 2009) 
μέχρι και τα παιδιά που τελείωσαν το Δημοτικό 
Σχολείο (έτος γέννησης 2003). Αριθμός συμ-
μετεχόντων 15-20 παιδιά. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.
Τοποθεσία: Casa Bianca, Βασ. Όλγας 180 & 
Θεμ. Σοφούλη. Ώρα: 10:30-12:30

4 Ιουλίου
Πρώην στρατόπεδο Κόδρα. Ένας χώρος ιδι-
αίτερα φορτισμένος από το παρελθόν του και 
με ένα μάλλον ασαφές μέλλον, αποκτά κάθε 
χρόνο πνοή, γεμίζει με ζωή και ενέργεια και 
μετατρέπεται σε χώρο δημιουργικότητας και 
ελεύθερης έκφρασης φιλοξενώντας το φεστι-
βάλ σύγχρονης τέχνης του Πεδίου Δράσης 
Κόδρα. Για άλλη μια χρονιά λοιπόν το Πεδίο 
Δράσης Κόδρα με τίτλο "Error (Σφάλμα)" θα 
παρουσιάσει και θα φιλοξενήσει τα έργα καταξι-
ωμένων, νέων αλλά και πρωτοεμφανιζόμενων 
καλλιτεχνών στις εγκαταστάσεις του πρώην 
στρατοπέδου Κόδρα, με τα εγκαίνια να είναι 
αρκετά νωρίτερα φέτος (ημερομηνία έναρξης 
των εκδηλώσεων στις 22 Ιουνίου 2015). 
Τοποθεσία: Πρώην στρατόπεδο Κόδρα, Κα-
λαμαριά, Νικολάου Πλαστήρα. Ώρα: 18:00 
με 22:30

5 Ιουλίου
Έκθεση με θέμα τη διερεύνηση του φύλου 
και του ζητήματος του έμφυλου αυτοπροσ-
διορισμού. Στην έκθεση «Ταυτο-ετερό-τητα» 
εντάσσονται οι εξής δύο δράσεις: Α) «Ταυτο-
ετερό-τητα / But still in one piece» Έκθεση 
στο πλαίσιο ανοιχτής διεθνούς πρόσκλησης 
του Πεδίου Δράσης Κόδρα Συμμετέχοντες 

καλλιτέχνες: Κατερίνα Αθανασοπούλου (GR), 
Μαριλένα Αλιγιζάκη (GR), Αγγελική Αυγητίδου 
(GR), Chiara Bertin (IT), Εύα Βέη Γερομιχάλου 
(GR), Μαρίνα Γκενάντιεβα (GR), Fred Koenig 
(GR), George Petrou (CY), Trix Rosen (USA), 
Κέλλυ Σκουλαριώτη (GR), Manuel Vason (IT) 
Επιμέλεια:Δημήτρης Μιχάλαρος, Διευθυντής 
ΠΔΚ, Ανθή Αργυρίου - Παναγής Κουτσοκώστας 
Επιμελητές ΠΔΚ.
Συνεργαζόμενοι φορείς: Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Κέντρο Σύγχρονης Τέ-
χνης Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, 
Thessaloniki Pride, Πεδίο Δράσης Κόδρα-Δήμος 
Καλαμαριάς.
Τοποθεσία: Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1. Ώρα: 10:00 
με 18:00

6 Ιουλίου
Οι Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς συμμετέ-
χουν για 4ο συνεχές καλοκαίρι στην καλοκαιρινή 
εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 
με τίτλο «Εδώ δεν είναι βιβλιοθήκη…!».
Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, υπάλληλοι και χρή-
στες των βιβλιοθηκών καλούνται να ανακαλύ-
ψουν μέσα από δραστηριότητες, εκδηλώσεις 
και εργαστήρια τους ποικίλους ρόλους που 
μπορεί να έχει μία βιβλιοθήκη. Μπορεί να 
γίνει κρυψώνα θησαυρών… ή μια μηχανή του 
χρόνου… ή ένας χάρτης… ή ένα μουσείο… ή 
ένα καράβι… ή ένα εργαστήριο πειραμάτων… 
ή μια μεγάλη κουφάλα σ' ένα δέντρο…
Η εκστρατεία περιλαμβάνει 124 δράσεις και 
θα διαρκέσει από 18 Ιουνίου έως και 10 
Σεπτεμβρίου. Τα εργαστήρια που θα πραγ-
ματοποιηθούν διακρίνονται για την ποικιλία 
στην προσέγγιση των θεμάτων αλλά και για 
το βιωματικό τους χαρακτήρα.
Τοποθεσία: Παιδική Βιβλιοθήκη Συνοικισμού 
Καραμπουρνάκι, Κούσκουρα 32. Ώρα: 09:00 
με 21:00
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κοινωνικά - Δημοτικά φαρμακεία & ιατρεία σε Αττική & υπόλοιπη Ελλάδα
Αττική
➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Στουρνάρη και Κάνιγγος 33, Αθήνα. 
Τηλ.: 210 3802037,
e-mail: kifagr@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 3,  
Τηλ.: 210 5313351.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα. 
Τηλ.: 2104967757, fax: 2104944564,  
e-mail: perama_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22.  
Τηλ.: 210 7481422.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γαλατσίου
Τηλ.: 210 2222583, 210 2222011.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Σπάτων - Αρτέμιδος
Διεύθυνση: Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας.  
Tηλ.: 22940 45566, e-mail: dk_yp@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Διεύθυνση: Αφροδίτης 2 & Θησέως -  
Βουλιαγμένη. Tηλ.: 213 2019904

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαμίνας
Τηλ.: 210 4650212, 211 4110952 (Δευτέρα  
έως και Παρασκευή 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ.)

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Ιωνίας
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00, και  
κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 17:00-19:00.  
Τηλ: Α’ Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας: 210 2794950,  
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής: 210 2793916,  
210 2777198.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 7, 
Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα: 13.30-14.30,  
Τρίτη: 9.00-19.00, Τετάρτη: 9.30-15.00, Πέμπτη: 
9.00-11.00 και 13.00-20.00, Παρασκευή:  
19.30-21.00 και Σάββατο: 12.00-14.00. Κ.Ι.Φ.Α. 
Ν. Σμύρνης: Αμισού 67, Άνω Νέα Σμύρνη, 
τηλ.: 210 9316127, site: www.kifa-nsmirnis.gr, 
e-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com

➤ Κέντρο Οικογενειακής προστασίας  
Δήμου Ηρακλείου
Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Παπαιωάννου  
15-17, Α΄όροφος. Τηλ. επικοινωνίας:  
210 2835945 - fax: 210 2826924. 

➤ Δημοτικό Ιατρείο - Σταθμός Υγείας  
Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες - Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr.  
Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

➤ Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βριλησσίων
Πληροφορίες: Τηλ: 210 6135611 όλες 
τις εργάσιμες μέρες από τις 8.30 μέχρι τις 9.30  
το πρωί ή αφήνοντας μήνυμα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.\

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος),  
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031910 - 911

- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας:  
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 07:00
π.μ.- 17:00 μ.μ. & Τρίτη: 07:00 π.μ.- 19:00 μ.μ.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο  
Δήμου Αγίας Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ.: 210 67547700.

➤ Δημοτικά Ιατρεία Δήμου Αγίας Παρασκευής
Στην πόλη μας λειτουργούν δύο Δημοτικά 
Ιατρεία. Α΄Δημοτικό Ιατρείο: (Χίου & Σωτήρος 2, 
Τηλ. 210 6000998). Β΄Δημοτικό Ιατρείο:  
(Χειμάρρας 22, Τηλ. 210-6547700,  
e-mail: info@iatria-ap.gr)

➤ Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Λειτουργούμε καθημερινά από τις 9:30 π.μ.- 
20:30 μ.μ., σε χώρους που μας παραχώρησε  
η Δημοτική Αρχή του Κορυδαλλού στην οδό 
Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος,  
Πλατεία Μέμου, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 2104960790. E-mail: gramateia2013@
gmail.com, site: http://a-iatreio.blogspot.gr

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
Διεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141,  
Πετρούπολη, Τηλ.: 6976 644933

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα
Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν αφορά μόνο  
το Βύρωνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες  
των ανασφάλιστων συμπολιτών μας σε όλες  
τις όμορες περιοχές και τους δήμους όπως:  
Παγκράτι, Βύρωνα, Υμηττού, Δάφνης,  
Ν. Σμύρνης, Καισαριανής, Ζωγράφου,  
Χολαργού κ.ά, κάθε ανασφάλιστο πολίτη  
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.  
Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00,  
Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-18.30.  
Έδρα Κοινωνικού Φαρμακείου:  
Ελλησπόντου 12, Βύρωνας (απέναντι  
από το υποθηκοφυλάκιο) τηλ.: 210-7628209. 
E-mail: Egmont1937@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιουπόλεως
Το κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί καθημερινά 
09:00 - 17:00 στην Ιάσωνος & Καραμανλή 12 
για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων αλλά 
και την αποδοχή δωρεάς φαρμάκων.
Tηλ.: 210 9917855

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη  
(συστεγάζεται με τα Δημοτικά Ιατρεία Δημοτικής 
Ενότητας Παλλήνης). Τηλ: 210 6668888.

➤ Δημοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου  
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947  
και 210 9886950.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού  
(Μητροπολιτικό)
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη  
10:00-20:00, Παρασκευή 10:00-19:00 και 
Σάββατο 10:00-14:00. Τηλέφωνο Γραμματείας: 
210-9631-950, e-mail: mkiellinikou@gmail.com

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Αυλωνίτη, 
Διεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 11526,
Αθήνα, τηλ.: 210 3847374.

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Περιστερίου
Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
για κλείσιμο ραντεβού, είναι: πρωϊ Δευτέρα
- Παρασκευή 11:00 - 14:00 και απόγευμα  
Δευτέρα-Πέμπτη 18:00-20:00 στο τηλέφωνο:
210 5781618. E-mail: iatreioallperisteriou@
gmail.com. Διεύθυνση: Χρυσολωρά 1  
κ Αγ. Παύλου, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132. 

➤ Φαρμακείο - Ιατρείο Αλληλεγγύης  
στα Πατήσια
Ώρες λειτουργίας: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη: 
16.00-19.00 μ.μ. το απόγευμα και κάθε Πέμπτη: 
10.00-12.00 π.μ. το πρωί. τηλ: 210 2012013, 
e-mail: koinonikofarmakeio@gmail.com, 
k.farmakeio5@gmail.com

➤ Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι  
& Κοινωνική μέριμνα» Δήμου Αμαρουσίου
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή  
07:00-15:00. Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών
Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι 
Τ.Κ.15124. Τηλ.: 210 6105649 - 213 2031943 - 
213 2031926. Fax: 213 2031941.  
E-mail: bss@maroussi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο - Κ.Υ.Α.Δ.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 
Τηλ.: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δάφνης
Διεύθυνση: Αβέρωφ & Ελευθερίου Βενιζέλου 5. 
Τηλ.: 215 5508676.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
Διεύθυνση: Αγαμέμνονος 4 - Χολαργός,  
τηλ.: 210 6561610.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου
Διεύθυνση: Εθν. Αμύνης 60, Παπάγου,  
τηλ.: 210 6540900

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Κηφισιάς
Δημοτικό πολυιατρείο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ». 
Διεύθυνση: Μ.Αντύπα 3. Τηλ.210 8012632.
Δημοτικό πολυϊατρείο «ΔΡΥΜΠΕΤΕΙΟ».  
Διεύθυνση: Κ. Βαρναλη 58. Τηλ.: 210 6254189.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αμπελοκήπων
Διεύθυνση: Ελευθερίας 77, τηλέφωνα  
για ραντεβού: 2310 721721, 2310 726887.

➤ Δημοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Στεγάζεται επί της οδού Ανδρομάχης 100,  
Τ.Κ.: 17671 στην Καλλιθέα και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: 210 9532712.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Διονύσου
Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα -  
Άγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 6217830.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Πειραιά
Δ/νση: Αγχιάλου 104, τηλ.: 210 4202105,  
210 4206172, 210 4202290.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, τ.κ. 17124.  
Τηλ./fax: 210 9370333, e-mail: kpns@otenet.gr

➤ Δημοτικά Ιατρεία Ιλίου
1η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων: Διεύθυνση: 
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας)
Τηλέφωνα: 210 5010074, 210 5066344, φαξ: 
210 5066344, e-mail: agnik.iatria@ilion.gr.  
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και  
Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τη 13.00 μ.μ. έως τις 21.00 μ.μ.  
Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 3.00 μ.μ.  
ή από τη 13.00 μ.μ. έως τις 19.00 μ.μ. ανάλογα 
με τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες.
2η Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων:  
Διεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος,  
Τηλ.: 210 2624090, φαξ: 210 2624090, e-mail:  
agfan.iatria@ilion.gr. Ωράριο λειτουργίας: 
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  
από τις 8.30 π.μ. έως τις 15.00 μ.μ.  
Τρίτη από τις 8.30 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Γέρακα
1ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Φιλίππου  
& Αριστομένους, τηλ: 210 6612876.
2ο Δημοτικό Ιατρείο: Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 
& Βοιωτίας, τηλ.: 210 6611854.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Ανθούσας
Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, τηλ.: 210 6664489.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Φιλοθέης - Ψυχικού
Διεύθυνση: Τερτσέτη 51.  
Τηλέφωνο: 210 6744122.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 22, Νέα Παλάτια 
Ωρωπού. Τηλ.: 22950 31374.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Αγίου Στεφάνου
Το Δημοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από Δευτέρα 
- Παρασκευή πρωί 09:00-14:00 και απόγευμα 
17:00-20:00. Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 
10:00-12:00. Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 
6 και Ναπολέοντος Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου 

Η περίοδος της κρίσης που διανύουμε ανέδειξε με τον πλέον άσχημο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι τόσο 
δωρεάν όσο και καθολικό, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανέργους. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δημιουργήθηκαν μια σειρά από κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία και πολυιατρεία. Η ίδρυση κοινωνικών ιατρείων προκύπτει 
από την ανάγκη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και από την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη εθελοντών επαγγελματιών και άλλων συμπολιτών μας. Η 
προσπάθεια αυτή, στόχο έχει να ενημερώσει και να εξυπηρετήσει πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και χρήζουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία 
αυτών των κοινωνικών ιατρείων, είτε διαθέτουν φάρμακα στο χώρο τους είτε διασυνδέονται με κοινωνικά φαρμακεία.
Το Skywalker.gr βλέποντας το τεράστιο κενό που υπάρχει, συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και πολυιατρείων με εντελώς δωρεάν 
παροχές στα σημαντικά σημεία κάθε δήμου, όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.

ιατρικες υπηρεσιεσ
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Στεφάνου). Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνή-
στε στο 210 6217830 καθημερινά 09:00-12:00.

➤ Δημοτικό Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης
Διεύθυνση: Ρίμινι 10, τηλ.: 210 2852945,  
fax: 210 2852945.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3722001

➤ Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Τηλ.: 210 3213150, 210 3213850,  
e-mail: info@mdmgreece.gr

➤ ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα
Τηλ.: 210 8213704, e-mail: info@praksis.gr,  
site: http://www.praksis.gr

➤ ΜΚΟ Praksis 
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 5205200, e-mail: info@praksis.gr

➤ Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλεους, 
Αθήνα. Τηλ.: 210 5141935, 210 5141953 
Ιατρείο Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 
4B (στάση τραμ Αιγαίου)

➤ Φαρμακείο για άπορους και ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: 210 9755794, 210 9701496 

➤ Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72  
και Ερεχθείου, Άλιμος. Τηλ.: 210 9761454,  
210 9737021. Fax: 210 9761494 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά και Επιδαύρου, Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9602054

➤ Φαρμακοποιοί του Κόσμου World 
Pharmacists
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9623845, 210 8835411, 210 3816720

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2463543

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
47, Κορωπί. Τηλ.: 210 6623651

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής-πρώην 
1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, Παιανία
Τηλ.: 210 6643564

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Δημαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταμόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος, 
Ασπρόπυργος. Τηλ.: 213 2006523

Υπόλοιπη Ελλάδα
➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορδελιού 
Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων  
στον Εύοσμο. Λειτουργεί καθημερινά από  
τις 9.00 π.μ.-17.00 μ.μ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους Δικαιούχους  
εγγεγραμμένους δημότες. Οι εγγραφές  
των δικαιούχων ανασφάλιστων δημοτών  
γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 
του Δήμου, στην οδό Μαβίλη 6-8 με Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου), τηλ.: 2310 558505.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θερμαϊκού
Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός 
Λογοθέτου), τηλ. 23920 75930. E-mail: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com 
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή  
7:00-15:00. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας

Διεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών- 
Νέος Δρόμος. Τηλ.: 2610 439650, e-mail: 
kfpatras@gmail.com. Ανοικτό κάθε Δευτέρα  
και Τετάρτη 18:00-20:00 (το απόγευμα) και 
Σαββάτο 10:00-12:00 (το πρωί).

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου
Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως  
(Κ. Καρτάλη - Α. Γαζή). Τηλ.: 24210 28833. 
Ανοικτό κάθε Τετάρτη 17.00-20.00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Αισώπου 24 (Βαρδάρης).  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310520386.  
Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
Διεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310593285

➤ Κέντρο Εμβολιασμού για ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 509053

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Δημητρίου Σπυρίδη 12.  
Ανοικτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
11:00-12:00 το πρωί.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Κιλκίς  
«Αθανάσιος Τηλιακός»
Διεύθυνση: Σπάρτης 13. Τηλ.: 23410 25817 και 
23410 22114. Ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή. 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Χανίων.  
Ανοικτό κάθε Τρίτη & Πέμπτη 10.30-12.30  
και Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12.  
Τηλ.: 6937 346124 & 6948801600

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Πρέβεζας
Διεύθυνση: Χρ. Κοντού 29.  
Ανοικτό Δευτέρα - Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καρπενησίου
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  
να επικοινωνείτε με το τηλ. 22373 50024.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 619073
e-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Σανταρόζα και Παπανικολή.  
Τηλ.: 27210 93267. Πρόγραμμα λειτουργίας: 
κάθε Τετάρτη 14:15 μέχρι 15:15.

➤ Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ιωνίννων
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11  
Στο ΚΕΠΑΒΙ, Ιωάννινα. Τηλ.: 2651 304760

➤ Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 74113.

➤ Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς

Διεύθυνση: Αμισού & Παπανικόλα.  
Τηλ.: 2313 314500.

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λαμίας
Λειτουργεί σε δύο ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους στο κτίριο του Γ΄ΚΑΠΗ του Δήμου  
Λαμιέων (οδός Τυμφρηστού 58) από ώρα 14:30 
έως 17:00 καθημερινά. Τηλ.: 22310 22808.

➤ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου Λέσβου
Διεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος.
Τηλ.: 22510 43183

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγγύης Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Εντός Εργατικού  
Κέντρου. Τηλ.: 2521 777038

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Τηλ.: 22810 82220, 22810 82460
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα.  
Τηλ.: 22210 23253

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Χίου
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1. Τηλ.: 22713 50827. 
Ώρες λειτουργίας 08.00-13.30

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 85, 
Ρόδος - Τηλ.: 22410 36110

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Τηλ.: 2313 310800

➤ Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 και Φιλίππου
Τηλ.: 2310 241516 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Δήμου 
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ.: 2313 302800

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  
Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, Νεάπολη  
Συκεές. Τηλ.: 2310 514706

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου 
Παιoνίας
Καπετάν Γκόνου 57, Παιoνία. Τηλ.: 2343 350100

➤ Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 39000

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου Υγείας 
Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ.: 2373 350000

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αλληλεγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο

Τηλ.: 2813 008525, e-mail: info@koinoniaher.gr

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Παλιό Εργατικό Κέντρο 
Λασιθίου. Τηλ.: 28410 23392

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030 - Περιοχή: Δημοτική Αγορά

➤ Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένωσης  
Κυριών Δράμας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα
Τηλ. 25210 46062, 25210 58015 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 426,  
Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 88246, 25510 88249 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 83, Κόρινθος
Τηλ.: 2741 112 112, e-mail:  
kiakorinthou@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61009, 25088 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη 
Τηλ.: 2731 057220

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη και Αταλάντης, Τρίπολη
Κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στα τηλέφωνα 
2713 600418 και 2713 600417 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο  
Δήμου Καρδίτσας
Λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, με εθελοντές 
φαρμακοποιούς. Τηλ.: 24410 27275

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου 6, Τρίκαλα
Site: http://www.trikalacity.gr/

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, Φαρκαδόνα
Τηλ.: 24330 22570

➤ Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Περιοχή: Λέσβος 
Ιατρείο - φαρμακείο: 2251354820 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης: 2251021405 
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου: 2251028182

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος 
Τηλ.: 2273 353450 (πρωινές ώρες)

➤ Ιατρείο - Φαρμακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Τηλ.: 22513 54820

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας  
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα.
Τηλ.: 2465 021472

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ.: 2254 350481

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι
Τηλ.: 6947 124178 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λοκρών - 
Αταλάντη
Διεύθυνση: Νικολάου Αβραάμ 1, Αταλάντη
Τηλ.: 22330 81052 

➤ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 33582 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Ιεράς  
Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία 
Τηλ.: 22210 60404, 22210 60405, 22210 60406, 
22210 60407 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίμου 1, Ξάνθη 
Τηλ.: 2541084943, e-mail: kifxanthis@gmail.com



Η Skywalker Free Press θα είναι πάλι κοντά σας  
στις 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μπορείτε  
να ενημερώνεστε για τις νέες θέσεις εργασίας  
στο www.skywalker.gr 
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