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32 Σελίδες με επιλεγμένες ευκαιρίες καριέρας στον ιδιωτικό τομέα σε Ελλάδα και Εξωτερικό

158 θέσεις εργασίας για Λογιστές  σελ. 16-17, 22

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Μηχανοργάνωση,  
Προγραμματιστές

σελ. 6, 8

Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers

σελ. 10

Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων, 
Ιατροί, Νοσηλευτές,  
Εκπαίδευση

σελ. 12-13

Νομικοί, Θετικές Επιστήμες 
Τεχνίτες, Τεχνικοί, 
Μηχανικοί, Οδηγοί, 
Αποθηκάριοι, Διανομείς

σελ. 14

Εστίαση, Τουρισμός, 
Αισθητικοί

σελ. 18

Μικρές Αγγελίες Εργασίας
σελ. 20, 22, 24, 26, 28, 30-31

2.243
25.000 Αντίτυπα



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Η ΑΝΕΡΓΙΑ «ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ» 

Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας

Σας ενδιαφέρουν!

Είναι πλέον γνωστό σε όλους μας ότι οι δείκτες 
της επίσημης ανεργίας έχουν αυξηθεί δραμα-
τικά, χωρίς καν να συγκαταλέγεται σε αυτούς ο 
«σκοτεινός αριθμός» των ποσοστών εκείνων 
που καλύπτουν την ανεπίσημη ανεργία, αυτή 
δηλαδή που δε δηλώνεται.

Πολύ μελάνι έχει χυθεί και πολλές συζητήσεις 
έχουν διεξαχθεί, προκειμένου να προσεγγιστεί 
με αριθμούς, διαγράμματα και προβλέψεις η 
ανεργία. Εκτός όμως από τις πολύ σοβαρές 
οικονομικές συνέπειες, η μακροχρόνια ανεργία 
μπορεί να «βλάψει σοβαρά και την υγεία μας», 
καθώς οι επιπτώσεις της είναι πολλαπλές: 
ψυχικές /κοινωνικές /σωματικές και κυρίως 
παραγνωρισμένες.

Η εργασία είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
κοινωνικά αγαθά. Καθορίζει την ομαλή κοινωνική 
μας ενσωμάτωση, τη ψυχική μας ισορροπία 
και γενικά την ποιότητα της ζωής μας. Όταν 
αυτό το αγαθό μας αφαιρείται, βαλλόμαστε σε 
δύο επίπεδα:
• σε επίπεδο οικονομικής ασφάλειας και
• σε επίπεδο συναισθηματικής ασφάλειας

Συγκεκριμένα, οι ψυχολογικές / κοινωνι-
κές και σωματικές επιπτώσεις της ανεργίας 
μπορούν να συνοψιστούν στις εξής:
→ Συναισθήματα Ανικανότητας / Απογοήτευσης

Ο άνεργος έχει την αίσθηση ότι δεν είναι 
χρήσιμος, καθώς δεν μπορεί να προσφέρει 
στα άτομα της οικογένειάς του. Είναι αδύναμος, 
ανίκανος, μη παραγωγικός. Απομακρύνεται από 
τα δίκτυα της ζωής του, απομονώνεται, και 
απογοητεύεται.
→ Αίσθηση Ήττας-Αποτυχίας / Απαξίωσης 
Εαυτού / Χαμηλή Αυτοεκτίμηση

Την ανεργία είναι πιθανόν να τη βιώνει κανείς 
ως προσωπική ήττα-αποτυχία, με συναισθήματα 
χαμηλής αυτοεκτίμησης, ενώ μπορεί να κάνει 
σκέψεις, όπως: «Εγώ φταίω που δεν μπορώ 
να βρω δουλειά, είμαι ανίκανος, δεν τα κατα-
φέρνω πουθενά». Κατά συνέπεια, η εμπειρία 
της ανεργίας αποτελεί μια ιδιαίτερα οδυνηρή 
και ψυχοφθόρα διεργασία για τον άνεργο. 
Μια εμπειρία, που μπορεί να τον εγκλωβίσει 

σε «λογική» ενοχοποίησης του εαυτού του, 
θεωρώντας ότι για την ανεργία ευθύνεται ο 
ίδιος και η μη ικανότητά του να την ανατρέψει.
→ Συναίσθημα Θυμού / Συγκρουσιακές Σχέσεις

Ένα ακόμη επώδυνο συναίσθημα, το οποίο 
μπορεί να προκληθεί από την ανεργία, είναι 
αυτό του διάχυτου θυμού. Ο άνεργος μπορεί 
να νιώθει έντονη ευερεθιστότητα, εκνευρισμό, 
έλλειψη υπομονής, και θυμό, ο οποίος έχει 
κατεύθυνση, είτε προς τους άλλους, σε διαπρο-
σωπικό επίπεδο (οικογένεια, φίλοι, κοινωνικό 
περιβάλλον), είτε ακόμα να στρέφεται και προς 
τον ίδιο τον εαυτό του (με συμπεριφορές αυ-
τοκαταστροφικές).
→ Διαδικασία Διαχείρισης Πένθους 
Ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι το άτομο που χάνει ή δε βρίσκει δουλειά 
βιώνει μια απώλεια και διανύει μια περίοδο 
πένθους, αντίστοιχου με αυτού της απώλειας 
ενός οικείου και αγαπημένου του προσώπου. 
Θρηνεί, όχι μόνο για την απώλεια της εργασίας 
και της ασφάλειας που του παρείχε, αλλά και 
για ένα μεγάλο κομμάτι της εικόνας του εαυτού 
του. Επίσης, πενθεί για την απώλεια ελέγχου 
στη ζωή του, καθώς μαζί με τη δουλειά του, 
χάνει και την οικονομική του ανεξαρτησία και 

τη δυνατότητά του για αξιοπρεπή διαβίωση. 
Όπως σε οποιαδήποτε άλλη απώλεια, έτσι και 
στην απώλεια της εργασίας, το άτομο μπορεί 
να περάσει από διάφορα συναισθηματικά στά-
δια, προκειμένου να μπορέσει εν τέλει να τη 
διαχειριστεί.→ Έντονα Συναισθήματα Άγχους 
/ Φόβου

«Μέχρι πότε θα παρατείνεται η χρονική πε-
ρίοδος της ανεργίας μου;», «θα μπορέσω να τα 
καταφέρω μέχρι τότε;», «φοβάμαι για το μέλλον 
μου…». Αυτές θα μπορούσαν να είναι κάποιες 
ανησυχίες ενός ατόμου σε ανεργία. Μάλιστα, 
μερικές από αυτές μπορούν να έχουν και 
περαιτέρω προεκτάσεις, όπως την εμφάνιση 
αγχώδους διαταραχής, κρίσεων πανικού ή 
ακόμα και κατάθλιψης.
→ Σωματικές Ενοχλήσεις

Ο οργανισμός μας λειτουργεί σαν σύνολο. 
Συνεπώς, ως συνέπεια όλων των παραπάνω 
ψυχο-πιεστικών παραγόντων, είναι πιθανό 
ο άνεργος να έχει πονοκεφάλους, σωματική 
εξάντληση, αίσθηση κόπωσης, στομαχικές δια-
ταραχές, διαταραχές ύπνου και λήψης τροφής.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η ανερ-
γία μπορεί να οδηγήσει σε ψυχική, κοινωνική 
και σωματική δυσλειτουργία. Γίνεται ξεκάθαρα 
φανερό ότι υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ 
υγείας και ανεργίας, ακόμα και αν μερικές φο-
ρές τείνουμε να παραβλέπουμε τις συνέπειες 
της τελευταίας.

Τι μπορεί να γίνει;
Η ανεργία μας αφορά όλους, είτε άμεσα, 

είτε έμμεσα, είτε ως πραγματικότητα, είτε ως 
ενδεχόμενο. Και ακριβώς επειδή είναι ένα φαι-
νόμενο με πολλαπλές επιπτώσεις, χρειάζεται 
και η αντιμετώπισή του να είναι ανάλογη. Εκτός 
λοιπόν από την προσπάθεια του ανέργου για 
εύρεση εργασίας, χρειάζεται να ενδυναμωθεί και 
ψυχικά. Δικαιούται να ζητήσει εξειδικευμένη 
βοήθεια, έτσι ώστε να υποστηριχτεί συνολικά.

Αγγελική Κουρή
Συμβουλευτικής Ψυχολόγος, MSc

 Συνεργάτης του Κέντρου Ψυχολογικής και 
Κοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων

ΧΡΗΣΙΜΑi

➤  Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου 
Μάθησης στο Δήμο Κιλκίς. Δωρεάν 
συμμετοχή σας στα Εκπαιδευτικά  
Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας,  
για το Χειμερινό εξάμηνο εκπαίδευσης 
του έτους 2014-2015. Η υποβολή των 
αιτήσεων γίνεται στα γραφεία του ΚΔΒΜ 
απογευματινές ώρες και εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου. 
Τηρείται σειρά προτεραιότητας.  
Για πληροφορίες και εγγραφές  
απευθυνθείτε: Πηνελόπη Θ. Σιούρδα,  
τηλ. 23410 20041 απογευματινές ώρες, 
κιν. τηλ. 6975851511, Υπεύθυνη  
Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και  
Διασφάλισης Ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ. 
Δήμου Κιλκίς, Κωνσταντίνα Χαλβατζή 
κιν. τηλ. 6949079991, Υπεύθυνη  
Οργάνωσης του Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς 
και στο Δήμο Κιλκίς στο τηλέφωνο 
23413 52151 και 52100 κατά  
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

➤  Δωρεάν εξετάσεις ανασφάλιστων  
από το πρόγραμμα «Προσέχω  
το Διαβήτη μου». Δωρεάν εργαστηριακές 
εξετάσεις πλήρους αιματολογικού ελέγχου, 
με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη 
διάγνωση πιθανών επιπλοκών, συνεχίζουν  
να προσφέρονται σε ανασφάλιστους 
ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 
2, στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Προσέχω το Διαβήτη μου», που αποτελεί 
πρωτοβουλία του QualityNet Foundation, 
του Δικτύου Υπεύθυνων Οργανισμών 
και Ενεργών Πολιτών, με την ευγενική 
υποστήριξη της Novartis Hellas.  
Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς καλούνται 
να προσέλθουν στα ακόλουθα επιλεγμένα 
κοινωνικά ιατρεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη 
και Βόλο, όπου ενημερώνονται σχετικά  
και λαμβάνουν τις εξετάσεις τους  
από τους αρμόδιους γιατρούς.  
Για περισσότερες πληροφορίες,  
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερωθούν από τη ιστοσελίδα 
του QualityNet Foundation http://
www.qualitynet.gr/displayITM1.
asp?ITMID=69853&LANG=GR και της 
Novartis Hellas http://www.novartis.gr

➤  Αθήνα: Δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες από 
τη ΡΕΑ στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας. 
Μνημόνιο συνεργασίας συνήφθη μεταξύ 
της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής 
ΡΕΑ και του ΚΕΣΟ (Κέντρο Στήριξης 
Οικογένειας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών) για την 
παροχή δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών. 
Πιο συγκεκριμένα η Κλινική προσφέρει 
σε ετήσια βάση: Δέκα τοκετούς σε 
ανασφάλιστες και άπορες γυναίκες, 
Πενήντα πακέτα προγεννητικού ελέγχου 
κύησης, Πενήντα ψηφιακές μαστογραφίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 383 & Πεντέλης 17, 
Π. Φάληρο, Τηλ:210 9495000

➤  Δήμος Ηλιούπολης: Αναγνωστική Λέσχη 
για εφήβους στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ηλιούπολης. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ηλιούπολης, στην προσπάθεια της να 
προωθήσει τη φιλαναγνωσία στα παιδιά και 
τους εφήβους, προχωρεί στη δημιουργία 
Αναγνωστικής Λέσχης για τους νέους  
των γυμνασίων της πόλης μας.  
Το συντονισμό και την εμψύχωση  
της Λέσχης θα έχει η συγγραφέας  
Ελένη Πριοβόλου. Οι συναντήσεις  
θα πραγματοποιούνται στο Media Lab  
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάθε Τετάρτη 
απόγευμα (6 μ.μ.- 8 μ.μ.). Η πρώτη 
συνάντηση με τα πρώτα μέλη θα γίνει την 
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014, στις 6 μ.μ.  
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε 
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης 
(Νικομάχου 18 & Νυμφών-κτήριο του ΟΤΕ), 
καθημερινά, τις ώρες λειτουργίας  
της (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή  
10.00-20.00, Τρίτη & Πέμπτη 10:00-16:00).

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

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

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

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

• Μετρό - Άγιος Δημήτριος
• Μετρό - Δάφνη
• Μετρό - Συγγρού-Φιξ
• Μετρό - Ευαγγελισμός
• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής
• Μετρό - Αμπελόκηποι
• Μετρό - Κατεχάκη
• Μετρό - Εθνική Άμυνα
• Μετρό - Νομισματοκοπείο
• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική
• Μετρό - Άγιος Αντώνιος
• Μετρό - Αιγάλεω
• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι
• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο
• Η.Σ.Α.Π. - Ν. Ιωνία
• Η.Σ.Α.Π. - Άνω Πατήσια
• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα
• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα
• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Αγία Παρασκευή, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Άγιος Παντελεήμονας, Στρατός Σωτηρίας
•  Αγίων Αναργύρων-Φυλής, Κοινωνικό Παντοπωλείο-

Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Faust, bar-theatre-arts
• Αθήνα, Mediterranean College
• Αθήνα, Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης & Δράσης
• Αθήνα, Γραμματεία Νέας Γενιάς
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό  

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Δημαρχείο
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος Προστασίας  

Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  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, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Αθήνα, Κέντρο Ημέρας Praksis
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αθήνα, Διεύθυνση Κοινωνικής 

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
• Άλιμος, Δημαρχείο
• Αργυρούπολη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, Δημαρχείο

• Αχαρναί, Γραφείο Διασύνδεσης
• Αχαρναί, Δημαρχείο
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης  

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

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

• Μαρούσι, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑΔΑ
• Μεταμόρφωση, Δημαρχείο
• Μεταμόρφωση, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Ιωνία, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   Νέα Χαλκηδόνα, Πέραν, το Καφέ Αμάν  

της Πόλης
• Νίκαια, Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δημαρχείο
• Παιανία, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Δημαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημαρχείο
• Πειραιάς, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, Δημαρχείο
• Περιστέρι, Δημαρχείο
•  Περιστέρι, Δημοτική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων Σ. 

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

«Ελληνικός Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη-Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη-Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα

• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων-Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θερμαϊκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
• Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή  

Πρωτεύουσα Νεολαίας
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
• Καλαμαριά, Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καλαμάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
• Καλαμάτα, Δημαρχείο
• Καρδίτσα, Δημαρχείο
• Καρπενήσι, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Καστοριά, Δημαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας  

Μυταράς & Συνεργάτες
• Kοζάνη, Δημαρχείο
•  Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημιούπολης 

Ρεθύμνου
• Κρήτη, Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λάρισα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Λειβανάτες, Δημαρχείο
•   Λιβαδειά, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Νάξος, Δημαρχείο
• Νάουσα, Δημαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος,  

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Ορχομενός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
• Πάτρα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, EAΠ
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
• Τρίπολη, Δημαρχείο
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη

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

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

Η έννοια που κατά τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο, 
ως μια έννοια πρόκληση - για έρευνα και πρακτική εφαρμογή, είναι αυτή 
της συναισθηματικής νοημοσύνης ή της νοημοσύνης της καρδιάς. Ο Αρι-
στοτέλης είναι ίσως ο πρώτος που έκανε λόγο για τη σημασία που έχουν 
τα συναισθήματα λέγοντας «αυτοί που κατέχουν την σπάνια ικανότητα να 
θυμώνουν με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή χρονική στιγμή, 
για τη σωστή αιτία και με τον σωστό τρόπο, βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση σε όλους τους τομείς της ζωής τους». 

Δε μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός 
ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στον 
εαυτό τους και στα συναισθήματα που βιώνουν 
στο εδώ και τώρα καθώς και στο τι αυτά μπορούν 
να προκαλούν στους γύρω τους είναι περισσό-
τερο συναισθηματικά νοήμονες και μπορούν 
να είναι εαυτός τους όντας παράλληλα μέλη 
μιας ομάδας και ενός ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. Και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να 
είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο αποτελεσματικοί σε κάθε τομέα της ζωής του. 

Με την επιστημονική έννοια του όρου, η συναισθηματική νοημοσύνη 
«η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται, τα συναισθήματα του και 
τα συναισθήματα των άλλων, να τα διαχωρίζει και να τα χρησιμοποιεί ως 
πηγή ενέργειας, πληροφορίας και επιρροής τόσο του εαυτού του όσο και 
των άλλων ανθρώπων γύρω του». Διαβάζοντας τα παραπάνω, αυτόματα 
διακρίνει κανείς τις απαραίτητες γνωστικές αλλά και συναισθηματικές 
διαδικασίες που συνεπάγεται ο όρος. Προϋποθέτει ότι είμαστε ή πρέπει 
να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας τη στιγμή που 
δημιουργούνται και να μην τα αφήνουμε στο έλεός τους αλλά να προσπα-
θούμε να τα κατανοούμε και να προσπαθούμε να βρούμε τις αίτιες που 
δημιουργούνται. Παράλληλα, προϋποθέτει ότι έχουμε ή πρέπει να έχουμε 
εκείνη την ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα των άλλων και 

να προσπαθούμε όσο γίνεται να τα «αντέξουμε και να τα κρατήσουμε» 
και να ανταποκριθούμε κατάλληλα στις διαθέσεις, στα κίνητρα και στις 
επιθυμίες των άλλων ανθρώπων. 

Ωστόσο, σε μια κοινωνία όπου ανθεί ο ορθολογισμός και όπου πάντα 
η κυρίαρχη ερώτηση των σημαντικών ανθρώπων της ζωή μας, είναι «Τι 
σκέφτεσαι;» και όχι «Πώς νιώθεις;», οι περισσότεροι από εμάς παραμέ-
νουμε συναισθηματικά αναλφάβητοι παρά τις σημαντικές έρευνες που 

γίνονται και τη σημασία που αποδίδεται στον 
όρο «συναισθηματική νοημοσύνη» σε όλες τις 
εκφάνσεις της δραστηριότητας. Η υπεροχή που 
δίνεται στη λογική και ο χαρακτηρισμός οποια-
δήποτε ευαισθησίας και εκδήλωσης έντονων 
συναισθημάτων ως «αδυναμία» μας αφήνει 
στο σκοτάδι από την παιδική μας ηλικία όσον 
αφορά στα συναισθήματά μας και δεν «εκπαι-
δευόμαστε» να τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό 
μας και να τα επιτρέψουμε στους άλλους. Με 

αυτόν τον τρόπο, αρκετοί από εμάς βαφτίζουμε το θυμό ως στεναχώρια 
ή ενοχή, το μικρό λάθος ως πλήρη αποτυχία, την μικρή παρατήρηση των 
άλλων ως αυστηρή κριτική και έτσι παρασυρόμαστε σε λάθος επιλογές 
είτε επαγγελματικές είτε προσωπικές. 

Συνεπώς, ίσως θα ήταν καλό όχι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε 
την πιο βαθιά έννοια του όρου αλλά και για να είμαστε πιο συναισθηματικά 
υγιείς, να προσπαθούμε να ρωτάμε τον εαυτό μας πώς νιώθουμε την κάθε 
στιγμή της ημέρας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με 
εκείνη την εικόνα του εαυτού μας που μας απαγορεύεται να βγει στην 
επιφάνεια. Ας την αφήσουμε να μας εκπλήξει! 

Εβελίνα Κοκκίνη, Σύμβουλος Καριέρας και Επαγγελματικού  
Προσανατολισμού, Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress  

(www.careerinprogress.gr)

Πόσο «έξυπνα» είναι τα συναισθήματα μας;



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

ΤΡΙΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20144

συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπεύθυνη Διαγωνισμών Νοσοκομείων - Αθήνα 

 Κωδικός Θέσης: YΔΝ

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση ελληνικής γλώσσας, και χειρισμού PC 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Συστάσεις απαραίτητες.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:00 έως 17:30 στηνΝέα Κηφισιά.

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201333 στο e-mail: 
ncv@gcp.gr ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αυγής 60, Κηφισιά 
Αθήνα, 145 64. Website: www.gcp.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η ιατροφαρμακευτική εταιρεία  CIMIFAR, με έδρα στην Και-
σαριανή, αναζητά κυρία ή κύριο για υπεύθυνη θέση:

Γραμματειακής Υποστήριξης

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα  
προσόντα / ικανότητες: 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γραπτά και προφορικά.  
Κάτοχος Proficiency. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή. 
•Άριστη γνώση Ms Office. 
•Ικανότητα αντίληψης και οργάνωσης των καθημερινών 
αναγκών της εταιρείας. 
•Υπευθυνότητα και επαγγελματικό προφίλ. 
•Ηλικία έως 40 ετών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή στον χώρο  
των πωλήσεων επιθυμητή. 
•Μη καπνιστές. 
•Μόνιμη κατοικία, κατά προτίμηση,  
κοντά στην εργασία.  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Μισθό βάσει προσόντων. 
•Ασφάλιση και κάλυψη ΙΚΑ. 
•Δυνατότητα εξέλιξης. 
•5νθήμερο συνεχόμενο ωράριο.  
Μόνο σοβαρές προτάσεις.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
miralis@cimifar-miralis.gr.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 7252222.  
Υπεύθυνος: Μυράλης Χρήστος.

We are looking for an experienced Secretary, preferably 
a native English speaker, for a full-time position at an 
International Medical Association based in Kolonaki.

Required knowledge: touch-typing, expert computer skills 
(ECDL Advanced), basic knowledge of CMS (preferably Joomla) 
for handling an online database.

The ideal candidate will have experience in international 
correspondence and event management.  
References welcome.  
Please send your CVs in English by email  
to the following e-mail: cv_data@hotmail.com

Η εταιρία KeyNet αναζητά 3 άτομα για τη  στελέχωση των 
παρακάτω θέσεων:

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης  
& Τηλεφωνικού Κέντρου  

(Δεσποινίδες ή Κυρίες Άνω των 28 Ετών)

Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Υποδοχή πελατών 
•Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης  
και επικοινωνίας  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/ η ΙΕΚ/ ΤΕΙ/ ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  
Παροχές εταιρίας 
•Μισθό ασφάλιση bonus 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Άμεση πρόσβαση μετρό Eλληνικό.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
keynet.office@gmail.com

Ζητείται ευπαρουσίαστη κοπέλα με γνώση της σέρβικης 
γλώσσας σε επίπεδο μητρικής, και πολύ καλή χρήση της 
ελληνικής και της αγγλικής. 
Η θέση περιλαμβάνει την υποδοχή της εταιρείας, γραμματειακή 
υποστήριξη και επικοινωνία με πελάτες από τα Βαλκάνια. 

Επιθυμητά προσόντα:  
•Καλός χειρισμός υπολογιστή, επικοινωνιακή ικανότητα.  

•Γνώση βουλγάρικης γλώσσας θα θεωρηθεί σημαντικό 
προσόν. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
jobs@halkidikiproperties.com

Από μεγάλη εκδοτική εταιρία, με έδρα τον Ασπρόπυργο, ζητείται 
κυρία για τη θέση της:

Γραμματέως Διοικήσεως

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση γραπτού και προφορικού λόγου  
στα ελληνικά και αγγλικά (επιπέδου Proficiency) 
•Άριστες γνώσεις Η/Υ και MS Office 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας 
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου

Θα προτιμηθούν όσες υποψήφιες είναι μεταξύ 35 - 45 ετών 
και έχουν εμπειρία σε ανάλογη θέση. Θα θεωρηθεί επιπλέον 
προσόν να κατέχουν γνώσεις των Social Media.

•Ικανοποιητικές αποδοχές. 
•Εύκολη πρόσβαση από Αττική Οδό.

Οι υποψήφιες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία απαραιτήτως), στο e-mail: 
grivasho@yahoo.com 

Εταιρεία 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 επιθυμητή, όχι απαραίτητη  
Αποστολή βιογραφικού στο fax: 210 4901886  
ή στο e-mail: info@stefanidis.com.gr

Ο πελάτης μας είναι παραγωγική και εμπορική εταιρία ΑΕ στον 
κλάδο των χημικών υλικών. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλες 
υποψήφιες για την κάλυψη της παρακάτω θέσης, με έδρα σε 
Ανατολικό προάστιο της Θεσσαλονίκης:

Γραμματεία Διεύθυνσης 
(κωδ PA-14)

Το έργο: Αποτελεσματική υποστήριξη της γραμματείας 
(προγρ/σμός συναντήσεων, διαχείριση επικοινωνίας και 
αρχείου, προγραμματισμός ταξιδίων, τηλεφωνικό κέντρο, 
στατιστικά, κλπ).

Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε θέση γραμματείας 
και υποστήριξης προϊσταμένου. Επιθυμητή εμπειρία  
σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Άριστη χρήση Η/Υ με γνώση MS Office και ERP 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε συνθήκες  
υπό πίεση 
•Άτομο ευγενικό, εργατικό, υπεύθυνο, με υπομονή  
και αντοχή, επιμονή και πρωτοβουλίες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου.

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα  
(με φωτογραφία), αναγράφοντας τoν κωδικό της: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία VIOKEF S.A. είναι η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία 
κατασκευής φωτιστικών και διακοσμητικού γυαλιού στην 
Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1954. Πραγματοποιώντας συνεχείς 
επενδύσεις σε εξοπλισμό και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Στέλεχος για Ανάπτυξη  
και Εξέλιξη Αγορών Εξωτερικού

Περιγραφή εργασίας: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων της εταιρείας σε συγκεκριμένες 
χώρες και αγορές στόχους μέσα από επικοινωνία,  
follow-up και ταξίδια στους πελάτες 
•Επικοινωνία με τους υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας 
και ανάπτυξη νέων πελατών 
•Οργάνωση και διεκπεραίωση των παραγγελιών  
των πελατών εξωτερικού  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Σπουδές ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε διοίκηση  
επιχειρήσεων/οικονομικά /marketing 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον για 4 έτη 
•Άριστη γνώση αγγλικών και δεύτερη ξένη γλώσσα  
κατά προτίμηση Ιταλικά 
•Άριστη γνώση H/Y και ειδικά MS office (πιστοποίηση 
ECDL Core)  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Δυνατότητα ταξιδιού στο εξωτερικό 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
δεξιότητες 
•Ανάπτυξη άριστων σχέσεων συνεργασίας  
και εμπιστοσύνης με πελάτες του εξωτερικού  
και συναδέλφους συνεργαζόμενων τμημάτων  
εντός εταιρείας 
•Έως 40 ετών 

Προσφορά: 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: etoima@viokef.com

Our company is dedicated to play a major role in the asset 
management sector in the Asia Pacific region and for our 
current needs we are seeking to employ an:

Office Operations Manager

The office operations manager will be responsible to organize 
and coordinate office operations and procedures in order to 
ensure organizational effectiveness and efficiency.

Main activities: 
•Managing day-to-day activities 
•Organize office operations and procedures 
•Control correspondences 
•Assign and monitor clerical functions 
•Supervise staff and evaluate staff performance 
•Coaching and disciplining staff  
Qualifications: 
•5+ years of experience working in operations, 
administration in a managerial position 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English 
•Able to work in a highly complex, cross-functional 
environment. 
•Able to work with minimal supervision 
•Bachelor’s degree in business preferred, MBA/ MSc  
will be considered an asset 
•Must be positive, open-minded and ready  
for new challenges 
•Willing to relocate in South East Asia  
We are offering: 
•Excellent remuneration package 
•3 months living accommodation paid by the company  
in a very pleasant apartment in the city center 
•One return air ticket paid by the company 
•Working schedule: Monday to Friday

If our offer is of further interest to you, please send us promptly: 
Your resume & cover letter in english to the attention of the 
HR Department: hr@davenportlaroche.com. Resumes not 
in english will not be taken into consideration. Short-listed 
candidates will be contacted later for an interview on Skype 
so please have a Skype account handy.

Από ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητούνται εξωτε-
ρικοί συνεργάτες με υψηλή και αποδεδειγμένη πρακτική 
εμπειρία σε:

•επιχειρηματικά σχέδια (business plan) 
•business analysis tests 
•marketing plan 
•business consulting 
•business coaching 
•μελέτες σε τομείς σχετικούς με την αγορά εργασίας  
(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: μελέτης  
χαρτογράφησης αγοράς εργασίας, προτάσεων  
•χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας κλπ)  
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία των υποψηφίων σε: 
•επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ της διαχειριστικής 
αρχής EQUAL και κατά προτίμηση ΤΟΠΣΑ - ΤΟΠΕΚΟ. 
•προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
•οργάνωση θεματικών εργαστηρίων 
•δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων 
(mentoring) 
•σύνταξη εκθέσεων/ προτάσεων σε θέματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας ή και ανάπτυξης ανθρώπινου  
δυναμικού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο σε όλες τις ειδικότητες οικονομικών,  
πολιτικών και κοινωνικών σπουδών, λογιστικής,  
χρηματοοικονομικής ή διοίκησης επιχειρήσεων  
επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ 
•Τεκμηριωμένη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
και δυνατότητα εξέλιξης.  
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infojobath@gmail.com

Ο πελάτης μας βιομηχανική μονάδα της Αττικής επιθυμεί να 
προλάβει έναν/μία:

Διευθυντή 
 Βιομηχανικής Παραγωγής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες,  
θα πρέπει να είναι: 
•Μηχανικοί, κατά προτίμηση μηχανολόγοι, διπλωματούχοι 
πολυτεχνείου ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού, 
•να μιλούν εκτός από την ελληνική άριστα  
και την αγγλική γλώσσα και 
•να διαθέτουν 8ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία  
ως προϊστάμενοι ή διευθυντές παραγωγής  
σε μεγάλη και οργανωμένη παραγωγική επιχείρηση  
της Ελλάδας ή του εξωτερικού, έχοντας  
να επιδείξουν μεταξύ των επιτευγμάτων τους,  
μεγάλα μεγέθη παραγωγής.  
Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει: 
•τη διοίκηση της λειτουργίας παραγωγής, σε συντονισμό 
και συνεργασία με το τμήμα εφοδιασμού και διακίνησης, 
•την οργάνωση των βαρδιών των εργαζομένων  
και τη διοίκηση της απόδοσής τους, 
•θα είναι υπεύθυνοι για την οικονομική λειτουργία  

της βιομηχανικής μονάδας και τα αποτελέσματά της 
•την ευθύνη για τον προγραμματισμό της συντήρησης  
του βιομηχανικού εξοπλισμού της παραγωγής 
•τον προγραμματισμό της παραγωγής σε συνεργασία  
με την εμπορική διεύθυνση και την έγκαιρη παράδοση  
των προϊόντων στο τμήμα εφοδιασμού.

Ο πελάτης προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και παροχών καθώς και τη δυνατότητα σταδιοδρομίας σε έναν 
κορυφαίο επιχειρηματικό φορέα της χώρας.

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/prodmgr

Regulatory Affairs Officer

PHARMABIDE LTD is a fast growing pharmaceutical 
consultancy company that delivers high quality services 
to the pharmaceutical enterprise. Our team is involved in 
all regulatory activities, including pharmaceutical product 
development and business development.

Candidate requirements: 
•A university degree in chemistry, pharmacy  
or any other relevant field. 
•Minimum of 1 year experience in regulatory affairs 
•Fluency in english 
•PC literacy 
•Excellent communication and presentation skills  
The company offers competitive salary,  
training and development opportunities.  
To apply send your CV which will be treated in strict 
confidence. 
•E-mail: info@pharmabide.gr 
•Fax: 210 6827155.

Η Fullah Sugah του ομίλου Skondras Fashion & Accessories 
S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστηριότητα και ηγετική 
θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Στέλεχος Fashion Marketing 
 με έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Διαχείριση / προώθηση προϊοντικών κατηγοριών  
με σκοπό την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων 
•Σύνταξη / συντονισμός του fashion marketing plan  
καθώς και των υποστηρικτικών στρατηγικών marketing 
•Επικοινωνία / συνεργασία με διαφημιστικές εταιρίες, 
περιοδικά μόδας, fashion bloggers κλπ. 
•Παρακολούθηση, ενημέρωση και βελτίωση  
των websites, social media και online / digital projects 
της εταιρίας 
•Δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση digital fashion 
marketing campaigns που να αυξάνουν τις πωλήσεις  
και το brand awareness 
•Παρακολούθηση και φροντίδα προϊοντικών  
- ηλεκτρονικών καταλόγων 
•Παρακολούθηση των πωλήσεων σε συνεργασία  
με την εμπορική διεύθυνση και ανάπτυξη διορθωτικών 
ενεργειών όπου κρίνεται απαραίτητο 
•Συντονισμός local store marketing και fashion event 
marketing της εταιρίας 
•Υποστήριξη εξαγωγικού fashion marketing  
Προσόντα/requirements 
•Πτυχίο marketing ή business administration απαραίτητο, 
μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 -5 χρόνια τουλάχιστον  
στο χώρο της μόδας και γνώση των εκδόσεων μόδας 
•Άριστη γνώση αγγλικών και καλή γνώση μιας δεύτερης 
γλώσσας 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα 
•Επιχειρηματικότητα και στρατηγική σκέψη 
•Πρωτοβουλία και ομαδικότητα  
Προσφορά/offer 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
•Άριστο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
commercial@skondras.gr

 
Title: Senior Business Development Manager, Head of 
Out-Licensing Supervisors Title: Business Development 
Director Deparment: Business Development Direct Reports: 
Business Development Director

I. Position summary: As the head of the business development 
team for out-licensing, you will accelerate the growth of the 
business by leading, developing, and implementing transactions 
and strategies directly aligned with the company goals.

II. Essential duties and responsibilities: 
Essential duties and responsibilities include  
those set out below. Other duties may be assigned  
to meet business needs. 
•Manages the business development managers  
in their daily tasks 
•Manages key accounts for core markets 
•Prepares departmental budget and forecasts 
•Presents departmental monthly reports in coordination 
with the business development director 
•Prepares and follows up on commercial offers  
for certain markets 
•Participates in strategy meetings  
III. Qualifications: 
Essential  
•Bachelor’s degree in business, marketing, finance  
or science/technology required; MBA in finance, 
marketing or strategy strongly preferred 
•5 or more years of combined work experiences  
in business development operations 
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•Demonstrated leadership capabilities; previous experience 
working with senior leaders in teams and individually 
•Extensive healthcare business knowledge including 
experience in finance, sales, marketing, operations  
and supply chain 
•Strong strategic thinking skills 
•Solid problem structuring and solving skills including 
quantitative and qualitative ideas and assumptions 
•People and team leadership skills, including management 
of indirect people 
•Excellent oral and written communication and presentation 
skills  
Desirable 
•Fluency and/or proficiency in language/s other  
than English. 
•Ability to interact effectively with people from diverse 
cultural backgrounds.  
Send your CVs to the following e-mail: info@pharosgr.gr

 
Από βιομηχανία τροφίμων με εκτεταμένο δίκτυο πωλή-
σεων σε όλη την Ελλάδα και με έδρα την Αττική, ζητείται:

Marketing Assistant

O κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, 
οργάνωση, συντονισμό και εκτέλεση όλων των προωθητικών 
ενεργειών Μάρκετινγκ της εταιρείας:

Αρμοδιότητες: 
•Καθημερινή επικοινωνία με την διαφημιστική εταιρεία 
& τα ΜΜΕ. 
•Σχεδιασμός και υλοποίηση του ετησίου πλάνου  
μάρκετινγκ της εταιρείας 
•Προετοιμασία και υλοποίηση των διαφημιστικών ενεργειών 
•Προγραμματισμός, οργάνωση & προβολή της εταιρικής 
εικόνας σε εκθέσεις, ημερίδες κλπ 
•Τακτική ενημέρωση του web site της εταιρείας  
και διαχείριση των social media  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες διοικητικές, οργανωτικές & αναλυτικές  
ικανότητες 
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα 
•Γνώση και εξοικείωση με τεχνικές μάρκετινγκ  
& προώθησης 
•Εμπειρία σε τμήμα μάρκετινγκ, τουλάχιστον δύο ετών 
•Πτυχίο: ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στο μάρκετινγκ  
& διαφήμιση. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας, σε ένα φιλικό περιβάλλον 
•Πλήρης απασχόληση, ασφάλιση ΙΚΑ. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητα ανάπτυξης & εξέλιξης  
Στείλτε το βιογραφικό σας, στο e-mail:  
humanrescv1@gmail.com

Satellite telecommunication services.

Sales Director

EiST, a satellite telecommunications service provider is 
seeking an experienced sales executive to promote its 
products and services  in Europe, Africa and the Middle East.

Job requirements: 
•Identification and contact of potential clients. 
•Planning, coordination and execution of direct sales. 
•Analysis of market requirements.  
Skill set required: 
•Graduate in marketing. 
•5+ years experience in telecommunications 
•Fluency in English. 
•Fluency in French or Arabic is a plus. 
•Ability to travel  
Send your CVs to the following e-mail: pavlos@eist.gr 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
Μηχανικός Ασφάλειας - IT -Security Engineer-IT

Ο μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την συρραφή τεχνικών 
προτάσεων, την υλοποίηση, ανάπτυξη και συντήρηση έργων 
δικτυακής ασφάλειας αλλά και ΙΤ (Microsoft, Linux). Επιθυ-
μητό είναι να έχει ασχοληθεί με τον έλεγχο, την επιλογή, την 
εφαρμογή, την τεκμηρίωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση 
των διαφόρων τεχνολογιών ασφάλειας δικτύου, συμπεριλαμ-
βανομένων των συσκευών ελέγχου ταυτότητας - πρόσβασης: 
Firewalls, IDS / IPS / SIEM κλπ.

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / IT/ μηχανικός  
τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο  
σπουδών σε συναφές αντικείμενο 
•2 χρόνια τουλάχιστον στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ 
ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις σε τομείς ασφάλειας, όπως  
από ανεξάρτητες αρχές αλλά, πιστοποιήσεις σε δικτυακά 
προϊόντα ασφάλειας αλλά και λειτουργικών συστημάτων 
όπως Microsoft, Linux. 
•Ικανότητες προγραμματισμού σε Java/Perl/scripting 
•Πιστοποιήσεις security (Juniper, Checkpoint)  
θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

 
IT Technical Support Officer

A freelance IT technician is needed for a yachting 
company in Athens; responsible for: 
•installing and configuring computer hardware operating 
systems and applications 

•monitoring and maintaining computer systems and 
networks 
•talking staff or clients through a series of actions, either 
face to face or over the telephone to help set up systems 
or resolve issues 
•troubleshooting system and network problems and 
diagnosing and solving hardware or software faults 
•replacing parts as required 
•providing support, including procedural documentation 
and relevant reports 
•following diagrams and written instructions  
to repair a fault or set up a system 
•supporting the roll-out of new applications 
•setting up new users’ accounts and profiles and dealing 
with password issues 
•testing and evaluating new technology 
•conducting electrical safety checks on computer 
equipment.  
Please send your CV to: ekoudigeli@gmail.com.  
CVs in English only.

AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), 
Spain, France and India.

The company specializes in SMS marketing campaigns and 
our clients are huge corporations from around the world. 
(For example Banks, Airlines, Multi-stores, e-shops).

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:

Test Engineer Role Profile 
 (Based in Liti Thessaloniki)

Role overview: Reporting to the product development 
manager, you will acquire a detailed knowledge of assigned 
products and be able to design and implement automated 
testing solutions in cooperation with the technical team.

Will also participate in the complete software life-cycle 
process from requirements design to post release issue 
resolution. Will take responsibility for the provision of 
comprehensive test strategies for each release. Will be 
responsible for translating business/functional requirements 
into test requirements/cases and will carry out functional 
and regression testing using in-house defect tracking tools.

Candidate profile: The successful candidate will be articulate 
and passionate about delivering a quality experience to the 
end customer. You will have the ability to work on your 
own initiative and prioritise tasks with a sense of urgency. 
Candidate will be methodical, have excellent analytical skills 
with a strong attention to detail and be able to follow issues 
through to resolution.

The candidate will: 
•Work in an agile environment to build the appropriate 
tests ensuring the ongoing quality of each product. 
Ensure that our evolving QA policy and testing coverage 
is applied 
•Prepare test plans, procedures, and test reports and 
monitor quality 
•Complete manual regression tests based on software 
requirements 
•Perform testing activities (functional, integration,  
end-to-end, infrastructure, etc) to support the continued 
development, enhancement, and deployment of products 
•Participate in test case peer review activities 
•Provide daily status updates on testing activities.  
Essentials: 
•3rd level qualification (computing/IT or a related 
discipline) 
•Minimum 1 year QA/testing experience in a software 
environment with experience in: 
-black box, white box and software automation testing 
-collaborating with a team of developers to meet 
deadlines 
-conducting automated testing, using and managing 
automated test tools 
-conducting different types of testing (functional, 
integration, end to end, acceptance, etc.) 
-creating and executing test cases, and test  
data to ensure testing validity 
•Excellent verbal and written communication skills 
•Strong analytical and creativity skills related  
to software quality assurance 
•Excellent prioritization skills.  
Desirable: 
•Customer helpdesk experience 
•Experience in the web and/or telecommunications 
software industry.  
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. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η SONAK Α.Ε.Β.Ε, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία σε  s/w 
αμυντικών συστημάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Software Engineers 
 (κωδ. Θέσης SWEA 1402)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης 

•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών  
σε C# και winforms (.NET 4.0) 
•Εμπειρία σε XML, DCVS ή SVN, Continuous integration 
•Γνώσεις αρχιτεκτονικής λογισμικού (UML, OOP Design 
Patterns, SOLID) 
•Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων  
(εμπειρία στην ORACLE θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό 
μέσω e-mail ή fax. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. Sonak Systems & Software, Λόφος Αγ. Γεωργίου, 
Οδ. Γκοβάτση, Τ.Θ. 60, 19003, Μαρκόπουλο Αττικής,  e-mail: 
info@sonak.gr, fax: +30 22990 41001.

 
Προγραμματιστής, UX Designer, Front-end Developer με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η θέση εργασίας αφορά πλήρη απα-
σχόληση για την ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Web 
(MVC) καθώς και Windows. Βασικός χώρος εργασίας είναι 
η έδρα της εταιρίας αλλά θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότατα 
να μεταβαίνει στο χώρο των πελατών/συνεργατών όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο από την εταιρία.

Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση είναι: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Εμπειρία σε σχεδιασμό UI και UserExperience 
•Άριστη γνώση .ΝΕΤ, C#, 
•Άριστη γνώση HTML5, CSS3, MVC και MVVM, JavaScript 
•Πολύ καλή γνώση σε SQL και Linq. 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε Subversion (SVN) 
•Γνώση των εργαλείων της DevExpress  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
Για την αποστολή βιογραφικών, e-mail: cv@itservices.gr

 
Ad title: Seeking talented Mobile Application Developers 
- Athens (Marousi) 
Job title: HTML5/Mobile Application Developer  
Company profile: The company is a leading parcel and 
carrier management company responsible for more than 
10 million parcels last year.  
Applicants: 
•The successful applicants will be responsible for design, 
development, unit testing and delivery of a highly mobile 
based application. 
•The applications must have strong HTML5 skills  
and experience in iPhone/Android development.  
Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•Ability to work within a team 
•Ability to get the job done with minimal supervision 
•Proven mobile/HTML5 application development 
•A passion for new technologies 
•At least 5 years previous experience  
Desired skills: 
•HTML5 
•iPhone development experience 
•Android development experienc  
Contact: 
•Please email your CV in English to the following  
e-mail: robert.fletcher@justshoutgfs.com with an 
indication of your salary expectations and availability.

 

Dot by Dot is seeking to employ an all around developer 
with at least 2 years of professional experience in .NET 
and C# application development (web and\or desktop) for 
a full time job in Athens.

Key responsibilities: 
•Analyzing, designing, developing & supporting 
innovative solutions (backend engines /frontend user 
interfaces/ web services) 
•Maintaining existing technology solutions 
•Working on pioneering projects from initial design 
through to production 
•Keeping apprised of technology changes, advancements, 
trends and enhancements 
•Suggesting & executing technical or procedural 
improvements & introducing new concepts & ideas.  
Qualifications required: 
•Extensive experience in .NET 
•Fluency in C# & Javascript 
•Experience with WPF applications 
•Experience with ASP.NET MVC application 
•Strong experience with relational database systems 
such as MySQL & MSSQL 
•Strong problem-solving skills 
•Fluency in verbal and written English  
Other desirable skills: 
•Knowledge and experience in Ms Windows Server  
and Linux Server Administration (LAMP) 
•Hands on experience in HTML5, CSS 
•Experience with PHP 
•Experience with Server side Javascript (Node.JS) 
•Experience with Python 
•Superb communication and organizational skills,  
with the ability to work independently as well as part  
of a team. 
•Attention to detail and proven ability to identify process 
improvement opportunities. 
•Ability to effectively prioritize workload to meet 
deadlines and work objectives. 
•Ability to work independently on strategic issues with 

client, capable of managing fairly complex projects  
•Understanding of multiple MVC frameworks 
•Understanding ORMs 
•Familiarity with DevExpress tools 
•Will for long term team building and knowledge sharing 
•Producing documentation & and testing frameworks  
Please send your CV’s at the following e-mail:  
info@dotbydot.gr

Μεγάλη ανώνυμη εταιρία στο χώρο των logistics ζητεί να 
προσλάβει άμεσα:

Junior VB.NET  
Programmer / Web Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση VB.NET (2010-12) 
•Microsoft SQL SERVER (Transact SQL) 
•Καλή γνώση PHP / Javascript 
•Photoshop  
Γνώση προγραμματισμού σε:  
•OnLine Data Framework  
•Mobile Apps  θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.  
Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας  
στο e-mail: itcompanyscv@gmail.com

 
Software Sales Manager 
(Κωδικός θέσης: SM01)

Η Envision, καινοτόμα και καταξιωμένη εταιρία στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής ενδιαφέρεται να 
εντάξει στο δυναμικό της νέα στελέχη που θα καλύψουν τις 
αυξανόμενες ανάγκες της.

Αντικείμενο της θέσης είναι η ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους και 
υφιστάμενους πελάτες, η παρουσίαση των καινοτόμων προϊόντων 
και λύσεων της εταιρίας, η δημιουργία υλικού marketing, η 
παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς στο τομέα της πληρο-
φορικής και η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 
•Εξοικείωση με social media 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Απαραίτητα χαρακτηριστικά του υποψηφίου: 
•Ήθος και διάθεση για συνεχή βελτίωση 
•Επαγγελματισμός κι εχεμύθεια 
•Άριστες οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Δύο χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε πωλήσεις πληροφο-
ριακών συστημάτων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πωλήσεις ERP  
Παρέχονται: 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον με εξασφαλισμένες  
προοπτικές εξέλιξεις 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης  
που ενδιαφέρονται μέσω e-mail στη διεύθυνση  
e-mail: hr@envision.gr ή ENVISION ΕΠΕ, Λ. Ιωνιας 80, 
174 56, Αθήνα. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Μεγάλη ανώνυμη εταιρία στο χώρο των logistics  ζητεί να 
προσλάβει άμεσα:

Senior VB.NET Programmer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση VB.NET (2010-12) 
•Καλή γνώση Microsoft SQL SERVER (Transact SQL).  
Γνώση προγραμματισμού σε:  
•περιβάλλον DELPHI  
•OnLine Data Framework  
•Mobile Apps  
•ΑΤΛΑΝΤΙΣ ERP  θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν.  
Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας  
στο e-mail: itcompanyscv@gmail.com

 
Alfa Beta Roto S.A, a member of Schur Flexibles Group, is 
a leading company in the manufacture of flexible packaging 
materials, operating in two different locations, Athens and 
Komotini. The company has recently focused in upgrading 
its Technical Infrastructure and in implementing new ERP 
software. We are seeking for a skilled and highly motivated 
individual to join our team and to assist in organizing and 
monitoring the company’s ICT infrastructure. Alfa Beta Roto 
S.A, is looking for an:

I.C.T Administrator
Responsibilities 
•Provide first level user support 
•Provide first level technical support on computer/
network infrastructure 
•Administration of ICT Infrastructure - AD, SQL Server 
2008, windows servers 2008-2012, file servers. 
•Hyper-V virtualization 
•Microsoft office 365 online services 
•Backup, disaster recovery 
•Symantec endpoint protection administration,  
firewall administration. 
•Monitoring of network infrastructure and systems 
security 
•Evaluation and management of ICT Projects,  
new solutions 
•Development of user manuals and technical 
documentation 
•Softone ERP administration, reporting, print forms, SQL 
data mining. 
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Required qualifications 
•Degree in IT or related field 
•Good verbal and written communication skills in greek 
and english 
•Problem solving, analytical and organizational skills  
Other desired qualifications 
•MS SQL server 2008 maintenance skills 
•Microsoft qualifications are desirable 
•Familiar with business storage backup  
and antivirus solutions 
•SoftOne ERP knowledge will be highly considered  
an asset 
•At least three years of experience  
The candidate will have the opportunity to work  
in a challenging environment of a rapidly growing  
export industry. 
The candidate should be able to travel to Komotini  
when required.  
Should you be interested, please send your CV to the 
following e-mail: mkoumbarelis@alfabetaroto.com

.NET Senior Developer  
(Code: SD-SK-1407)

Overview: Qualco is looking for a Senior Developer to join 
our product innovation department to work on our flagship 
Debt Management application and our development platforms. 
We are looking for developers that are passionate about 
.NET development and user experience, enjoy working within 
an agile team environment, have a proven ability to learn 
new skills and work on short sprints. Product innovation 
department is responsible for developing prototypes to 
enhance our main product, and to maintain and enhance 
the development platform used by our product development 
department.

We’re looking for someone with creativity, who is skilled 
in XAML technologies (WPF/Silverlight), Windows Forms 
and Microsoft SQL.

You’ll be working within an agile development team, developing 
prototypes for existing or new modules of our application, 
refactoring the user experience of existing modules.

You will also have the opportunity to give input  
to the development platform design and contribute ideas 
to user interface design.  
Qualifications: 
•4+ years of development experience in C#,  
.NET Framework; 
•3+ years of development experience in Windows Forms; 
•2+ years of development experience in WPF  
or Silverlight; 
•3+ years of development experience in MS SQL; 
•Knowledge of visual basic is an advantage; 
•University degree in computer science or a relevant  
field of study; and 
•Excellent communication skills written and verbal  
in english.

If you are willing to become part of our team of professionals 
and make a difference, please send a detailed CV to the 
following e-mail: careers@qualco.eu including the job code 
in the subject line.

Evolution Tech is a member of group of companies operating 
in Greece and Europe in the fields of IT, providing consultancy 
services to the main actors in Telco, governance and banking 
market. Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career to 
major projects all over Europe.

We are currently seeking for a Siebel Functional 
Analyst having at least 4 years of working experience.  
Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience in Siebel 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under pressure 
•We expect you to be fluent in both verbal and written 
english communication 
•Italian language will be a strong asset.  
Interested candidates, who meet all the above 
requirements, may send a CV to the following 
e-mail: evolutiontech@evtch.com

 
Our client is a worldwide leading provider of payment 
solutions for financial institutions and merchants around 
the world. Due to its expansion, is seeking to recruit a high 
caliber, energetic individual to join the IT Applications 
department in Greece as a:

Senior Application Developer 
 (SAD2/0914)

The jobholder is responsible for designing and developing 
computer systems or programs, based on user defined 
requirements and also writing code, performing program 
tests, and analysing new application software.

Working on moderately complex projects with moderate 
to high breadth of responsibility, the successful candidate 
should combine a relevant educational and professional 
background possessing enthusiasm, eagerness, ability to 
learn and a “hands-on” attitude.

The ideal candidate should have: 
•Willingness to learn and use Cobol as the primary 
programming language is essential. 
•Knowledge and proven experience of any of the 
following languages is required: NET, Enterprise, Java, 
Cobol, Delphi, C. 

3+ years of previous IT development experience, 
preferably in the banking related sector (EMV smart chip 
cards, POS terminals, core banking host systems etc.) 
•Bachelor’s degree/ certifications at engineering & 
technology and/ or equivalent working experience. 
•Understands internal business processes/functions. 
•Works independently on assigned tasks. 
•Must be able to consult with other users on complex 
system specifications. 
•Fluency in English is required.

If you are dreaming for a career in a world leader company, 
you can take the chance and apply to http://pfb.applymycv.gr/
form.asp, stating the code SAD2/0914, so as your personal 
data to be immediately processed. All applications will be 
treated as highly confidential. Follow us to Linkedin, Twitter, 
Facebook, so as to be immediately informed about our latest 
news and ads!

 
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:

SW Application Designers 
•Application techniques, efficient creation of high 
Performing Applications and Application Frameworks 
•C, C++, Java 
•Android 
•Code optimization, Security Protocols, Cryptography, 
Smartcards 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse.  
SW Platform Designers 
•All of the above, plus experience on 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 
•Ability to define system user scenarios  
and use cases for the Internet of things 
•Java, C++, C#, C, PHP, PYTHON 
•Windows & Intel, Android based Platforms, LINUX.
Server and Client Architectures 
•Knowledge and Insight to LTE, WIFI, 3G, 2G Mobile 
Telecommunciation Standards.  
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 to travel and work within the EU.  
Kindly submit your detailed CV in English  
to: webadmin@myomegasys.com

 
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:

SW Design, Test & Verification Engineers 
•Application Techniques, efficient creation of high 
Performing Applications and Application Frameworks 
•Java, Scripting, C, C++ 
•Android 
•Tools: MS Visual Studio, Eclipse 
•Basic knowledge of embedded Systems  
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 to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English  
to: webadmin@myomegasys.com

 
Software Developer (.Net / C#)

Η εταιρεία Eurotel Hospitality A.E., πάροχος λύσεων και 
υπηρεσιών τεχνολογίας για επιχειρήσεις και ξενοδοχεία, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει Software Developer (.Net / C#) 
για το τμήμα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού.

Καθήκοντα: 
Σαν μέλος της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού  
οι βασικές αρμοδιότητες σας θα είναι: 
•Ανάπτυξη νέων εφαρμογών. 
•Βελτιστοποίηση λογισμικού. 
•Εντοπισμός και επίλυση σφαλμάτων λογισμικού.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή παρεμφερές με κατεύθυνση  
στην πληροφορική. 

•Πολύ καλή γνώση αντικειμενοστραφούς  
προγραμματισμού. 
•Πολύ καλή γνώση Visual Studio 2010 / C# .Net. 
•Βασικές γνώσεις SQL (Oracle ή SQL Server). 
•Εμπειρία σε User Interface Design. 
•Εμπειρία σε reporting. 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε συναφές αντικείμενο. 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα. 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ηλικία έως 30 ετών (με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους).  
Προσφέρονται: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές (βασικός μισθός) 
•Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Bιογραφικά στο e-mail: dtsa@eurotel.gr

 
Junior Software Engineer 
 Location: Athens, Greece

Company Info Daring Star Ltd is a young and dynamic 
International company, based in Athens, Greece, providing 
integration services for Telecommunication businesses. We 
specialize in Business and Operations Support Systems (BSS/
OSS) such as Billing and Customer Care System, Mediation 
Platforms, Convergent BSS Solutions and Middleware 
Integration. At Daring Star we focus on engagements that 
require highly specialized and skilled personnel and we are 
looking for fresh graduates with very strong technical IT skills 
to support our projects in the area of Systems Integration 
and Software Development.

Job description 
•Support in all areas of telecom billing  
and mediation platforms 
•Development of configuration scripts 
•Development of add-ons, plug-ins and platform 
customizations 
•Preparation of test cases and test execution 
•Identify, troubleshoot report and/or resolve bugs  
and problems encountered during the test execution  
Job requirements 
•Post-graduate master’s degree (i.e. MSc) in Information 
& computer technology or formal sciences is a must 
•Fresh graduate with degree obtained between 2013  
and 2014 
•Excellent knowledge in at least one of the following 
areas: 
-C/C++ and Python 
-UNIX and shell scripting 
-Relational databases (Oracle), SQL and PL/SQL 
•Excellent command of the English language  
both written and spoken 
•Ability to work abroad depending on the nature  
and the duration of the assigned projects 
•Military obligations fulfilled, if applicable  
Personal skills 
•Team-player with strong communication skills 
•Systematic, disciplined and analytical approach 
to complex problem solving 
•Adaptable to diverse and multicultural environments 
•Ability to work under pressure

If you wish to apply for this position, please submit your 
CV and a cover letter (both in English) explaining how you 
match the job requirements and why you would be an ideal 
candidate for Daring Star to the following e-mail: jobs@
daringstar.com. All selected candidates will be subject to 
a pre-employment technical screening test.

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, 
Business Center της SingularLogic με πιστοποιημένους τεχνι-
κούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο επιθυμεί να προσλάβει:

Mobile Applications Developer 

Mε εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών 
iOS & Android.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των XCode & Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία 2 ετών  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων  
δεδομένων (SQL Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF services 
•Portfolio  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχής  
εκπαίδευση, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.  
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
(έως 25/10) στο e-mail: info@upgrade.net.gr  
(όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά).

 
Software Competitiveness International (SOFTCOM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in software research & development and information & 
communications technologies services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies of the company and its experts, most of them 
with a long presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, technical 
excellence and valuable services, and to its employees the 

working conditions to further develop their technological 
expertise within a multi-national environment. Currently 
we are looking for:

Senior Java Developers 
 (Java SE)

To offer their services (analysis, design, coding, testing) 
for one of our international projects. Work will be carried 
out in our company’s premises in Athens. 

In case: 
•you are a talented software engineer,  
passionate about Java, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical-, problem solving-  
and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and challenging 
technical and business related environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate  
with others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
And you cover the following skills: 
•you have a university degree in computer science  
or relevant discipline 
•you have experience in OO programming principles 
•you are an expert in Java SE 
•you are familiar with OSGI, Junit frameworks  
and Pax-Exam 
•you have experience with Message Queues  
(RabbitMQ preferred) 
•you are familiar (user level) with Jenkins,  
Git, Maven, LINUX operation systems 
•you have a processes orientation and you  
are familiar with software development processes 
•you are fluent in English (spoken, written)  
The following experience will be considered  
as an asset: 
•Functional programming 
•Scala – Akka 
•Non-relational databases  
(Mongo DB preferred) 
•Python 
•Telecommunications’ background 
•Network management systems 
•The successful candidates will be part of an 
international team of highly qualified professionals, 
being involved in the full software development  
lifecycle for an innovative product of one  
of our international customers.  
Prerequisites: 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team and 
make a difference, please send your detailed CV in English, 
quoting reference ref: AD-OS/10/14, to the following e-mail 
address: hr@softcom-int.com, not later than 15.10.2014. 
Starting date of the cooperation: 10.2014 All applications 
will be treated as confidential. For information regarding our 
company, please consult our web site: www.softcom-int.com

 
Web Programmers & Developers 

  (Κωδ: WEBDV)

H Globalstar.gr, εταιρεία εφαρμογών λογισμικού, στην Ηλιού-
πολη, ζητά για άμεση πρόσληψη έμπειρους προγραμματιστές.

Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 έτη, απαραίτητη η ύπαρξη  
και αποστολή online portfolio.  
•Απαραίτητες γνώσεις: HTML5, PHP, MySQL, JQUERY. 
•Εξειδίκευση σε: JOOMLA, MAGENTO,  
VIRTUMART 2, BOOTSTRAP. 
•Επιπλέον γνώσεις: Windows & Linux Server 
Administration.  
Παρακαλώ αποστείλετε το cv σας στο e-mail:  
cv@globalstar.gr

 
Μηχανικοί Λογισμικού

Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται 
από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες από την ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία και αεροδιαστημική. Η ΝΙΚΙ διαθέτει 
πολυετή πείρα στους τομείς της εφαρμοσμένης ψηφιακής 
μηχανικής και της πληροφορικής. Μέρος της δραστηριότητας 
της εταιρείας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία με 
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρεία εργάζονται 
μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί 
λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες 
των ανθρωπιστικών σπουδών.

Στο πλαίσιο ερευνητικού έργου η ΝΙΚΙ ζητά  
για συνεργασία μηχανικούς λογισμικού, κατόχους  
μεταπτυχιακού διπλώματος στην πληροφορική.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευχέρεια στην ανάπτυξη user interfaces για web 
applications. Άριστη γνώση των JavaScript/HTML/CSS 
και JavaScript UI frameworks.  
•Επιθυμητή η γνώση WebGL. 
•Ευχέρεια σε SQL ή/και NoSQL τεχνολογίες 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ενδιαφέρον  
για διεπιστημονική συνεργασία 
•Καλή γνώση τεχνικών αγγλικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Καλή γνώση Java, Python 
•Καλή γνώση γερμανικών

συνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια στη σελ. 12

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής 
επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση: career@nikitec.gr. 
NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering Κα. Βιβή Ζάψα διεύθυνση 
ανθρώπινου δυναμικού, Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 
Κατσικάς- Ιωάννινα τηλ.: +30 26510 85240,  fax: +30 26510 
85249, website:  www.nikitec.gr

Η εταιρεία APT SA που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο 
κλάδο της πληροφορικής, ζητά συνεργάτη για τη θέση του 
Junior Oracle Developer.

Junior  
Oracle Developer

Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. σχετικής κατεύθυνσης 
•Επιθυμητή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού  
σε προϊόντα Oracle (Forms, Reports, Designer, BI, APEX) 
•Γνώση βάσεων δεδομένων Oracle 
•Γνώση PL/SQL 
•Καλή γνώση HTML, CS, XML, Javascript, Web Services 
•Γνώση λειτουργικών προγραμμάτων Windows /LINUX 
•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό  
στη διεύθυνση: apt.admin@apt.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Βιομηχανία αναζητά:

Υπάλληλο  
για το Σχεδιαστικό Τμήμα

Στην αρχή για εργασία μερικής απασχόλησης και με τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών. Υποχρεωτική είναι η άριστη γνώση του 
autocad και η καλή γνώση των αγγλικών.

Βιογραφικά στο e-mail: gr.alu@skywalker.gr

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - Εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων. Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται 
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων 
εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πω-
λήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα 
«χρωμάτων – εργαλείων – σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον  εργα-
σίας  η εταιρεία μας  είναι  σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική 
εταιρεία βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται 
αυτή την στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Γραφίστα/τρια  (Κωδ.DES.1)

Ψάχνουμε ένα άτομο για δημιουργικό τμήμα της εταιρίας 
μας με νέες ιδέες και γνώσεις στο packaging, editorial 
καταλόγων, newsletter κλπ.  
Περιγραφή θέσης 
•Ελκυστική συσκευασία  των προϊόντων και των brand μας 
•Εμπειρία σε editorial μεγάλων καταλόγων 
•Γνώση των τρέχοντων trends & τεχνικών  
στο graphic design. 
•Επιθυμητή γνώση φωτογραφίας 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης έργου  
και εκτίμηση παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
Online Portfolio έργων 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office και internet 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι  
για φρέσκες ιδέες 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας 
επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή 
•Πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον Lower 
•Ηλικία έως 37 ετών  
Παροχές: 
•Υπερσύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv@fournarakis.gr, 
website: www.fournarakis.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία PowerCall επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην 
ομάδα της:

Call Center Agents - Supervisor

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 20-40 ετών 
•Απόφοιτοι λυκείου  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή του 
(ανεξαρτήτως πωλήσεων) 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Υψηλά bonus 
•Ωράρια εργασίας πρωινά-απογευματινά 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας και εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 

Άνετη πρόσβαση σε ΗΣΑΠ - Τρόλεϊ - Λεωφορεία.  
Αποστολή βιoγραφικών με κινητό τηλέφωνο  
στο: powercall54@gmail.com

Supervisor για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργασθεί σε διαχείριση  
και επίβλεψη ομάδας πωλητών με αντικείμενο  
την τηλεφωνική προώθηση υπηρεσιών τηλεφωνίας  
και υγείας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία από 30 έως 40 ετών 
•Διετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Επικοινωνιακά προσόντα.  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας.  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας:  
CC-SV-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

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

Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης  Πελατών Forthnet - Nova 
(5ωρη Απασχόληση, για Εργασία  

σε Κυλιόμενο Ωράριο)

Οι θέσεις αφορούν σε εισερχόμενες κλήσεις κι έχουν σαν 
στόχο την εξυπηρέτηση των συνδρομητών του πελάτη μας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(ασφάλιση, σταθερός μισθός) 
•Προοπτική αορίστου σύμβασης εργασίας. 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
και προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από καταξιωμένα  
στελέχη της αγοράς  
Αποστολή βιογραφικών 
•E-mail:nchatzi@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030581

Τηλεφωνητές - Τηλεφωνήτριες   
Ζητούνται για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε εξερχόμενες 
κλήσεις με αντικείμενο την προώθηση επώνυμης κάρτας 
υγείας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις προϋπηρεσία  
σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο , πρωινό - απογευματινό   
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας:  
CC-SL-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

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

Υπαλλήλους  
Τεχνικής Υποστήριξης Συνδρομητών

Μέσω εισερχόμενων κλήσεων 6ωρης απασχόλησης, 
για εργασία με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών.  
Προσόντα: 
•Εμπειρία στην πρόσβαση στο internet μέσω dial-up & DSL 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων  
Windows 2000/ΧΡ/Vista 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επιθυμητή η γνώση MacOS 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου  
με κατεύθυνση στην πληροφορική 
•Προϋπηρεσία μέχρι 3 έτη 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 

Η εταιρεία προσφέρει:  
•Σταθερό μισθό 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας   
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail:nchatzi@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030581

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στις δημόσιες σχέσεις, την 
επικοινωνία και το marketing, ζητά κυρίες για την προώθη-
ση εφαρμογής (application) για κινητά τηλέφωνα (i-phones, 
android) και tablets, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία: 27-42 
•Άνεση στη τηλεφωνική επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Προσήλωση στην επίτευξη στόχων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εκπαίδευση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Επιπρόσθετα bonus με την επίτευξη  
μηνιαίου στόχου 
•Ασφάλιση 
•Εύκολη πρόσβαση  
(ηλεκτρικός, λεωφορεία, τρόλεϊ)  
Ωράριο εργασίας: πενθήμερη πεντάωρη απασχόληση  
(ΔΕ - ΠΑ). Πρωινό: 09:30 - 14:30.  
Απογευματινό: 16:00 - 21:00.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@medvoi365.gr. Κωδικός θέσης: CL - TM

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

Πελάτης: Μεγάλη εταιρία στο χώρο της ζητεί  
εκπροσώπους προώθησης τραπεζικών προϊόντων  
στην Αθήνα.
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε προώθηση τραπεζικών 
προϊόντων 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση Η/Υ  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα,  
απόδοση υπό πίεση 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Δυνατότητα επίτευξης στόχων  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Μισθός  
•Ασφάλιση

Παρακαλούμε να στείλετε  άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα 
με φωτογραφία, αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό 
θέσης, μέσω fax στον αριθμό 211 8008866, στο e-mail: cv@
ksmhr.gr ή στη διεύθυνση: KSM HUMAN RESOURCES Α.Ε.Π.Α. 
Γεωργίου Παπανδρέου 76-78 Ζωγράφου. Τ.Κ 15377. Τηλ. 
επικοινωνίας: 210 7472010 . Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

Call Center Supervisor- Αθήνα 
 Κωδικός Θέσης: CCSΑ

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού CRM/ERP 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•’Έμφαση στην εμπορική διαχείριση πελατών  
στον κλάδο της υγείας 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Συστάσεις απαραίτητες.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική  
και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00  
στη Νέα Κηφισιά.

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201333  
στο e-mail: nio@gcp.gr ταχυδρομικώς στη διεύθυνση  
Αυγής 60, Κηφισιά Αθήνα, 145 64, website: www.gcp.gr

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη της 
πολυεθνικής εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά 
υποψηφίους για την κάλυψη θέσεων στο τηλεφωνικό κέντρο 
για τηλεφωνικές πωλήσεις τον προϊόντων της εταιρίας.

Υπεύθυνοι  
Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: Σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας, οι agents θα αναλάβουν την διενέργεια εξερχομέ-
νων κλήσεων με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση των 
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι πλήρους και μερικής  
απασχόλησης, πενθήμερης απασχόλησης, στην περιοχή 
του Κηφισού.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Πολύ καλή χρήση της ελληνικής  
και αγγλικής γλώσσας  
Παροχές: 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
και σε νέες τεχνολογίες 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου απευθείας 
•Προοπτικές εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:es@icap.gr, 
αναγράφοντας τον κωδικό TVA3314.  
Όλες οι επαφές θα γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη της 
μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στον 
χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά έμπειρους υποψηφίους 
για την κάλυψη θέσεων:

Team Leaders 
για Oργανωμένο Call Center

Περιγραφή θέσης: Τα καθήκοντα της θέσης  
συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματική  
και αποδοτική λειτουργία του call center.  
Συγκεκριμένα τα καθήκοντα συμπεριλαμβάνουν: 

•Την καθοδήγηση, την παρακολούθηση  
και τον συντονισμό της ομάδας 
•Την παρακολούθηση της επίτευξης των μηνιαίων  
στόχων πωλήσεων 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών ως team leader  
τηλεφωνικού κέντρου με δραστηριότητες σε sales  
call center 
•Απόφοιτοι ΑΕΙ 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows  
και MS-Office 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 
(προφορικό και γραπτό λόγο) 
•Εμπειρία στις τηλεπωλήσεις 
•Ικανότητα στην διοίκηση κόσμου  
και παρακίνηση ομάδων 
•Οργανωτικότητα   
Παροχές: 
•Σταθερές αποδοχές και ασφάλιση 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα  
στο e-mail: es@icap.gr. Παρακαλούμε διευκρινίστε 
“TEAM LEADER (Ref. LTV3414)” στο subject line  
του e-mail σας. Όλες οι επαφές θα γίνουν  
με απόλυτη εχεμύθεια.

Yπάλληλοι Εξερχομένων Κλήσεων

5θήμερη ημιαπασχόληση πρωινή ή απογευματινή  
κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ.

Όνομα: Όμιλος ΒΜ 
Τοποθεσία: Αγία Σοφία Πειραιά  
Αμοιβή / Παροχές: Σταθερός μισθός & bonus 
Κλάδος: Κάρτα Υγείας  
Μεγάλος όμιλος ενδιαφέρεται για άμεση κάλυψη θέσεων 
υπαλλήλων εξερχομένων κλήσεων.  
Περιγραφή εργασίας 
•τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία με πελάτες με σκοπό 
την ενημέρωση και την προώθηση τηλεπικοινωνιακών  
προϊόντων & υπηρεσιών σε νέο πελατολόγιο 
•σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•part time πρωινή- απογευματινή απασχόληση  
προφίλ υποψηφίου 
•απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•ευελιξία ωραρίου 
•εξοικείωση στη χρήση η/υ  
δεξιότητες υποψηφίου  
•διάθεση και όρεξη για εργασία 
•θετική σκέψη 
•ευχέρεια επικοινωνίας & γρήγορη αντίληψη 
•ευγένεια, δυναμισμός  
Μισθός μεγαλύτερος του βασικού - 320 ευρώ.  
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.  
•Προηγούμενη εργασιακή διετής εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση αμείβεται με 400 ευρώ.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
boutosd@hellasphone.gr.  
Πειραιάς σταθμός, τηλ: 211 8000085 - 6937 875761.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Visual Merchandiser

•Για το εσωτερικό στήσιμο εμπορευμάτων και βιτρινισμό 
6 καταστημάτων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχή θέση στον χώρο  
της ένδυσης / υπόδησης είναι απαραίτητη.  
Προσφέρεται πλήρης απασχόληση σε άψογο  
εργασιακό περιβάλλον εργασίας με ανταγωνιστικό  
πακέτο αποδοχών και διαρκής εξέλιξη.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
stella@sportcafe.gr, υπόψη διεύθυνσης λιανικής.

www.voluntaryaction.gr
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Πωλητής / Πωλήτρια

Για την προώθηση των προϊόντων της στα Super Market 
στην Αττική.

•Εμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο  
ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, συνέπεια, 
επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες  
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στον νομό αττικής   
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.
aplitrak.com/ adid=dGhvbWFzLnlmYW50aWRpcy4zNjY1
Mi40MjgwQHBlcHNpY28uYXBsaXRyYWsuY29t

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Supermarket, ζητά, για το κατάστημα του, στο δήμο Μίκρας 
Θεσσαλονίκης:

Πωλητές - Πωλήτριες 
για Μόνιμη Απασχόληση

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου. 
•Εμπειρία εργασίας σε ανάλογο χώρο. 
•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών. 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας. 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής  
και ασφάλειας ανάλογου χώρου. 
•Η γνώση χρήσης Η/Υ και ο χειρισμός ταμείου  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Η γνώση αγγλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Επικοινωνιακός. 
•Συνεργάσιμος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail:k_georgia@hotmail.com. 
Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα 
προσόντα, δε θα ληφθούν υπόψη.

 
Πωλητής -τρια / Ταμίας (ημιαπασχόληση,  

εκ περιτροπής απασχόληση, ορισμένου χρόνου)  
στο Καρπενήσι

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

Τα καθήκοντά σας: Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο 
κατάστημα, όπως τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό 
των ραφιών, την τακτοποίηση της αποθήκης και την προε-
τοιμασία των απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση 
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιει-
νής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Σας αρέσει η ομαδική εργασία 
και οι κοινοί στόχοι. Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στο χώρο 
του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία με 
ελκυστικές αποδοχές και παροχές, όπως επιπρόσθετη ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανω-
μένο περιβάλλον. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, 4 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, ώστε να ενσωματωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας, ακόμη και αν δε διαθέτετε 
σχετική εμπειρία.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω 
του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-09A028F1-
CFF0E2CE/lidl_gr/hs.xsl/4193_39666.htm Θα σας απαντήσουμε 
σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη 
αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.

Η Media Strom ζητεί για τα καταστήματα λιανικής:

Σύμβουλους Πωλήσεων  
(κωδ. ΕΛ-421)

Η εταιρία Media Strom, ηγέτιδα στο χώρο της, ζητά να 
προσλάβει για τα καταστήματα λιανικής στο Νομό Αττικής. 
σύμβουλους πωλήσεων.

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επαγγελματική παρουσία & ήθος 
•Ηλικία έως 40 ετών 

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

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (ΕΛ-421) στο fax: 210 3482899, 
τηλ: 210 3482800, e-mail: personel@mediastrom.gr. 
Υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού.

Πωλητής-Πωλήτρια 

•Για κατάστημα ενδυμάτων στην περιοχή των Σπάτων 
(εκπτωτικό χωριό McArthur Glen).

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

Από κατάστημα εσωτερικής διακόσμησης ζητείται:

Πωλητής /τρια

•Mε προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις ειδών 
πολυτελείας (έπιπλα, κοσμήματα, ενδύματα) με άποψη στη 
διακόσμηση, καλά αγγλικά, γνώση Η/Υ, mail, office, με ευ-
ελιξία στο ωράριο, έως 34 ετών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: furdeco@otenet.gr

H HIGH FIDELITY για λογαριασμό πελάτη της στον χώρο 
της ανδρικής ένδυσης αναζητά:

Πωλήτριες 
(Κωδ.θεσης: HF_ ΑΠ_23914)

Για τα καταστήματά της στα μεγάλα εμπορικά κέντρα  
στην Ανατολική Αττική.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις λιανικής 
•Χαρακτήρας ευχάριστος, ενθουσιώδης κοινωνικός 
•Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευελιξία ωραρίου  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Κάτοικος κοντινής περιοχής  
Παρέχονται: 
•Βασικός Μισθός, ασφάλιση, πενθήμερη 8ωρη  
απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σ’ ένα σύγχρονο  
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από μια πρόσφατη φωτο-
γραφία. HIGH FIDELITY ΕΠΕ. Για αποστολή βιογραφικού, 
e-mail: jobs@actionline.gr, fax: 210 3637544.

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

Πωλήτρια 
για το Κατάστημα της Περαίας

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών  
υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τουςμε μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη  
διεύθυνση: hr@estiabakery.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εξωτερικοί Πωλητές  

για Προώθηση Προϊόντων HO.RE.CA

Περιοχή απασχόλησης: 
•Αθήνα  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Η αποτελεσματική προώθηση των εταιρικών προϊόντων 
και η καθημερινή διαχείριση του πελατολογίου ευθύνης  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Γνώση της αγοράς HO.RE.CA. της περιοχής του,  
με επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση  
πωλήσεων προϊόντων τροφίμων 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
θα θεωρηθεί προσόν  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: EX-HRC 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

Βιομηχανία αναζητά:

Υπάλληλο για το  
Τμήμα Υποστήριξης των Πωλήσεων

Στη θέση τεχνικής υποστήριξης των πωλητών και έργων. 
Υποχρεωτική είναι η καλή γνώση των αγγλικών  
και του autocad. Θα εκτιμηθούν οι σπουδές τεχνικής  
φύσης. Μισθός 750 ευρώ μεικτά.

Βιογραφικά στο e-mail: gr.alu@skywalker.gr

Σύμβουλος Πωλήσεων

•Απόφοιτος ΑΕΙ για την προώθηση-πώληση υπηρεσιών 
ασφάλειας & υγείας εργασίας προς επιχειρήσεις (B2B) με 
σχετική εμπειρία άνω της 5ετίας και γνώση αξιοποίησης 
εφαρμογής CRM.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή  
βιογραφικού επισκεφτείτε το το σύνδεσμο:  
http://www.ergonomia.gr/jobposting

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Ανάπτυξης Πωλήσεων  
Ιδιολειτουργούμενων Πρατηρίων (έδρα Βάρη)  

  (Κωδ. Θέσης REV40)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά. Είναι 
εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει ηγετική θέση σε μερίδιο 
αγοράς με δίκτυο άνω των 530 πρατηρίων. Στόχος της εται-
ρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία 
και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων καυσίμων, λιπαντικών, πλυντηρίου 
και προϊόντων αίθουσας στο δίκτυο ιδιολειτουργούμενων 
πρατήριων υγρών καυσίμων 
•Εκπαίδευση προσωπικού πρατηρίων  
(on/off the job training), παροχή τεχνογνωσίας  
και καθημερινή υποστήριξη 
•Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού στις περιοχές  
δραστηριοποίησης 
•Συμμετοχή στην προώθηση της εταιρικής εικόνας  
και κουλτούρας στο δίκτυο πρατηρίων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•3 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις  
(προϋπηρεσία ως διαχειριστής σε ιδιολειτουργούμενο 
πρατήριο 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) 
•Άδεια οδήγησης ΙΧ και διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός 
Ελλάδας  
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  
ή giannakis@revoil.gr

IN GROUP, one of the fastest growing human resource 
companies in Greece, certified according to ISO 9001:2008 
for recruitment and selection, is seeking a:

Junior Salesman 
 (HR 22348)

Role: You are going to have as responsibilities  
the public relations of pharmacies, the marketing  
and public relations with the pharmacist.

Essential skills/experience: 
•A university degree in economics/marketing/business 
administration 
•An MBA would be an asset 
•Demonstrates good interpersonal and excellent 
verbal communication skills to work effectively with 
both internal and build effective external customer 
relationships 
•A working knowledge of MS Office plus use of the 
internet and search engines for research purposes 
•A team player with a can do, positive attitude  
and an appetite to learn and develop new skills 
•Demonstrates drive and determination and is keen  
to progress in to a more senior field based sales role  
Desirable skills/experience: 
•A second language apart from greek and english  
in a native or near native level will be a plus

No terminology in this advert is intended to discriminate 
on the grounds of age, and we confirm that we will gladly 
accept applications from persons of any age for this role.

If you believe that you have the above qualifications and 
this opening sounds challenging to you, please submit your 
CV quoting code (HR 22348 ), till 30/10/2014 by e-mail to: 
cv@ingroup.gr, or by fax: 210 8210230.

Ευκαιρία καριέρας στις πωλήσεις. Η εταιρεία Bolton Hellas 
Α.Ε.Β.Ε. είναι μέλος του Bolton Group. Παράγει και εμπο-
ρεύεται διεθνώς καταναλωτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. 
Στην Ελλάδα, διανέμει τα προϊόντα Rio Mare, Softex, Wc 
Net, Merito, Overlay, Omino Bianco, Neutro Roberts. Ζητά:

Sales Marketing Representatives 
 με έδρα Ξάνθη ή Κομοτηνή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

•Πολύ καλή γνώση αγγλικής & χειρισμού Η/Υ.  
Γνώση ιταλικής επιθυμητή. 
•Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, επίλυσης 
προβλημάτων, αναλυτικής σκέψης και εστίασης  
στο αποτέλεσμα. 
•Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε εταιρεία καταναλωτικών  
προϊόντων, επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
•Ηλικία έως 28 ετών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου. 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εκτός έδρας.

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
bonus βάσει στόχων, εταιρικό αυτοκίνητο, προοπτικές επαγ-
γελματικής εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
igiamalaki@boltonhellas.boltongroup.gr

Η εταιρεία MATRIX PACK SA, βιομηχανία υλικών και ειδών 
συσκευασίας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να προσλάβει:

 Δυναμικό Στέλεχος Πωλήσεων  
Εξωτερικού με Έμφαση στην Τούρκικη Αγορά

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση υπαρχόντων πελατών 
•Διεύρυνση πελατολογίου 
•Παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου  
και της αγοράς  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία χώρο στο των πωλήσεων 
(εξαγωγών) 
•Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Άριστη γνώση τούρκικης και αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) & internet  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: info.matrixpack@matrixpack.gr

Η εταιρεία MATRIX PACK SA, βιομηχανία υλικών και ειδών 
συσκευασίας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να προσλάβει:

 Δυναμικό Στέλεχος  
Πωλήσεων Εξωτερικού

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση υπαρχόντων πελατών 
•Διεύρυνση πελατολογίου   
•Παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου  
και της αγοράς  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία χώρο στο των πωλήσεων 
(εξαγωγών) 
•Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Επιθυμητή γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας. 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) & internet  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: info.matrixpack@matrixpack.gr

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
δυναμική εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων, στα πλαίσια 
της περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην 
περιοχή της Βορείου Ελλάδος, αναζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων 
με Εμπειρία στο Χώρο των Τροφίμων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνολογικού ιδρύματος τροφίμων 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο φαξ: 210 2850351  
ή στο e-mail: MGalif@thracemills.gr

Η εταιρεία DRAPA chemie βιομηχανία χρωμάτων και αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας συστημάτων 
δόμησης Sto AG με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 28 - 45 ετών 
•Προϋπηρεσία πωλήσεων τουλάχιστον 3 ετών στο χώρο 
των δομικών υλικών - χρωματοπωλείου 
•Γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδίων  
•Δίπλωμα οδήγησης  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει απόδοσης 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ssakkiotou@drapa.gr, τηλ.: 210 5570191,  
fax: 210 5593945, website:  www.drapa.gr, www.stohellas.gr

Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά:

Στέλεχος  
για το Τμήμα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ - ΑΕΙ 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώσεις αγγλικών 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Προϋπηρεσία απαραίτητη  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@stefanidis.com.gr

Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλήσεων και ενδια-
φέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες, 
- σας δίνουμε την ευκαιρία για μια πραγματικά επιτυχημένη 
καριέρα στην εταιρεία μας.

Περιγραφή εργασίας: Αναζητούμε υποψηφίους με πάθος, 
φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking που να έχουν 
τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior υπηρεσίες σε υφι-
στάμενους και νέους πελάτες.

Για εμάς δεν έχει σημασία η εμπειρία αλλά η διάθεση και ο 
προσανατολισμός στον στόχο. Επενδύουμε στην επιτυχία σας, 
συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων 
και σας υποστηρίζουμε σε κάθε βήμα της επαγγελματικής 
σας πορείας.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την επικοινωνία με πελάτες, φροντίζοντας 
την παρακολούθηση και την ανάπτυξή της πελατειακής 
βάσης 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά για προϊόντα και υπηρεσίες 
της εταιρίας  
Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες  
και άριστη επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών και δυνατότητα  
επεξήγησης περίπλοκων πληροφοριών με σαφείς  
και ακριβείς όρους 
•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες)  
Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στην ιεραρχία  
των πωλήσεων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimostsintziras@gmail.com

Από τη MEGA SYSTEMS ζητούνται:

Ένας Πωλητής και Μια Πωλήτρια

•Από 25 έως 35 ετών για την περιοχή Αμαρουσίου Αττικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: giokasxa@otenet.gr

Η ΕΛΕΚΤΡΟΜΑΡΚΕΤ ΓΚΡΟΥΠ ΜΕΠΕ, θυγατρική του ομίλου 
ELMARK HOLDING SA που αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα 
ELMARK, και ειδικεύεται στο ηλεκτρολογικό υλικό και τα 
προϊόντα φωτισμού, επιθυμεί να προσλάβει για τα γραφεία 
της στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Πωλήσεων

Με βασικές αρμοδιότητες την καθημερινή επικοινωνία με 
υφιστάμενους πελάτες της εταιρείας, την επίλυση πιθανών 
προβλημάτων, την λήψη και την παρακολούθηση της σωστής 
εκτέλεσης των παραγγελιών.

Ο κατάλληλος υποψήφιος / υποψήφια πρέπει  
να καλύπτει απαραιτήτως τα παρακάτω κριτήρια: 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και της βουλγαρικής  
γλώσσας, προφορικά και γραπτά 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις,  
εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών 
•Γενικές τεχνικές γνώσεις 
•Επιθυμητές σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη χρήση Η/Υ με γνώση MS Office 
•Υπεύθυνη, οργανωμένη και επικοινωνιακή  
προσωπικότητα  
Αποστόλη βιογραφικού στα αγγλικά μαζί  
με φωτογραφία στο e-mail:  
officethessaloniki@elmarkgroup.eu,  
website: www.elmarkholding.eu

Η εταιρεία Bodytalk A.E ζητά:

Area Manager 
 για το Δίκτυο των Καταστημάτων της

Προφίλ υποψηφίου: 
•Άνδρας έως 35 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη στο τομέα 
του ρούχου 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών  
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει ευθύνη: 
•Για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων  
που ανήκουν στην περιοχή του 
•Εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού 

•Επίλυση λειτουργικών προβλημάτων με ταχύτητα  
και αποτελεσματικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
executive@bodytalk.com

Η Bofrost Ελλάδας - Ιταλίας θα προχωρήσει στην πρόσληψη 
15 Πωλητών (ηλικίας 20-35 ετών) στα πλαίσια της επέ-
κτασης της εταιρίας και του υποκαταστήματος της Αθήνας. 
Οι πωλητές θα ασχοληθούν με την πώληση των προϊόντων 
του καταλόγου (ΟΧΙ διανομή), κατ’ οίκον στον πελάτη.

Σας εγγυόμαστε: χαρτοφυλάκιο πελατών, εκπαίδευση, 
ενδιαφέροντα κίνητρα και αυτοκίνητο διανομής.  
•Ευκαιρία για επαγγελματική ανέλιξη ανάλογα  
με τα αποτελέσματα. 
•Αναγκαία η ύπαρξη διπλώματος οδήγησης, κατηγορίας Β. 
•Θα προτιμηθεί η γνώση της ιταλικής γλώσσας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: it@bofrost.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Τα πρότυπα κέντρα αισθητικής και αδυνατίσματος Figura 
δίνουν λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την αισθητική 
του προσώπου, του σώματος ή της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας. 
Λειτουργούν από το 2005 στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια 
και στις Σέρρες. Η αποδοχή αλλά και η ανάγκη του κοινού 
για ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες οδήγησε στην 
συνεχή αλλά σε γερές βάσεις ανάπτυξη των Figura και έτσι 
από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί και το Figura Αθήνας 
στο Σύνταγμα παρέχοντας πρωτοποριακές θεραπείες αδυ-
νατίσματος και αισθητικής.

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα και την επιστη-
μονική κατάρτιση των συνεργατών του ο όμιλος ινστιτούτων 
αισθητικής και αδυνατίσματος Figura αναπτύσσεται και ζητά 
για το νέο πολυδύναμο κέντρο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura Πατησίων: 

Διαιτολόγο ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Διετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο χώρο 
ομορφιάς 
•Άνεση στην επικοινωνία 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: figurathess@outlook.
com, υπόψη κας Αναγνωστοπούλου. Τηλ. κεντρικής διοί-
κησης: 2310 242429. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά 
που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Ιατρός  
σε Αναμονή Ειδικότητας

Ζητείται από τo ινστιτούτο αισθητικής και αδυνατίσματος 
Figura για εφαρμογή φωτοαποτρίχωσης.

•Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fιguragr@gmail.com. 
Υπόψη: Δημητρίου Χρήστος.

Παθολόγος

Zητείται για εργασία σε ιατρείο χρόνιων νοσημάτων, πλήρης 
απασχόληση, πενθήμερο.  
•Προσόντα: Άριστη γνώση αγγλικών και υπολογιστών, 
μη καπνιστής 
•Απολαβές 1.300€ μηνιαίως.  
Βιογραφικά στο e-mail: iatreio@drtsoukalas.com.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3646084, 12.00-19.00 
εκτός Παρασκευής 10.00-17.00. 

To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγχρονη κλι-
νική αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής 
και μεταμόσχευσης μαλλιών, αναζητά Ιατρούς σε αναμονή 
για ειδικότητα, κατά προτίμηση δερματολογίας ή πλαστικής 
χειρουργικής για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυxίο ιατρικής ΑΕΙ 
•Αναμονή τουλάχιστον 2-3 ετών για την έναρξη  
της ειδικότητας 
•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  
στο e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.  
Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από την δ/νση  
ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγχρονη κλι-
νική αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και 
μεταμόσχευσης μαλλιών αναζητά Ιατρούς ειδικευμένους 
Δερματολόγους ή Πλαστικούς χειρουργούς για πλήρη ή 
μερική απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον γλωσσών  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών  
σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον  
με ευκαιρίες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα στο 
e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.  

Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν από την δ/νση  
ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Γαστρεντερολόγος 

Zητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr 
ή στο φαξ 210 8212611. Περισσότερες πληροφορίες  
στο τηλ. 210 8211888 και στην ιστοσελίδα μας:  
www.sosiatroi.gr

Zητούνται για Γερμανία. Η εταιρεία MD STUDIES & 
RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερμανικών 
εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, 
ζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Ιατρούς Αναισθησιολόγους 
για Εργασία σε Νοσοκομεία

Προφίλ υποψηφίου: 
•Δίπλωμα γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον Β1 
•Οργανωτικό πνεύμα 
•Αξιοπιστία, συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα 
•Ευελιξία  
Προφίλ θέσης: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστική αμοιβή βάσει γερμανικής κλίμακας 
•Πλήρης απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά σε μορφή europass/ 
αρχείο Word, με φωτογραφίαστην αγγλική ή γερμανική 
γλώσσα στο e-mail: kariera@md-hellas.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
School Nurse

ACS Athens, a world class international school - leading 
innovation in education, is seeking to recruit a school nurse 
for the academic year 2014-2015.

The school nurse is a certified professional who facilitates the 
educational process by improving and maintaining the health 
status of students. The major focus of school nursing services 
is the early detection and correction of health problems. The 
school nurse is uniquely qualified in preventive health, health 
assessment, and referral procedures. The nurse reports to 
the dean of student affairs.

Duties: 
•Provide health assessments. 
a) Obtains a health and developmental history. 
b) Screens and evaluates findings for deficits in vision, 
hearing, scoliosis, growth, etc. 
c) Observes the child for development and health 
patterns in making a nursing assessment and nursing 
diagnosis. 
d) Identifies health findings, which do not fall  
within the normal range. 
e) Assists with physical examinations when conducted  
in the school. 
•Develops and implements a health plan. 
a) Interprets the health status of pupils to school 
personnel. 
b) Initiates referrals to parents, school personnel 
and community health resources for intervention, 
remediation, and follow through. 
c) Provides ongoing health information to pupils, parents, 
school personnel and health agencies. 
d) Recommends and helps to implement modifications  
of school programs to meet students’ health needs. 
e) Utilizes existing health resources to provide 
appropriate care of pupils. 
•Maintains, evaluates, and interprets cumulative health 
data to accommodate individual needs of students. 
•Participates as the health specialist on the child study 
team to develop the health individualized educational 
plan (I.E.P.) 
•Plans and implements school health management 
protocols for the child with chronic health problems, 
including the administration of medication. 
•Develops procedures and provides for crises 
intervention for acute illness, injury and emotional 
isturbances (in conjunction with school psychologist). 
•Promotes and assists in the control of communicable 
diseases through preventive immunization programs, 
early detection, surveillance and reporting of contagious 
diseases. 
•Recommends provisions for a school environment 
conducive to learning. 
•Provides information on health. 
a) Provides health information to assist students  
and families in making health-related decisions. 
b) Participates in health education directly and indirectly 
for the improvement of health by teaching persons 
 to become more assertive health consumers  
and to assume greater responsibility for their own 
health. 
c) Provides information to adolescents concerning  
health problems in order to encourage responsible 
decision-making practices. 
d) Serves as a resource person to the classroom teacher 
and administrator in health instruction and as a member 
of the health curriculum development committees. 
•Coordinates school and community health activities  
and serves as a liaison person between the home, school, 
and community. 
•Acts as a resource person in promoting health careers. 
•Engages in research and evaluation of school health 
services to act as a change agent for school health 

programs and school nursing practices. 
•Assists in the formation of health policies, goals  
and objectives for the school unit. 
•Is responsible for maintaining and updating cumulative 
health records. 
•Helps develop/revise school health policies, procedures 
and standing orders. 
•Prepares the budget for school health supplies. 
•Reviews, revises and implements emergency policies, 
including in-service health and safety programs for 
personnel. 
•Prepares first aid kits for each building. 
•Organizes, instructs, and supervises school health 
volunteers or assistants. 
•Reports regularly in writing to the dean of student 
affairs on school health activities. 
•Prepares statistical reports for the office of student 
affairs. 
•Implements the school medication policy and procedure. 
•Encourages parents to maintain current immunization 
protection as recommended by the department of health. 
•Participates in student registration. 
•Serves as a resource person to school personnel. 
Participates selectively in classroom instruction under 
the supervision of the teacher.  
Further recommendations: 
•Remain abreast of health issues and prevention/
intervention options as dictated by the department  
of health. 
•Read the faculty handbook, student handbook, physical 
education handbook. 
•Get to know the key people: administration, faculty,  
the guidance and physical education personnel, 
secretaries, custodians, bus drivers. 
•Meet with the teachers to acquaint them with the 
health program, health services offered and classroom 
emergency procedures for first aid. 
•Set up first aid kits for the various areas of your schools 
(in conjunction with the athletic director). 
•Set up a daily log to list those students who visit  
the nurse’s office, or need special attention. 
•Review students’ health records and inform school 
personnel of special health problems, possible school 
safety hazards. This is an excellent time to have 
handouts ready for the faculty in such areas as epilepsy, 
diabetes, etc. 
•Plan to attend as many faculty meetings as possible. 
This helps identify the school nurse as a member  
of the staff. 
•Keep lines of communication open between nurse and 
teachers, nurse and administration, nurse and parents, 
and nurse and guidance department. 
•Participate in the preparation of the school health 
services budget. 
•Develop full year plan for scheduled health activities 
including accommodated mandated reporting. 
•Prepare reports monthly/yearly. It is extremely 
important to document school nursing activities.  
This documentation provides both the Dean of vStudent 
affairs and president with information to support 
the need for school nursing. A yearly report should 
summarize data in the monthly reports.  
Qualifications: 
•Possession of a current license/certification to practice 
professional nursing n Greece. 
•Three years experience as a professional nurse. 
•A baccalaureate degree or an equivalent degree.  
The degree can be in nursing or a related field.

Application procedure: To be considered for this vacancy, 
please reference the specific job title and your last name 
in the subject line (e.g. RE: NURSE_SMITH), and submit 
in English:

•Cover letter, which should include a statement  
of your professional philosophy; 
•Resume, which should contain valid licensure/
certification information; 
•Three professional references or referee contact 
information.

Submit the above required information to human 
resources at jobs@acs.gr. Incomplete submissions  
or candidate profiles that do not meet the published 
qualifications will not be considered.

ACS Athens is committed to safeguarding and promoting 
the welfare of students and expects all staff to share this 
commitment.  ACS Athens does not discriminate on the basis 
of race, color, religion, national origin, age, gender, sexual 
orientation, genetic information, or disability in admission 
to, access to, employment in, or treatment in its programs 
and activities. ACS Athens is an equal opportunity employer, 
committed to diversity in our workplace. The school system’s 
educational philosophy and HR goals, including the goal of 
equal employment opportunity, will be considered in filling 
all positions.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημοσιογράφοι

•Aπό αθλητική ιστοσελίδα ζητούνται για Πρακτική. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr

Μαθηματικός

•Nέος, φιλόδοξος και επικοινωνιακός για καθημερινή 
μελέτη μαθητών Δημοτικού από φροντιστήριο-κέντρο 
μελέτης στο Πέραμα του Πειραιά.  
Αποστολή βιογραφικών (με συνημμένη φωτογραφία) 
στο e-mail: fme-kex@otenet.gr
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Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on line 
εκπαίδευση ζητά:

Συνεργάτες – Καθηγητές  

Για δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού,  
διδασκαλία σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π.  
Ειδικότητα: 
•Καθηγητές Οικονομίας και Διοίκησης  
(κωδ. Θέσης 3101)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στην ενότητα ΔΕΟ 44  
(επιχειρηματικότητα και καινοτομία) 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές  
αντικείμενο.  
Το κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line  
εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@arnos.co.gr.  
Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρεται  
ο κωδικός θέσης.

To Cookery Club- Μαθηματα μαγειρικης, στο πλαίσιο ανά-
πτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Εισηγητές - Καθηγητές Επαγγελμάτων  
Τουριστικών Επιχειρήσεων  

Στην περιοχή του Αγ. Δημητρίου,  
Κοντά στο Μετρό

Για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 
•Μαγειρική τέχνη 
•Τροφογνωσία 
•Στοιχεία εστιατορικής 
•Σύνθεση μενού & κοστολόγιο  
Περιγραφή θέσης: 
•Προετοιμασία και παράδοση μαθημάτων 
•Δημιουργία διδακτέας ύλης ανά θεματική ενότητα 
•Υποστήριξη συμμετεχόντων κατά το μάθημα 
•Υπεύθυνος για τις προμήθειες

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος σχολής τουριστικών 
επαγγελμάτων (ειδικότητα μαγειρική) με 5ετή εμπειρία στην 
εκπαίδευση ή 10ετή στο επάγγελμα του μαγείρου. Επίσης 
ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι πτυχιούχος σχολής αλλοδαπής 
με ειδικότητα μαγειρικής και 5ετή εμπειρία στην εκπαίδευση 
ή στο επάγγελμα του μαγείρου.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Συνέπεια-συνεργασία-διάθεση 
•Ικανότητα στην προετοιμασία της διδακτέας ύλης 
•Διάθεση για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας  
της παρεχόμενων υπηρεσιών 
•Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού  
περιβάλλοντος μάθησης 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
αναγκών των σπουδαστών  
Προσφέρουμε: 
•Ευέλικτο ωράριο 
•Φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Υπέροχος χώρος εργασίας 
•Δυνατότητες για εξέλιξη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@mathimatamageirikis.gr

NOMIKOI
In House Lawyer / Consultant for a Yachting Company 

in Southern Suburbs of Athens

Responsibilities 
•Provide legal advice and support to legal issues. 
•Manage legal process, litigations and business 
transactions. 
•Analyze and identify legal risks and implications. 
•Draft, review, negotiate and administer legal  
and transactional documentations. 
•Liaise with external legal counsel and/or specialists. 
•Handle ad hoc assignments. 
•Keep management abreast of all new laws  
and regulations that may have implications  
to the company 
•Native english speakers preferred.  
Please send your CV in English to the following  
e-mail: ekoudigeli@gmail.com

Ο όμιλος Μαρινόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους ερ-
γοδότες στον ιδιωτικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει στα 
κεντρικά γραφεία στην Αθήνα:

Ασκούμενο Δικηγόρο 
 (κωδ. TRLAW)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο νομικής 

•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν  
βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210 9893457  
ή στο e-mail: HR_Greece@marinopoulos.com  
ή στην παρακάτω διεύθυνση με κωδικό θέσης TRLAW: 
Μαρινόπουλος Α.Ε. Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456.
Υπόψη δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η AGROLOGY ABEE που δραστηριοποιείται πετυχημένα 
εδώ και 30 χρόνια στον κλάδο των γεωργικών εφοδίων, 
αναζητά άμεσα:

Γεωπόνο

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει το δυναμικό 
της στο τμήμα εγκρίσεων.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άμεση διαθεσιμότητα 
•Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, δυναμισμός 
•Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί 
θετικά  
Η αποστολή βιογραφικών να γίνεται στο e-mail:  
info@agrology.eu

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

Laboratory Assistant for the R&D  
Department (Κωδ.: L.A./09.14)

The ideal candidate will be responsible for assisting R&D 
scientists in routine analysis (preparation of solutions, setting 
up simple analysis), maintenance of R&D lab and handling 
of stability samples.

Candidates with the following are encouraged  
to apply: 
•Possess a certificate in a related natural science field 
from technological educational institution (TEI)  
or vocational training Institute (IEK) 
•Good command of the English language and computer 
skills 
•Laboratory experience will be considered a plus  
The company offers: 
•Excellent working environment 
•Training and development opportunities

Candidates who believe they meet the above equirements 
are invited to send their CV to the address: GENEPHARM 
S.A., 22C Marathon Avenue,19009 Pikermi,  
Fax: 210.60.39.402 or via e-mail at: hr@genepharm.com

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ηλεκτρολόγος

Με άδεια τεχνίτη ΣΤ σταθμών και υποσταθμών, με εμπειρία 
σε αυτοματισμούς, πίνακες μέσης - χαμηλής τάσης, για το 
τμήμα services. 
•Θα εκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρονόμων προστασίας,  
μετασχηματιστών ισχύος και γεννητριών.  
Αποστολή βιογραφικού στο, e-mail: info@amcoelectric.gr

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ενεργειακής κατεύθυνσης, με εμπειρία σε αυτοματισμούς, 
πίνακες μέσης - χαμηλής τάσης, για το τμήμα services.

•Θα εκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρονόμων προστασίας,  
μετασχηματιστών ισχύος και γεννητριών.  
Αποστολή βιογραφικού στο, e-mail:info@amcoelectric.gr

Από μεγάλη επισκευαστική εταιρία στη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό ζητείται:

Πεπειραμένος Τορναδόρος

•Γνώση ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@kretatransport.com

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της RICOH στην Ελλάδα, και μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες διανομής συστημάτων οργάνωσης 
γραφείου, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Τεχνικό για την Υποστήριξη Δικτυακών  
Εκτυπωτικών  Μηχ/των & Software  
για Enterprise Πελάτες (κωδ. TS150)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα: 
•Γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows Server, 
Windows Client, Unix MacOS 
•Γνώσεις troubleshooting, παραμετροποίησης  
και επισκευής ΙΤ hardware και software 
•Γνώσεις δικτύων και ηλεκτρονικής συνδεσμολογίας  
και καλωδίωσης 
•Γνώσεις ηλεκτρονικών και επισκευής μηχανολογικών 
διατάξεων 
•Ευχέρεια στην χρήση οργάνων ελέγχου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση IT 
technical support σε πελάτες 
•Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής  εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις  Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 

•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικότητας και εργασίας  
σε ένα δυναμικό περιβάλλον 
•Υπευθυνότητα και διάθεση  
Να αναφερθεί αναλυτικά η εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος: Υπ’ όψιν τμήματος 
ανθρωπίνου δυναμικού e-mail:info@doxiadis.gr σημειώνοντας 
τον κωδικό της θέσης.

Τεχνικός Εγκατάστασης 
 και Υποστήριξης

Η εταιρεία Eurotel Hospitality A.E. ζητεί τεχνικό εγκατά-
στασης και υποστήριξης για το πρόγραμμα materials control, 
κάτοχο πτυχίου ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
ή πληροφορικής.

Επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα f&b control- αποθήκη. Προϋπη-
ρεσία σε υποστήριξη χρηστών HW και SW καθώς και βασικές 
γνώσεις ORACLE θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

•Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών.   
Bιογραφικά στο e-mail: tzian@eurotel.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Διπλωματούχος 

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Για απασχόληση σε εταιρεία βιομηχανικών έργων.  
•Γνώσεις - απαραίτητα: SIMATIC S7/WinCC/VB/C/SQL, 
αγγλικών. 
•Επιθυμητές: ΕPLAN/AutoCad. 
•Εμπειρία επιθυμητή.  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε  
τον σύνδεσμο: http://atexengineering.gr/kariera.html

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή  ζητά να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
(Code: ΜE)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής  
ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου 
•Τουλάχιστον δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία σε εργασίες 
συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή μηχανολογι-
κών μελετών σε δημόσια έργα 
•Γνώση διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

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

Η «Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ» αντιπροσωπεία μηχα-
νημάτων έργων ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Μηχανολόγους - Μηχανικούς

Απόφοιτους ανώτερων ή μέσων σχολών για τα τμήματα 
πωλήσεων - marketing.  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετής σε πωλήσεις  
μηχανημάτων 
•Δυνατότητα πραγματοποίησης επισκέψεων και επαφών 
με πελάτες στην επαρχία 10 ημέρες το μήνα 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών  
Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 5146434  
ή στο e-mail: dfsara@hol.gr

Υπεύθυνος  
Προγραμματισμού Παραγωγής

Μεγάλη εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο Προγραμματισμού 
Παραγωγής με κύριες αρμοδιότητες το σχεδιασμό και την 
επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας στις εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο μηχανολόγου, ή χημικού μηχανικού,  
ή μαθηματικού 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή εμπειρία σε manufacturing resource planning 
•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών (γραπτά  
& προφορικά)  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
hr_dpt@otenet.gr.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Commercial Motor 
 Vehicle Diesel Mechanic

A Workshop Foreman (hands on mechanic) is required by 
a manufacturing company in Zambia, Africa, with a fleet 
of approximately 70 Mercedes Benz trucks mainly Axors, 
Actros, four Volvo trucks, and about 35 light commercial 
vehicles.

Candidates should have experience with such diesel engines, 
be able to use computer to diagnose faults, knowledge of the 
English language, should be qualified and must be prepared 
to relocate to Zambia on a permanent, long term basis (at 
least 7 years). Due to the poor educational system prevailing 

in Zambia, priority will be given to candidates who are either 
newly married, single, or have children which are independent 
and have finished with their education.

The company offers an expatriate package which includes (a) 
a competitive salary (b) basically furnished company house 
( free of maintenance, rental, electricity, water bills (c) a 
company motor vehicle (free of fuel and maintenance costs) 
(d) medical insurance cover and (e) 30 days annual pad leave.
The candidate should be able to save approximately $3000 
per month after all living expenses.

Candidates must be honest, hard working, team players, 
ambitious and have leadership qualities. There will be a six 
month probation period, in which time, the company reserves 
the right to dismiss the candidate, and the applicant reserves 
the right to withdraw from employment with no consequence 
to either party. Applicants over the age of 50 will not be 
considered.

Aspiring candidates, who fulfill the above criteria should 
send their curriculum vitae to the following e-mail: 
dinakaldis@hotmail.com. After sending their CV’s to the 
above e-mail, suitable applicants will be contacted for 
interviews. Candidates that require further information may 
call 0030-210-8980683 and ask for Mr. Lefteris Kaldis.

ΟΔΗΓΟΙ
Εταιρία τροφίμων με έδρα τη Θεσ/κη ζητά:

Οδηγό - Merchandiser  
για Διανομή στη Βόρεια Ελλάδα

Προδιαγραφές θέσης: 
•απολυτήριο λυκείου 
•Απαραίτητη εμπειρία 2 ετών σε θέση οδηγού στη Βόρεια 
Ελλάδα 
•Ικανότητα μεταφοράς και φόρτωσης εμπορευμάτων 
•Δίπλωμα ερασιτεχνικό η Γ κατηγορίας 
•Έλεγχος των προϊόντων στην αποθήκη 
•Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή απαραίτητη 
•Συνεργασία-συνέπεια, καλή επικοινωνία, ενδιαφέρον  
για την εταιρία  
Προσφέρονται: 
•πενθήμερη εργασία 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•κινητό τηλέφωνο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Hrffood@gmail.com

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Εταιρία τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

1 Υπεύθυνο Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 
•Γνώσεις αγγλικών 
•Απολυτήριο λυκείου  
Επικοινωνιακές, οργανωτικές, και διοικητικές ικανότητες.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
info@stefanidis.com.gr

Υπεύθυνος Αποθήκης - Διακίνησης

•Διπλ. μηχανικός με εξειδίκευση στον τομέα των logistics 
ή απόφοιτος ΤΕΙ αποθήκευσης & διακίνησης  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε κέντρο διανομής  
μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, δυνατότητα 
ταυτόχρονης διαχείρισης θεμάτων. 
•Γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ (MS Office Suite) 
•Γνώση χειρισμού ERP και WMS επιθυμητή  
Παροχές 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
prohire2014@gmail.com

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Η διαφημιστική εταιρεία Green Promotions, με πολυετή πα-
ρουσία στο χώρο της διαφήμισης και εξειδικευμένο δίκτυο 
συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, ζητά για το νομό Αττικής άμεσα.

Courier (Κωδ. C1)

Περιγραφή θέσης: Ο courier είναι υπεύθυνος  
για τη διανομή υλικών βάσει των διαδικασιών  
της εταιρείας και την επίτευξη των ημερησίων στόχων.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Κάτοχος μηχανής απαραίτητα με αποθηκευτικό χώρο 
(περίπου 35lt) 
•Επαγγελματισμός 
•Συνέπεια 
•Άπταιστα Ελληνικά 
•20-50 ετών 
•Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Καθημερινή ή part-time απασχόληση 
•Δυνατότητα άμεσης απασχόλησης 
•Υψηλές αποδοχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να αποστεί-
λουν τα βιογραφικά τους στο e-mail: hr@greenpromotions.gr

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

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Έμπειρος Λογιστής  

για Εργασία σε Οργανωμένο Λογιστικό Γραφείο 

Περιοχή απασχόλησης: 
•Κέντρο Αθήνας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας:  
EX-LOG 
•Στο e-mail:cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 5158845

Από εμπορική εταιρία στη Μύκονο ζητείται για μόνιμη ερ-
γασία στην Μύκονο:

Λογιστής / Λογίστρια

•Με 10 έτη προϋπηρεσία σε λογιστήριο εμπορικής  
εταιρίας  
•Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση θεωρημένων αποθηκών 
•Πολύ καλή γνώση ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ εργατικών θεμάτων 
•Γνώση προγραμμάτων ERP - μισθοδοσίας.  
Βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
dimenou@alliott.gr. Κωδ. θέσης: ΜΥΚ.

 
Ο πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη συ-
νεργασία:

Διευθυντή Λογιστηρίου  
Bιομηχανίας στα Οινόφυτα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι >40 ετών θα πρέπει να διαθέτουν 
προϋπηρεσία 10 έτη όπου τα τελευταία από αυτά να τα έχουν 
διανύσει ως Υπεύθυνοι λογιστηρίου.

Θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το λογιστικό 
επάγγελμα και να έχουν ασχοληθεί με όλο το φάσμα εργα-
σιών ενός εσωτερικού λογιστηρίου (ΦΜΥ, ΦΠΑ, σύνταξη 
ισολογισμών, λογιστικές εγγραφές, τήρηση βιβλίων, κο-
στολόγηση, reporting κ.α).

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Α΄τάξεως. Το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας 
θα πρέπει να είναι σε υψηλό βαθμό.

Βιογραφικά μέσω του link: http://www.
cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/accmanvipe

 
Η AMVIS είναι η μεγαλύτερη ελληνική εισαγωγική εταιρεία 
στον οπτικό & οφθαλμολογικό χώρο. Δραστηριοποιείται 
δυναμικά εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα οργάνωσης, 
διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού αποτελώντας ιδεώδες 
περιβάλλον για επαγγελματική εξέλιξη. Η εταιρεία επιθυ-
μεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ένα άτομο ως:

Στέλεχος Λογιστηρίου

Θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι που θα διαθέτουν  
τα παρακάτω προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΦΔ, φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ, μισθοδοσίας 
•Άριστη γνώση Excel και προγραμμάτων ERP 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 5-8 έτη σε Γ́  κατηγορίας 
βιβλία 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δικαίωμα υπογραφής Ά  τάξης 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, μεθοδικότητα, τήρηση 
διαδικασιών & χρονικών προθεσμιών

Για αποστολή σχετικών βιογραφικών e-mail: 
e.tsaliki@amvis.gr, κωδ. θέσης log. 0914, υπόψη Έρης 
Τσαλίκη, website: www.amvis.gr

 
Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα:

Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση

•Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τελειόφοιτοι ΤΕΙ  
των τμημάτων διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής.  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης 
ΠΡΑ στο e-mail: akorda@elval.vionet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η βιομηχανία παγωτών και γλυκισμάτων Bonito ΑΕΒΕ που 
εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο για Γραμματειακή  
Υποστήριξη και Μηχανογράφηση

Καθήκοντα 
•Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και εγγράφων 
•Τηλεφωνική παραγγελειοληψία. 
•Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία. 
•Τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση μηχανογραφικού 
αρχείου. 
•Έλεγχος όλων των στοιχείων πριν και μετά  
την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό αρχείο.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ πληροφορικής 
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών  
καθηκόντων 
•Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου 
•Άτομο ώριμο, ευέλικτο, εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό, 
συνεργάσιμο  
Αποστολή βιογραφικών στο: bonito@otenet.gr,  
fax: 210 5573215.

 
Η βιομηχανία παγωτών και γλυκισμάτων Bonito ΑΕΒΕ που 
εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•5 έτη προϋπηρεσίας σε τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας 
•Καλή γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής  
νομοθεσίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ, ERP, Ms Office 
•Ικανότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα  
δικτύωσης και επικοινωνίας.  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, μεθοδικότητα, οργάνωση 
•Ευελιξία σκέψης και δράσης, εποικοδομητική  
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα/υπευθυνότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο: bonito@otenet.gr,  
fax: 210 5573215.

 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - εισαγωγική εταιρεία βιομηχανικών 
εργαλείων: H ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ αναπτύσσει, εμπορεύεται 
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών εργαλείων 
εντός και εκτός Ελλάδος. Με το πολύ καλό της δίκτυο πω-
λήσεων Ελλάδος εξυπηρετεί τα περισσότερα καταστήματα 
«χρωμάτων - εργαλείων - σιδηρικών». Με υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις και άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας 
η εταιρεία μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή την 
στιγμή στην λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες 
του κλάδου. Ζητεί:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου  
 (Κωδ. ΠΡΟΪΣΤ.ΛΟΓ.)

Περιγραφή θέσης: Ζητείται προϊστάμενος λογιστηρίου, 
με εμπειρία σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών εταιρειών 
πλήρως μηχανογραφημένα με διαδικασίες και εφαρμογή 
ERP-CRM, στον οποίο θα του ανατεθεί η σωστή λειτουργία, 
παρακολούθηση και η ανάπτυξη του τμήματος λογιστηρίου.

Η έφεση του σε χρήση Η/Υ και ERP-CRM συστημάτων θα 
είναι το σημαντικό προσόν του. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 7 ετών σε μεγάλα λογιστήρια εμπορικών 
εταιρειών εισαγωγών -εξαγωγών, με μεγάλο δίκτυο 
πωλητών και πελατών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προϊσταμένου 
•Προϋπηρεσία σε ΑΕ 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργανωμένο 
περιβάλλον ERP -CRM κατά προτίμηση ENTERSOFT 
•Έφεση στους υπολογιστές, συστήματα και τεχνολογία 
θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών και 
Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, εργατική νομοθεσία και 
μισθοδοσία, γνώση νόμου 2190 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών και εντατικού 
reporting 
•Άνεση στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία 
στην διοίκηση ομάδος. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με την τεχνολογία 
•Ηλικία έως 40 ετών

Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, ορ-
γανωτικές ικανότητες σε εργασία περιβαλλοντος γραφείου 
με σύχρονη μηχανογράφιση και διαδικασίες, μεθοδικότητα, 
δημιουργικότητα.

Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με τα προσό-
ντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγ-
γελματικής εξέλιξης

Βιογραφικά στο e-mail: Cv6@fournarakis.gr, website: www.
fournarakis.gr. Ύπαρξη πρόσφατης έγχρωμης φωτογρα-
φίας. Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
τα ζητούμενα προσόντα.

 
Tax Professionals  

(TAX/0914)

Deloitte Greece is a member of Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), a private UK company limited by guarantee, 
whose member firms are legally separate and independent 
entities. With a presence in more than 150 countries and 
about 200,000 professionals, all committed to becoming 
the standard of excellence, Deloitte provides audit, tax, 
consulting, and financial advisory services to public and 
private clients spanning multiple industries and brings 
world-class capabilities and high-quality service to clients, 
delivering the insights they need to address their most 
complex business challenges. 

In Greece, “Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis 
S.A.” provides audit services, “Deloitte Business Solutions 
Hadjipavlou Sofianos & Cambanis S.A.” financial advisory, 

tax and consulting services and “Deloitte Accounting 
Compliance & Reporting Services S.A.” accounting 
outsourcing services. With a staff of about 580 and offices 
in Athens and Thessaloniki, Deloitte Greece focuses on 
all major industries including financial services; shipping; 
energy; consumer business; life sciences & health care 
and public sector services. Deloitte clients include most 
of the leading private and public, commercial, financial 
and industrial companies.

Due to our continuing expansion, we are currently 
seeking to recruit high caliber professionals to join our 
TAX & Transfer Pricing Team in Athens.  
Potential candidates should fulfill the following 
criteria: 
•Up to 3 years of work experience in TAX and/or 
transfer pricing within a professional services or large 
multinational firm 
•University degree in: accounting / finance / economics / 
business administration 
•A postgraduate qualification in accounting / finance 
/ economics / business administration will be highly 
appreciated 
•Completion of the long-term TAX seminar provided 
either by AUEB or Deloitte academy will be considered 
a strong asset 
•Excellent command of the english language 
•Computer literacy 
•Excellent written, verbal & presentation skills 
commitment to high levels of client service and ability 
to build strong relationships 
•Focus on delivering work of high quality

Candidates will be expected to work under pressure and 
maintain a professional demeanor, exhibit high level of 
discretion of confidential work and information as well as 
excellent interpersonal skills and team spirit.

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

Interested applicants should forward their curriculum vitae 
to the following e-mail: career@deloitte.gr, by quoting the 
reference code (TAX/0914) no later than October 6, 2014. 
All applicants will be acknowledged and treated in the 
strictest confidence.

 
Θέλουμε να δώσουμε στον κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, 
την εξυπηρέτηση εκείνη που έχει ανάγκη για να νιώσει 
απόλυτα ικανοποιημένος σε ένα περιβάλλον παρόμοιο με 
εκείνο του σπιτιού του. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζό-
μαστε ευχάριστες παρουσίες και ανθρώπους που διαθέτουν 
ζωντάνια για τη ζωή.

Ειδικότητα για Πρακτική: 
Οικονομικά - Λογιστικά

Αν θέλετε να γίνεται μέλος της ομάδας αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail: career@tzambaspiti.gr

 
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Η INTERLIFE Ασφαλιστική ζητά Υπεύθυνο λογιστηρίου 
κεντρικής διεύθυνσης (Θεσσαλονίκη).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σημαντική προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση ms.office και IFRS 
•Άριστη γνώση εργατικών και μισθοδοσίας 
•Επιθυμητή γνώση SAP & TRANSFER PRISING  
Παρέχεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων & νοσοκομειακής  
περίθαλψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημεί-
ωμα στο e-mail: mpanagiotopoulou@interlife.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια. Website: www.interlife.gr

 
Η Cocoon Eco Energy αποτελεί μία από τις κορυφαίες 
ελληνικές εταιρίες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας & των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
και στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της 
επιθυμεί να προσλάβει:

Λογιστή  
(Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών)   

με Εμπειρία στη Δανειοδότηση από Τράπεζες  
κωδ: LDT

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Πτυχίο λογιστικής ή πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης  
οικονομικής σχολής με κατεύθυνση τη λογιστική 
•Πολυετή προϋπηρεσία στη λογιστική και ειδικά στον 
τομέα της δανειοδότησης από τράπεζες (διαδικασίες 
αδειοδοτήσεων - χρηματοδοτήσεων - χορηγήσεων,  
σύνταξη φακέλου, διαδικασίες υπαγωγής  
σε επιδοτούμενα προγράμματα, συμβουλευτικές  
υπηρεσίες) 
•Εμπειρία στη συμφωνία υπολοίπων με πελάτες,  
προμηθευτές & τραπεζικούς οργανισμούς 
•Επαγγελματισμό, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα 
•Άριστες ικανότητες συνεργασίας & εξυπηρέτησης  
πελατών 
•Άριστη γνώση Η/Υ & αγγλικών  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις και κρίνετε εν-
διαφέρουσα τη θέση εργασίας και τη συνεργασία με την 

Cocoon Eco Energy, παρακαλούμε όπως αποστείλετε το 
βιογραφικό σας στο e-mail: aggelies@rocketmail.com με 
τον κωδικό LDT.

 
Βοηθός Λογιστή - Γραμματέας

Aπό εισαγωγική - εξαγωγική -εμπορική εταιρεία  
στα νότια προάστια ηλικίας από 30 έως 40 ετών.

Απαραίτητη πολύ καλή γνώση αγγλικών και των διαδικα-
σιών εμπορίας/διανομής. Εμπειρία σε αντίστοιχες εταιρείες 
πρώτων υλών βιομηχανίας, λιπαντικών και πετρελαιοειδών 
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να έχει επικοινωνιακά χαρα-
κτηριστικά, όρεξη για εργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και 
συνεργασιμότητα. Άριστο περιβάλλον εργασίας και αποδοχές 
ανάλογα με την εμπειρία και τα προσόντα.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: dimenou@alliott.gr. 
Κωδ. θεσης: ΑΤΗ.

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να προσλάβει:

Λογιστή (Code: ACC4) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής λογιστικής κατεύθυνσης 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή Ά τάξεως 
•Τουλάχιστον 7ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε φορολογικά θέματα 
•Απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε Δ.Λ.Π. και reporting 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Απαραίτητη η άριστη γνώση και η ευχέρεια στη χρήση 
SAP 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον αντί-
στοιχο κωδικό υπ’ όψη τμήματος προσωπικού στο fax: 210 
9955586 ή στο e-mail: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η εταιρεία FABRICA, με ηγετική θέση στο χώρο των ειδών 
υγιεινής & επίπλων κουζίνας, ζητά:

Υπάλληλο Τιμολόγησης  
για το Kατάστημα στις Τρεις Γέφυρες

Αρμοδιότητες: 
•Υποδοχή πελατών (reception) 
•Τιμολόγηση - έκδοση & έλεγχος 
•Προγραμματισμός δρομολογίων / παραδόσεων /  
εισπράξεων 
•Επικοινωνία με πελάτες 
•Ωράριο εμπορικών καταστημάτων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ευγένεια στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (ERP) 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail: hr@veneti.gr

 
Experienced Professional  

in Credit Risk

Job purpose: You will work in multi-disciplinary teams 
to provide a range of advisory services. Team members 
include professionals with a variety of backgrounds including 
excellent academic credentials in quantitative sciences, 
IT, business and economics among other, as well as deep 
professional experience.

Working together, we help global clients, located in EMEIA 
and US regions, to better assess and improve their operations, 
grow revenue and manage risks to increase shareholder value.

You will build valued relationships with external clients 
and internal peers and contribute to the development of a 
portfolio of business by focusing on high-impact opportunities.

Bringing experience and unique insight on one or more 
services, you will use your knowledge and experience to 
help shape solutions to client problems and contribute to 
building and managing high-performing teams.

Technical skills requirements: 
•Master degree in statistics, mathematics, 
econometrics, engineering, economics, information 
technology or other related field with strong 
quantitative focus. Ph.D. will be considered an asset. 
•Up to 10 years of professional experience, with focus 
on the following areas: 
•Development and validation of credit risk models 
(scoring and rating models, stress testing, risk decision, 
impairment, economic capital, regulatory capital, debt 
collection and recovery etc.). 
•Knowledge and understanding of credit policies and 
processes, credit data & IT systems, and related 
financial institutions’ regulatory requirements. 
•Strong skills in programming and statistical packages 
(i.e. SAS, SPSS, SQL, R, Matlab). Experience in software 
development (e.g. using Java and C/C++) and in 
databases will be considered an asset. 
•Strong written and verbal communication, 
presentation, client service and technical writing skills 
in English. Knowledge of additional languages will be 
considered an asset. 
•Ability and comfort in researching client inquiries 
and emerging issues, including regulations, industry 
practices, emerging trends, new technologies and 
methodologies. 
•Strong analytical, problem solving and critical thinking 
skills. 

•Broad consulting and project management skills. 
•Willingness and ability to travel and work abroad for 
international projects. 
•Completed military obligations (where applicable).  
Send you CVs to the following link: https://tas-ey.
taleo.net/careersection/gexp01/jobsearch.ftl?lang=en&
location=77840070193

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

Credit Control Supervisor 
 (Ref. Code: 722/44430)

Job description 
•Organization of the department and supervision  
of the subordinates 
•Active participation in the effective debt collection 
process 
•Constant communication with clients 
•Close cooperation with the sales department in order 
to minimize risk 
•Credit limit determination 
•Extensive reporting and analysis of receivables  
and overdue  
Candidate profile 
•University degree in accounting or finance 
•Four (4) - five (5) years of working experience in a 
similar position 
•Excellent command of the english language 
•PC literate (especially Excel) 
•Navision experience would be considered as an asset 
•Accounting experience is mandatory 
•Basic knowledge of relevant Greek legislation 
•Dynamic personality with advanced negotiation skills 
•Communication and organizational skills  
The company offers 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference code, 
by e-mail to the following address: infogr@adecco.com, 
through fax at: 210 6919358, or by mail to: Adecco HR, 
56, Kifissias Av., 15125, Maroussi.

After the screening of the CVs, we will contact the candidates 
who meet the profile’s requirements to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website www.adecco.
gr and register your CV in our database to be eligible 
for current or future job openings. All applications are 
considered as strictly confidential. Follow Adecco Greece 
on Facebook, Linkedin, Twitter.

 
Βοηθός Λογιστή

•Zητείται από όμιλο εταιριών στον τομέα της παροχής υπηρεσι-
ών με μεταφορικό μέσο, για εξωτερική και εσωτερική εργασία.  
Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@recycling-center.gr

 
Randstad Hellas is seeking to employ an Assistant 
Accountant on a part-time basis, on behalf of its client.

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Book entries (invoices, expense reports) 
•PO’s matching to invoices 
•Check of expenses reports 
•Archiving 
•Perform accounting functions to support supervisor 
•Other ad hoc related tasks  
Προσόντα/requirements 
•Very good knowledge of MS Office (excel, word, outlook) 
•Basic accounting knowledge 
•Knowledge of Navision ERP is a clear asset 
•Able to communicate openly 
•Hands on mentality - self driven 
•Well organized, diligent, keeps his work open for review 
•Very good english and greek language skills, in writing 
and speaking 
•Team spirit, high customer service attitude and service 
driven mindset 
•Finance/accounting related degree

Πληροφορίες/information:  Vasiliki Mavrokefalou  
+30 2106770523

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

Send your CVs to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4117.  
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter,  
website: www.randstad.gr

 
Randstad Hellas is seeking to employ a Credit Control 
Assistant on a full time basis, on behalf of its client.

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Order hold and release process. 
•Invoicing  
•Handling daily issues with warehouse 
•Assist in cash flow planning and debts recovery 
procedures. 
•Reconcile bank statements, and assist in preparing 
weekly/monthly reporting for executive management. 
•Interaction with customers for payment - invoicing 

related issues. 
•Preparing and issuing copies of invoices requested by 
both internal or external partners. 
•Assist in MEB’s mailing (credit notes, invoices) 
•Other ad hoc related tasks  
Προσόντα/requirements 
•Very good knowledge of MS Office (excel, word, outlook) 
•Basic accounting knowledge 
•Knowledge of Navision ERP is a clear asset 
•Able to communicate openly 
•Hands on mentality - self driven 
•Well organized, diligent, keeps his work open for review 
•Very good english and greek language skills, in writing 
and speaking 
•Team spirit, high customer service attitude and service 
driven mindset 
•Finance/accounting related degree

Πληροφορίες/information : Vasiliki Mavrokefalou  
+30 2106770523

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

Send your CVs to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4120. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter,  
website: www.randstad.gr

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

Έμπειρο Στέλεχος Τμήματος  
Μηχανογράφησης (κωδ.: SKG.EXPROG14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 6 τουλάχιστον έτη 
•Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης servers 
τεχνολογίας Micorosoft (Windows Server, Active 
Directory, Exchange Server, SQL Server κλπ) 
•Άριστη γνώση διαχείρισης και συντήρησης  
τηλεπικοινωνιακών υποδομών 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση: cv@epsilonnet.gr. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν το σχετικό 
κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 
Assistant Commercial Manager 

 (ACM 04/14)

Role and key responsibilities: 
•Responsible for all financial and administrative 
activities related to the construction project 
•Responsible for all accounting and financial data 
reporting to the regional and head office 
•Supervise finance and administration departments  
of the construction project 
•Liaison with the construction project’s client  
and suppliers 
•Ensure the adequate staffing of the project and support 
the overall administration of the project 
 
Key requirements: 
•Bachelor in accounting, finance or business 
administration 
•At least 5 years of relevant experience 
•Sound knowledge of accounting 
•Managerial / administrative skills 
•Analytical and mathematical thinking 
•Fluency in English 
•Computer skills 
 
Optional requirements that can be considered  
as an advantage: 
•Master’s degree 
•Knowledge of french and/or arabic language 
•Diploma in IFRS or ACCA 
•Prior experience with construction business  
and/or a multinational environment 
•IT Certifications

Send your CVs to the following link: http://www.skywalker.
gr/showExternalFormaspx?width=720px&height=1000px
&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.
applymycv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

Από βιομηχανία τροφίμων ΑΕ, με έδρα τον Πειραιά, ζητείται:

Βοηθός Λογιστή 
Για τη Στελέχωση του Λογιστηρίου της

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης 
•Γνώση λογιστικών προγραμμάτων ERP, προγραμμάτων 
μισθοδοσίας 
•Οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Μεθοδικότητα και συνέπεια με έμφαση στη λεπτομέρεια 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας, σε ένα φιλικό  
περιβάλλον 
•Πλήρης απασχόληση, ασφάλιση ΙΚΑ 
•Δυνατότητα ανάπτυξης & εξέλιξης σε οργανωμένο 
λογιστήριο  
Στείλτε το βιογραφικό σας, στο e-mail:  
humanres50@gmail.com

 
Εμπορική εταιρεία με έδρα τη Ν. Ιωνία  ενδιαφέρεται να 
προσλάβει νέο για τη θέση του:

Βοηθού Λογιστή

 Έως 30 ετών, με διάθεση για σταδιοδρομία και εξέλιξη 
στο λογιστήριο, μισθός βασικός σύμφωνα  
με την ισχύουσα γενική συλλογική σύμβαση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε βιβλία  
Γ’ κατηγορίας 
•Πολύ καλή γνώση windows - MS office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Στείλτε το βιογραφικό σας μέσω e-mail στο: 
b.tsouvelekakis@gmail.com

 
Η Randstad Hellas για λογαριασμό εταιρίας πελάτη που 
δραστηριοποιείται στο φαρμακευτικό κλάδο, αναζητά να 
προσλάβει Υπεύθυνο Γραφείου (Εμπορικό Τμήμα), με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες/responsibilities

•Παρακολούθηση / έλεγχος εισπράξεων - πληρωμών
•Παρακολούθηση / έλεγχος εξαγωγών 
•Παρακολούθηση λογιστικών θεμάτων και επικοινωνία 
με εξωτερικούς συνεργάτες/λογιστές 
•Επικοινωνία με πελάτες - προμηθευτές  
•Παρακολούθηση / έλεγχος γενικής λειτουργίας εταιρίας 
σε διοικητικά/εμπορικά θέματα  
Προσόντα/requirements 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία 2-4 έτη σε λογιστήριο ή εμπορικό τμήμα  
οργανωμένης εταιρίας 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ  
(Microsoft, εμπορικά προγράμματα) 
•Ομαδικότητα, μεθοδικότητα, προσαρμοστικότητα 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, multitasking  
Πληροφορίες/information +30 2310414731 
Η Randstad αποτελεί μία από της ηγέτιδες εταιρίες στον κλάδο 
παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως με 
παρουσία στην ελληνική αγορά για πάνω από δεκατέσσερα 
έτη. Η διεθνής μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την επιτυχή 
μας παρουσία στην ελληνική αγορά, αποτελούν εγγύηση 
της ποιότητας των υπηρεσιών μας.  

Στείλτε το βιογραφικό σας μέσω του link: http://www.randstad.
gr/index.php?pageid=55&pubID=4077. Ακολουθήστε μας 
στο: LinkedIn, Facebook, Twitter , website: www.randstad.gr 

 
Accounting Supervisor (ACC 169) 

 Thessaloniki

Περιγραφή: Well known company, with extensive 
presence in the foreign markets, seeks to fulfill the 
position of accounting supervisor.

Καθήκοντα θέσης: The suitable candidate will be responsible 
for the full range of accounting functions, the compliance 
with chart of accounts and tax code requirements and the 
preparation of company’s financial statements.

Απαραίτητα προσόντα: 
•University degree in economics 
•At least 5 years of relevant professional experience 
•Knowledge of international accounting standards 
•IT literate and very good knowledge of accounting 
software 
•Fluency in english  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr

 
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΠΑΣΤΕΡ, έχοντας διανύσει μία 
μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία, στα πλαίσια της ανάπτυξής 
του, αναζητά:

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•10 έτη προϋπηρεσίας σε τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας 
•Καλή γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής  
νομοθεσίας 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, μεθοδικότητα, οργάνωση 
•Ευελιξία σκέψης και δράσης, εποικοδομητική  
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
•Δυναμική κι ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα/υπευθυνότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο κι ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης

Όσοι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
μπορούν να προσκομίζουν το βιογραφικό τους σημείωμα μόνο 
στο νέο κέντρο εγγραφών ΠΑΣΤΕΡ (Τσιμισκή 131 & Εθν. Αμύνης 
ισόγειο) καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το απόγευμα. 

Η εταιρεία Gepaworld Α.Ε που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ειδών 
ένδυσης αναζητά:

Βοηθό Λογιστηρίου 
με έδρα την Αθήνα

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα  
προσόντα / ικανότητες 
•Ικανότητα αντίληψης και ανάλυσης αναγκών,  
σύνθεσης λύσεων 
•Άδεια οδήγησης Ι.Χ. και μηχανής 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για άνδρες υποψήφιους 
•Καλή χρήση Ms Office – γνώσεις ERP Softone  
επιθυμητές 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή  
Περιγραφή θέσης 
•Έκδοση και αποστολή παραστατικών 
•Υποστήριξη εργασιών λογιστηρίου 
•Εξωτερικές εργασίες

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για τις 
οργανωτικές του δυνατότητες, τη θετική διάθεση και σκέψη, 
τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε ομάδα και τη δέσμευσή 
του στο αποτέλεσμα.

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

Η TAXNET AE ζητά άμεσα:

Προϊστάμενο Λογιστηρίου 
Accountant (L- A)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο γενικό 
διευθυντή και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Επίβλεψη της προετοιμασίας των φορολογικών  
καταστάσεων 
•Παρακολούθηση της σωστής τήρησης και ενημέρωσης 
των λογιστικών βιβλίων 
•Διεξαγωγή μηνιαίων και ετησίων εκθέσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμοσμένης αναλυτικής  
και διοικητικής λογιστικής  
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η.Υ 
•Πενταετής (τουλάχιστον) προϋπηρεσία, ιδανικά  
στον ελεγκτικό χώρο 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός  
και πτυχίο ΑΣΟΕΕ η ΑΒΣΠ –Θ υποχρεωτικά.  
Προσωπικές δεξιότητες: 
•Εξαιρετική ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις 
και επικοινωνία, 
•Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα. 
•Αναλυτική ικανότητα, ομαδικότητα, ικανότητα χειρισμού 
πολλαπλών εργασιών, εργασία υπό πίεση  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας - συνεχή εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης

Υποψήφιοι με μέρος των παραπάνω προσόντων πρέπει να 
αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail: taxnetonline@gmail.
com. Ιnterested candidates who meet the above requirements 
should forward their CV with the above reference to  the 
following email address: taxveto@gmail.com

 
Από ΑΕ με έδρα τον Πειραιά ζητείται κύριος υποψήφιος:

Βοηθός Λογιστή

•Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ έως 35 ετών με 5ετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις η πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
MS Office, γενικής & αναλυτικής λογιστικής, θεωρημένης 
αποθήκης, ΕΓΛΣ, Φ/Ε, ΚΒΣ-ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, ΦΜΥ.

Συστάσεις απαραίτητες.   
Βιογραφικά στο e-mail: voithos.logisti1968@gmail.com

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

Στέλεχος Λογιστηρίου
Καθήκοντα: 
•Λογιστικές εγγραφές και συμφωνίες 
•Πιστωτικός έλεγχος πελατών 
•Υποστήριξη οικονομικής διεύθυνσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση μηχανογραφημένης 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 
•Πολύ καλή γνώση τρόπου λειτουργίας Α.Ε. 
•Πολύ καλή γνώση διαδικασιών  
εξωτερικού εμπορίου 
•3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις  
Παρέχονται: 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: zekmsp2@gmail.com. 
Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στα απαραίτητα 
προσόντα δεν θα εξεταστούν.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Ζητείται νέα κοπέλα για:

Ταμείο 
•Σε εστιατόριο στο Γαλάτσι. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mhalldoum@me.com. 
Τηλ: 6932 991800. 

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά για 
το ξενοδοχείο Aquis Capo Di Corfu, στην Κέρκυρα,  υποψήφιους 
για τη θέση:

Μάγειρα Α’, Μάγειρα Β’, Μάγειρα Γ’ 
 (C/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη θέση 
εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή μονάδα  
all inclusive 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής (Σ.Τ.Ε.) 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού 
•Απαραίτητες συστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω  
προσόντα, παρακαλούνται όπως αποστείλουν  
το αναλυτικό βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο 
με πρόσφατη φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης στην παρακάτω διεύθυνση e-mail:  
capodicorfu@aquisresorts.com  
ή fmarkesinis@aquisresorts.com

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

Βοηθό Μάγειρα 
Στην παραγωγική της Μονάδα  

στο ΒΙ.ΠΑ. Θέρμης
Προσόντα: 
•Επιθυμητές γνώσεις μαγειρικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(πιστοποιητικό υγείας)  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@estiabakery.gr

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUAVISTA HOTELS αναζητά  για 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Bar & Service 
(Κωδ. Θέσης: BAR_S)

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

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

Ζητούνται νέες κοπέλες για:

Σέρβις

•Σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:mhalldoum@me.com. 
Τηλ: 6932 991800. 

Υπεύθυνο-(η) Βάρδιας

Ζητάμε δυναμικούς συνεργάτες απαραίτητα με εμπειρίες 
και επιτυχημένη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση αλυσίδας 
Bakery, Sandwich, Café, έως 30 ετών με σπουδές σχετικής 
εκπαίδευσης & αντίστοιχη π είρα

Θα έχει την ευθύνη της δραστηριότητας - επίβλεψης  
και συμμετοχής σε τομείς: 
•Προσωπικού για την επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγησή 
του 
•Πελατών με εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων  
για την εξυπηρέτηση των πελατών 
•Προϊόντων για την εγγύηση εφαρμογής των μεθόδων 
παραγωγής και ελέγχου ποιότητος προϊόντων και A’ υλών 
•Λειτουργίας σύμφωνα με τα εγχειρίδια και προδιαγραφές 
της εταιρίας 
•Διαχείρισης στατιστικά, κόστη , αποκλίσεις,  
αποτελέσματα, στόχοι 
•Συμμετοχής με ενεργή συμμετοχή σε όλες τις θέσεις 
όταν και όπου χρειάζεται  
Προσφέρουμε πακέτο αποδοχών αναλόγως εμπειριών 
και προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@delikiosk.gr, fax: 
2112155402, σημειώνοντας απαραιτήτως τη θέση για την 
οποία ενδιαφέρεστε. Παρακαλούμε μόνο βιογραφικά που 
πληρούν τις προϋποθέσεις και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

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

Πωλητές - Σερβιτόρους - Barista 
για Κατάστημα στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Προσόντα: 
•Απαραίτητη αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών  
υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη  
διεύθυνση: hr@estiabakery.gr

Barista

Ζητάμε νέο(α) έως 30 ετών για την θέση του καφέ  
με αρμοδιότητες & προσόντα όπως: 
•Καλωσόρισμα και προτεραιότητα στον πελάτη για άριστη 
εξυπηρέτηση, δημιουρία «πιστών» ικανοποιημένων  
πελατών με ευγένεια, σωστή συμπεριφορά  
& περιποιημένη εμφάνιση 
•Δημιουργία ποιοτικών ροφημάτων & προώθηση  
των άλλων προϊόντων 
•Διατήρηση καθαρού του χώρου 
•Τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας & ISO, παραγωγής 
ροφημάτων και με φροντίδα επάρκειας α’υλών  
& προϊόντων 
•Συνεπής στα ωράριά του, ηθικός και ειλικρινής  
συμβάλοντας στο θετικό κλίμα του καταστήματος 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη 
•Συνέπεια στις οδηγίες & μεθόδους του καταστήματος  
Προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο περιβάλλον με δυνατότητα εξέλιξης 
•Αμοιβή ικανοποιητική, πέραν των συνήθων του κλάδου 
•Εναλλασσόμενες βάρδιες 08:00-15:00 / 14:30-21:30  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@delikiosk.gr,  
fax: 211 2155402, σημειώνοντας απαραιτήτως  
τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

Η εταιρεία ESE PROFILO LTD ζητά να προσλάβει:

Πωλητές HORECA 
με Εμπειρία σε Εταιρεία Καφέ, 

   με έδρα την Αθήνα

•Πτυχίο πανεπιστημίου ή ΤΕΙ με κατεύθυνση διοίκησης 
επιχειρήσεων ή marketing 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών σε τμήμα πωλήσεων 
τροφίμων, ποτών ή καφέ. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Καλή γνώση Η/Υ (Μ/S Office) 
•Γνώση αγγλικών απαραίτητα 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες & ευχάριστη  
προσωπικότητα. 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, δυναμικός. 
•Άδεια οδήγησης & εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις  
Προσφέρονται: 
•Μισθός και bonus βάσει στόχων. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και εταιρικό τηλέφωνο. 

Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό στο e-mail:  
papas@eseprofilo.gr έως 25/10/2014. Θα ληφθούν 
υπόψη μόνο όσα βιογραφικά πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Βοηθός Ζαχαροπλάστη,

Επιθυμητή προϋπηρεσία με πτυχίο σχολής και ειδικότητα στη 
ζαχαροπλαστική - εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις - πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας- ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό 
πίεση και φόρτο εργασίας.

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

Ζαχαροπλάστης 

•Mε ειδίκευση στη ζαχαρόπαστα, στην τούρτα παραγγελία 
και στα διακοσμητικά.

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

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Captain / Service

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

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

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

Α’ Μάγειρας 
 στο Ξενοδοχείο «Πεντελικόν»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση του a la carte 
•Αντίληψη και μεταδοτικότητα 
•Ακρίβεια, συγκέντρωση και συνέπεια στην εκτέλεση 
συνταγών του chef 
•Να ακολουθεί πιστά τις εντολές του chef επιδιώκοντας 
καθημερινά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
•Να είναι συνεργάσιμος/η, οργανωτικός/η και  
να φροντίζει όλα τα τμήματα της ιnternational κουζίνας  
να λειτουργούν σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές 
της επιχείρησης με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της 
•Άριστη γνώση στο σύστημα υγιεινής, διαχείρισης  
και ασφάλειας των τροφίμων  
Το ξενοδοχείο «PENTELIKON» προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογων προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: hr@pentelikon.gr ή με fax: 210 8019223,  
υπόψιν κ. Βασιλοπούλου Ειρήνης.

Tο ξενοδοχείο 5 αστέρων Elysium στην Πάφο, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Barman

Προσόντα: Απόφοιτος σχολής ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ξενοδοχειακής σχολής, με 
ειδικότητα στην προετοιμασία ποτών.   

Προϋπηρεσία: 2 χρόνια σε ανάλογη θέση  
•Απαραίτητη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
Γνώση επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί προτέρημα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:efi@elysium.com.cy

To εστιατόριο Ρizza Hut στον Πειραιά ζητά:

Προσωπικό Κουζίνας

•Mε ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 18 -30 
ετών.  
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Κω, 
ζητά να προσλάβει:

Διοικητικό Στέλεχος  
 για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του 
 Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου

Το ιδανικό στέλεχος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
•Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής  
γλώσσας. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office και internet 
applications 
•Προϋπηρεσία στον τουρισμό και γνώσεις marketing, 
social media και e-commerce θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας - μεγάλη άνεση  
στην σύνταξηκειμένων, δελτία τύπου, advertorials  
στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα 
•Άριστες οργανωτικές ικανότητες, δυναμική  
προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•12μηνη απασχόληση  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656  
ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

Assistant Hotel Manager

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently 
operating properties in Mykonos (www.mykonosgrace.com) 
and in Santorini (www.santorinigrace.com).The group is 
rapidly expanding both in Greece and on an International 
scale with fresh & innovating projects opening in different 
destinations developing Grace into a well established brand 
in the tourism sector.

The group is under preparation for another successful season by 
putting together a strong team of well experienced individuals 
and is currently seeking to recruit assistant hotel manager 
for the daily operation of the hotels. Daily activities and 
responsibilities require the following:

Essential qualifications: 
•Previous experience in similar position in a 5* hotel 
•Hospitality or tourism degree 
•Ability to communicate fluently in both greek and 
english language 

•Computer literate and experienced with PMS 
•Excellent organization and communication skills 
•Knowledge of a second foreign language will be 
considered as an asset  
Key responsibilities & attributes: 
•Adhere to day to day management of the hotel and the 
team 
•Prompt and efficient monitor of budget and financial 
plan 
•Managing and training the hotel’s team 
•Contribute actively in achieving high sales turnover  
with cross selling 
•Develop and form positive relationships with guests  
and team members, whilst remaining professional  
and service standard orientated at all times  
Demonstrate service attributes in accordance  
with industry expectations and company standards 
including: 
•Guest attentiveness 
•Accurately & promptly fulfilling guests  
requests 
•Anticipate guest needs 
•Maintain a high level of knowledge which affects  
the guest experience 
•Demonstrate a “service” attitude 
•Take appropriate action to resolve guest  
dissatisfaction

The assistant manager will report directly to the general 
manager. Interaction with guests will necessitate being well-
mannered, well-presented and helpful. The group offers 
a competitive salary, accommodation, meals at the hotel, 
a friendly work environment, and opportunities for career 
development within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following e-mail: 
careers.greece@gracehotels.com. All applications will  
be treated with strictest confidence.

Ο πελάτης μας είναι ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Ηρακλείου 
Κρήτης. Στα πλαίσια της επιμήκυνσης της τουριστικής πε-
ριόδου, αναζητούνται κατάλληλες/οι υποψήφιες/οι για την 
κάλυψη των παρακάτω θέσεων:

Εποχικό Προσωπικό Ξενοδοχείου 
Καμαριέρες – Καμαρότοι 

(κωδ ΗL-14)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στην τακτοποίηση  
και διευθέτηση των δωματίων από 15/09 έως αρχές  
Νοεμβρίου 2014.  
Προδιαγραφές θέσης: 
•Επιθυμητές σπουδές τουριστικών  
επαγγελμάτων 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη εργασία 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Επιμέλεια και υπευθυνότητα στην εργασία,  
επαγγελματισμός, εργατικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς  
Προσφέρονται: 
•Βασικός μισθός 
•Διαμονή και διατροφή εντός του ξενοδοχείου 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι/ες, που πληρούν τις προϋποθέσεις,  
καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους  
σημείωμα αναγράφοντας των κωδικό της θέσης  
στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr  
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση καιθα  
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Elysium στην Πάφο, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Διευθυντή Τροφίμων & Ποτών

Προσόντα: Απόφοιτος σχολής ξενοδοχειακών  
επιχειρήσεων 
Προϋπηρεσία: 3 χρόνια σε παρόμοια θέση σε ξενοδοχείο 
5 αστέρων.  
•Απαραίτητη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
• Γνώση επιπλέον γλώσσας θα θεωρηθεί προτέρημα. 
•Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  
και λογισμικών όπως MS Word, MS Excel κλπ.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: efi@elysium.com.cy 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη 
της, αναζητά υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων  
εργασίας προώθηση καλλυντικών.

Περιγραφή θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενημερώνουν 
και θα προωθούν προϊόντα ομορφιάς σε μεγάλες αλυσίδες 
καταστημάτων καλλυντικών.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απαραίτητες γνώσεις αισθητικής ή μακιγιάζ  
•Επικοινωνιακό προφίλ 
•Εστίαση στον πελάτη και στην πώληση 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Παρέχονται: 
•Σταθερή απασχόληση 
•Ικανοποιητικές αποδοχές & μπόνους 
•Συνεργασία με προοπτική

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα  
στο e-mail: es@icap.gr ή στο φαξ 213 0173572  
αναγράφοντας τον κωδικό: LHA3213. Όλες οι επαφές  
θα γίνουν με απόλυτη εχεμύθεια.

“Μηχανικός Tηλεπικοινωνιών”- Telecom Engineer
Ο μηχανικός θα ενταχθεί στο τμήμα network engineering και θα ασχοληθεί με τη συρραφή τεχνικών προτάσεων την 
υλοποίηση και την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών έργων των πελατών της εταιρείας.

Ο μηχανικός θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και εμπειρία στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων 
αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης και ασφάλειας που απαντώνται σε δίκτυα παρόχων τηλεπικοι-
νωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα / πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / μηχανικός τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε τηλεπικοινωνίες 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εμπειρία σε έργα τηλεπικοινωνιών και 2 χρόνια στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ 
ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις τεχνικών γνώσεων από κατασκευαστικό οίκο, όπως Cisco Systems ή Juniper Networks 
•Ισχυρά επιθυμητή είναι η πιστοποίηση από τη Juniper Networks  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

Το NILAYA SPA στη Νέα Ερυθραία ζητεί:

Αισθητικό / Φυσικοθεραπεύτρια 
Κατά Προτίμηση με Προϋπηρεσία σε Ανάλογο Χώρο

Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή Beauty & Wellness Spa! Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή 
η παροχή θεραπειών για την επίτευξη της ισορροπίας πνεύματος και σώματος και την απόδραση του ανθρώπου από 
την υλιστική καθημερινότητα.

Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα από τον εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου θεραπείες ιατρικής 
αισθητικής αλλά και ειδικές σειρές προϊόντων φροντίδας για το σπίτι, που θα σας προσφέρουν ομορφιά και ευεξία!

Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο ταξίδι αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, στο πιο ζεν περι-
βάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας ανανεώνεται συνεχώς για να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. Οχτώ πολυτελείς 
καμπίνες με μυστηριακή διακόσμηση και χρώματα, βασισμένα στα ενεργειακά σημεία του σώματος και τη χρωματο-
θεραπεία, σας περιμένουν για θεραπείες χαλάρωσης και ενεργειακής τόνωσης. Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα 
και ζήστε την απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης και ηρεμίας. Mystic violet, healing blue, nature green, sunny 
yellow, tropic orange και royal red! Τέλος, δύο κεντρικές ημικυκλικές καμπίνες σχηματίζουν το απόλυτο yin yang.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nilaya@nilaya.gr. Τηλέφωνο: 210 8001130. Υπόψη: Τάση Βασιλική.

Manager Technical Services
Αναζητούμε άμεσα Υπεύθυνο Τεχνικών Υπηρεσιών για την ενίσχυση της ομάδας μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι αρμοδιότητές σας: Θα είστε υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των πελατών της Schaeffler Automotive Aftermarket 
στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Μάλτα με έδρα τα γραφεία μας στην Αθήνα. Θα οργανώνετε και θα διεξάγετε τεχνικά 
σεμινάρια και ενημερώσεις προϊόντων για τους διανομείς της εταιρίας και για τα ανεξάρτητα συνεργεία οχημάτων. 
Πρέπει να προετοιμάζετε εκπαιδευτικό υλικό σε συμφωνία πάντα με τους τεχνικούς και τα τμήματα παραγωγής και 
ανάπτυξής μας. Θα προσφέρετε έμπρακτη τεχνική υποστήριξη στους εμπορικούς αντιπροσώπους και συνεργάτες μας 
και στα συνεργεία σε θέματα διάγνωσης βλαβών και τεχνικών προβλημάτων σχετικών με τα προϊόντα της εταιρίας.

Το προφίλ σας: Πρέπει να διαθέτετε άρτια τεχνική εκπαίδευση στον τομέα του αυτοκινήτου και θεωρητική και πρα-
κτική εμπειρία ως εκπαιδευτής. Να μπορείτε να εργάζεστε ανεξάρτητα, πάντα με επίκεντρο τον πελάτη και να έχετε 
οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες. Τα δυνατά σημεία σας πρέπει να είναι η ρητορική και η διδακτική 
ικανότητα, η ευελιξία και η δημιουργικότητα. Το γενικό τεχνικό υπόβαθρο γύρω από το αυτοκίνητο, η ικανότητα στην 
προώθηση πωλήσεων, η αναλυτική σκέψη καθώς και οι γνώσεις marketing ολοκληρώνουν το προφίλ σας. Πρέπει 
να είστε άριστος χειριστής της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο και να μπορείτε να χειρίζεστε άψογα 
τις εφαρμογές του MS-Office. Γνώση της γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Βασική προϋπόθεση αποτελεί 
η δυνατότητα πραγματοποίησης πολλών ταξιδιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Σας ενδιαφέρει πραγματικά αυτή η θέση;  Τότε θέλουμε οπωσδήποτε να σας γνωρίσουμε. 
Στείλτε μας με e-mail το βιογραφικό σας στα  αγγλικά μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία σας στο: Theodore.
Lekkas@schaeffler.com. Προς: Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG, Theodore Lekkas, Area 
Sales Manager, Southeast Europe, website: www.schaeffler-aftermarket.com

Μάγειρας
•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mhalldoum@me.com. Τηλ: 6932 991800. 

Αναζητάς ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία;

Vodafone Franchise συνεργάτης επιθυμεί να απασχολήσει Sales Representative, με πλήρη απασχόληση για τη στε-
λέχωση καταστήματος Vodafone στην περιοχή της Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Εάν διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις και σου αρέσει να εργάζεσαι ομαδικά σε ένα 
περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις στείλε σήμερα το βιογραφικό σου για τη θέση του:

Sales Representative
Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνος/η για την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης στους πελάτες που επισκέ-
πτονται τo κατάστημα.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: VF042@vfshop.gr

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες
•Με κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία  
και το ομαδικό πνεύμα. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο  
αμοιβών και παροχών.
•Ηλικία έως 35 ετών.

Περιοχές καταστημάτων: 
Καλλιθέα, Ζωγράφου, Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη,  
Μελίσσια 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για το υποκατάστημα 
της Δροσιάς:

Πωλήτριες 
Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρτοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης και να δου-
λεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια  
της ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστο ενός έτους σε 
πωλήσεις, με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση και ευχάριστη προσωπικότητα 

•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας.

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτητη) 
στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com ή στο 
fax 210 68 36 298, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό 
FZP-POL-ΔΡΟΣΙΑ.H εταιρεία ΙntelMed δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με βιο-ιατρικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που αντι-

μετωπίζουν μια σειρά παθήσεων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας αναζητούμε έναν ικανό για το τμήμα πωλήσεων:

Sales Specialist
•Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνα-
τότητα ταξιδίων στην επαρχία.  
O/H υποψήφιος/α θα πρέπει να 
έχει τα ακόλουθα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Ηλικία έως 30 ετών 

•Δυναμική προσωπικότητα με επι-
κοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα 
δυναμικό και μοντέρνο εργασιακό 
περιβάλλον 

•Για τις ανάγκες της εργασίας  
διατίθεται εταιρικό αυτοκίνητο  
και κινητό τηλέφωνο  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να στέλνουν το βιογραφικό 
τους με την ένδειξη “για τη θέση 
1409” στο e-mail: hr@intelmed.gr

Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ», ζητά:

Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών
Αρμοδιότητες: 
•Έρευνα αγοράς σε Α’ ύλες τρο-
φίμων 
•Συμφωνίες με προμηθευτές και 
έλεγχος τιμών βάσει των συμφω-
νιών 
•Συγκέντρωση αναγκών προμηθει-
ών και διαχείρισή τους 
•Οργάνωση παραγγελιών 

•Κωδικοποίηση ειδών 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήμα-
τα της εταιρείας 
 
Προσόντα: 
•Πενταετή εργασιακή εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση, με προσανατο-
λισμό στην αγορά Α’ υλών στον 
κλάδο των τροφίμων  

•Άριστες διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και 
επιθυμητή η γνώση ERP 
•Επιθυμητή ηλικία έως 38 ετών 
•Διάθεση για εξέλιξη 
 
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@gefsinus.gr

Promoters
Η West AE δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης πωλήσεων και αναζητά πολύ εμφανίσιμες νέες για εκπρο-
σώπηση μεγάλων brand σε εκθέσεις, συνέδρια, events, προγράμματα κινητής τηλεφωνίας.

Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο 
χώρο. 
 
Προφίλ υποψηφίων: 
•Ηλικία 18-28 ετών 
•Ύψος 1,70 και άνω 
•Συνέπεια και διάθεση για εργασία 

Παρέχονται: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Συνεχής ροή εργασίας 
•Σταθερή συνεργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται 

να αποστείλουν τα βιογραφικά  
τους με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία προσώπου και ολόσωμη,  
μέσω e-mail: cva@westsa.gr  
ή fax: 210 9735005.  
Τηλ. επικοινωνίας: 210 6390010 
(10:00-16:00).
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με οργανωτικές/διοικητικές 
ικανότητες και γνώσεις ή ικανότητα στις πωλήσεις. 
Συνεργασία κατόπιν αξιολόγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: nobossmore@gmail.com, τηλ: 6938 108072, 
κα Ελένη Γαλάνη.

ΠΡΟΪΣΤΑΜEΝΗ Γραμματείας, χωρίς υποχρεώσεις, 
ζητείται από κατασκευαστικό όμιλο στη Χαλκίδα, 
για κάλυψη διευθυντικής θέσης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: dalesacorp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών για πλήρης 
απασχόληση για μεγάλο φαρμακείο στα Δυτικά 
Προάστια. Αμοιβή βάσει εμπειρίας και προσόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmidulla@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριο άτομο Χημικός Μηχανικός ή 
Χημικός με τουλάχιστον 5ετή πείρα σε αναλύσεις 
πετρελαιοειδών καθώς και εμπειρία σε διοίκηση. 
Άριστες απολαβές. Βιογραφικά στο e-mail: cp@
laboil.com.cy.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία και ειδίκευση στη 
καφεστίαση για άμεση ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 
6972 355354, ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με διοικητικές ικανότητες για 
άμεση ανεξάρτητη συνεργασία. Τηλ: 6972 355354, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-20:00.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ τη στελέχωση νέας μονάδας διεθνούς 
ομίλου. Ζητούνται Πτυχιούχοι Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων με εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ με εμπειρία στην επικοινωνία και 
διαχείριση πελατών για προγράμματα ΕΣΠΑ ζητείται 
απο εταιρία, με άνεση στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@amci.gr, κωδ: E/S1.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ΜΜΕ και Επικοινωνίας, ζητείται, κατά 
προτίμηση με προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Απα-
ραίτητες γνώσεις Η/Υ και Βουλγάρικα ή Ρουμανικά, 
επιθυμητό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: taouchristos@yahoo.gr, κωδ: ODE2.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και Marketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών - 
πληροφορικής, περιοχής Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ. 
6972 451100.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημοσίου τομέα ζητεί 2 
άτομα (Απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) για συμμετοχή σε 
12μηνο επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΗΝ μεγαλύτερη αλυσίδα internet cafe 
ζητούνται 2 Διευθυντές για νέα καταστήματα της 
στην Αθήνα με άριστες γνώσεις πληροφορικής, 
διοίκησης και εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikos@inspot.gr.

FERRO’ is looking to recruit an Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. e-mail: ferro@ferro.gr.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από εκδοτική Α.Ε.. 
Απαραίτητη άριστη γνώση Excel και κοστολόγησης. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. Βασικός μισθός, πλήρες ωράριο. E-mail: 
hr@compupress.gr, κωδ: FIN0814.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Επιχειρήσεων ζητά η iNFODATA για 
δράσεις προώθησης και προβολής στις αγορές 
ζήτησης. Παρέχουμε στατιστικά πρόβλεψης ζή-
τησης ή τάσεις της αγοράς ανά προϊόν/υπηρεσία 
απο 218 χώρες με πλήρη υποστήριξη. E-mail: 
info@infodata.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Εμπορίας και 
Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση από εταιρία 
διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές μόνιμης ερ-
γασίας μετά το πέρας της πρακτικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάνατζερ σε αλυσίδα εταιρίας καθαρι-
στριών με 3ετή προϋπηρεσία σε ανάλογο τομέα. 
Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητάει Υπάλληλο 
Γραφείου με άριστες γνώσεις Αγγλικών και Office. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε τμήμα προμηθειών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrcompanysa@gmail.com.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά για το φροντιστή-
ριο του, στο Κορυδαλλό, Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ για 
γραμματειακή υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
korydallos@poukamisas.gr.
ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 3 άτομα από γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας για καθημερινή πρωινή 
εργασία. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 6944 
668804 (What’s up), κα Πετροπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γερμανόφωνοι -ες Υπάλληλοι Γραφείου 
για πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
άριστη γνώση Γερμανικής γλώσσας. Έδρα, κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: cc24time@
gmail.com, τηλ: 6971 852082, ώρες επικοινωνίας 
11:00-17:00.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για πλήρης απα-
σχόληση. Deutschsprachige Mitarbeiter werden 
gesucht. Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Γερ-
μανικής γλώσσας. Έδρα, κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: cc24time@gmail.com, τηλ: 
6971 852082 ώρες επικοινωνίας: 11:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής βιομηχανικών αντλιών με 
έδρα τη νέα Κηφισιά ζητά να προσλάβει Υπάλληλο 
Γραφείου για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Άριστη γνώση Αγγλικών(Proficiency of Cambridge). 
Επιθυμητή γνώση τιμολόγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: n.prodromidis@alphadynamic.eu, κωδ: Sk01.

ΑΤΟΜΑ χωρίς προϋπηρεσία, ζητούνται από φαρ-
μακευτική εταιρία για την κάλυψη νέων θέσεων 
εργασίας. Σταθερός μισθός, δυνατότητα επιλογής 
ωραρίου πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 211 9964004.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από μεγάλη εταιρία παροχών υγείας 
για εργασία. Πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964009.

ΑΤΟΜΟ με καλά Ελληνικά ζητείται από ιατροφαρ-
μακευτικό όμιλο. 5θήμερη πρωινή ή απογευματινή 
εργασία. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 
211 9964009.

ΑΠΟ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο κα-
τάρτισης και συμβουλευτικής ζητείται Υπάλληλος 
Υλοποίησης Εκπαιδευτικών-Επενδυτικών Προ-
γραμμάτων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, χειρισμός Η/Υ, 
γνώση Αγγλικών. E-mail: cvs@master.com.gr, 
κωδ: GramSales.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με άπταιστα Γερμανικά, καλά Αγγλικά, 
καλές γνώσεις H/Y, ζητείται για 5θήμερη 8ωρη 
απασχόληση, χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία, 
αμοιβή ικανοποιητική, δυνατότητα εξέλιξης στον 
χώρο logistics. Περιοχή Ασπρόπυργος. Ε-mail: 
olympiasgr@gmail.com, τηλ: 210 5509200.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για το εμπορικό 
τμήμα και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ευέλικτο 
ωράριο, 5θήμερη εργασία. Τηλ: 211 9964007.

Η SAFE Business SA εταιρία παροχής υπηρεσιών 
στη Γλυφάδα ζητά νέα για γραμματειακή υποστήρι-
ξη. Απαραίτητα προσόντα, γνώσεις marketing και 
προγραμμάτων Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΝΕΑ ζητείται από εταιρία ιατρικών παροχών για 
νέα τμήματα στην γραμματειακή υποστήριξη. 8ωρο, 
6ωρο, 5ωρο, 4ωρο, πρωινό ή απογευματινό. Τηλ: 
211 9964009.

ΝΕΑ ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου από όμιλο 
υγείας, για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Ωρά-
ριο 8ωρο, 5ωρο ή 4ωρο, πρωινή ή απογευματινή 
εργασία. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 9964004.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από κέντρο spa. Άριστη 
γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας, Η/Υ. 
Βασικές γνώσεις λογιστικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@olivetreespa.gr, τηλ: 210 7244425.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Υπάλληλοι Γραφείου για το 
τμήμα καταγραφής στοιχείων και εξυπηρέτησης 
πελατών. 8ωρο, 5ωρο, 4ωρο, πρωινό ή απογευ-
ματινό, 5θήμερο. Τηλ: 211 9964007.

ΑΤΟΜΑ με καλά Ελληνικά προσλαμβάνονται από 
εμπορική επιχείρηση για εσωτερική εργασία γρα-
φείου, σταθερός μισθός, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
211 9964009.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική θα προσλάβει άμεσα άτο-
μο Γυμνασιακής ή Λυκειακής μόρφωσης, χωρίς 
απαραίτητη προϋπηρεσία για το τμήμα υποδοχής 
και ενημέρωσης πελατών. Μόνιμη απασχόληση, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητεί άτομο για το 
τμήμα υποδοχής - ρεσεψιόν. Πρωινό 5θήμερο, 
άμεση πρόσληψη, όχι τηλεμάρκετινγκ, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Γραμματείας, χωρίς υποχρεώσεις, 
ζητείται από κατασκευαστικό όμιλο στη Χαλκίδα, 
για κάλυψη διευθυντικής θέσης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: dalesacorp@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Γραμματέα με άριστη ικανότητα 
επικοινωνίας, Τούρκικης και Αγγλικής γλώσ-
σας. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, χειρισμό 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: fotispkirilis@yahoo.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ Υποστήριξη και Υπεύθυνος Πα-
ραγωγής ζητούνται. 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στη 
διαφήμιση, με οικολογική κουλτούρα, θετική σκέψη. 
Δυνατότητα εξέλιξης στο χώρο της εξυπηρέτησης 
πελατών. Επικοινωνία με μεγάλους διαφημιζόμενους 
στο χώρο ΕΚΕ. E-mail: kanakisnikos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από μεγάλο κομ-
μωτήριο στην Αθήνα με άνεση στην επικοινωνία 
με πελάτες και γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με πολύ καλή γνώση Γερ-
μανικής και Αγγλικής και πολύ καλή χρήση Η/Υ, 
από δικηγορική εταιρία στη Γλυφάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: dnikas@otenet.gr, τηλ. 210 8941914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματεια-
κή υποστήριξη στη βιομηχανική περιοχή Λαμίας. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση της Αγγλικής 
και πολύ καλή γνώση του Microsoft Office. Βι-
ογραφικά στο e-mail: production@ferro.gr, τηλ: 
2231 047761, 2231 047763.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις και δικό του μεταφορικό 
μέσο κατά προτίμηση για διάφορες εργασίες. Τηλ: 
210 9768158.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέα εμφανίσιμη, επι-
κοινωνιακή για γραμματεία, υποδοχή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@webtvcosmos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εταιρία στην 
Αγγλία. Αγγλική γλώσσα, γνώσεις office, τηλεφωνικό 
κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου και Πωλήσεων με 
γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και ευχέρεια στην επικοι-
νωνία για εργασία στη Καλαμάτα. Βογραφικά στο 
e-mail: vasgiannakopkal@gmail.com, τηλ: 2721 
094204, ώρες επικοινωνίας 09:00-13:00, 6937 
576366 18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη νέα για γραμματειακή υποστήριξη 
σε ασφαλιστικό γραφείο, για ημιαπασχόληση, θα 
εκτιμηθεί η προϋπηρεσία στο αντικείμενο ή Σπουδές 
στο τμήμα στατιστικής - ασφαλιστικής ΠΑΠΕΙ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ergasia2011@hotmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ H.C.N αναζητά νέες για γραμματειακή 
υποστήριξη. Απαραίτητη προϋπηρεσία 3-5έτη σε 
αντίστοιχη θέση, επικοινωνιακά και οργανωτι-
κά προσόντα, άριστη γνώση της Αγγλικής, Η/Υ. 
Βιογραφικά στην Αγγλική γλώσσα στο e-mail: 
office@hcn.gr.

ΝΕΑ Γραμματέας ζητείται, εμφανίσιμη με καλό 
επικοινωνιακό προφίλ με γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ για γραμματεία διεύθυνσης. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: madnet.tv@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Ε.Ι ζητείται για 6ωρη πρωινή 
απασχόληση ως Υπάλληλος Συμβολαιογραφείου. 
Απαραίτητη η άριστη χρήση του γραπτού λόγου 
(σύνταξη, ορθογραφία) και Η/Υ. Μισθός βασικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: aret.pap@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος με έδρα τον Πειραιά 
αναζητά Υπάλληλο Γραφείου για τη στελέχωση 
της κεντρικής του διοίκησης. Απαραίτητα κάρτα 
ανεργίας, Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Παρέχεται βασικός μι-
σθός. Βιογραφικά στο e-mail: iso@poukamisas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για υποδοχή γυμναστηρίου. 
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ και χειρισμός social 
media, απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: gymperisteri@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών ψηφιακών εκτυπώσεων με 
έδρα το Κορωπί ζητά νέα για γραμματειακή υπο-
στήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: pro@proothisi.
gr, τηλ: 210 6647033.

TΟ ZAFOLIA Hοtel ζητεί Γραμματέα, με 3ετή προϋ-
πηρεσία σε τουριστική επιχείρηση, επικοινωνιακή, 
άριστο χειρισμό Η/Υ, MS Office, και άπταιστη γνώ-
ση Aγγλικών. Επιθυμητή δεύτερη ξένη γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΑΤΟΜΑ με γνώσεις marketing και πωλήσεων ζητά 
διαφημιστική εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Στόχος η οργάνωση 
νέου τμήματος πωλήσεων και σχεδιασμού υπη-
ρεσιών. Δεκτά άτομα με εμπειρία. E-mail: job@
exnethellas.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ομάδα αναπτύσσεται και αναζητά 
3 άτομα με καλές ικανότητες επικοινωνίας, για να 
αναλάβουν νέο διαφημιστικό project. Απαραίτητο 
Απολυτήριο Λυκείου και γνώση Αγγλικών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tb-plab@hotmailcom, τηλ: 
6947 593865.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
όχι ντίλερ - πλασιέ. Μοναδική ευκαιρία, υψηλά 
εισοδήματα. Τηλ: 6943 950447.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα υπεύθυνα, οργανωτικά, 
εκπαιδεύσιμα, με ομαδικό πνεύμα για συνεργασία με 
πολυεθνική, για κύριο ή συμπληρωματικό εισόδημα, 
σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannav77@hotmail.gr.

MARKETING Director 3ετούς τουλάχιστον εμπειρίας 
στη διαφήμιση, ζητείται με οικολογική κουλτούρα, 
θετική σκέψη για να επεκτείνει το πελατολόγιο 
διαφημιστικής εταιρίας. Θα διαχειριστεί project με 
οικολογικό περιεχόμενο. E-mail: kanakisnikos@
gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ Περιοδικό Upgrade ζητείται Πωλητής /τρια 
και Τηλεφωνήτρια με προϋπηρεσία στο χώρο της 
διαφήμισης. Μισθός ικανοποιητικός. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@upgrade-adv.gr.

MARKETING Manager 3ετούς τουλάχιστον εμπειρίας 
στη διαφήμιση, ζητείται, με οικολογική κουλτούρα, 
θετική σκέψη για να επεκτείνει το πελατολόγιο 
διαφημιστικής εταιρίας. Θα διαχειριστεί project με 
οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο.Βιογραφικά 
στο e-mail: info@greenmind.com.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ παραγωγής, ασφαλιστικής εταιρίας στην 
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει νέους /ες στο το-
μέα του marketing και των δημοσίων σχέσεων. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
kostaspapanikolaou1@gmail.com.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας μέσω ίντερνετ. Ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
άμεσο ξεκίνημα, πλήρης εκπαίδευση. Απαραίτητες 
βασικές γνώσεις Η/Υ - ίντερνετ. Τηλ: 23410 70332.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα για τμήμα marketing - πω-
λήσεων Κ.Θ. 5 και 2 άτομα για τμήμα δημοσίων 
σχέσεων Κ.Θ. 7 από webtv channel. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@webtvcosmos.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εργασία στο τομέα e-marketing, 
δημιουργία Νewsletter, αναβάθμιση ιστοσελίδας, 
διαχείριση ιστότοπου και ανάπτυξη e-commerce. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@wastenwater.
com, τηλ: 210 9241701, 210 9246767, Waste 
et Water ΕΠΕ.

Η LEXIS πληροφορική ζητά Υπεύθυνο Marketing 
και Επικοινωνίας με βασικές Σπουδές Πληροφορι-
κής/Τηλεπικοινωνιών, Μεταπτυχιακά Μarketing/
Επικοινωνίας του Ο.Π.Α. ή αντίστοιχης Σχολής και 
άριστα Αγγλικά. Bιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: career@lexis.gr.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ομάδα μάρκετινγκ που επεκτείνεται 
ζητούνται 3 άτομα για μερική ή πλήρης απασχόληση 
με καλές γνώσεις Η/Υ και ίντερνετ. Προμήθεια 
μέχρι και 90%. Τηλ: 2341 070332.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις (PR) για 
δημιουργία σειράς event με Έλληνες - ξένους DJ’s 
σε επώνυμα clubs της Αθήνας. Τηλ: 6907 375057.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ online πωλήσεων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ζητείται Internet Marketing Consultant. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@peopletravel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφημιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται 
στην αγορά της Ρωσίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
η θέληση διάθεση και επικοινωνιακές ικανότητες. 
E-mail: job@exnet.gr.

ΣΟΒΑΡΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητεί για τμήμα 
marketing άτομο με προϋπηρεσία. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Σοβαρή και εργατική, 
μόνιμη εργασία, μισθός αναλόγως προσόντων. 
Fax: 210 8024267.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμη-
μάτων έρευνας αγοράς, διαφήμισης, πωλήσεων 
και management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ διαφημιστική εταιρία ζητά άτομα για 
στελέχωση ομάδας marketing για παραγωγή και 
καταχώριση διαφήμισης σε ηλεκτρονικό οδηγό 
αναζήτησης. Σταθερός μισθός και μπόνους. Τηλ: 
215 5050400, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο δυναμικό, 
με γνώσεις internet και εμπειρία, ως Υπεύθυνος 
Τμήματος Μarketing για δημιουργία και εξέλιξη 
αντίστοιχου τμήματος. Παρέχεται μισθός, ποσοστά. 
Τηλ: 215 5050400, ώρες επικοινωνίας 11:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παραγωγοί Διαφήμισης - Δημοσιο-
γράφοι για εφημερίδα, επαγγελματικό οδηγό στη 
Δυτική Αθήνα και στα Νότια προάστια. Αμοιβή με 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: westathenspages@
yahoo.gr, τηλ: 210 5771360, ώρες επικοινωνίας 
10:00-18:00.

ΝΕΑ εμφανίσιμη ζητείται ως Υπάλληλος Δημοσίων 
Σχέσεων με άνεση στις δημόσιες σχέσεις και στην 
επικοινωνία για διαφημιστική εταιρία. Βιογραφι-
κά με φωτογραφία στο e-mail: proxiscompany@
gmail.com.

CLIENT Servise ζητείται με 3ετή τουλάχιστον 
εμπειρία στη διαφήμιση, με οικολογική κουλτούρα, 
θετική σκέψη για να επεκτείνει το πελατολόγιο 
διαφημιστικής εταιρίας. Θα διαχειριστεί project 
με οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. E-mail: 
info@greenmind.com.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και ζητά 
Συνεργάτη με εμπειρία στις πωλήσεις ή δημόσιες 
σχέσεις. Όχι μισθός. Προμήθεια μέχρι και 90%. 
Τηλ: 2341 070332.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Ο.Π.Α. ζητείται, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία 
στην εκπαιδευση ή στη διαφήμιση. Απαραίτητες 
γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και social media, επιθυ-
μητό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
taouchristos@yahoo.gr, κωδ: MAR1.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
άμεσα Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων. Παρέχεται 
μισθός ασφάλιση και ποσοστά. Βιογραφικά στο 
e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφημιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται 
στη Ρωσία. Η εργασία παρέχει εκπαίδευση προο-
πτικές και δυνατότητα εργασίας εξ’ αποστάσεως. 
E-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Εμπορίας και 
Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση από εταιρία 
διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές μόνιμης ερ-
γασίας μετά το πέρας της πρακτικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διαχείριση επικοινωνίας, και 
στρατηγική δημοσίων σχέσεων και γραμματεία εξ’ 
αποστάσεως για συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@elepa.gr.

MARKETING Manager Assistant, ζητείται από 
εταιρία τροφίμων στη Σίνδο. 5ετή προϋπηρεσία, 
Πτυχίο Marketing, άριστη γνώση σε γραφιστικά 
προγράμματα, site, Αγγλικά. Βιογραφικά με 2 συ-
στατικές στο e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση από πολυεθνική εταιρία για τομείς marketing, 
εποπτείας, ανάπτυξης. Ικανοποιητικά εισοδήματα, 
internet επιθυμητό. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημοσίου τομέα ζητεί 2 
άτομα (Απόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ) για συμμετοχή σε 
12μηνο επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος Συνερ-
γάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. Ελεύθερο 
ωράριο. Δωρεάν εκπαίδευση. Όχι ντίλερ - πλασιέ. 
Δυνατότητα εισοδήματος, απεριόριστη βάση προ-
σωπικής δουλειάς. Τηλ: 2341 070332.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ζητά Πωλητές Διαφήμισης. Μισθός 
και ποσοστά. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επι-
θυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδQ SALES0914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με καλή γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών για εργασία σε διαφημιστική εταιρία 
διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εργασία παρέχει 
προοπτικές, εκπαίδευση και δυνατότητα εργασί-
ας και εξ’ αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.

ΑΤΟΜΑ για δημόσιες σχέσεις και marketing ζη-
τούνται για την υλοποίηση εργασιών ακόμα και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info2@ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος αναζητεί Freelance Manager 
με εμπειρία στο χορηγικό marketing για τη δημι-
ουργία χορηγικού πακέτου καθώς και την προσέγ-
γιση Ελλήνων χορηγών. Βιογραφικά στο e-mail: 
humanresources@multipedia.com.

ΝΕΑ για το τμήμα δημοσίων σχέσεων και marketing 
ζητείται, ευπαρουσίαστη με δυναμική προσωπικότητα. 
Βιογραφικά στο e-mail: madnet.tv@gmail.com.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Δυτικής Αθήνας ζητεί Παρα-
γωγούς Διαφήμισης. Βιογραφικά στο e-mail: 
kgalariotis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
από περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6971 827871.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και Μarketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, πλη-
ροφορικής, περιοχής Λ.Αλεξάνδρας, Αθήνα. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 6972 451100.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Επιχειρήσεων Εξαγωγικού Marketing 
ζητά η iNFODATA για δράσεις προώθησης και προ-
βολής στις αγορές ζήτησης. Παρέχουμε στατιστικά 
πρόβλεψης ζήτησης ή τάσεις της αγοράς ανά προϊόν/
υπηρεσία από 218 χώρες με πλήρη υποστήριξη. 
Υψηλές προμήθειες. E-mail: info@infodata.gr.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ για Β2Β δράσεις προώθησης, προ-
βολής στις αγορές ζήτησης ζητούνται Σύμβουλοι 
Εξαγωγικού Marketing - Αντιπρόσωποι. Παρέχει 
στατιστικά για τις τάσεις ζήτησης ανά προϊόν/υπη-
ρεσία από 218 χώρες. Παρέχει πλήρη υποστήριξη. 
E-mail: info@infodata.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαρά άτομα για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές και πολλά bonus. Τηλ: 6950 118261.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία άτομα με καλή γνώση 
Ρώσικων και Ελληνικών για εργασία σε διαφημι-
στική εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών. Η εργασία 
παρέχει εκπαίδευση και δυνατότητα εργασία εξ’ 
αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

MARKETING Assistant ζητείται για part-time με 
προοπτική full-time, εταιρία Β2Β, συσκευασίες 
φαρμάκων, Αθήνα. Εξυπηρέτηση και επίσκεψη 
πελατών, παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευ-
τών εξωτερικού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS 
Office. Βιογραφικά στο e-mail: info@mtcltd.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Copywriter σε εκλαϊ-
κευμένα ιατρικά βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: 
fotlazarou@gmail.com.

O ΟΜΙΛΟΣ So easy με έδρα στον Πειραιά ζητά 
Μarketing Αssistant. Βιογραφικά στο e-mail: 
support@soeasy.gr.
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Operations Engineer (DevOps) 
Athens, Attiki, Greece · Operations

Description: Workable is a venture-backed startup developing recruiting software for SMEs and high-growth tech 
companies. The company grew tenfold over the past year and continues to grow at a rapid pace.

To support this growth and make sure that we can scale from thousands to hundreds of thousands of users, we are 
expanding our engineering operations team.

As an operations engineer, you will be responsible for the following: 
•Investigate and resolve (or recommend solution for) production issues 
•Respond to technical customer questions escalated by the customer success team 
•Draft guidelines for and provide training to the customer success team, covering new feature functionality  
and common technical issues 
•Perform root cause analysis for production issues/errors; recommend changes to product that will reduce future 
occurrences of errors or improve the customer experience 
•Develop scripts that automatically verify the correct end-to-end operation of integrations 
•Perform any required maintenance operations in relation to third party integrations 
•Contribute to testing of new integration capabilities in the product 
•Implement reports, alerts and KPIs on BI tool, on both business and operational data 
•Monitor BI tool and investigate alerts or unexpected results  
Requirements 
You must have: 
•at least a year of experience as a software developer, or significant exposure to programming at university  
or open source projects 
•strong working knowledge of databases and SQL 
•a degree in computer science (or other engineering subject plus experience in software) 
•fluency in written and spoken english 
•a willingness to learn Ruby on Rails  
You must be: 
•diligent and rigorous, able to appreciate quality and deliver it on a daily basis 
•analytical, eliciting actionable insights from data 
•proactive, always thinking about ways to further contribute to the success of the organisation 
•a good communicator, with the ability to express yourself clearly and effectively 
•able to collaborate well in a team environment 
•positive, optimistic and curious 
•Bonus points for applied experience in ETL, data analytics, business intelligence, ITSM or ITIL, operations, 
quality assurance

Benefits: Our goal is to create a company where employees enjoy benefits that make them more productive and 
contribute directly to the development of their professional skills. We want to be able to attract the best of the best, 
and make sure they keep getting better. On top of an exciting, vibrant and intellectually challenging workplace and 
a competitive salary, we are offering:

•Stock option plan 
•Private health insurance plan 
•Mobile telephony and data plan 
•Free meals, snacks and beverages 
•Workstation hardware of your choice 
•Licenses for the software and working tools of your choice  
•Educational expenses for buying books, online seminars, etc, so long as the educational benefit is related to our 
work 
•Attendance expenses paid for at least one developer conference or workshop of your choice per year 
•Flexible working hours, ability to occasionally work from home

Workable is most decidedly an equal opportunity employer. We want applicants of diverse background and hire 
without regard to race, color, gender, religion, national origin, ancestry, citizenship, disability, age, sexual orientation, 
or any other characteristic protected by law.

Send your CVs to the following link: http://careers.workable.com/jobs/12875/candidates/new

Naval Architect or Marine Engineer  
for Shipyard in Venezuela

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στη Θήβα:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Παραγωγής
Αντικείμενο της θέσης είναι ο έλεγχος της εκτέλεσης του προγράμματος παραγωγής, η επίβλεψη & αναβάθμιση της 
λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, η βελτίωση της εργονομίας καθώς και η εκπαίδευση & διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα ευθύνης του.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
•Εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, σε τμήμα παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων 
•Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων στο εξωτερικό 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού  
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΗΛ.Ρ., στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr ή στον αριθμό  
fax: 210-6861600. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αναζητά:

 Νοσηλευτή/-ρια Τ.Ε.

ZEINCRO is a leading contract services organisation which operates providing full range, high quality services to 
the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local knowledge and expertise, 
European presence and mostly through its highly educated and experienced team of people. For this qualified team, 
we are looking to recruit

Εxperienced Clinical Research Associates

Required skills & knowledge: 
•Minimum 1-2 years of relevant experience in all 
aspects of clinical trial set-up, and monitoring 
activities 
•University degree in life science sector  
(biology, pharmacy, nursing) 
•Post-graduate diploma will be considered as an asset 
•Excellent command of greek and english language 
(both verbally and written) 
•Ability to travel frequently (both locally & abroad) 
•Self-motivated and able to work  
independently in a highly demanding multinational 
environment 
•Goal - oriented personality 

•Excellent communication and negotiation skills 
•Excellent knowledge of MS Windows and MS Office  
The company offers: 
•Highly competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and career development 
opportunities 
•Company car and mobile phone 
•Private medical insurance

Please send your full cv, through e-mail at: mkouroumalis@
zeincro.com, or by fax at: 210 6134695 or to the following 
address: Zeincro Hellas AE, 30 Anapafseos Str, 15235 
Vrilissia, Athens.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 

Υποβολή βιογραφικού  
στη διεύθυνση: 
info@euromedica-rhodes.gr.  

Πληροφορίες:  
τηλ: 22410-45015,  
fax: 22410 60002.

Η εταιρεία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να προσλάβει:

Οδηγό  
(έδρα Αθήνα) - (Κωδ. Θέσης REV24)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά. 
Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει ηγετική θέση σε 
μερίδιο αγοράς με δίκτυο άνω των 530 πρατηρίων. Στόχος 
της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, 
πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία 
και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων 
•Μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων σε σημεία 
πώλησης 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Έ κατηγορίας 
•Κάτοχος πιστοποιητικού ADR 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ικανότητα εργασίας και επικοινωνίας σε συνθήκες 
πίεσης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@revoil.gr

Company: our client is an important international 
shipbuilding company and is looking for an experienced Lead 
Engineer as Site Manager for international assignments. 
Its main products are tug boats, high-speed ferries and 
offshore boats.

Requirements: 
•Academic qualification: Naval architect or marine 
engineer with experience in shipyard industry 
•Experience: 5 years of relevant international work 
experience in engineering of shipbuilding industry 
(design & building of ships vessels). 
The candidate has to be quality conscious, precise and 
accurate.  
Main responsibilities: 
•Evaluate shipyard works to be done in close 
collaboration with client and the entire team 
•Lead the shipyard site as a functional - site manager 
•Team inspiring and coordinating 
•Conduct feasibility- and risk analyses when prepare 

construction and maintenance plans 
•Planning and budgeting of own engineering and 
subcontractors work  
•Knowledge: Project management, AutoCAD,  
Ship-specific-installations 
•Languages: Fluent english C1 
•Driving license: B 
•Workplace: Venezuela, contract with the european 
HQ company 
•Permanent contract: with 6 months probation  
period

You are more than welcome to send us your CV to the 
following e-mail: rec@hre.gr which we will treat with the 
strictest confidentiality. Please write in your e-mail 
subject: ΝEV. Human Resources Expertise HRM Consulting, 
Business and Executive Coaching, Training, 90, Kifisias 
Avenue, 151 25 Athens, Greece,Tel: +302108764831, 
+302108160255 , website: www.hre.gr. “We take care 
of the people who take care of your business”

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

Νοσηλευτικό Προσωπικό  
για Πλήρη Απασχόληση

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 ευκαιρίες ανέλιξης.

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



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα στον 
κλάδο Marketing και Δημοσίων Σχέσεων για 
την επέκταση και προώθηση των προϊόντων 
της. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.
com, τηλ: 6941 591109.

WEB DESINGER-Διαφημιστής-Γραφίστας ζητείται, 
για σταθερή συνεργασία με Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουρ-
γίας Καλλιθέα. Δημιουργικός/συνεπής, γρήγορη 
εργασία, προσιτές τιμές, για κάθε προωθητική 
και διαφημιστική ενέργεια. Δείγματα, συστάσεις 
απαραίτητα. E-mail: elenisrc@windowslive.com, 
τηλ: 6936 932107.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ επιχειρήσεων επεκτείνεται 
και αναζητά άτομα για συνεργασία σε τμήματα 
διαφήμισης, πωλήσεων και διαχείρισης δικτύου. 
Προμήθεια μέχρι 90%. Τηλ: 6947 593865.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Department Manager με 3-5 έτη 
εμπειρία σε Jacquard μηχανές, κινητήρες κτλ. 
Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος με γνώσεις Social Media/E 
Shop ανάπτυξη και προώθηση. Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
για πρόσληψη από το πρόγραμμα Επιταγή εισό-
δου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 
ετών. E-mail: asolo@hol.gr, τηλ: 210 8144180.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή - Λογιστής, σε θέση ευθύνης 
ζητείται, για μεγάλη λογιστική εταιρία Δυτικών 
Προαστίων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 6ετή 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’, κλείσιμο ισολογισμού, 
ενδοκοινοτικές-εισαγωγές. Καλή γνώση μισθο-
δοσίας, excel, λογισμικών Prosvasis. E-mail: 
aggelia.hr@gmail.com.

ΝΕΟΣ -α με δικαίωμα Πρακτικής 6μηνης Άσκησης 
από ΤΕΙ Λογιστών, ζητείται για λογιστικό γραφείο 
στον Κολωνό. Τηλ: 210 5147856.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γρα-
φείο με εμπειρία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής από λογιστικό γραφείο με 
εμπειρία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Αν. Θεσσαλονίκη ζητεί 
άμεσα Λογίστρια με άδεια Α’ τάξης για τήρηση - 
διπλογραφικών βιβλίων - κλείσιμο - ισολογισμός. 
Απαραίτητη πολυετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: maria@eurologistic.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου, Λογιστή Α Τάξης σε 
εμπορική επιχείρηση ζητείται με έδρα Θεσσα-
λονίκη. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος AEI, 
5ετή προϋπηρεσία, γνώση: εφαρμογών ERP, 
microsoft Office, Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: anarabatzis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από γραφείο στην 
πλατεία Κηφισιάς. 3ετή εμπειρία στη καταχώ-
ρηση δεδομένων μόνο στο Travel Force 2000 Γ’ 
Kατηγορία της Panasoft. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@kefitours.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
άμεσα Λογιστή με προϋπηρεσία σε όλο το φάσμα 
λειτουργίας του λογιστηρίου. Παρέχεται μισθός 
έως 1000€ και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στον Ασπρόπυργο αναζητά 
Βοηθό Λογιστή με γνώσεις τιμολογήσεις και Η/Υ. 
Προϋπηρεσία στο κλάδο θα εκτιμηθεί. Βιογρα-
φικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ /η Οικονομικής Σχολής ζητείται από 
τη τεχνική ιστοσελίδα www.diy2010.com για το 
τμήμα οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης 
στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: diy210.
com@gmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο 
επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Γραφείου με 
γνώσεις τιμολόγησης και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για Πρακτική Άσκηση σε λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 
225825, κος Σταύρος.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται για απασχόληση σε λογι-
στήριο ΑΕ με υπογραφή Α’ τάξης, με 5ετή προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
kpetropoulou@cargobus.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται για απασχόληση σε 
λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας, εμπειρία 
σε μισθοδοσία Atlantis και ERP Atlantis επιθυ-
μητή. Βιογραφικά στο e-mail: kpetropoulou@
cargobus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η εμπει-
ρία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και 
η προϋπηρεσία στη συμπλήρωση φορολογικών 
δηλώσεων και Ε9. Έδρα Θεσσαλονίκη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: accoffice2222@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Πτυχιούχο Λογιστή 
για μόνιμη απασχόληση, με προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής ή Λογίστρια από διαφημιστική 
εταιρία που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες 
διαδικτύου με καλές γνώσεις Β’ κατηγορίας 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Λογιστικής για 
Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ. Προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Περιστέρι ζητά Βοηθό Λογιστή με 3ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Γ΄ βιβλία και Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: papadopoulouvania@
gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογίστρια με άπταιστα Αγγλικά, προ-
ϋπηρεσία σε βιοτεχνία ενδυμάτων ζητείται από 
ΑΕ για 5θήμερο part time 9:00- 14:00, Επιθυ-
μητή γνώση softone. Βιογραφικά στο e-mail: 
lefars2012@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται Πτυχιούχος με αντί-
στοιχη προϋπηρεσία, γνώση Softone, Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: turoba@gmail.com, τηλ: 
210 2462888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για φοροτεχνική εταιρία 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επιθυμητή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ.Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: logistiki.etaireia@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Βοηθό Λογίστρια με 3ετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Γ΄ βιβλία, προτίμηση 
σε λογιστική εταιρία, accountant φορολογικού 
- εργατικού δικαίου, αμοιβή 586€. Mεταφορικό 
μέσο απαραίτητο. E-mail: accountants@hotmail.
gr, κωδ: Θ.Β01.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια ζητείται από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10έτη σε λογιστικά 
γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, κλείσιμο, 
ισολογισμός, εργατικά, φοροτεχνικά. Πλήρης 
απασχόληση. E-mail: ekatos@link.com.gr.

Α.Ε. με έδρα το Ταύρο, Αττικής, ζητεί Υπεύθυνο 
Λογιστηρίου, με πλήρη γνώση των θεμάτων φο-
ρολογίας, μισθοδοσίας, δημοσίων ταμείων, κ.λ.π. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@papagiannoulis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίου, ζητεί άτομο για στελέχωση 
του τμήματος τιμολόγησης (πλήρης απασχόλη-
ση). Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση Η/Υ 
και Microsoft Office, εμπειρία στην χρήση του 
προγράμματος Atlantis ERP. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv_trading@job4u.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Λογιστικής για 
Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστοσε-
λίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ. Προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στον Πειραιά ζητά άτομο 
με γνώσεις Β και Γ κατηγορίας βιβλίων με 
2ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikolaos_1979@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία από 
λογιστικό γραφείο στο Μαρούσι. Απαραίτητες 
γνώσεις προγραμμάτων Β’ και Γ’ κατηγορίας Data 
Communication. Γνώση δηλώσεων φυσικών 
προσώπων επιθυμητή. E-mail: pioy@in.gr, τηλ: 
210 6137192.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή νέος και ικανός για βιβλία 
σοβαρής εταιρίας Γ’ κατηγορίας, ζητείται. Βιο-
γραφικά στο e-mail: greeknews.jobs@gmail.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Οικο-
νομικού Τμήματος με προϋπηρεσία 1-3 χρόνια 
σε οργανωμένο τμήμα μισθοδοσίας. Απαραίτη-
τη η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmastori@yourc.gr.

ΣΟΥΠΕΡ μάρκετ ζητεί Υπάλληλο Λογιστηρίου 
με σχετική εμπειρία σε καταχωρήσεις, μισθο-
δοσία, εκδόσεις παραστατικών. Εμπειρία στο 
χώρο των τροφίμων θα θεωρηθεί προσόν. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kreatemporiki1@yahoo.
gr, fax: 210 4979785.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυ-
σίδα εστίασης: Υπεύθυνος Μηχανοργάνωσης 
(IT). Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
filellinon2014@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Λογιστής. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: filellinon2014@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Λογιστή - Φοροτεχνικό για βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Πτυχιούχο για σύνταξη φορολογικών δηλώσεων 
και τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας, με τουλάχιστον 
3ετή προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Κασσάνδρα Παλλάς 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό Λογιστή με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hrm@kassandra-palace.gr.

ΖHTEITAI Bοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, μισθοδοσία και η γνώση 
εμπορικού. Βιογραφικά στο e-mail: foroigs@
gmail.com.

Οικονομικά Στελέχη -  
Ελεγκτές - Φοροτεχνικοί
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ -η Oικονομικής Σχολής ζητείται για το 
τμήμα οικονομικής διαχείρισης στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: diy2010.cοm@gmail.com.

ΝΕΑ κεντρική μονάδα διεθνούς ομίλου θα προσλάβει 
άμεσα 7 Πτυχιούχους Οικονομικής Κατεύθυνσης 
με εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Αθήνας ζητεί 
Λογιστή - Φοροτεχνικό για βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvaccountoffice@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Successisimple που δραστηριοποιείται 
στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και 
του επαγγελματικού προσανατολισμού αναζητά 
Συνεργάτες των ειδικοτήτων: Ψυχολόγοι-Κοινω-
νικοί Λειτουργοί-Κοινωνιολόγοι-Εκπαιδευτικοί-
Οικονομολόγοι, με εμπειρία στη συμβουλευτική 
ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό. E-mail: 
viografico@successisimple.gr.

ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ-δημοσιογραφική ζητά κύριο-α 
για Οικονομικό-Διοικητικό Στέλεχος, με γνώσεις 
λογιστικής, διοικητική εμπειρία 3 έως 5 χρόνια 
και αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα. Άρι-
στη εμφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές, ειδικά με γνώσεις και 
εμπειρία στις πωλήσεις ασφαλειών ζωής από 
εταιρία που δραστηριοποιείται στις διαδικτυακές 
υπηρεσίες διαφήμισης. Δεκτά άτομα απ’ όλη την 
Ελλάδα για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: job@exnethellas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλο μεσιτικό 
γραφείο ως Πωλητές - Εκτιμητές Ακινήτων στα 
Νότια Προάστια της Αθήνας. Παρέχεται ταχύρυθμη 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές αμοιβές, μπόνους, 
προοπτικές σοβαρής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 211 7002369, 
6934 165392.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται οι οποίοι να γνωρίζουν 
λογιστικά, χρηματοοικονομικά (π.χ. οικονομετρία) 
αλλά και τραπεζικά. Βιογραφικά στο e-mail: info2@
ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά Υπάλ-
ληλο Γενικών Κλάδων (εκτός αυτοκινήτων) με 
γνώσεις underwriting και εκδόσεις συμβολαίων. 
Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο και πιστο-
ποιητικό ασφαλιστικού διαμεσολαβητή επιπέδου 
Α. E-mail: nharapi@megabroker.gr.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ εταιρία ζητά 4 Συνεργάτες 
για τους τομείς ΕΣΠΑ, ενεργειακών αναβαθμίσεων, 
πράσινων, στεγαστικών δανείων. Βιαγραφικά στο 
e-mail: info@energyfinance.gr, τηλ: 210 6990114 
fax: 210 6990273.

ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται Έμμισθοι 
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι με εμπειρία στις πωλή-
σεις. Προσφέρεται βασικος μισθός, προμήθειες 
και μπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: irinifpapa@
yahoo.gr.

ΘΕΛΕΤΕ μία επιτυχημένη καριέρα στις πωλή-
σεις; Θέλετε μία μοναδική ευκαιρία για άμεση 
επαγγελματική αποκατάσταση, ως Ασφαλιστι-
κός Σύμβουλος; Μεγάλος ασφαλιστικός όμιλος 
προσφέρει μισθό, ποσοστά, συνεχή εκπαίδευση, 
πιστοποίηση ασφαλιστικού συμβούλου. E-mail: 
patpefanis@gmail.com.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής ζητεί 
Τεχνικό με προϋπηρεσία πάνω σε μικτονομήσεις 
και βλαβοληψία με προϋπόθεση να είναι κάτοχος 
ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: redtechcv@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ, για development / 
documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Μηχανικούς Η/Υ για 
πιλοτική ανάπτυξη και τεκμηρίωση εφαρμογών 
για κινητά τηλέφωνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρονικούς Μη-
χανικούς ή Μηχανικούς Η/Υ για πιλοτική ανά-
πτυξη, κατασκευή και τεκμηρίωση κυκλωμάτων 
μικροεπεξεργαστών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Επισκευών ζητείται για smartphones, 
phablets και tablets. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Θα ληφθούν σοβαρά υπ’οψιν σχετικές πιστοποιή-
σεις. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Βιογραφικά στο e-nail: dephrnet@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ζητείται για επισκευές εκτυπωτών και 
scanners. Απαραίτητη προϋπηρεσία και ερασιτεχνικό 
δίπλωμα οδήγησης. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: dephrnet@
gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Υπολογιστών ζητείται. Προϋπόθεση με 
μηχανάκι. Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με Cisco Certificate 
CCNA για εταιρία δορυφορικών συστημάτων στο 
Βερολίνο, Γερμανίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
egiannikopoulou@gmail.com.

Η ACMON Systems AΒΕΕ ζητεί Μηχανικό Αυτο-
ματισμού για προγραμματισμό PLC/Η/Υ-ανάπτυξη 
εφαρμογών-εγκατάσταση και δοκιμές software 
on site. Προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας/
Αυτοματισμού/Ηλεκτρονικής, προϋπηρεσία, με 
γνώση Step7-WINCC/WINCC Flexible, Αγγλικά, 
Η/Υ. E-mail: acmon2@acmon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, με γνώσεις ηλεκτρονικής για 
εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας, δικτύων 
και δορυφορικών συστημάτων για εργασία στον 
Πλακιά Ρεθύμνου. Πλήρης απασχόληση, όλο το 
χρόνο. Επιθυμητή αντίστοιχη προϋπηρεσία. E-mail: 
alexandros.chatzidakis@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Συστημάτων Πληροφορικής, 
εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση των 
συστημάτων πληροφορικής των πελατών της εται-
ρίας. Γνώσεις: Windows Server/Active Directory/
Exchange/MS-SQL, Networking/hardware.Τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, 5ετή προϋπηρεσία, δίπλωμα 
μηχανής. Γνώση ERP θα εκτιμηθεί. E-mail: employee.
recruits@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων από καλωδιακό πά-
ροχο τηλεπικοινωνιών. Απαραίτητη βασική γνώση 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: office@hcn.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας και τηλεπικοινω-
νιών ζητά Τεχνικό Τηλεπικοινωνιών με γνώσεις 
τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων, VOIP, ASTERISK, 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ με γνώση και πολυετή πείρα σε 
επισκευές μητρικών πλακετών smartphone, tablet, 
laptop, desktop κλπ, για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
6972 089886, 210 6049996.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ζητείται με γνώση σε επισκευ-
ές smartphone, tablet κλπ. Επιθυμητή, αλλά όχι 
απαραίτητη, γνώση software- hardware σε laptop, 
ή επισκευές σε ηλεκτρονικές πλακέτες τηλεφώ-
νων και computer, για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
6947 947450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός με άριστη γνώση εφαρμογών 
singular Logic (control, galaxy com). Περιοχή Σα-
ντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: xkartimpelis@
coreit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με πολύ καλή γνώση 
στα ασύρματα δίκτυα καθώς και άριστες γνώσης 
για επισκευές Η/Υ.Περιοχή Σαντορίνη. Βιογραφικά 
στο e-mail: xkartimpelis@coreit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός για μικτονομήσεις και βλάβες 
παρόχου, εγκαταστάσεις δορυφορικών συστημάτων 
από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Προϋπόθεση 
κάτοχος αυτοκινήτου, δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων με πολύ καλή γνώση 
τεχνολογιών VoIP και Wireless, καθώς και άριστη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
allwan.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά έμπειρους Μηχανικούς 
Η/Υ και Προγραμματιστές ΑΕΙ, για development / 
documentation διαδικτυακών εφαρμογών. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη έμπειρου Προγραμματιστή C# 
/ .net. Εμπειρία σε RavenDB ή JSON θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@exis.com.gr.

JUNIOR C++ Developer ζητείται από εταιρία 
πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
προσόντα: C++, MFC, Πτυχίο τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, Αγγλικά. Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
tgvsoftware.com, κωδ: jcd.

JUNIOR Web Developer .NET ζητείται από εται-
ρία πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
προσόντα: C#,.NET,HTML5/JavaScript, Πτυχίο τρι-
τοβάθμιας, Αγγλικά. Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες. Επιθυμητά προσόντα: εργασια-
κή εμπειρία, ASP.NET MVC/jQuery/AngularJS/
KnockoutJS/MS SQL/MySQL. E-mail: jobs@
tgvsoftware.com, κωδ.:jwd.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 
για πρακτική άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και διαφήμισης στο internet. Προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On αναζητά Web Developers με 
γνώσεις: MySql PHP, Java Scripts (jQuery, Ajax), 
Html, CSS, Photoshop. Bιογραφικά στο e-mail: 
career@focus-on.gr.

Η ACMON Systems AΒΕΕ ζητεί Μηχανικό Αυτο-
ματισμού για προγραμματισμό PLC/Η/Υ-ανάπτυξη 
εφαρμογών-εγκατάσταση και δοκιμές software 
on site. Προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας/
Αυτοματισμού/Ηλεκτρονικής, προϋπηρεσία, με 
γνώση Step7-WINCC/WINCC Flexible, Αγγλικά, 

Η/Υ. E-mail: acmon2@acmon.gr.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη έμπειρου Προγραμματιστή σε 
τεχνολογίες Oracle, PL/SQL και Java/JS. Απαραίτητα 
προσόντα: εργασία σε ομάδα, καλή επικοινωνία, 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
exis.com.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εμπορική εταιρία ζητά ΙΤ Programmer 
στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ για την αντί-
στοιχη θέση. Άριστη γνώση ανάπτυξης database 
εφαρμογών και βάσεις δεδομένων SQL. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@maktin.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επιχείρηση πληροφορικής Web 
Developer Facebook για project στο facebook, 
InteliBrain. Βιογραφικά στο e-mail: intelbrain@
intelbrain.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ενημέρωση ιστοσελίδας E-Shop 
από εμπορική επιχείρηση στον Πειραιά με γνώση 
Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@mycomputer.com.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία logistics ζητεί να προσλάβει 
άμεσα: VB.NET Developer. Προσόντα: άριστη 
γνώση VB.NET (2010-12), SQL SERVER, εμπει-
ρία: 2-3έτη σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: itcompanyscv@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά έμπειρους Προγραμ-
ματιστές σε ASP.NET and C#, VB.NET, Javascript/
jQuery, CSS/CSS3, PHP, XML/HTML,SQL and PL/
SQL. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε Android 
apps development, Eclipse, Android SDK. E-mail: 
gkats@invision.gr.

WEB Development ζητείται, εφαρμογές Android με 
Πτυχιο 3βάθμιας Σχολής, Αγγλικών, 2ετή προϋπηρε-
σία, Οn-line portfolio, συμπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία. HTML5, javascript,CSS3, responsive design, 
PHP, joomla, wordpress-Android. Επιθυμητή γνώση 
noSQL. E-mail: gpapadakis.work_cv@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή γνώση 
PhP, mySQL για κατασκευή εφαρμογών ERP και 
CRM, δεκτοί από όλη την Ελλάδα για άμεση εξαρτη-
μένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ αποστάσεως. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται για κατασκευή 
ιστοσελίδων σε WordPress με γνώσεις plugin, 
theme debugging και customization. Καλή γνώση 
php, html/css, js, WordPress Framework (custom 
posts, shortcodes, widgets). Γνώση Photoshop, 
εμπειρία Responsive Design. E-mail: human@
webfuture.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με άριστες γνώσεις web 
development και γραφιστικής από υπό σύσταση 
εταιρία στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
.businessprofessionals.gr@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά Προγραμ-
ματιστή για στελέχωση τμήματος μηχανογράφησης 
με γνώσεις σε εργαλεία Microsoft (Visual Studio 
6,2010 και 2012), Microsoft SQL 2008,Hardware 
και λειτουργικά συστήματα (Servers 2008-2012). 
E-mail: nharapi@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αναλυτής Εμπορικών Εφαρμογών. 
Software εμπορικό και λογιστικό, παρουσίαση, 
ανάλυση αναγκών, εγκατάσταση παραμετροποί-
ηση και εκπαίδευση των τελικών χρηστών πάνω 
στις εφαρμογές. Εργασία εντός και εκτός εταιρίας. 
Πλήρης απασχόληση. E-mail: info@abcit.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άμεσα άτομo για Web 
Developer Specialist. Απαραίτητο Πτυχίο, επαγ-
γελματική προγραμματιστική εμπειρία. Άριστες 
γνώσεις: MySql, PHP Framework (Laravel), 
Javascript/jQuery, HTML/CSS3. Βιογραφικά στο 
e-mail: career@focus-on.gr.

O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άτομo για την κάλυψη 
θέσης Web Developer με άριστες γνώσεις: MySql, 
PHP,JavaScript, Html, CSS. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@focus-on.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από εταιρία δημιουργίας 
ιστοσελίδων, για μόνιμη εξωτερική συνεργασία, 
με άριστη γνώση html, php, css, MySql, δείγμα 
εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή 
γνώση Php, Mysql, jQuery από εταιρία εφαρμο-
γών διαδικτύου. Δεκτοί από όλη την Ελλάδα, για 
άμεση εξαρτημένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ 
αποστάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ με γνώση VB.NET, βάσεις 
δεδομένων, MY SQL(επιθυμητή). Για Συμμετοχή 
σε ανάπτυξη προγραμμάτων. Ωράριο συζητήσιμο. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@mrit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής Διαδικτύου με γνώσεις 
PHP,HTML5,CSS, ανάπτυξη ηλεκτρονικού κατα-
στήματος. Βιογραφικά στο e-mail: ldpssavvas@
gmail.com.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ νέοι, με αγάπη για τους 
Η/Υ, με άριστη γνώση Joomla, PHP, MySQL, html, 
ζητούνται από σοβαρή εταιρία για ανάπτυξη και 
συντήρηση εφαρμογών internet. Bιογραφικά στο 
e-mail: internetsites.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλές γνώσεις στη δημι-
ουργία animation παρουσιάσεις. Απαραίτητη κάποια 
εμπειρία στο αντικείμενο. Δυνατότητα δημιουργίας 
video animation, όρεξη για εργασία διάθεση και 
πάθος. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

συνέχεια στη σελ. 24

Reservations Agent
Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, currently operating properties in Mykonos (www.mykonosgrace.com) 
and in Santorini (www.santorinigrace.com). The group is rapidly expanding both in Greece and on an International 
scale with fresh & innovating projects opening in different destinations developing Grace into a well established 
brand in the tourism sector.

The group aims at creating a young & dynamic team that will achieve excellence in all levels of hospitality and 
become the soul of the hotels.

Grace Hotels are under preparation for another successful season by putting together a strong team of well experienced 
individuals and is currently seeking to recruit reservations agent for the daily operation of the department of the 
hotels during 2015 season. Daily activities and responsibilities require the following:

Essential qualifications: 
•2 Years previous experience in similar position. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek and English language. 
•Computer literate and experienced with PMS & GDS systems. 
•Excellent organization and communication skills  
Key responsibilities & attributes: 
•Have full knowledge of hotel facilities and services, room descriptions as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s duties and reporting areas. 
•Adhere to company reservation procedures, phone and e-mail handling. 
•Assist with FO coverage and guest rooming when required. 
•Contribute actively in achieving monthly and yearly targets. 
•Develop and form positive relationships with guests and team members, whilst remaining professional and 
service standard orientated at all times.   
•Demonstrate service attributes in accordance with industry expectations and company standards including: 
•Guest attentiveness 
•Anticipate guest needs 
•Demonstrate a “service” attitude 
•Accurately & promptly fulfilling guests requests 
•Maintain a high level of knowledge which affects the guest experience 
•Take appropriate action to resolve guest dissatisfaction 
•The reservations agent will report directly to the front office manager. Interaction with guests and cooperatives 
will necessitate being well-mannered, well-presented and helpful. The group offers a competitive salary, 
accommodation, meals at the hotel, a friendly work environment, and opportunities for career development 
within a dynamic group.

Please send CV with photograph to the following e-mail: careers.greece@gracehotels.com or fax your resume 
to +30 22890 26689 for Mykonos and +30 22860 21299 for Santorini. For your convenience, apply by mentioning 
the terminus location of interest. All applications will be treated with strictest confidence.

Assistant Claims Technician
Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A, a leading company in reinsurance industry located in the city center 
of Athens, Greece, needs to hire a person of 18-30 years of age for the position of assistant claims technician for 
its claims department, on a full time basis.

The successful candidate shall be able to perform a wide range of administrative and claims support activities for the 
department to facilitate its efficient operation, providing clerical and actual support. Candidates who have experience 
in the claims departments of Insurance companies and/or Brokering houses will be preferred.

Skills: 
•Excellent Greek & English communication skills (written/spoken i.e., at least hold the Proficiency in English) 
•Computer literate and experienced in Microsoft office applications (MS Office, Internet) 
•Knowledge of clerical and administrative procedures and systems such as filing and record keeping is preferred. 
•Excellent interpersonal, problem solving, organizational and time management skills. 
•Flexible, team player, well presented.

To apply for the position please send us your CV either in English or Greek including your photo, to the following 
address: hr@matrix-brokers.com

Η BODYTALK ζητάει:

Σχεδιαστή/τρια
Το δημιουργικό τμήμα της Bodytalk κάνει reboot & αναζητά σχεδιαστή/τρια, με καθημερινό update στην μόδα, με 
διάθεση για δημιουργία και αχαλίνωτη φαντασία! H προϋπηρεσία πάνω σε σχέδιο μόδας, είναι επιθυμητή. Γνώσεις 
πατρόν και ραφής ευπρόσδεκτες.
Βασικές γνώσεις σε: 
•Corel Draw 
•Adobe 
•Ιnternet 
•Office 
•Άπταιστα αγγλικά  
(ομιλία και γραφή) 

Αντίστοιχα προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές 
εξέλιξης 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

Στείλτε το βιογραφικό σας 

αναφέροντας τη  θέση  
εργασίας που επιθυμείτε  
στο e-mail: executive@bodytalk.
com  ή στο fax: 210 3400180. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3400000. 
Τα βιογραφικά πρέπει να έχουν 
απαραιτήτως φωτογραφία.

Μηχανικός 
Υποστήριξης Πωλήσεων

Assistant Cook

Φοιτητές / Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας 
και Παραπλήσιων Σχολών

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

 Μηχανικό Η/Υ

ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ - βιομηχανία πλαστικών υλικών συσκευασίας (έδρα Κορωπί)  για το τμήμα ποιοτικού έλεγχου ζητείται:

Aπόφοιτος Τ.Ε.Ι  
Tεχνικής Kατεύθυνσης

•Κατά προτίμηση με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Εργασία σε βάρδιες.

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

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ μηχανικού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση υποστήριξης θέματα ERP 
•Άριστη γνώση προγραμματισμού Cisco Wi-Fi κεραιών 
και Cisco Router 
•Γνώση MS Active Directory 
•Επιθυμητή γνώση SQL ή Oracle 
•Γνώσεις δομημένης καλωδίωσης και πρωτοκόλλων 
δικτύου 
•Άριστη γνώση φορολογικών μηχανισμών  
& εκτυπωτών 
•Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας  
προφορική και γραπτή 

•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, 
αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση, 
ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση καθηκόντων 
•Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Ηλικία από 30-40 ετών  
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, απο-
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα αναφέροντας τον 
κωδικό MH01 με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@axelaccessories.com 

Company description: The Rocabella Santorini intends 
to be the hospitality heart of the area of Imerovigli - a 
small picturesque Santorinian village, offering great views 
to the Volcano, Oia, Thirassia and the worldwide known 
Santorinian sunset.

This boutique hotel & spa is a refreshing addition to a 
village sprawling with traditional whitewashed structures 
and intends to put the focus back on the outdoors and 
natural surroundings.

Location: The hotel is located 1kilometer from the town 
center (Fira) of Santorini island and all rooms offer inspiring 
views of the Aegean Sea and the Caldera. From the hotel, a 
short drive takes you to the premier attractions in Santorini 
Town such as the famous cocktail bars; the folklore museums 
and the fine dine restaurants. The hotel is located in an 
area of 12000 square meters strategically overlooking 
Santorini and the Santorini International Airport is just 
7 kilometers away.

Dear talents, please download and save the job description 
document from the following link: http://files.skywalker.
gr/JTR_ASSISTANT_COOK(ROCABELLA).doc to your PC. 
Check the boxes that apply to you and save the document 
by typing your surname in front of the document name.

You should then send us by using your e-mail: 
•The job description document, 
•Your CV and 
•A recent photo of yours 
At e-mail: hr@rocabella.gr

If you do not have an email address, you can create one 
using a free email service (e.g.: Gmail, Yahoo, Hotmail). 
Upon creating your email account, enter your email address 
and begin the online application and registration process.

Upon its receipt we will inform you accordingly. Please 
note that no application will be accepted if you fail to 
send us the required documents (job description, CV, 
Photo). Looking forward meeting you in person!

•Για προσωπική Πρακτική Εξάσκηση (εθελοντική συνεργασία) σε σελίδα αθλητικού περιεχομένου, εργασία από το σπίτι.

Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πολιτικός μηχανικός Α.Ε.Ι. ή τεχνολόγος μηχανικός 
δομικών έργων   
•Εμπειρία 2-5 ετών σε αντικείμενο επισκευών ανακαι-
νίσεων οικοδομικών έργων, πολύ καλή κατανόηση 
ενισχύσεων με συστήματα ινοπλισμού (FRP) 
•Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων τύπου CAD 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
Δεξιότητες 
•Δυναμισμός, πρωτοβουλία 
•Να εστιάζει στο αποτέλεσμα 
•Να πιάνουν τα χέρια του (hands on), να μη φοβάται  
να λερωθεί 

•Κοινωνικότητα 
•Επικοινωνία 
•Οπωσδήποτε ομαδικό πνεύμα και καλή συνεργασία  
Τυπικές απαιτήσεις 
•Ηλικία έως 30 χρόνων 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει 
•Θα ήταν καλό ο τόπος κατοικίας του να είναι  
στα βόρεια προάστια

Προσοχή: Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι απα-
ραίτητες, μην αποσταλούν βιογραφικά τα οποία δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις φυσικών και τυπικών προσόντων.

Τα βιογραφικά να αποσταλούν στο e-mail:  
alexiou.niky@gr.sika.com



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής, Προγραμματιστής 
ΠΕ Πτυχιούχος, Μηχανικός ή Θετικών Eπιστημών 
με καλή γνώση C++11/Numerical Algebra(sparse 
iterative solvers), MPI/threads, Parallel I/O, SQL, 
Windows/Linux, Scripting Languages. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@dtech.gr.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Βοηθό Σκηνοθέτη με σχετική εμπειρία 
σε επαγγελματικό ή Φοιτητικό σετ. Επιθυμητά 
προσόντα να είναι ο υποψήφιος, οργανωμένος, 
αποτελεσματικός και συνεργάσιμος. Βιογραφικά 
στο e-mail: tripart@mail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Παραγωγούς. Απαραίτητο σχετικές Σπουδές 
με ανάλογη εμπειρία σε Φοιτητικό ή επαγγελματικό 
επίπεδο. Επιθυμητή η κατανόηση των διαδικασιών 
στο pre- production και γυρίσματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: tripart@mail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Ηχολήπτες/Sound Recordist. Απαραίτητο 
σχετικές Σπουδές. Επιθυμητή σχετική επαγγελματική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: tripart@mail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Camera Operators/Cinematographers 
για συνεργασία. Απαραίτητο σχετικές Σπουδές. 
Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tripart@mail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά 3D Αnimators για συνεργασία. Απαραίτητη 
γνώση 3Dmodelling, texturing, animation, special 
FX, particle animation. Απαραίτητο παρουσίαση 
portfolio. Βιογραφικά στο e-mail: tripart@mail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά 2D Αnimators για συνεργασία. Απαραί-
τητη γνώση σε hand drawn, stop-frame, puppet 
animation, storyboarding και rotoscoping. Απα-
ραίτητο παρουσίαση portfolio. Βιογραφικά στο 
e-mail: tripart@mail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτιστικών αναζητά Απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Γραφιστικών-Σχεδιαστικών σπουδών με γνώσεις 
φωτογραφίας για δημιουργία εικαστικών και 
συντήρηση-ανάπτυξη website. Επαγγελματική 
επάρκεια, δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα. 
Πλήρης απασχόληση, σταθερές αποδοχές. E-mail: 
serpa@otenet.gr, κωδ: ΓΡ20.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται από εταιρία τροφίμων στη 
Σίνδο, με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε γραφείο 
branding. Δημιουργικός, επικοινωνιακός, webdesign, 
άριστα Αγγλικά. Βιογραφικά με portfolio και 2 συ-
στατικές στο e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια / Γραφίστρια σε Η/Υ από 
εταιρία Α.Ε. στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Καθαρός μισθός 
600€/μήνα, ώρες εργασίας: 40ώρες/εβδομάδα, 
περιοχή Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv11082014@hotmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ με εμπειρία τουλάχιστον 4ετή, από 
διαφημιστική εταιρία ζητείται. Τηλ: 210 8652378, 
6944 848981.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ζητούνται για εργασία από το σπίτι 
τους, για σοβαρή συνεργασία. Τηλ: 6907 300197, 
211 4078708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία και γνώση πατρόν 
στον Η/Υ από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@pinelopi.me, τηλ: 210 
6180849.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητείται Γραφίστας 
/τρια με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών. Τηλ: 6944 
848981, 210 8652378.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές από εταιρία 
σε όλη την Ελλάδα για συνεργασία με μικρό κεφάλαιο, 
επικερδή. Βιογραφικά στο e-mail: arxitektoniki.
diakosmisi@gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ή Art Director ζητείται, 3ετή τουλά-
χιστον εμπειρία στη διαφήμιση, με γνώσεις Mac, 
οικολογική κουλτούρα, και θετική σκέψη. Θα δι-
αχειριστεί project με οικολογικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο. E-mail: info@greenmind.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλές γνώσεις στη 
δημιουργία animation παρουσιάσεις. Απαραίτη-
τη κάποια εμπειρία στο αντικείμενο. Δυνατότητα 
δημιουργίας video animation. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Γραφιστικής 
για Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων στην Αγία Πα-
ρασκευή ζητείται Μοδίστρα, για μερική απασχόληση 
2 - 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 216 7004339.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση στη Μεταμόρφωση Αττικής 
ζητείται Χειριστής Offset για μηχανή Roland 700. 
Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό ζητεί Cameraman για 
συνεργασία, με δικό του εξοπλισμό. Απαραίτητη 
εμπειρία σε τηλεοπτικό εργασιακό περιβάλλον και 
γνώσεις μοντάζ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: «camera».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφημιστική με έδρα 
την Κηφισιά, για πλήρης απασχόληση, με απα-
ραίτητες γνώσεις χειρισμού μηχανήματος ψηφι-
ακής εκτύπωσης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mediamotionltd.gr.

ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ φωτογράφο ζητούνται νέες 
για φωτογράφιση. 40€/session. Βιογραφικά στο 
e-mail: stefanos.p@spfoods.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με άριστες γνώσεις web 
development και γραφιστικής από υπό σύσταση 
εταιρία στα Νότια Προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: 
.businessprofessionals.gr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Εικαστικοί για διδασκαλία: 
ζωγραφικής, χαρακτικής, αγιογραφίας, κόμικς. 
Σχετική εμπειρία, προϋπηρεσία λαμβάνεται υπό-
ψη. Βιογραφικά με δείγμα δουλειάς στο e-mail: 
artdytika@gmail.com, τηλ: 6945 107886, απο-
γευματινές ώρες.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της Δυτικής Αθήνας ζητεί Γραφί-
στες /τριες. Βιογραφικά στο e-mail: kgalariotis@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι οι οποίοι θα εργασθούν σε παι-
δικά πάρτι ως Εμψυχωτές, τα Σαββατοκύριακα. 
Αμοιβή ικανοποιητική. Τηλ: 6976 006197, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-13:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια freelancer ζητείται από εταιρία 
κατασκευής ιστοσελίδων, για μόνιμη εξωτερική 
συνεργασία, με εμπειρία σε web design, photoshop, 
flash. Βιογραφικά στο e-mail: el.media2012@
yahoo.gr.

Η CREATIVE Media που εξειδικεύεται στη δημι-
ουργία εμπειριών επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality), επιθυμεί να προσλάβει άμεσα 
Creative Designer Technologist. Βιογραφικά μαζί 
με δείγματα δουλείας στο e-mail: info@blippar.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος 
θα εκτιμηθεί. Διδακτική και εργασιακή εμπειρία. 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εκδοτική επιχείρηση. 
Πενθήμερο συνεχές, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8810109, κος 
Θεοδωρόπουλος.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, Φοιτητές ΤΕΙ ή ΙΕΚ ζητούνται για 
ημιαπασχόληση, μερικές ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας, από σοβαρή εκδοτική εταιρία δημοσίων 
σχέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: publicrelations.
work@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για να εργαστούν ως Φωτογράφοι 
σε αίθουσες δεξιώσεων στα Τρίκαλα, εκπαίδευση 
και εξοπλισμός παρέχονται. Τηλ: 6987 200043.

Call Center - Εξυπηρέτηση 
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΕΤΑΙΡΙΑ εξειδικευμένων υπηρεσιών customer 
support στην Καλλιθέα ζητεί άτομα για υποστήριξη 
πελατών 1ου επιπέδου στην Αγγλική γλώσσα για 
λογαριασμό πελάτη του εξωτερικού. Απαιτείται άριστη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. E-mail: kickoffservices@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 2 κύριους -ες με άνεση λόγου για 
τηλεφωνική επικοινωνία στους πελάτες μας. Τμήμα 
υπενθύμισης ανανεώσεων. 5θήμερο, απογευματι-
νό ωράριο 17:00-21:00, αμοιβή κάθε Παρασκευή. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 6205060, 6984 606183.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί κύριο -α με ευχέρεια λόγου, 5θή-
μερη ημιαπασχόληση, εσωτερική εργασία, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 210 6251004, 6984 606183, ώρες 
επικοινωνίας 13:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βορείων Προαστίων, ζητεί άτομα για 4ωρη 
απασχόληση, υψηλές αποδοχές, ευκαιρίες, εξέλιξη. 
Τμήμα αλλαγές ανταλλακτικών φίλτρων νερού. 
5θήμερο, σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 210 6251004, 
6984 606183, ώρες επικοινωνίας 13:00-17:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εισαγωγική εταιρία ελαστικών ζητά 
άτομο για τηλεφωνική εξυπηρέτηση - πώληση 
πελατών χονδρικής. Ανάλογη προϋπηρεσία θα 
προτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@elve.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ (2) ζητούνται από μεγάλο 
όμιλο ιατρικής αισθητικής. Περιοχή Πειραιά, μόνο 
με εμπειρία σε ανάλογο χώρο. Παρέχεται βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους παραγωγικότητας. Τηλ: 210 
4138513, 210 4138480.

ΝΕΑ με ή χωρίς εμπειρία προσλαμβάνεται από 
ανώνυμη εταιρία για επάνδρωση νέων τμημάτων. 
8ωρο, 6ωρο, 5ωρο, 4ωρο, πρωί ή απόγευμα. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 9964007.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Νέα Κηφισιά ζητεί άμεσα 2 κύριους 
-ες για τμήμα διαχείρισης πελατολογίου, 4ωρο 
απογευματινό. Αμοιβή κάθε Παρασκευή, προσό-
ντα, άριστη επικοινωνιακή ικανότητα - ευγένεια. 
Τηλ: 210 6205060, 6984 606183.

ΝΕΑ ζητείται από νοσοκομειακή μονάδα για δια-
χείριση κλήσεων στη ρεσεψιόν. Πρωινό ή απογευ-
ματινό 5θήμερο ωράριο, ασφάλιση, μισθός. Τηλ: 
211 9964009.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται για προώθηση σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, σταθερός μισθός 700€, συν 
ΙΚΑ, μπόνους, πλησίον ΗΣΑΠ. Τηλ: 210 4836421, 
6987 286261.

AGENT τηλεφωνικού κέντρου ζητείται για το τμήμα 
παραγγελιών. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, 
πριμ, μπόνους, ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964004.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική θα προσλάβει άμεσα άτο-
μο Γυμνασιακής ή Λυκειακής μόρφωσης, χωρίς 
απαραίτητη προϋπηρεσία για το τμήμα υποδοχής 
και ενημέρωσης πελατών. Μόνιμη απασχόληση, 
σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8898844.

O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άτομα για call center. Η 
θέση αφορά Tηλεφωνήτριες για κλείσιμο ραντεβού 
για το τμήμα B2B πωλήσεων. Ωράριο: 10:00-15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@focus-on.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ σεμιναρίων και συνεδρίων ζητά άμεσα 
Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία στις τηλε-
φωνικές πωλήσεις κατά προτίμηση σε call center. 
Παρέχεται βασικός, ασφάλιση και ποσοστά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο κοσμετολογίας στον Πύργο Αθηνών, 
ζητά για άμεση πρόσληψη έμπειρες Τηλεφωνήτριες. 
Τηλ: 210 7774737.

CALL Center Manager, Στέλεχος με εμπειρία 5-10 
ετών ζητείται για κάλυψη τμήματος εξυπηρέτησης 
πελατών. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε ανάλογη θέση 
ιδιαίτερα στο χώρο υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Τηλεφωνήτριες, κά-
τοικοι Παγκρατίου και γύρω περιοχών με ευχέρεια 
λόγου για εξυπηρέτηση εξερχομένων κλήσεων, 
για 5θήμερη 4ωρη πρωινή εργασία. Προσφέρεται 
μισθός, ασφάλεια, μπόνους. Τηλ: 210 7247308, 
πρωινές ώρες.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες για στελέχωση 
call center. Τηλ: 2310 511316, ώρες επικοινωνίας 
09:30-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα άτομα, για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου στο τμήμα δι-
αφήμισης και προώθησης ηλεκτρονικού οδηγού 
αναζήτησης. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Μισθός και 
μπόνους. E-mail: fmagnews@gmail.com, τηλ: 215 
5050400, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητάει άτομα με πολύ καλές 
γνώσεις Η/Υ, Internet και εμπειρία σε τηλεφωνι-
κές πωλήσεις για προώθηση νέας υπηρεσίας σε 
επιχειρήσεις. Σταθερός μισθός και bonus, 6ωρη 
απασχόληση. E-mail: jobs@theseopartners.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος AEI/TEI, εμφανίσιμος και 
ιδιαίτερα επικοινωνιακός. Άριστη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο, 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ. Παρέχονται μισθός, 
ένσημα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: parousia6@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μερική απασχόληση στον 
τομέα έρευνας αγοράς. Τηλ: 6945 285755.

Η MED On Line 24η ιατρική βοήθεια ζητάει Υπεύθυνο 
Τμήματος Τηλεμάρκετινγκ για προώθηση κάρτας 
υγείας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Προσφέρει μι-
σθό, ασφάλιση ΙΚΑ,ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα 
μπόνους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvmed@medonline.gr.

Η MED On Line 24η ιατρική βοήθεια προσφέρει 5 
θέσεις εργασίας σε Τηλεφωνητές /τριες για προώ-
θηση κάρτας υγείας. Προσφέρει μισθό, ασφάλιση 
ΙΚΑ,ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα μπόνους επί-
τευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: cvmed@
medonline.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τηλεπικοινωνιών/Σταθερής-Κινητής 
Τηλεφωνίας ζητούνται όλων των εταιριών. Έχε-
τε πολύ διάθεση, πάθος για εργασία, προσωπικές 
φιλοδοξίες, έξυπνους χειρισμούς, ευελιξία και 
εμπειρία? Αναζητάτε αναγνώριση? Έχετε ευδιά-
θετο χαρακτήρα? Μισθός/bonus/ένσημα/πλήρης 
απασχόληση/εκπαίδευση. E-mail: hr@telemasters.
gr, τηλ: 2311 207393.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία έρευνας αγοράς στο 
Χαλάνδρι (πλησίον μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας) 
για τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
σε δημοσκοπήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άμεσα άτομα για Τηλε-
φωνήτριες και αφορά στην υποστήριξη του back 
office (τηλεφωνική εξυπηρέτηση και διαχείριση 
πελατολογίου, κλείσιμο ραντεβού για το τμήμα 
πωλήσεων. Ωράριο: 10:00-15:00. E-mail: career@
focus-on.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για προώθηση 
γνωστού ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρωινά, 
απογευματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fmagnews@gmail.com, τηλ: 
210 6454406, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με διάθεση για εργασία απο-
γευματινή στο τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων 
κλήσεων εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Άριστο εργα-
σιακό περιβάλλον, μισθός, ΙΚΑ ΠΡΙΜ, προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 6976 850828.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη 20 ατόμων για απογευματινή 
εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο μεγάλης εταιρίας. 
Προσφέρονται σταθερός μισθός, ΙΚΑ, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail:carriera123@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για προώθηση παρόχου σταθερής τη-
λεφωνίας. Περιοχή Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για τμήμα του call 
center. Θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις για 
την προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 
6ωρο,ΙΚΑ, μπόνους. Ωράριο 09:00-15:00, μετρό 
Κεραμεικός. Βιογραφικά στο e-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com.

ΝΕΑ ζητείται με προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πω-
λήσεις για προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. 
Τηλεφωνική προσέγγιση με στόχο το κλείσιμο 
ραντεβού συνάντησης με εξειδικευμένους ασφα-
λιστικούς συμβούλους. Ευέλικτο ωράριο, part time. 
Τηλ: 6972 213294.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα για προώθηση σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας, μισθός σταθερός 700€ συν ΙΚΑ, δίπλα 
σε ΗΣΑΠ και μέσα μεταφοράς. Τηλ: 210 4836421, 
6987 286261.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στο χώρο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ 
ζητούνται για στελέχωση τμήματος. Ωράριο πρωινό ή 
απογευματινό, περιοχή μετρό Αμπελοκήπων, μισθός 
σταθερός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 8254282, 
210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικών υπηρεσιών ζητεί 10 νέες 
για τηλεφωνική ενημέρωση, όχι τηλεμάρκετιγκ ή 
πωλήσεις με ευφράδεια λόγου, άριστος χειρισμός 
Η/Υ, 4ωρη απογευματινή ή πρωινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 8696724.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυμη σταθερής τηλεφωνίας ζητεί 
νέους -ες για 5θήμερη μόνιμη εργασία στο κέ-
ντρο της Αθήνας, βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους 
παραγωγικότητας. Τηλ: 213 0396604.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα σε σταθερή τηλεφωνία για άμεση 
πρόσληψη, ωράριο 8ωρο, 6ωρο. Τηλ: 210 8254282, 
210 6456304.

ΑΤΟΜΑ (8) ζητούνται άμεσα για στελέχωση νέου 
τμήματος προώθησης σταθερής και κινητής τηλε-
φωνίας, σταθερός μισθός 700€ συν ΙΚΑ, μπόνους, 
έναντι ΗΣΑΠ. Τηλ: 213 0285347, 6987 286261.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή 5θήμερη εργασία στο κέντρο της Αθήνας, 
βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396602.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για πρωινή 5θήμερη 
εργασία στο κέντρο της Αθήνας. Άμεση πρόσληψη, 
βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396600.

ΑΤΟΜΑ (4) έμπειρα στο χώρο σταθερής τηλεφω-
νίας για 5ωρη πρωινή εργασία γραφείου κοντά στο 
μετρό Αμπελοκήπων. Άμεση πρόσληψη, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, έξτρα μπόνους. Τηλ: 213 0225657, 
210 6456304.

ΑΤΟΜΑ (2) έμπειρα στο χώρο σταθερής τηλεφω-
νίας, 4ωρη απογευματινή εργασία, κοντά στο μετρό 
Αμπελοκήπων, βασικός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 
213 0225657, 210 6456304.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Ιατρικών Σχολών ζητούνται για το 
τηλεφωνικό κέντρο των SOS ιατρών, απαιτούνται 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ και ΔΠΥ. Βιογραφικά 
στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr, fax: 210 8212611.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία καλλυντικών στο Παγκράτι 
ζητά άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις για πρωινή 
4ωρη εργασία. Προσφέρεται μισθός, ασφάλεια, 
μπόνους, πρωινές ώρες. Τηλ: 210 7247694.

ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία για κάλυψη τηλεφω-
νικού κέντρου, ωράριο πρωινό 5θήμερο, βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 212 2227350.

ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία, ζητούνται Υπάλληλοι για 
την εξυπηρέτηση εισερχομένων και εξερχομένων 
κλήσεων. Έδρα Λ. Συγγρού. Αποστολή Βιογραφικών: 
i.chatzistilianaki@e-voice.gr, τηλ: 212 1211000, 
κα Ιωάννα Χατζηστυλιανάκη.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ, φοιτήτριες για ημιαπασχόληση, 
ζητούνται για πρωινή ή απογευματινή ημιαπασχό-
ληση. Τηλ: 2310 303118.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή ή απο-
γευματινή ημιαπασχόληση στο διαφημιστικό τμήμα 
εκπαιδευτικού ομίλου. Τηλ: 2310 307040.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ oργανισμός ζητά Εκπροσώπους 
τηλεφωνικής ενημέρωσης για εκπαιδευτικό υλικό 
(όχι πωλήσεις). Απογευματινή απασχόληση, στα-
θερός μισθός, bonus, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: alikitrgk17@gmail.com.

ΖHTOYNTAI άμεσα ευπαρουσίαστες και επικοι-
νωνιακές για έρευνα αγοράς από ξενόγλωσσο 
εκπαιδευτικό οργανισμό. E-mail: eduschoolscv@
gmail.com, κωδ: HR.155.

ΠΛΗΣΙΟΝ μετρό Μεγάρου Μουσικής εταιρία επιθυμεί 
να προσλάβει έμπειρα άτομα για: 5ωρη απασχόλη-
ση. Στόχος η προώθηση, ενεργοποίηση υπηρεσιών 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Mισθός 400€. 
Ε-mail: ntovas3@yahoo.gr, τηλ: 6937 223595.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά στην περιοχή Αθήνα 
- Αμπελόκηποι άτομα με εμπειρία στο telemarketing 
(όχι πωλήσεις). Μισθός, bonus, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 5.

ΑΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ζητά άτομα στο τμήμα εξυπη-
ρέτησης πελατών. Σταθερός μισθός, εσωτερική 
θέση γραφείου. Τηλ: 210 8020550.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βορείων Προαστίων ζητά άτομα στο τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός, πενθήμερο. Τηλ: 6986 155896.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος (προώθησης χρονο-
μίσθωσης διακοπών) ζητά Supervisor για το call 

center ή εμπειρία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 3.

SUPERVISOR ζητείται για την κάλυψη θέσης, 
απαραίτητη προϋπηρεσία, πλήρης απασχόληση, 
μισθός, bonus, ασφάλιση. Περιοχή Νέος Κόσμος. 
Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@teleoffice.gr.

TEAM Leader ζητείται για την κάλυψη θέσης, 
απαραίτητη προϋπηρεσία, πλήρης απασχόληση, 
μισθός, extra bonus, ασφάλιση. Περιοχή Νέος 
Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@
teleoffice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για πρόσληψη 10 άτομα με μισθό, 
ασφάλιση, extra bonus παραγωγής με εμπειρία ή 
μη στην τηλεφωνική επικοινωνία. Πλησίον μετρό 
Νέος Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@
teleoffice.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ 10 ζητούνται για τηλεφωνικό 
κέντρο από εταιρία τηλεγραμματειακής υποστήρι-
ξης, για διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης 
κλήσης, 4ωρη, 6ωρη, 8ωρη απασχόληση, μισθός, 
ασφάλιση, extra bonus. Περιοχή Νέος Κόσμος. 
E-mail: viografika1@teleoffice.gr.

ΕΝΤΑΣΣΕΣΤΕ στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
και επικοινωνείτε με πελάτες που επιλέγουν την 
πλατφόρμα e-commerce για τις αγορές τους. Ανα-
γνωρίζετε τις αγοραστικές ανάγκες των πελατών 
και προτείνετε εναλλακτικές λύσεις. E-mail: info@
homemarkt.gr, τηλ: 2351 235222.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών προσλαμβάνει άμεσα, 
άτομα με ευχέρεια λόγου και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, για να εργασθούν στο τηλεφωνικό της 
κέντρο. Βασικός μισθός-υψηλά bonus-ευέλικτο 
ωράριο-εκπαίδευση-προοπτική εξέλιξης-ευχά-
ριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. 
Τηλ: 211 8804350.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων προσλαμβάνει άμεσα 
νέους-ες με ευχέρεια λόγου, για να εργασθούν 
στο τηλεφωνικό της κέντρο για λογαριασμό της 
Wind. Παρέχεται: βασικός σταθερός μισθός, ΙΚΑ, 
bonus, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 
211 8804350.

ΑΤΟΜΑ (10) ζητούνται με αντικείμενο εσωτερική 
τηλεπικοινωνιακή εργασία για λογαριασμό μεγάλης 
εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας, μερική-πλήρης 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, extra 
bonus. Περιοχή Νέος Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: 
viografika1@teleoffice.gr.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ Σύμβουλοι ζητούνται 
για λογαριασμό εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας. 
Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, επιμόρφωση, 
υποστήριξη. Μερική-πλήρης απασχόληση. Βα-
σικός μισθός, ασφάλιση, bonus. Περιοχή Νέος 
Κόσμος. Βιογραφικά στο e-mail: viografika1@
teleoffice.gr.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
Η WORLD Talent αναζητά Yπαλλήλους με έδρα 
Αθήνα, για μόνιμη 5θήμερη ή part time απασχόληση 
στο τομέα της προώθησης. Καλή εμφάνιση, επικοι-
νωνιακές ικανότητες, καλές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: worldtalenteu@gmail.com.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες για προώθηση προϊόντων σε 
αθλητικούς χώρους από διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 
210 8652378, 6944 848981.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για προώθησης 
προϊόντων, γευστική δοκιμή σε super market, από 
όλες τις περιοχές. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: success7@otenet.gr, τηλ: 210 5750355, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα, οργανωτικά, εκπαι-
δεύσιμα για συνεργασία με πολυεθνική προϊόντων 
υγείας και ομορφιάς, για προώθηση σε ιδιώτες/
επαγγελματίες και ανάπτυξη/υποστήριξη ομάδας 
συνεργατών. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για πλήρης απασχόληση. 
Άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για ολική απασχόληση. 
Άμεσο ξεκίνημα, ευέλικτο ωράριο, απαραίτητες 
γνώσεις χρήσης internet. Bιογραφικά στο e-mail: 
popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 6949 291999, 
κα Ροδοπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στον τομέα των 
λιπαντικών αυτοκινήτων με πελατολόγιο δικό του, 
εάν είναι εφικτό. Τηλ: 6948 837457, 6948 837458 
-58, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια για συνεργασία σε 
εταιρία προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς. Δωρεάν 
εκπαίδευση, ποσοστά, bonus. Τηλ: 6907 21003, 
2310 421891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθήτριες εμφανίσιμες από 
γραφείο της Λάρισας. Αμοιβή με εργόσημο. Τηλ: 
6944 461348.

ΑΤΟΜΑ για ανεξάρτητη συνεργασία για προώθη-
ση προϊόντων περιποίησης υαλουρωνικού οξέως, 
αλόης, συνενζύμου Q10, επαγγελματικού μακιγιάζ, 
κοσμημάτων, ικανοποιητικά αυξανόμενα εισοδήματα. 
Τηλ: 6943 877516.

συνέχεια στη σελ. 26

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Πατρονίστ
Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε σταθερό και ζέρσευ 
ύφασμα. Η εμπειρία σε παιδική ένδυση θα ληφθεί ως 
προσόν. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν σύστημα LECTRA. 

•Η καλή γνώση Η/Υ και η γνώση αγγλικής γλώσσας  
θα ληφθούν ως προσόν. 
 
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «ΠΑΤΡΟΝ»  
στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr

Πωλητές
Η βιομηχανία παραγωγής δομικών & χημικών προϊόντων 
Bauer ζητά να προσλάβει Πωλητές για την στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου πωλήσεων της εταιρίας 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
•Υποστήριξη πελατών 
•Εφαρμογή της εμπορικής & πιστωτικής πολιτικής  
της εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων των πελατών 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-40 ετών 
•Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική εμπειρία  

σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα Ι. Χ. αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός & εκτός νομού 
 
Προσόν θα θεωρηθεί: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού 
θα επιθυμητό 
•Εμπειρία στο κλάδο των δομικών ή των χρωμάτων 
•Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Η ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: info@petrocoll.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε. ζητά να προσλάβει για το τμήμα 
μίσθωσης μηχανημάτων Υπάλληλο Γραφείου, με έδρα τα 
κεντρικά γραφεία της Αθήνας. Η θέση αφορά εργασία από 
Δευτέρα έως & Παρασκευή 08.00 π.μ.-16.00μ.μ.

Καθήκοντα θέσης: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Τηλεφωνικό κέντρο 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Τιμολόγηση

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηλικία 28-40 
ετών και να διαθέτει πτυχίο σχολής τεχνικής κατεύθυν-
σης . Απαραίτητη είναι η πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.

•Επιπλέον, απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού  
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
Η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης με καθήκοντα που αφορού-
σαν την εξυπηρέτηση πελατών με αντικείμενο την παροχή 
υπηρεσιών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Τέλος, θα εκτιμηθεί η 
γνώση και η προϋπηρεσία στη χρήση του λογισμικού SEN 
της Singular Logic.
Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
ISO9001 και προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας 
ενώ αποτελεί έναν από τους πλέον αξιόπιστους εργοδότες 
στο χώρο.
Βιογραφικά στο e-mail: stafilop@otenet.gr

Υπεύθυνος Τμήματος Διεκπεραίωσης  
- Οδικό Τμήμα (Διεθνή Μεταφορά)

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ 
•Απαραίτητη επαγγελματική  
εμπειρία σε θέση τμήματος  
διεκπεραίωσης στην οδική  
μεταφορά τουλάχιστον 5 ετών 
•Άριστη γνώση και χρήση  
της ελληνικής και αγγλικής  
γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ - MS 
Office 
•Συστατικές επιστολές απαραίτητες 

Προφίλ θέσης 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες  
επικοινωνίας 
•Άτομο σοβαρό, εχέμυθο,  
οργανωτικό, εργατικό και  
συνεργάσιμο 
•Ικανότητα σωστής τήρησης  
διαδικασιών, ιεράρχησης  
προτεραιοτήτων  
και διαχείρισης πολλαπλών  
καθηκόντων 
•Ευέλικτο ωράριο 

Παροχές 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(αναλόγως προσόντων  
και προϋπηρεσίας)

Θα ληφθούν υπόψη μόνο  
βιογραφικά που πληρούν  
τα παραπάνω προσόντα.  
Παρακαλώ για την αποστολή  
των βιογραφικών στο παρακάτω 
e-mail: hr.logika@gmail.com

Ο όμιλος PANCHRIS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Κύπρο στον κτηνιατρικό και κτηνοτροφικό τομέα. Λόγω 
επέκτασης των εργασιών της αναζητεί για άμεση εργοδότηση άτομο για τη θέση:

Υπεύθυνος Πωλήσεων Pet Food
Οι κύριες αρμοδιότητες του κατόχου της θέσης θα είναι η προώθηση των προϊόντων petfood και άλλων προϊόντων για 
κατοικίδια σε υφιστάμενους και καινούργιους πελάτες, ευθύνη πωλήσεων και εισπράξεων, ανάπτυξη πελατολογίου 
και γκάμας προϊόντων και διαχείριση θεμάτων μάρκετινγκ.

Καθήκοντα 
•Επίσκεψη σε κτηνιάτρους και petshop 
•Τεχνική υποστήριξη κτηνιάτρων σε θέματα που  
αφορούν τις κλινικές δίετες της Hills. 
•Προώθηση διατροφικών και άλλων προϊόντων  
για κατοικίδια 
•Επικοινωνία με Hills για τεχνικά ή και άλλα θέματα 
•Σχεδιασμός και εφαρμογή προωθητικών ενεργειών 
•Διασφάλιση επίτευξης στόχων της εταιρίας στους 
τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης 
•Συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Εργασιακή πείρα σε πωλήσεις, στον χώρο της  
βιομηχανίας κατοικίδιων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
•Γεωπόνος ζωικής παραγωγής ή κτηνίατρος  
ή ζωοτέχνης 
•Καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
•Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άδεια οδήγησης 

Απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και εξωστρέφεια 
•Αποφασιστικότητα, συνέπεια και πειθαρχία 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα 
άτομα 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων  
Απολαβές και ωφελήματα 
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων 
•13ο μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα προς τον Πάρι Μαρκίδη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: paris@panchris.com, Panchris, 
τηλ: +357 24813333, φαξ: +357 24813377. Βιομηχα-
νική Περιοχή Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος, website: 
www.panchris.com

Promoters για Λογαριασμό  
Μεγάλης Πολυεθνικής Εταιρείας

Η MSPS, εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών marketing και πωλήσεων, αναζητά 
υπαλλήλους με έδρα Χαλκίδα, Λιβαδειά, Κόρινθο & Λαμία, ηλικίας από 19-26 ετών για μόνιμη πενθήμερη ή part 
time απασχόληση στον τομέα της προώθησης πωλήσεων για λογαριασμό μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Καλή εμφάνιση 
•Ύψος 1,70 + 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικότητα 
•Πάθος και όρεξη για εργασία στον 

τομέα της προώθησης πωλήσεων 
•Επιθυμητή η κατοχή ΙΧ  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Επιπλέον παροχές 
•Bonus βάση απόδοσης 
•Αξιοπιστία 

•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 
annamaria.dimitriadi@msps.net (Μαζί 
με το βιογραφικό θα χρειαστεί να 
αποστείλετε 2 φωτογραφίες, ολό-
σωμη και προσώπου).

Αναζητάς ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία; Vodafone Franchise συνεργάτης επι-
θυμεί να απασχολήσει Sales Representative, με πλήρη απασχόληση για τη στελέχωση καταστήματος Vodafone για 
την περιοχή Περαία Θεσσαλονίκης.

Εάν διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις και σου αρέσει να εργάζεσαι ομαδικά σε ένα 
περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις στείλε σήμερα το βιογραφικό σου για τη θέση του:

Sales Representative
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 24-35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
 θέση σε προϊόντα τεχνολογίας  

και κινητής τηλεφωνίας  
Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυ-
νος/η για την παροχή ολοκληρωμέ-
νης εξυπηρέτησης στους πελάτες  

που επισκέπτονται τo κατάστημα.  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
panagiotis.males@vfshop.gr

Η εταιρεία Eurotel Hospitality A.E. ζητεί:

Τεχνικό Εγκατάστασης και Υποστήριξης Λογισμικού POS
•Kάτοχο πτυχίου ανώτερης σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων ή πληροφορικής. 
•Προϋπηρεσία σε υποστήριξη χρηστών HW και SW 
καθώς και βασικές γνώσεις SQL θα θεωρηθούν  

επιπρόσθετα προσόντα.  
Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tzian@eurotel.gr



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

ΤΡΙΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201426
ΕΜΠΕΙΡΑ Στελέχη Πωλήσεων, για προώθηση στα-
θερής και κινητής τηλεφωνίας, ζητά να προσλάβει 
εταιρία telemasters.gr, για εσωτερικές/εξωτερικές 
πωλήσεις. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση. Άμεση 
πρόσληψη, άριστο μοντέρνο εργασιακό περιβάλ-
λον. Μόνιμη εργασία. E-mail: hr@telemasters.gr, 
τηλ:2311 207393.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση οικολογικών, 
εναλλακτικών προϊόντων υγείας και ομορφιάς σε 
πολυεθνική εταιρία. Τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Πωλήτριες για προώθηση 
των προϊόντων της σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Προσφέρεται ασφάλεια, έξοδα μετακίνησης. Τηλ: 
210 7247308, πρωινές ώρες.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέες εμφα-
νίσιμες, για προώθηση προϊόντων σε αθλητικούς 
χώρους. Τηλ: 6944 848981, 210 8652378.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα οργανώνει εκπαιδευτικές παρα-
στάσεις, ζητά Συνεργάτη με άνεση στην επικοινω-
νία, για προώθηση των εκπαιδευτικών δράσεων 
σε σχολεία. Παρέχονται μισθός, ποσοστά, έξοδα 
μετακίνησης. Απαραίτητη κατοχή Ι.Χ. E-mail: info@
theatronio.gr, τηλ: 210 6470003, 6947 675619.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ επιχείρηση αναζητά Συνεργάτες. 
Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές και δυνατό-
τητα εξέλιξης. Προϋπηρεσίες στις πωλήσεις, δι-
αφήμιση θα προτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
svdevelopmentgr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά άμεσα έμπειρο Πωλητή 
X-van με απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατεψυγμένες 
πίτες - σφολιάτες. Βιογραφικά στο e-mail: food.
biografiko@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για την προώθηση προγραμμάτων 
σταθερής τηλεφωνίας, internet, και τηλεόρασης. 
Παρέχονται σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus 
παραγωγικότητας. Τηλ. 211 8007860, fax: 211 
7901840, ώρες επικοινωνίας 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Διαφήμισης με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις για προώθηση προϊόντων 
προβολής και διαφήμισης. 5ωρη απασχόληση, ΙΚΑ, 
σταθερός μισθός και μπόνους, εύκολη πρόσβαση με 
μετρό, τραμ Βιογραφικά στο e-mail: odigosonline@
gmail.com, τηλ: 210 7256742.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να εργαστούν ως Αντι-
πρόσωποι πολυεθνικής εταιρίας καλλυντικών 
με μεγάλα ποσοστά και μπόνους. Βιογραφικά 
στο e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση υπηρεσιών 
και προϊόντων. Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και 
ασφάλιση ΙΚΑ, μηνιαίο bonus, ωράριο εργασίας 
ευέλικτο (πρωινό ή απογευματινό), 40 μέτρα από 
το μετρό Αργυρούπολης. E-mail: info@justcom.
gr, τηλ: 213 0799950.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για την προώθηση 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στο πανεπιστημιακό 
χώρο, σε τυπογραφεία με πανεπιστημιακές σημειώσεις 
και φροντιστήρια πανεπιστημιακών μαθημάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cloudnotes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για την προώθηση εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή της Αττικής. 
Δίνονται ποσοστά επί των πωλήσεων και τα ημερήσια 
έξοδα μετακινήσεων. Θέση μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@cloudnotes.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση βιολογικών 
προϊόντων καθαρισμού στην Αττική. Προσφέρεται 
σταθερός μισθός, μπόνους. Απαραίτητο προσόν 
η προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spyriadisgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ έναντι μετρό Περιστέρι, ζητεί 5 άτομα για 
προώθηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και τηλεόρασης, 
4ωρο/8ωρο απογευματινή εργασία, σταθερός μισθός, 
εβδομαδιαίο μπόνους, ασφάλιση, εύκολη πρόσβαση. 
Βιογραφικά στο e-mail: telephonemedia@gmail.
com, τηλ: 211 1822900.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων 
βιβλιοχαρτικών και φωτοαντιγράφων, ζητούνται 
άμεσα Φοιτητές /τριες για προώθηση πωλήσεων στη 
σχολή τους. Μεγάλη προμήθεια, ευέλικτο ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fwtoxart.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλητές για την 
προώθηση των προϊόντων της σε Αττική και στην 
Επαρχία. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.
com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για προώθηση προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης. Επιθυμητή εμπειρία, 
άμεση πρόσληψη, 5ωρη πρωινή εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: international1@forum-training.
gr, τηλ: 210 8899401.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία με εταιρία πλη-
ροφορικής στο τομέα της προώθησης ηλεκτρονικών 
εφαρμογών με δυνατότητα εργασίας και από το 
σπίτι. Υψηλές αποδοχές, μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6950 126343.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρί-
ων στην Αθήνα ζητά Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 
προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 
στελέχη επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία καλλυντικών στο Παγκράτι ζητά 
κυρίες Αισθητικούς για προώθηση των προϊόντων 
της σε προκαθορισμένο ραντεβού, πρωινές ώρες. 
Τηλ: 210 7247308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης. Τηλ: 69718 27871, κος Άρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες κοπέλες για promotion 
στην περιοχή των Βορείων Προαστίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@miow.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν άτομα όλων των ηλικιών 
από γραφείο στο κέντρο της Αθήνας για καθημε-
ρινή 5ημερη πρωινή εξωτερική εργασία με σκοπό 
την προώθηση. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 
210 8212972.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-τριες ζητούνται από εταιρία στη Λεω-
φόρο Αλεξάνδρας για προώθηση ημερολογίων, 
χαρτών και πρώτων βοηθειών με πληρωμή κάθε 
Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας ζητούνται από όμιλο 
εταιριών για προώθηση και διαφήμιση μεγάλου 
τηλεπικοινωνιακού παρόχου. Παρέχει: σταθερός 
μισθός προ μνημονίου, ΙΚΑ, προοπτική εξέλιξης, 
ευέλικτο ωράριο. Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 8804350.

ΜΕΓΑΛΗ τηλεπικοινωνιακή εταιρία, προσλαμβάνει 
νέους-ες φιλόδοξους, με διαπραγματευτικές ικα-
νότητες και ομαδικό πνεύμα για το νεοσύστατό της 
τμήμα. Παρέχει: ΙΚΑ-σταθερό μισθό-πριμ παραγω-
γικότητας-προοπτικές εξέλιξης-ευέλικτο ωράριο. 
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 8804350.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Χασάπη για εργασία στην Αγ-
γλία. Άμεση πρόσληψη, 2ετή προϋπηρεσία, Αγγλική 
γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com. 

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ με προϋπηρεσία, ζητείται στην περιοχή 
Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9319738, 210 9310849.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση σε γνωστό 
καφεκοπτείο, ευχάριστη, ευγενική, προσεγμένη 
εμφάνιση με ή χωρίς προϋπηρεσία. Άμεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
anna.harissi@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα επίπλων και 
κουζινών. Απαραίτητη γνώση σχεδίου και προ-
γραμμάτων σε Η/Υ, ξένη γλώσσα. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 6978 897771, 6978 897772.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για την πε-
ριοχή των Σερρών. Γνώση Η/Υ και καλή γνώση 
Αγγλικών. Πλήρης Απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: b.ypodioikisi@gmail.com.

2 ΑΤΟΜΑ για εργασία σε κατάστημα τροφίμων 
ζητούνται. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα, 
2ετή προϋπηρεσία, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα επίπλων στα 
Πατήσια. Τηλ: 210 2462049, 69452 95619.

VIDEO club στην Αθήνα ζητάει νέες, με εμπειρία 
σε καταστήματα λιανικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
nea_ergasia@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2ετή. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και κινημα-
τογραφικών ταινιών εμφανίσιμοι και κοινωνικοί 
ζητούνται για τα Blue Video. Tηλ: 2810 289170, 
ώρες επικοινωνάις 12:00-01:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Πλακιδίων και Εξωτερικοί 
Συνεργάτες για τα καταστήματα λιανικής: Γλύκα 
Νερά, Μενίδι, Άλιμος και Χαϊδάρι. Επιθυμητές 
γνώσεις σχεδίων μπάνιου. Μισθός και ποσοστά. 
E-mail: irini@cresta.gr, fax: 210 5573994.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε σουπερ μάρκετ στην περιοχή 
Νεάπολη / Πολίχνη. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
τμήμα κοπής αλλαντικών. Κάτοικοι της περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: kamenarista@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται, έξυπνη, δραστήρια, εμφανίσιμη 
για κατάστημα με είδη αυτοκινήτου. Πρωινό ωράριο 
άνευ προϋπηρεσίας, περιοχή Πλ. Βικτωρίας. Τηλ: 
210 8226595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ και 
γνώσεις Η/Υ για φωτοτυπικά κέντρα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail:vasilis7060@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Άλιμο, με εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές /τριες Λιανικής για κατά-
στημα επίπλων - διακοσμητικών στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία, προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας επιθυμεί να προσλάβει για τα σημεία 
πώλησης της Πωλήτριες. Απαραίτητη η γνώση 
Ρώσικων και επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2έτη σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραϊατρικών ειδών, έδρα Αθήνα, ζητά 
Πωλητές για πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. 
Δυνατότητα για ταξίδια. Προηγούμενη εμπειρία 
απαραίτητη, μισθός, αυτοκίνητο, κινητό, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.gr, τηλ: 210 
2385211.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρασκευής και πώλησης παρα-

δοσιακών προϊόντων φρέσκιας ζύμης στον Άγιο 
Δημήτριο, ζητεί για πλήρης απασχόληση έμπειρο 
Μπαρίστα και Πωλήτρια, με προϋπηρεσία σε κα-
ταστήματα ταχείας εστίασης. Τηλ: 6973 042074.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 3 άτομα για τη διαχείριση λιανικών 
- χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση εμπορι-
κού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, (δεν 
αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing). Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, με εμπειρία στον τομέα 
της κομμωτικής για άμεση πρόσληψη σε κατάστημα 
πώλησης επαγγελματικών ειδών κομμωτηρίου, 
Θεσσαλονίκη, με δίπλωμα οδήγησης δίτροχου. Τηλ: 
2310 234846, κα Τζατζούλη Βασιλική.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ευπαρουσίαστες για την υπο-
δοχή σε καφέ-μπαρ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. 
Προϋποθέσεις: κατοχή βιβλιαρίου υγείας, άδεια 
εργασίας, εμπειρία και προϋπηρεσία, τόπος διαμονής 
Δυτική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6906 212121, ώρες 
επικοινωνίας 9:00-14:00, 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα τροφίμων στην 
περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για super market στον 
Εύοσμο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, Ταμίες για super market 
στον Εύοσμο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι, Πωλήτριες Τυροκομι-
κών Αλλαντικών για super market στον Εύοσμο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο Ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας προκειμένου να επανδρώσει 
τα καταστήματα του ζητά Προσωπικό για τις παρα-
κάτω θέσεις: Διευθυντή Καταστήματος, Υπεύθυνος 
Βάρδιας, Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών. 
E-mail: yokomanager@gmail.com.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εσωτερικής διακόσμησης 
ζητείται Στέλεχος με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 έτη σε πωλήσεις ειδών πολυτελείας (έπιπλα, 
κοσμήματα, ρούχα), με άποψη στη διακόσμηση, 
Αγγλικά, Η/Υ, Office, με ευελιξία στο ωράριο. 
E-mail: furdeco@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα βιολογικών 
προϊόντων, αποκλειστικά με πείρα στα συμπλη-
ρώματα διατροφής, καλλυντικά, Η/Υ, Αγγλικά, 
Ελληνικά. Τηλ: 210 8316836.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια έμπειρη για λιανική, με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@b-
alexopoulos.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα άτομα για διεθνή αλυσίδα 
εστίασης: Πωλήτρια -ης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: filellinon2014@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες, από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Άλιμο, με εμπειρία στις πωλήσεις 
και γνώσεις παρασκευής καφέ. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για μαγαζί εστίασης στο 
Μοναστηράκι. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά 
στo e-mail: katsogianni1983@gmail.com, τηλ: 
6936 144756.

ΑΤΟΜΟ πεπειραμένη στο χώρο των αλλαντικών και 
τυροκομικών, ζητείται για super market. Περιοχή 
Δραπετσώνα. Τηλ: 210 4623171.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ειδών ζαχαροπλαστικής ζητά νέα για 
την παρασκευή καφέ και την πώληση γλυκισμάτων 
εντός του καταστήματος. Ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Περιοχή Νέος Κόσμος. Βιογραφικά με 
στοιχεία επικοινωνίας στο e-mail: pavlos_dvs@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, από εταιρία στα 
Οινόφυτα, με καθήκοντα εξυπηρέτηση πελατών, 
παραγγελιοληψία, προσφορές. Θα εκτιμηθεί η 
προϋπηρεσία σε εταιρία σχετική με ρολά αλου-
μινίου, γκαραζόπορτες, σίτες, αλουμίνια κτλ. E-mail: 
aluminiumindustry@gmail.com, τηλ: 6944 467817.

Η DIL fashion group επιθυμεί να προσλάβει για τα 
καταστήματα της MaxMara Πωλήτριες. Απαραί-
τητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr, 
κωδ: RATH14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστημα της Olympus 
Sport στη Θεσσαλονίκη για πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympusport.gr.

ΖHTEITAI Yπάλληλος στο κατάστημα της Olympus 
Sport στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
olympusport.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΠΩΛΗΤΕΣ Αντιπρόσωποι, ελεύθεροι, ζητούνται 
για επαρχία σε καταστήματα οικιακής χρήσεως, 
δώρων, market, ψιλικά, φωτογραφικά, άνθη, 
ζαχαροπλαστεία, για όλη την Ελλάδα. Υψηλά 
ποσοστά. Τηλ: 210 4910086, ώρες επικοινωνίας 
07:00-13:00. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. 

Ελεύθερο ωράριο. Δωρεάν εκπαίδευση. Όχι ντίλερ 
- πλασιέ. Δυνατότητα εισοδήματος απεριόριστη 
βάση προσωπικής δουλειάς. Τηλ: 23410 70332. 

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις marketing και πωλήσεων 
ζητά διαφημιστική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Στόχος η οργά-
νωση νέου τμήματος πωλήσεων και σχεδιασμού 
υπηρεσιών. Δεκτά άτομα με εμπειρία. E-mail: 
job@exnethellas.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής ιστοσελίδων, λογισμικού και 
διαφήμισης στο διαδίκτυο αναζητά Ανεξάρτητους 
Αντιπροσώπους για συνεργασία στην προώθηση 
B2B διαφημιστικών υπηρεσιών. Email: info@
exnet.gr, τηλ: 2310 519249, Θεσσαλονίκη Λα-
γκαδά 301.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας ζητά άτομα με εμπειρία από 
πόρτα πόρτα πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η 
υπηρεσίες μας αφορούν διαφήμιση στο διαδίκτυο, 
ιστοσελίδες, προγράμματα CRM και συνδρομη-
τικές υπηρεσίες. Βιογραφικά στο e-mail: job@
exnethellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για εξωτερική εργασία 
από Αθήνα για εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων. 
Υψηλό πακέτο αποδοχών, bonus και προοπτικές 
μόνιμης καριέρας. Δεκτοί από όλη την Ελλάδα. 
E-mail: job@exnet.gr, τηλ: 2310 519249.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τη θέση εξωτερικών πωλή-
σεων σε εταιρία διαφήμισης και κατασκευής 
ιστοσελίδων. Υψηλές αποδοχές και προοπτικές 
μόνιμης καριέρας. Παρέχεται εκπαίδευση. Δεκτοί 
από όλη την Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
job@exnet.gr.

Η WELLNESSNOW στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του δικτύου πωλήσεων μας, ζητάμε Πωλητές, 
σοβαρούς και δυναμικούς για συνεργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 
6932 309100, 6986 219045.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Στελέχη Πωλήσεων, 
για επάνδρωση τμήματος πωλήσεων. Παρέχεται 
εκπαίδευση, διαπιστεύσεις, δυνατότητα εξέλι-
ξης καριέρας, φιλόδοξοι, επικοινωνιακοί. Τηλ: 
6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ 45 χρόνων στο χώρο της κυτιοποιίας, 
ζητά Πωλητή με εμπειρία στο χώρο για ανά-
πτυξη πελατολογίου, με δικό μας μεταφορικό 
μέσο. Έδρα Καματερό. Βιογραφικά στο e-mail: 
printopack@printopack.gr.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση 
εμπορικού τμήματος εταιρίας. Επιθυμητή γνώση 
Η/Υ, εισοδήματα από 500€. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ - πλασιέ. 
Τηλ: 6973 910604.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για άμεση συνεργασία με 
εμπορική εταιρία. Παρέχεται εκπαίδευση. Άμεσο 
ξεκίνημα. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Στελέχη Πωλήσεων άμεσα, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ. Επιθυμητή γνώση Η/Υ, υψηλές. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ νέου πρωτοποριακού γυναικείου 
διαδικτυακού περιοδικού, ζητά άτομο για πωλήσεις 
σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τη γυναίκα. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
success-keys.gr, κωδ: ΑΣΓΠ#1.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τη στελέχωση νέου τμήματος 
από παράρτημα ανώνυμης εμπορικής εταιρίας. 
Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές αποδοχές, ευ-
έλικτο ωράριο. Τηλ: 211 9964004.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Clearnet αναζητεί νέα/νέο για την 
ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων. Ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών, οικογενειακό περιβάλλον, 
εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@clearnet.gr, τηλ: 210 2830545, 
ώρες επικοινωνίας: 15:00-18:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται από χώρο αισθητικής, 
έμπειρος -η με προϋπηρεσία, ικανός -ή στην 
διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση υψηλή ανταγωνιστικότητα 
και ικανότητα για επίτευξη στόχων. Τηλ: 216 
0003400, 6948 000015.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εισαγωγική εταιρία ελαστικών ζητά 
άτομο για τηλεφωνική εξυπηρέτηση - πώληση 
πελατών χονδρικής. Ανάλογη προϋπηρεσία θα 
προτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@elve.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ security στη Νέα Ιωνία ζητεί Πωλητή 
με προϋπηρεσία στις υπηρεσίες ασφαλείας. 
Δικό του πελατολόγιο. Παρέχονται βασικός 
μισθός, ποσοστά, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, 
τηλ: 210 5242437.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες Εξωτερικοί ζητούνται από εταιρία. 
Τηλ: 210 2796434.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εισαγωγική εταιρία ελαστικών παντός 
τύπου οχημάτων ζητά έμπειρο Πωλητή με άριστες 
τεχνικές γνώσεις των ελαστικών αυτοκινήτων και 
φορτηγών. Βιογραφικά στο e-mail: info@elve.gr.

Η FOCUS-ON Group στελεχώνει 3 νέες θέσεις 
του τμήματος Web Consulting με αρμοδιότητες: 
πώληση διαφημιστικού χώρου, πώληση e-shop, 
πώληση mobile application. Παρέχονται: δυνατό-

τητες εξέλιξης και συνεχής εκπαίδευση. E-mail: 
career@focus-on.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με οργανωτικές/διοικητικές 
ικανότητες και γνώσεις ή ικανότητα στις πωλήσεις. 
Συνεργασία κατόπιν αξιολόγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: nobossmore@gmail.com, τηλ: 6938 
108072, κα Ελένη Γαλάνη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με οργανωτικές/διοικητικές 
ικανότητες και γνώσεις, ή ικανότητα στις πωλήσεις. 
Συνεργασία κατόπιν αξιολόγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: arctium@hol.gr, Tηλ.: 213 0276214, κος 
Απόστολος Ξέστερνος.

ΑΠΟ ΤΟ Περιοδικό Upgrade ζητείται Πωλητής 
/τρια και Τηλεφωνήτρια με προϋπηρεσία στο 
χώρο της διαφήμισης. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@upgrade-adv.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα μάρκετινγκ επεκτείνεται και 
ζητά κάποιον που είχε τη δική του επιχείρηση ή 
εμπειρία στις πωλήσεις, εκπαίδευση ή δημόσιες 
σχέσεις. Τηλ: 2341 070332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων για τη θέση του 
Πωλητή σε εταιρία με ηλεκτρονικό κατάστημα, 
η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του επαγ-
γελματικού ήχου και φωτισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@djshop.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στον τομέα των 
λιπαντικών αυτοκινήτων με πελατολόγιο δικό 
του, εάν είναι εφικτό. Τηλ: 6948 837457, 6948 
837458 -58, κος Γιώργος.

Η ISTOLOGY Web and Marketing Solutions αναζητά 
Εξωτερικό Συνεργάτη, Υπεύθυνο Πωλήσεων για 
της περιοχές: Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καβάλα, 
Ξάνθη, Δράμα, Σέρρες, Βέροια. Πτυχιούχοι ΑΕΙ/
ΤΕΙ απαραίτητα. Βιογραφικό στο e-mail: info@
istology.gr.

ΣΕ ΠΙΟ δραστήρια και με υψηλά κίνητρα ανθρώ-
πους που δεν φοβούνται να εργαστούν, προτείνω 
μια νέα εταιρία η εξοικείωση με τα προϊόντα και 
καλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: tiande-
athins@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
σχολικών, γραφικών, αναλώσιμων, ζητά Πω-
λητές για το Ν. Αχαΐας. Προϋπηρεσία δεν είναι 
απαραίτητη. Τηλ: 2521 043103.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Πωλήσεων, Απόφοιτος ΑΕΙ 
για την προώθηση, πώληση υπηρεσιών ασφάλειας 
και υγείας εργασίας προς επιχειρήσεις (Β2Β) με 
σχετική εμπειρία άνω της 5ετίας. E-mail με θέμα: 
Αγγελία Σύμβουλος Πωλήσεων: ergonomia@
ergonomia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
σχολικών, γραφικών, αναλώσιμων, ζητά Πωλητές 
για το Ν. Ηρακλείου, Κρήτη. Προϋπηρεσία δεν 
είναι απαραίτητη. Τηλ: 2521 043103.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
σχολικών, γραφικών, αναλώσιμων, ζητά Πω-
λητές για το Ν. Αττικής. Προϋπηρεσία δεν είναι 
απαραίτητη. Τηλ: 2521 043103.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων, επιθυμητή 
γνώση Η/Υ. Τηλ: 6973 910604.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ (3) για ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
ζητούνται από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ - πλασιέ 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική πολυεθνική 
εταιρία για να εκπαιδευτούν ως Ανεξάρτητοι Σύμ-
βουλοι και Επόπτες Δικτύου Ανθρώπων. Ελεύθερο 
ωράριο, δυνατότητα ταξιδιών και καριέρας. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από πολυεθνική εταιρία 
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες με υψηλά ποσοστά 
κέρδους και δυνατότητα καριέρας. Παρέχεται 
εκπαίδευση και υποστήριξη. Δυνατότητα εργα-
σίας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις/προώθηση 
προϊόντων αλόης, υαλουρωνικού οξέως, συ-
μπληρωμάτων διατροφής, κοσμημάτων, σε 
ιδιώτες/επαγγελματίες. Προοπτικές εξέλιξης, 
ικανοποιητικά αυξανόμενα εισοδήματα, εργασία 
από το χώρο σας, με δικό σας ωράριο. E-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Δικτύου Πωλήσεων ζητείται άμεσα 
από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ - πλασιέ, σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ πωλήσεων πολυεθνικής εται-
ρίας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, 
ζητούνται άμεσα Συνεργάτες. Σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης και εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου και Πωλήσεων 
με γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών και ευχέρεια στην επι-
κοινωνία για εργασία στη Καλαμάτα. Βιογραφικά 
στο e-mail: vasgiannakopkal@gmail.com, τηλ: 
2721 094204, ώρες επικοινωνίας 09:00-13:00, 
6937 576366 18:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία τροφίμων στον Αγ. Δημήτριο, 
Εξωτερικός Πωλητής έμπειρος με δικό του μετα-
φορικό μέσο. Παρέχεται μισθός και ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: riccanta.
stergiou@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 28

Business-Development-Officer
Title: Business Development Officer 
 Supervisors title: business development director 
 Department: business development 
 Direct reports: none

I.Position summary: As the head of the business 
development team for out-licensing, you will accelerate 
the growth of the business by leading, developing, and 
implementing transactions and strategies directly aligned 
with the company goals.

II. Essential duties and responsibilities: Essential duties 
and responsibilities include those set out below. Other 
duties may be assigned to meet business needs.

•Manages the business development managers in their 
daily tasks 
•Manages key accounts for core markets 
•Prepares departmental budget and forecasts 
•Presents departmental monthly reports in 
coordination with the business development director 
•Prepares and follows up on commercial offers for 
certain markets 
•Participates in strategy meetings  
III. Qualifications:  
Essential 

•Bachelor’s degree in business, marketing, finance 
or science/technology required; MBA in finance, 
marketing or strategy strongly preferred 
•5 or more years of combined work experiences  
in business development operations 
•Demonstrated leadership capabilities; previous 
experience working with senior leaders in teams and 
individually 
•Extensive healthcare business knowledge including 
experience in finance, sales, marketing, operations and 
supply chain 
•Strong strategic thinking skills 
•Solid problem structuring and solving skills including 
quantitative and qualitative ideas and assumptions 
•People and team leadership skills, including 
management of indirect people 
•Excellent oral and written communication and 
presentation skills

Desirable 
•Fluency and/or proficiency in language/s other than 
english. 
•Ability to interact effectively with people from diverse 
cultural backgrounds.  
Send your CVs to the following e-mail:  
info@pharosgr.gr - business development officer.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  για το Νέο Κατάστημα στα Χανιά

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον 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. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, 
e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγελίας: 2014032

Ο όμιλος PANCHRIS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Κύπρο στον κτηνιατρικό και κτηνοτροφικό τομέα. Λόγω 
επέκτασης των εργασιών της αναζητεί για άμεση εργοδότηση  δυναμικό, δημιουργικό και αφοσιωμένο άτομο για τη θέση:

Πωλητής Κτηνιατρικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων
Καθήκοντα 
•Επίσκεψη σε κτηνοτροφικές μονάδες με σκοπό  
την διατροφική και κτηνιατρική εξυπηρέτηση 
•Προώθηση διατροφικών και κτηνιατρικών προϊόντων 
•Διασφάλιση επίτευξης στόχων της εταιρίας στους 
τομείς εξυπηρέτησης και πώλησης 
•Άμεση και στενή συνεργασία με τα διευθυντικά  
στελέχη της εταιρίας 
•Συμβολή στην καινοτομία και βελτίωση λειτουργίας 
της εταιρίας 
•Συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κτηνιατρικής (κτηνίατρος)  
ή γεωπόνος ζωικής παραγωγής 
•Προϋπηρεσία ή εμπειρία σε ζωική διατροφή  
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 
•Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγηση  
Απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά 

•Ενθουσιώδης και δυναμικός χαρακτήρας 
•Ευχάριστος και κοινωνικός χαρακτήρας 
•Αποφασιστικότητα, συνέπεια και πειθαρχία 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας  
με άλλα άτομα 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων  
Απολαβές και ωφελήματα 
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών βάσει ικανοτήτων  
και εμπειρίας 
•13ο μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις,  
ταμείο πρόνοιας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα προς τον Πάρι Μαρκίδη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paris@panchris.com . 
Panchris, τηλ: +357 24813333, φαξ: +357 24813377. 
Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος, 
website: www.panchris.com

Η εταιρία ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, μέλος του ομίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ, του κορυφαίου ομίλου παραγωγής και εμπορίας 
κρασιών (ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΚΑΜΠΑΣ), ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση στελέχους στα γραφεία της στο Πικέρμι 
Αττικής:

Marketing Manager
Κύρια καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη και υποστήριξη στρατηγικής marketing 
•Υπεύθυνος για τον εντοπισμό ενεργειών marketing, 
τον σχεδιασμό και την επιτυχή περάτωσή τους 
•Αλληλεπίδραση, συνεργασία και υποστήριξη  
πωλήσεων  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 6 χρόνων σε ανάλογη θέση  
•Τίτλος σπουδών με κατεύθυνση marketing/  
επικοινωνία 
•Άριστη γνώση της ελληνικής & αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώστη χρήσης Η/Υ (Social Media, CRM κτλ.) 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Εξαιρετική ικανότητα σχεδιασμού & παρακολούθησης 
marketing projects 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας και προσαρμογής  

σε δυναμικό περιβάλλον 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οινολογικά  
θέματα θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν 
 
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη 
•Προοπτικές προσωπικής & επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: hr@boutari.gr. Με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης των βιογρα-
φικών σημειωμάτων, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τους 
υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να οριστεί 
συνάντηση. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν 
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Μεγάλος όμιλος εταιριών, ο οποίος δραστηριοποιείται 
τόσο σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας όσο και στο ευρύ-
τερο 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,  
ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης  
εκπαίδευσης είναι δελεαστικό.  
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com

Στελέχη Προώθησης Προϊόντων

Μεγάλος Όμιλος Εταιριών

Ο ρόλος: Ο οδηγός ασθενοφόρου-
συντηρητής έχει σαν βασικό σκοπό 
την εξυπηρέτηση των ασθενών, 
με την μετακίνηση τους τόσο με το 
ασθενοφόρο, όσο και εσωτερικά 
της ΜΧΑ.

Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση 
των οχημάτων, την επίβλεψη και καλή 
λειτουργία των τεχνικών συστημά-

των της ΜΧΑ, αλλά και την οργάνωση  
των αποθηκευτικών χώρων.
Προϋπηρεσία: 
•1 χρόνο σε ανάλογη θέση  
Επιπλέον κατάρτιση: 
•ECDL 
•Πτυχίο διασώστη ΕΚΑΒ  
ή επιτυχής συμμετοχή  
σε σεμινάριο διασώστη 

•Τεχνικές γνώσεις  
Απαιτήσεις θέσης: 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Να μην πάσχει από μεταδοτικά 
νοσήματα 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας 
επιθυμητό  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: hr@mesogeios.gr

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α. Ε. αναζητά υποψηφίους για τη στελέχωση 
της θέσης:

Οδηγός Ασθενοφόρου - Συντηρητής 
Η θέση αφορά την περιοχή της Αττικής.

Δουλεύοντας στην mediatel: 
•Γίνομαι ανεξάρτητος 
•Δουλεύω σε μοντέρνο  
& ευχάριστο περιβάλλον 
•Με σέβονται  
& τους σέβομαι 
•Μαθαίνω από τους καλύτερους 
•Νιώθω σιγουριά 
•Γίνομαι επαγγελματίας 
•Χτίζω το μέλλον μου  
Έλα στην ομάδα μας  
και γίνε ένας από εμάς!

Η Mediatel Α.Ε. αναζητά: Δυναμι-
κούς, δραστήριους, υπεύθυνους & 
φιλόδοξους συνεργάτες, με ευχέρεια 
στην επικοινωνία για στελέχωση του 
τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων, με 
αντικείμενο την προώθηση πακέτων 
τηλεφωνίας.

Προσφέρουμε: Μισθολογική στα-
θερότητα, bonus παραγωγικότητας, 
ολοκληρωμένη & συνεχή εκπαίδευση, 
κλίμα ομαδικότητας & συνεργασίας, 
ευκαιρίες επαγγελματικής & μισθολο-

γικής εξέλιξης καθώς & εργασία σε 
εγκαταστάσεις εύκολα προσβάσιμες 
από μετρό.

Επικοινώνησε μαζί μας: 
•Τηλεφωνικά: 214 214 80 00 
(επιλογή 1) 
•E-mail: hr@mediatel.gr 
•Fax: 214 214 80 9 
•Διεύθυνση εργασίας:  
Λ. Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι  
(Cosmos Center - 3’ από στάση 
μετρό Πανόρμου).

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Be One of Us!

A company providing scientific consultancy services to pharmaceutical industries is looking to recruit an:

Officer / Assistant  
for the Department of Regulatory Affairs Consultancy

Τhe ideal candidates for the 
position should: 
•hold a life science bachelor’s 
degree, biology,  

chemistry or similar 
•be fluent in english 
•have excellent research and 
communication skills 

•have excellent computer skills 
 
Send your CVs to the following 
e-mail: hr@inscisol.com
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να ασχοληθούν με την 
πώληση καλλυντικών πολυεθνικής εταιρίας με 
μεγάλα ποσοστά και μπόνους με ή χωρίς εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από πολυεθνική εταιρία 
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες με υψηλά ποσοστά 
κέρδους και δυνατότητα καριέρας. Παρέχεται 
εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ: 6973 910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Στελέχη Πωλήσεων, 
για επάνδρωση τμήματος πωλήσεων. Παρέχεται 
εκπαίδευση, δυνατότητα εξέλιξης, καριέρας. Τηλ: 
6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) για συνεργασία με εμπορική εταιρία 
(όχι ντίλερ-πλασιέ). Άμεσο ξεκίνημα, εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
γιά την οργάνωση δικτύου πωλήσεων. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις (όχι ντίλερ-πλασιέ). Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα από νεοσύστατο γραφείο 
εμπορικής επιχείρησης για τη κάλυψη νέων τμη-
μάτων. Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 6973 910604.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θεσσαλονίκη 
ζητάει Υπεύθυνο Πωλήσεων για το υποκατάστημα 
της εταιρίας στην Αθήνα. Γνώσεις μάρκετινγκ και 
προηγούμενης εμπειρίας στο χώρο του ανελκυ-
στήρα θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
.info@kalliotis.gr, fax:2310 466533.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θεσσαλονίκη 
ζητάει Υπεύθυνο Πωλήσεων με έδρα το εργο-
στάσιο στη Θεσσαλονίκη. Γνώσεις μάρκετινγκ 
και προηγούμενης εμπειρίας στο χώρο του 
ανελκυστήρα θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: .info@kalliotis.gr, fax:2310 466533.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ανελκυστήρων στη Θεσσαλο-
νίκη ζητάει Υπεύθυνο Πωλήσεων Εξωτερικού 
με εμπειρία στο χώρο. Γνώσεις μάρκετινγκ και 
προηγούμενης εμπειρίας στο χώρο του ανελκυ-
στήρα θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
.info@kalliotis.gr, fax:2310 466533.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης από εμπορική 
επιχείρηση για μερική ή πλήρης απασχόληση. 
Ευέλικτο ωράριο, πλήρης εκπαίδευση. Εισοδήματα 
βάση προσωπικής δουλειάς. Όχι πλασιέ-ντίλερ. 
Βιογραφικά στο e-mail: tb-plan@hotmail.com, 
τηλ: 6947 593865.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρί-
ων ζητά Στελέχη Πωλήσεων με εμπειρία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Παρέχεται μισθός και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

Η ISTOLOGY Web and Marketing Solutions ανα-
ζητά Προσωπικό για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχοι ΑΕΙ/
ΤΕΙ απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
istology.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του 
αυτοκινήτου ζητεί για πλήρης απασχόληση 
Αντιπρόσωπο για Στερεά Ελλάδα. Προσφέρε-
ται υποστήριξη, εκπαίδευση, αυτοκίνητο, κινητό, 
ποσοστό επί των πωλήσεων, αποκλειστικότητα. 
Τηλ: 210 9719180, ώρες επικοινωνίας 9:00-
17:00, κα Μεγαδούκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ επιχείρηση αναζητά Συνεργάτες 
για εξωτερικές πωλήσεις. Ευέλικτο ωράριο, καλές 
αποδοχές και δυνατότητα εξέλιξης. Προϋπηρε-
σία στις πωλήσεις, διαφήμιση θα προτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vipexodos.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πωλήσεων Διαδικτυακών Υπηρε-
σιών, ζητούνται από μεγάλη εταιρία που δρα-
στηριοποιείται πανελλαδικά. Θα προτιμηθούν 
ελεύθεροι επαγγελματίες. Υψηλές αποδοχές, 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@2ipowerpro.
gr, κωδ: W/S2.

Η TELEMASTERS.gr εξειδικεύεται στην παροχή 
ενημερώσεων σταθερής-κινητής τηλεφωνίας 
oλων των εταιριών και ζητά Στελέχη Πωλήσε-
ων. Δυνατότητα εξέλιξης/μοντέρνο εργασιακό 
περιβάλλον/ικανοποιητικές απολαβές, συνεχή 
εκπαίδευση. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις. E-mail: 
hr@telemasters.gr, τηλ: 2311 20739.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για δημιουργία και επίβλε-
ψη δικτύου πωλήσεων για πολυεθνική εταιρία. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ 6934 692222, 
κα Φαίη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία με μεγάλη 
πολυεθνική εταιρία στο χώρο της υγείας και 
ομορφιάς. Τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων με άνεση στην 
επικοινωνία και εμπειρία 5ετή, για ανάπτυξη πε-
λατολογίου μεγάλης εταιρίας στο χώρο υγείας 
(όχι ασφάλειες). Μισθός, μπόνους, προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ.: 2810 300140.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στα πλαίσια της ανάπτυξης 
και διαχείρισης νέων πελατών ζητούνται Σύμ-
βουλοι Πωλήσεων με προϋπηρεσία και άνεση 
στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
amci.gr, τηλ: 210 4082557.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές Ηλιελαίου σε 
εστιατόρια κ.τ.λ. Βιογραφικά στο e-mail: irini@
cresta.gr, fax: 210 5573994.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στό-
χους και θέληση για επιτυχία για στελέχωση 
των τμημάτων έρευνας αγοράς, διαφήμισης, 
πωλήσεων και management συνεταιρισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ logistics ζητά Εξωτερικούς Πωλητές 
για επάνδρωση δικτύου πωλήσεων. Απαραίτητο 
προσόν 3-5ετή προϋπηρεσία. Τηλ: 357 24001012.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, που θα 
δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή τους 
σαν Εξωτερικοί Συνεργάτες για συνεταιρισμό. 
Βιογραφικά στο e-mail: simvoulos@outlook.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός με εμπορική κα-
τεύθυνση στις πωλήσεις μηχανολογικού εξοπλι-
σμού-οργάνωση τμήματος πωλήσεων-ανάπτξη 
πελατολόγιου, Απόφοιτος Πολυτεχνείου Μιλάνου, 
μέλος ΤΕΕ, ζητά άτομα για συνεργασία για την 
αγορά της Αττικής. Ε-mail:tmantuval@gmail.
com, τηλ: 6975 525385.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητεί Στελέχη Πω-
λήσεων για το γραφείο Αργυρούπολης. Εκπαί-
δευση πωλήσεων, μισθός βάσικος, μπόνους. 
Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
panosefrosynis@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για απευθείας πώληση 
(door to door), σταχτοδοχείου - ευρεσιτεχνίας με 
μοναδικές ιδιότητες, άριστης ποιότητας, ιδανικό 
για προσωπική χρήση-δώρο. Αμοιβή με ποσοστά 
επί των πωλήσεων(40%). Τηλ: 6906 006262, 
211 7905502.

ΜΕΓΑΛΗ συμβουλευτική εταιρία, αναζητά: Ανε-
ξάρτητο /η Συνεργάτη /τιδα, για οργάνωση της 
τουριστικής αγοράς των Χανίων, του Λασιθίου 
και του Ρεθύμνου. Βιογαρφικά στο e-mail: info@
nimsconsulting.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για να ενταχθεί στη διεύθυν-
ση πωλήσεων της Linguaphone. Η θέση αφορά 
Β2Β πωλήσεις. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και η 
ικανότητα οργάνωσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@linguaphone.gr, τηλ: 210 3617811.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από εταιρία μηχανολογικού 
εξοπλισμού. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: lefo2000@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Απόφοιτος ΑΕΙ για την 
προώθηση, πώληση υπηρεσιών ασφάλειας 
και υγείας εργασίας προς επιχειρήσεις (B2B) με 
σχετική εμπειρία άνω της 5ετίας. Βιογραφικά με 
θέμα: Αγγελία Πωλητή στο e-mail: ergonomia@
ergonomia.gr.

ΝΕΟΣ -α με εμπειρία στην πώληση τουριστικών 
πακέτων και αεροπορικών εισιτηρίων ζητείται 
από την KEFI TOURS στη Κηφισιά. Αγγλικά, άρι-
στη χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kefitours.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επιγραφών ψηφιακών εκτυπώσεων με 
έδρα το Κορωπί ζητά νέα για το τμήμα πωλήσε-
ων με γνώσεις marketing. Τηλ: 210 6647033.

TΟ ZAFOLIA Hοtel ζητεί Υπάλληλο Πωλήσεων, 
με 3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -η Δικτύου Πωλήσεων ζητείται 
άμεσα από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ - πλασιέ, 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συντο-
νισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Τηλ: 6973 910604.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες, με εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β, 
ζητούνται από εμπορική εταιρία για ανάπτυξη 
πελατολογίου. Απαραίτητα απολυτήριο λυκεί-
ου και γνώση Η/Υ. Λαμβάνεται θετικά Πτυχίο 
Ανώτερης Εκπαίδευσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
cbbinfo55@gmail.com.

Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά Στέλεχος για το τμήμα πωλήσεων 
με εμπειρία και προθυμία να ταξιδεύει εντός και 
εκτός Ελλάδος. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άπταιστα 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@kebe-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία με 
είδη αυτοκινήτου αναλώσιμα συνεργειών και 
πλυντηρίων αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tphg.co.uk, τηλ: 210 6232573.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για στελέχωση του γραφείου 
μας. Ελκυστικό πακέτο αμοιβών (προμήθειες, 
bonus), συνεχής εκπαίδευση σε νέα προϊόντα. 
Ευκαιρία δυναμικής εξέλιξης καριέρας. Πτυχίο 
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ επιθυμητό (όχι απαραίτητο), γνώση Η/Υ. 
E-mail: a.asimko@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ενεργειακή εταιρία ζητά Πωλητές -τριες 
με 3ετή προϋπηρεσία. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών, Η/Υ και MS Office. Δίνεται μισθός, ποσοστό 
επί των πωλήσεων και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@neonenergy.gr, κωδ: ΠΩΛ227.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης από εμπορική 
επιχείρηση για μερική ή πλήρης απασχόληση. 
Ευέλικτο ωράριο, πλήρης εκπαίδευση. Εισοδήματα 
βάση προσωπικής δουλειάς. Όχι πλασιέ - ντίλερ. 
Τηλ: 6947 593865.

Α.Ε., ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια με εμπειρία 
στο κλάδο της μικρής λιανικής για την Αττική. 
Προϋπηρεσία στο χώρο των FMCG θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: cv@

interkiosk.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Πωλήσεων ζητείται από μεγάλη 
εταιρία στην Αθήνα. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
kakaroumpas@europa.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του οικιακού και επαγγελ-
ματικού εξοπλισμού στη Θεσσαλονίκη ζητούνται 
2 Εξωτερικοί Πωλητές. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
Αγγλικά, Η/Υ. Άμεση εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: mhrdpt@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΗ (3) ζητεί εμπορική επιχείρηση στην 
Αθήνα. Προϋπηρεσία στο κλάδο πωλήσεων 
και διαχείρισης πελατολογίου τομέας ευεξίας 
- αθλητικής διατροφής. Ευελιξία στο ωράριο, 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 3 άτομα για τη διαχείριση λια-
νικών - χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση 
εμπορικού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, 
(δεν αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing). 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (7) ζητούνται για υπεύθυνη συνεργασία, 
μερική - πλήρης απασχόληση στο τομέα τρο-
φίμων. Άμεσο ξεκίνημα κατόπιν αξιολόγησης. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής καφέ espresso ζητά Πωλητή 
με εμπειρία, για την ανάπτυξη της περιοχής της 
Αθήνας με γνώσεις από την αγορά του καφέ. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dp-fin@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη πελατο-
λογίου στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
από υπό σύσταση εταιρία στα Νότια Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: businessprofessionals.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Χονδρικής σε περίπτερα, 
ψιλικά, μίνι μάρκετ. Κάτοχος ΙΧ, να διαθέτει 
έτοιμο πελατολόγιο στη Δυτική Αττική. Άμεση 
πρόσληψη, αποδοχές καλές ανάλογα με την 
επίτευξη πωλήσεων. E-mail: info@skhellas.
gr, τηλ: 213 0318970.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για είδη αυτοκινήτου. Ανα-
λώσιμα συνεργειών λιπαντηρίων πλυντηρίων 
αυτοκινήτων. Τηλ: 210 6232573.

ΤΟ FORWOMEN.gr, μια νέα startup επιχείρηση 
με τον ομώνυμο ηλεκτρονικό οδηγό, αναζητά 
άτομα για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. 
Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@forwomen.gr.

ΜΕΓΑΛΟ μεσιτικό γραφείο ασφαλειών ζητά 
Επιθεωρητή Πωλήσεων με απαραίτητη προϋ-
πηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο και πιστοποιη-
τικό ασφαλιστικού διαμεσολαβητή επιπέδου Α΄. 
Βιογραφικά στο e-mail: nharapi@megabroker.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ παραϊατρικών ειδών, έδρα Αθήνα, ζητά 
Πωλητές για πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. 
Δυνατότητα για ταξίδια. Προηγούμενη εμπειρία 
απαραίτητη, μισθός, αυτοκίνητο, κινητό, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.gr, τηλ: 210 
2385211. 

ΝΕΑ ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας, ζητείται από 
εταιρία ιατρικών παροχών. Άμεση πρόσληψη, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 9964007.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων και 
καλλυντικών, που απευθύνονται σε δερματολό-
γους, πλαστικούς χειρουργούς και αισθητικούς, 
ζητά Πωλητή -τρια. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Προϋπηρεσία και αντίστοιχο Πτυχίο, θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@
goumaswellness.gr, τηλ: 210 2910061.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στο χώρο του φαρμα-
κείου ζητείται Περιοδεύων Πωλητής, με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mihailidis@otenet.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Dukan αναζητά Pharmacy Sales 
Representative με: εμπειρία στο χώρο των πω-
λήσεων στα φαρμακεία, άνεση στην επικοινωνία, 
ικανότητα διαπραγμάτευσης/επίτευξης στόχων, 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δίπλωμα οδήγησης, 
γνώσεις Η/Υ. E-mail: dukan@urgreat.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανημάτων αισθητικής ιατρικής με 
έδρα στο Χαλάνδρι, ζητεί Πωλητή Μηχανημάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pantimeless.gr, fax: 210 6565507.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα Πτυχίο ΑΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. Προσφέ-
ρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής 
εκπαίδευση και ανάπτυξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
johdimax@gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επισκέ-
πτες με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα Πτυχίο ΑΕΙ, 
καλή γνώση Αγγλικών και MS Office. Προσφέρε-
ται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και συνεχής 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: johdimax@
gmail.com.

ΖHTOYNTAI Συνεργάτες, Συνεργάτιδες - Αντιπρό-
σωποι, από εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
παρουσία στο χώρο του ιατρικού και παραιατρικού 
ενδύματος για την ανάπτυξη του πελατολογίου. 

Βιογραφικά στο e-mail: frame.scrubs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. (Βιολογίας ή Χη-
μείας) για το τμήμα προώθησης και εφαρμογών 
διαγνωστικών αντιδραστηρίων. Απαραίτητη η 
άριστη γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: flowcytogen@yahoo.gr, fax: 210 9961690, 
κωδ: S/R&D:135.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραφαρμακευτικών προϊόντων για την 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας ζητεί Εξωτερικό 
Πωλητή/τρια. Εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου, 
κάρτα ανεργίας 1 έτους. Μισθός, ποσοστά επί των 
πωλήσεων. E-mail: gparapharm@gmail.com, τηλ: 
2815 009631.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός με γνώση και εμπειρία στην ενέ-
σιμη μεσοθεραπεία για συνεργασία με ινστιτούτο 
αισθητικής στη Κόρινθο. E-mail: dimitrachristou@
hotmail.com, τηλ: 6944 294624.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής στην ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλονίκης για το κέντρο αποκατάστασης 
Ευεξία. Θα εκτιμηθούν γλώσσες, Αγγλικά-Ρώσικα 
κατά προτίμηση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
evexia.com, τηλ: 2399 076700, fax: 2399 051820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχίατρος με εμπειρία στις διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για συνεργασία 
σε κέντρο στο Χαλάνδρι.Βιογραφικά στο e-mail: 
cgalanopoulou@hotmail.com, τηλ: 210 6893610.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για εργασία στη περιοχή της Θήβας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ergoasfaleia.gr, τηλ: 
215 5404556.

ΙΑΤΡΟΙ με ειδικότητα ιατρικής εργασίας ζητούνται 
για συνεργασία σε Αττική και σε όλους τους νομούς 
της Βόρειας Ελλάδας. Τηλ: 215 5404556.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός Φαρμακείου 
για εργασία στο φαρμακείο μας. Σπουδές, πείρα, 
επιπλέον γνώσεις στους τομείς των καλλυντικών/
διατροφής, ξένες γλώσσες, δυνατότητα πρόσληψης 
μέσω ΟΑΕΔ. Βιογραφικά στο e-mail: farmakeio.
vaena@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός με εμπειρία στις ενέσιμες θερα-
πείες προσώπου και σώματος για συνεργασία με 
ινστιτούτο αισθητικής στη Κόρινθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: christoukor@gmail.com, τηλ: 2741 024360.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες πανελλαδικώς (Πτυ-
χιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) για άμεση πρόσληψη σε κλινικές 
της Αγγλίας. Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών, 
κατοικίας κτλ. από τη mediconnect δωρεάν. Υψη-
λός μηνιαίος βασικός μισθός. Γνώση Αγγλικών 
τουλάχιστον επιπέδου B2. Τηλ: 2310 833666.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από θεραπευτικό 
κέντρο για Τρίτη - Πέμπτη με μπλοκ παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: exairi@yahoo.gr.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Ιατρούς ειδικευόμενους ή ειδικευ-
μένους στη νευρολογία για κλινική της Στουτγάρδης. 
Βιογραφικά στα Αγγλικά ή Γερμανικά στο e-mail: 
eleni.takidou@grecruitment.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται σε Πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο της Αγγλίας. Οι συνεντεύξεις θα πραγματο-
ποιηθούν στην Αθήνα (07/10) και στη Θεσσαλονίκη 
(08/10) αντίστοιχα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
grecruitment.com, τηλ: 2313 019150.

ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ ζητείται για συνεργασία από Γιατρό 
Ορθοπεδικό με δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης 
γραφείου περιοχή Αμπελοκήπων. Τηλ: 6976 654854.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - Φυσίατρος, Ορθοπεδικός 
ζητείται για συνεργασία. Δυνατότητα παροχής 
επαγγελματικής στέγης (ιατρείο) με ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 210 6718080, 6976 
654854, 09:00-14:30.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
Νομική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@
gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος Νομικής 
Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ, Δικηγόροι Αθηνών Συνεργάτες, από 
μεταφραστικό κέντρο, για συνεργασία στο τομέα 
των επικυρώσεων μεταφράσεων. Στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος παρακαλούμε αναφέρετε γλώσσες 
που επικυρώνετε, αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv2@translation.gr.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ /η Δικηγόρος ζητείται από δικηγορικό 
γραφείο με συνέπεια, υπευθυνότητα, οργανωτικό 
πνεύμα, άριστη γνώση αστικού και εμπορικού και πολ. 
δικονομίας. Καλή γνώση Αγγλικών, Γερμανικών. 
Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: housseas@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και χωρίς εμπειρία, ζητείται για εξω-
τερικές εργασίες. Τηλ: 6946 052738.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Απόφοιτοι - Τελειόφοιτοι κλάδου 
Νομικής για Πρακτική Άσκηση. Άριστη γνώση 
Αγγλικής, πολύ καλή γνώση Η/Υ μεθοδικότητα και 
συνέπεια. Βιογραφικά στο e-mail: bios@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών ζητείται, δυναμική προσω-
πικότητα με τουλάχιστον 5ετή+ εμπειρία σε παρα-
στάσεις δικαστηρίων και συντάξεις δικογράφων 
σε εμπορικά, αστικά, ποινικά, εργατικά. Αμοιβές 
τα γραμμάτια προείσπραξης. E-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: L-sk.

Εκπαίδευση - Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΣΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ χρειαζόμαστε έμπειρους αν-
θρώπους για την υλοποίηση εργασιών ακόμα και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info2@ergasiomania.gr τηλ: 6939 785533. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γαλλικών από εκπαιδευ-
τήριο στο κέντρο. Απόφοιτοι Πανεπιστημίου με 
2ετή προϋπηρεσία σε φροντιστήριο για πλήρης 
απασχόληση την σχολική χρονιά 2014-2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.english.teacher@
gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μαθηματικών και Φυσικής, με 2ετή 
τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία σε Β’ και ́ Γ 
Λυκείου και ηλεκτρονικές σημειώσεις, ζητούνται 
από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο κέντρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με άριστη γνώση Αγ-
γλικών για κέντρο παρέμβασης στην Ηλιούπολη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών native speaker 
για κέντρο ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης Αρει-
μάνιο ζητά Καθηγητές Βιολογίας για διδασκαλία 
στην περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικός, Φιλόλογος, Μαθηματικός για 
φροντιστήριο στην Επανομή Θεσσαλονίκης για 
2 ή περισσότερες ημέρες/εβδομάδα. Τηλ: 2392 
045123, ώρες επικοινωνίας 19:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Γερμανικής γλώσσας για 
απογευματινά μαθήματα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρα-
σκευή. Απαραίτητη εμπειρία στα Πτυχιακά επίπεδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: mosxato@eurognosi.info.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ κέντρο ξένων γλωσσών στη Βέροια 
ζητείται Καθηγήτρια Ισπανικής γλώσσας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: kjgt@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Γερμανικών για μερική 
απασχόληση σε φροντιστήριο στο Ωραιόκα-
στρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
languages365@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας προτίθεται να απασχολήσει Τελει-
όφοιτο Τεχνολόγο Τροφίμων στα Χανιά, Κρήτη για 
πρακτική με προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: vetanth@gmail.com, τηλ: 2821 020851, 
κος Θεοδόσης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικής γλώσσας με 
προϋπηρεσία για απογευματινά μαθήματα Δευτέρας, 
Τετάρτης, Παρασκευής. Βιογραφικά στο e-mail: 
mosxato@eurognosi.info.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /τριες Αγγλικών, ζητούνται, με 
άριστο βιογραφικό/συνεπείς, με αγάπη για το 
λειτούργημα του παιδαγωγού, άριστη προφορά/
κατοχή της γλώσσας/ομαδικό πνεύμα συνεργασί-
ας/μητρόγλωσσοι/άριστο εργασιακό ήθος. Άμεση 
πρόσληψη Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός με προϋπηρεσία για 
καθημερινή μελέτη μαθητών Γυμνασίου από 
εκπαιδευτικό όμιλο στο κέντρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: maths.meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος με προϋπηρεσία για κα-
θημερινή μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων 
σε μαθητές Γυμνασίου από εκπαιδευτικό όμιλο 
στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: filologos.
meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα με προϋπηρεσία για καθημερι-
νή μελέτη μαθητών Δημοτικού, από εκπαιδευτικό 
όμιλο στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: daskala.
meleti@gmail.com.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μαθηματικών, 
Φυσικής και Κοινωνιολογίας, με 2ετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Ρώσικης γλώσσας για 
φροντιστήριο στην περιοχή Ν. Μουδανιών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: za_elena@yahoo.gr, τηλ: 
6945 056311.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Πάτρα. E-mail: cv.application.oa@gmail.
com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Νάξος. E-mail: cv.application.oa@gmail.
com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.
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Software Competitiveness International (SOFT COM INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in software research & development and information & communications technologies services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the methodologies of the company and its experts, 
most of them with a long presence and a high recognition internationally, provide to its clients, both locally and 
internationally, technical excellence and valuable services, and to its employees the working conditions to further 
develop their technological expertise within a multi-national environment. Currently the company expands its 
activities further, expanding a new and a very promising cooperation with the German Automotive Market. 
Currently we are looking for:

Junior Software Engineers, C++,  
for Automotive

to offer their services (SW architecture, analysis, design, coding, testing) for one new cooperation for the international 
market. Work will be carried out in our company’s premises in Athens. 

In case: 
•you are a talented software engineer, passionate about C++, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical-, problem solving- and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and challenging technical and business related environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working company,  
and you cover the following set of skills: 
•University degree in computer science or relevant discipline 
•Excellent proven working experience of 1.5 years, as a minimum, as a professional software developer,  
using the required technologies 
•programming skills in C++ 
•knowledge of OO- programming and developing principles 
•Strong oral and written communication skills in english and greek  
The following skills will be considered as an asset: 
•Experience with versions management, UML, Case- Tools 
•Experience with embedded operating systems (windows mobile, embedded Linux, QNX) 
•The successful will be part of teams of highly qualified professionals, which will be established in Greece 
(Athens), being involved in the full software development life cycle for one of our international customers,  
who is one of the key players of the German Automotive Market. 
•They will have an enabling in market- and product- specifics in Germany.  
Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 6 weeks to 3 months, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team and make a difference, please send your detailed CV in English, 
quoting reference ref: AU-J/10/14, to the following e-mail address: hr@softcom-int.com, not later than 15.10.2014. 
Starting date of the cooperation: 10.2014. All applications will be treated as confidential. For information regarding 
our company, please consult our web site: www.softcom-int.com

Η PHILIAN HOTELS & RESORTS είναι μια ελληνική εταιρία που αναπτύσσεται ταχύτατα και δραστηριοποιείται στο 
χώρο του τουρισμού. Philian σημαίνει φιλία, λέξη που αποτελεί το πρώτο συνθετικό του όρου φιλοξενία. Η φιλοξενία 
αποτελεί το κύριο αντικείμενο των επιχειρήσεων που  αναπτύσσει ο όμιλος PHILIAN HOTELS & RESORTS. Αναζητούμε:

Front Office Manager
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Θα αναφέρεται στον general manager του ομίλου, θα 
συνεργάζεται με το τμήμα marketing, το τμήμα πωλήσεων 
και τα υπόλοιπα τμήματα των ξενοδοχείων.

Απαραίτητα προσόντα/αρμοδιότητες: 
•Σπουδές στον κλάδο hotel management. 
•Εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιπλέον γλώσσα επιθυμητή. 

•Άριστη γνώση χειρισμού MS-Office. 
•Δυναμική, επικοινωνιακή προσωπικότητα  
με οργανωτικές ικανότητες 
•Καλή γνώση διαχείρισης OTAs 
•Ικανότητα άριστης συνεργασίας με το τμήμα marketing 
και το τμήμα πωλήσεων 
•Καλή γνώση λειτουργίας reception.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@philianhotels.com

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

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

H αλυσίδα MARKET IN αναζητά το κατάλληλο στέλεχος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων 
(Κωδ. Θέσης EL 9/14)

Logistics Controller 
Κωδικός Θέσης: LgCnt22092014

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

Απαριθμούμε 41 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

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

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

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

Περιγραφή ρόλου / logistics controller: Ο /Η Logistics Controller, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των παραγγελιών 
προς τους προμηθευτές, αλλά και τον προγραμματισμό - ροή των προϊόντων προς το δίκτυο των καταστημάτων και 
την κεντρική αποθήκη της εταιρείας. Ο ετήσιος προγραμματισμός, ο προϋπολογισμός για την εισαγωγή και διακίνηση 
των προϊόντων, αλλά και η ανάλυση των τάσεων της αγοράς, εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις 
του εργασιακού ρόλου.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη με προσανατολισμό 
στα αποτελέσματα.

Ο ρόλος, απαιτεί τη συμμετοχή στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής αποθήκευσης και διανομών,  
τους όρους και τα κόστη μεταφοράς.

Η εισαγωγή, αποθήκευση και η διανομή των προϊόντων, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση όλων των πόρων και 
των συστημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, εντάσσεται στις άμεσες προτεραι-
ότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες:  
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, πολύ καλή γνώση σε θέματα logistics και marketing, χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Στρατηγική, αναλυτική και σύνθετη σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, επικοινωνία, οργάνωση, 
ευελιξία, διαπραγματευτικότητα, •εστιασμό στα αποτελέσματα και τους πελάτες.

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 εκπαίδευση, με συγκεκριμένη 
θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Αλεξανδροπούλου.

Join the leader in online trading. FXCM Hellas is now seeking a motivated and enthusiastic person for the 
position of:

Sales Associate
Key responsibilities: 
•Assist in driving the sales for FXCM’s retail products 
and services 
•Contact mainly by phone potential clients who have 
shown their interest in our products / services  
(no cold calling) 
•Develop new opportunities within existing client base 
•Discuss the benefits of our trading platform  
and the FX market with prospective clients 
•Build and maintain a positive relationship  
with existing clients  
Qualifications: 
•Must have a bachelor’s degree, preferably in finance 
or economics 
•Must have 1 - 2 years of sales experience 
•Must have strong writing skills and can speak 
persuasively and clearly in Greek and English 
•Be able to think quickly and problem-solve  
in real-time 
•Strong interest and passion for financial markets  
and international affairs 
•Team –player with excellent interpersonal skills  
We offer: 
•A competitive salary plus incentive bonus 

•Private insurance 
•Highly challenging and prestigious environment

Who we are: FXCM is a leader in the rapidly expanding field 
of online currency trading services for retail and institutional 
traders. The firm operates out of offices in New York, Plano, 
San Francisco, London, Paris, Hong Kong, Milan, Berlin, 
Athens, Tokyo and Sydney. With substantial operations 
around the world, FXCM currently has over 174,000 live 
accounts trading via trading platforms offered by FXCM 
from over 180 different countries. FXCM, a profitable and 
stable company, registered in NYSE, has a proven track 
record of reliability and success, executing on average 
6,700,000 trades per month accounting for $250 billion 
in notional trading volume. Additional information can 
be found at www.fxcm.gr. FXCM HELLAS is the Greek 
division of FOREX CAPITAL MARKETS. We offer complete 
FOREX services to our clients, promoting one of the most 
successful FOREX and CFD trading platforms in the world.

Working with us: You will be able to showcase your skills 
and enthusiasm in a dynamic and friendly work environment 
with opportunities for career development. Please, submit 
your CV to the following e-mail: espanopoulou@fxcm.
gr. FXCM Headquarters: 98 Vouliagmenis Ave., Glyfada, 
GR16674 - Athens.

Senior Backend Developer
Do you want to be involved in the development of large scale web applications? Do you have a number of years’ 
experience with Microsoft .NET development? Have you experience with C#, MVC and SQL Server? We require a 
talented .NET engineer to work on a cutting edge green field project. As a senior member of the technology leadership 
team, you will play a key role in the development of large scale web applications, in an agile working environment, 
providing a challenging and diverse experience.

Skills and experience: 
•Ideal candidate should have 5 plus years of .Net 
development experience using C# 
•ASP.NET and/or MVC experience based on .NET 
4.0/4.5 framework 
•Real time communications experience based on ASP.
Net SignalR 
•Experience of Internet Information Services 7/8 
•Experience with SQL Server database design and 
implementation. 
•Experience with WCF and RESTful web services 
•Experience with ORM Frameworks 
•Experience with NoSQL stores 
•Experience with Caching Engines 
•Experience with ALM systems – TFS 
•Proven experience in best practices and software 

architecture concepts 
•IoC 
•Repository pattern 
•Dependency Injection 
•Factories 
•Experience with Nunit 
•Excellent communication skills (verbal and written), 
the drive to succeed and work independently and on a 
team, with the ability to multi task, and deliver quality 
results Very strong technical skills are essential.  
Arenacube will reward the successful clients with  
very remunerative salaries.  
All CVs together with a covering letter should  
be sent to the following e-mail:  
careers@arenacube.com
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Τουριστικού Γραφείου με απαραίτητη προϋπηρεσία 
καθώς και γνώση συστήματος Amadeus. Βιογραφικά 
στο e-mail: career@peopletravel.gr.

ΞΕΝΩΝΑΣ 10 δωματίων ζητά άτομα για 12μηνη 
απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών, προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: sparti.guest.house@gmail.com.

ΝΕΟΣ -α με εμπειρία στην πώληση τουριστικών 
πακέτων και αεροπορικών εισιτηρίων ζητείται από 
την KEFI TOURS στη Κηφισιά. Αγγλικά, άριστη χρήση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@kefitours.gr.

TΟ ZAFOLIA Hοtel ζητεί Υπάλληλο Πωλήσεων, 
με 3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Προσωπικό. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου με 
άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία 
σε τουριστικό γραφείο επιθυμητή. Τηλ: 6932 353076.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα εμφανίσιμη με γνώσεις 
μπουφέ/service/Αγγλικών σε καφέ-μπαρ στα Φηρά 
Σαντορίνης. Μόνιμη απασχόληση. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Μισθός ικανοποιητικός. Θα προτιμηθούν 
άτομα που εργάζονται ή διαμένουν ήδη στο νησί. 
E-mail: ggorix@gmail.com.

ΜΟΝΑΔΑ 50 Studios στον Περίβολο - Σαντορίνης, 
ενδιαφέρεται για συνεργασία με νεαρό ευπαρουσίαστο, 
έμπειρο για τη θέση της Reception και κρατήσεων. 
Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 
2015 απασχόληση, έμπειρο νεαρό ως Υπάλληλο 
Υποδοχής και Υπεύθυνο Κρατήσεων, ευπαρουσί-
αστο με γνώση Αγγλικών και γνώστη συστήμα-
τος κρατήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Άρτα ζητάει να προσλάβει 
Καμαριέρες - Καθαρίστριες για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 50 δωματίων στη Σαντορίνη, ζητά 
για τη σεζόν 2015 νέο Μπουφετζή / Service. 5μηνη 
απασχόληση. Παρέχεται στέγη. Προϋπηρεσία και 
Αγγλικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@e-mail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Εστιατορίου με προϋπηρε-
σία σε πωλήσεις εκδηλώσεων για εστιατόριο στα 
Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις, βαρύτητα στην καθαριότητα. Ασφά-
λιση/μισθός/εργασία όλο το χρόνο. E-mail: jobcv.
fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, με άριστες γνώσεις Ελληνικής/
Μεσογειακής κουζίνας για εστιατόριο στα Δυτικά 
Προάστια. Ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης, 
πνεύμα συνεργασίας, βαρύτητα στην καθαριότητα, 
υπευθυνότητα. Ασφάλιση, μισθός, εργασία όλο το 
χρόνο. E-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για κρεπερί στην περιοχή Αμπε-
λόκηποι, Ιωαννίνων. Επιθυμητή σχετική εμπειρία. 
Πρωινές ώρες εργασίας 7:00-15:00. Τηλ: 6977 
023288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
1 έτους και γνώση ψησίματος για μεζεδοπωλείο 
στην περιοχή Αιγάλεω. Νυχτερινή μόνιμη εργασία, 
ασφάλιση και άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 5319891, 
6979 003046.

ΝΕΑ για υποδοχή σε εστιατόριο πολυτελείας ζητείται. 
Εμφανίσιμη, ευχάριστη προσωπικότητα, Αγγλικά, 
για 4ωρη απογευματινή απασχόλη. Αμοιβή 320€ 
καθαρά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
ergasthri@gmail.com.

BARWOMAN με προϋπηρεσία στο χώρο ζητείται, από 
γνωστό καφέ - μπαρ στο Γκάζι. Τηλ: 6938 968308.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία 1) Σερβιτόροι Απόφοιτοι 
σχολών διετούς ή τριετούς φοίτησης 2) Μάγειρες 
Απόφοιτοι σχολών διετούς ή τριετούς φοίτησης. 
Προϋπόθεση: φνώση Γερμανικής γλώσσας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr, τηλ: 
0049 21021485950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης με προϋπηρεσία για 
νυχτερινή μόνιμη εργασία και άμεση πρόσληψη, 
περιοχή Νεάπολης Συκεών. Πλήρης απασχόληση, 
καθαρές αποδοχές 600€. Βιογραφικά στο e-mail: 
xoriatikothesslonikis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός με προϋπηρεσία, μόνιμη ερ-
γασία και άμεση πρόσληψη. Περιοχή Νεάπολης 
Συκεών. Πλήρης απασχόληση καθαρές αποδοχές 
600€. Βιογραφικά στο e-mail: xoriatikothesslonikis@
gmail.com.

SOUS Maitre ζητείται από το ξενοδοχείο Lichnos 
Beach στην Πάργα για τη σεζόν 2015. Γνώστης 
αντικειμένου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

MAITRE ζητείται από το ξενοδοχείο Lichnos Beach 
στην Πάργα για τη σεζόν 2015. Γνώστης αντικειμέ-
νου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ξενοδοχείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε Γερμανία και 
Ολλανδία, διαμονή και διατροφή, 1.100€ μηνιαίως 
μισθός. Τηλ: 6984 356431, κος Κώστας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία, Σερβιτόροι - Μάγειρες, 
Απόφοιτοι Σχολών 2-3ετούς φοίτησης. Προϋπό-
θεση, γνώση Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr, τηλ: 0049210 
21485950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας για ταβέρνα - τσι-
πουράδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 2451826944 168776, ώρες επικοινωνίας 
14:00-19:00, 21:00-24:00.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ παραδοσιακό ουζερί στην περιοχή 
των Αμπελοκήπων, ζητά νέα με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mantineia@andrianakos.
gr, τηλ: 210 8020199.

ΕΡΓΑΤΗΣ ανειδίκευτος ζητείται για απασχόληση 
σε φούρνο στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5130804.

ΑΛΥΣΙΔΑ επώνυμη καταστημάτων εστίασης, 
ζητεί Μπαρίστες, περιοχή Αχαρνές. Βιογραφικά 
στο e-mail: nes@gmail.com, τηλ: 210 2896400.

ΝΕΑ ζητείται για Υποδοχή σε εστιατόριο πολυ-
τελείας, περιοχή Σύνταγμα, με γνώση Αγγλικών, 
ευπαρουσίαστη, ευχάριστη προσωπικότητα. Ωρά-
ριο απογευματινό 19:00-23:00. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: ergasthri@gmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Σερβιτόρος ζητείται σε εστιατόριο 
πολυτελείας, περιοχή Σύνταγμα. Κυλιόμενο ωράριο, 
αμοιβή αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasthri@gmail.com.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα καφέ ζητά νέα άτομα για τη 
στελέχωση νέου καταστήματος στα Τρίκαλα, για τη 
θέση Βarista. Βιογραφικά στο e-mail: trikalacv@
gmail.com, τηλ: 6985 071033, 6947 511110.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ 2 ζητούνται για εργασία σε πολύ 
γνωστό εστιατόριο στη Ρόδο για την χειμερινή 
περίοδο. Παρέχεται διαμονή, διατροφή και ικα-
νοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Μάγειρας ζητείται με τουλάχιστον 
5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, ένσημα, ΙΚΑ, 
για Ελληνικό εστιατόριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
antonio18159@hotmail.com, τηλ: 6974 354340.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά, Σερβιτόρους 
για part time για το Banquet. Απαραίτητα προσό-
ντα: 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώση 
Αγγλικής, άριστη ικανότητα στην επικοινωνία, 
κάτοχος Πτυχίου Τουριστικής Σχολής. Ε-mail: 
nhotel1@gmail.com.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από κε-
ντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ με εμπειρία ζητείται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λάντζα σε εστιατόριο. Τηλ: 
6396 072823, sms με τα στοιχεία σας, να αρχίζει 
με κωδ: 002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Βοηθοί Σερβιτόροι σε εστι-
ατόριο. Τηλ: 6936 072823, sms με τα στοιχεία 
σας, να αρχίζει με κωδ: 001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ για Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
γνώση Αγγλικών, εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Χασάπη για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, 2ετή προϋπηρεσία, Αγγλική 
γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης για πλήρης απασχόληση 
στην Κ.Τούμπα. Βιογραφικά στο e-mail: chavras@
live.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστες - Τυλιχτές από εστιατόριο 
σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: sbatis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μπουφετζήδες για το cantinaburgers στο 
Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: cantinaburgers@
gmail.com, τηλ: 210 6143232.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α, Μπουφετζής για καφετερία 
γηπέδου στα Μεσόγεια. Απαιτείται προϋπηρεσία 
2-3έτη στο χώρο της εστίασης. Απασχόληση 5θή-
μερη, 4-5 ωρη εργασία. Ασφάλιση και αμοιβή 
250€. Βιογραφικά στο e-mail: anadoum@yahoo.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ /ες ζητούνται από Κρητικό εστιατόριο 
στην Αθήνα για μερική και πλήρης απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, ευγένεια, 
υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.estiatorio@gmail.com.

F&B MANAGER ζητείται από Κρητικό εστιατόριο 
στην Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, 
καλός χειρισμός Η/Υ και social media, υπευθυνό-
τητα και ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.estiatorio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ουζερί στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 245182, 6944 168776, 
μετά τις 14:00, κα Δέσποινα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε μπουγάτσα κρε-
περί στον Εύοσμο. Βασικός μισθός και ένσημα, 

κατά προτίμηση από Εύοσμο ή γύρω περιοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexdinos@hotmail.com.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ζητεί νέες στην περιοχή Άνω Πα-
τήσια. Τηλ: 6971 817410, ώρες επικοινωνίας 
9:00-12:00, 20:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής σε οβελιστήριο, 
στην περιοχή Τρίγωνο Άρτας. Τηλ: 2681 061492, 
6985 564881.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ με πολυτελείς σουίτες στη 
Σαντορίνη ζητείται Σερβιτόρος - Μπάρμαν μέχρι 
31/10/2014. Απαραίτητα προϋπηρεσία και του-
λάχιστον καλή γνώση Αγγλικών. Bιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: takisskondr@hotmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Σεφ ζητείται, γνώση από νέες τάσεις, 
πίτες και vegetarian λαμβάνεται υπ’ όψιν. Βοήθεια 
και για λάτζα της μαγειρικής, τιμή 1€, συζητήσιμη. 
Bιογραφικά στο e-mail: melivision1@hotmail.
com, τηλ: 6947 617561, ώρες επικοινωνίας 
11:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για εστιατόριο στην παραλία 
Θεσσαλονίκης με προϋπηρεσία. Τηλ: 2310 263730, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00, 18:00-20:00.

Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ της Αίγλης στο κήπο Ζαππείου στο 
κέντρο της Αθήνας, ζητά Υπεύθυνο Service (Captain) 
για το cafe-εστιατόριο. Θα προτιμηθεί άτομο με 
ανάλογη προϋπηρεσία και Πτυχίο Τουριστικών 
Σπουδών. E-mail: kandrikakis@aeglizappiou.gr.

ΤΟ ΓΥΡΑΔΙΚΟ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης ζητά 
άτομο με μεγάλη προϋπηρεσία. Πλήρης γνώση 
στο αντικείμενο. Στήσιμο γύρου, επεξεργασία 
κρέατος, κόψιμο γύρου, ψησταριά (ψήστης) και 
φυσικά τύλιγμα. 2 άτομα για ψήσιμο/τύλιγμα. 
Τηλ: 6980 099130.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομα ως Βarista με 
εμπειρία στη παρασκευή καφέ, για εργασία σε 
καφετέριες. Bιογραφικά στο e-mail: cv_center@
hotmail.com, κωδ: 2.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τo 
κατάστημα λιανικής τις kayak boutique στην Γλυφάδα, 
νέα με γνώση λειτουργίας soft-frozen μηχανών 
και παρασκευή κρέπας waffle. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοζαχαροπλάστης, εμφανίσιμος, για 
κεντρικό αρτοποιείο. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο, 
εργατικότητα, ευγένεια, συνέπεια. Ημιαπασχόληση, 
μισθός 300€. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: evellyn168@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπάρμαν για ξενοδοχείο στο Καμά-
ρι Σαντορίνης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
epavlishotel.com, τηλ: 2286 034292, 6974 192386.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Σερβιτόρους. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ - Μπουφετζής ζητείται από cafe στη 
Μαγούλα - Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
γνώση του αντικειμένου. Τηλ: 6975 645046, κα Όλγα.

5* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην περιοχή της Καστοριάς ζητεί 
Σερβιτόρα για εποχιακή απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ihs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από το μεζεδοπωλείο 
θαλασσινών Λίγο Θάλασσα στο Παγκράτι. Τηλ: 
6974 644944.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λάντζα με προϋπηρεσία 
για καφέ - μπαρ. Τηλ: 6938 968308.

WINE bar ζητά, Σερβιτόρους -ες, με γνώσεις στο 
κρασί. Τηλ: 6948 467373.

WINE bar στο κέντρο της Αθήνας, ζητάει Μάγειρα 
και Βοηθό. Τηλ: 6948 467373.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής για wine bar στο κέντρο της 
Αθήνας, απαραίτητες βασικές γνώσεις κρασιού. 
Τηλ: 6948 467373.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Κηφισιά ζητά Υπεύθυνο Εστια-
τορίου με προϋπηρεσία σε εστιατόρια πολυτελεί-
ας. Επιθυμητή προϋπηρεσία και σε εκδηλώσεις 
catering. Βιογραφικά με την ένδειξη Maitre στο 
e-mail: sales@ffoods.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητεί Pastry Chef με προϋπηρεσία 
για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά με την ένδειξη 
Pastry στο e-mail: sales@ffoods.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητεί Chef με προϋπηρεσία 
σε εστιατόρια πολυτελείας, Απόφοιτο Σχολής. 
Βιογραφικά με την ένδειξη Chef στο e-mail: 
sales@ffoods.gr.

ΨΗΣΤΗΣ σφολιάτας επαγγελματίας, με πείρα στην 
παρασκευή πίτσας, αρτοσκευασμάτων και ευχάριστη 
προσωπικότητα ζητείται από εργαστήριο τροφίμων 
στο Γαλάτσι, βραδινή απασχόληση, μισθός ικανο-
ποιητικός. Τηλ: 6942 686060, ώρες επικοινωνίας 
14:00-20:00.

ΦΥΛΛΑΔΟΡΟΣ Αέρος, ζητείται, έμπειρος για ανοικτό 
εργαστήριο καταστήματος παραδοσιακών προϊόντων 
στον Άγιο Δημήτριο με γνώση παραγωγής και για 
πεϊνιρλί, πίτσα, χωριάτικες πίτες, τυροπιτοειδή. 
Πλήρης ή μερική απασχόληση. Τηλ: 69730 42074.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα με καφέ, 
βάφλες, παγωτό, pancakes/crepes, γιαούρτι, στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
demiflower1.7@gmail.com, τηλ: 6977 535250.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται για το τμήμα πωλήσεων, μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες ζωοτροφών. Προσόντα: 
Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ζωϊκής Παραγωγής). 
Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο. Προσφέ-
ρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. E-mail: 
epilogi1111@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπι-
κό, με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος υψηλών 
δέντρων με καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου σε 
δημόσια έργα, επιθυμητό δίπλωμα Γ΄κατηγορίας, 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: g.prasino1975@
gmail.com, fax: 211 7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για εργασία σε μια βίλα, ως 
Κηπουρός και ως Γηροκόμος. Παρέχεται διαμο-
νή διατροφή και ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κηπουρού που να γνωρίζει από 
αγροτικές εργασίες, χλωρά κλαδέματα, χρήση μη-
χανημάτων κλπ. Με άδεια οδήγησης, για part time 
απασχόληση. Τηλ. 6977 554751, ώρες επικοινωνίας 
15:30-17:00.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για απασχόληση σε ινστιτούτο 
αισθητικής στη Κόρινθο. E-mail: dimitrachristou@
hotmail.com, τηλ: 6944 294624.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Hair and Make-Up Artist με εμπειρία σε 
επαγγελματικό μακιγιάζ για ταινίες. Βιογραφικά 
στο e-mail: tripart@mail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, κάτοχος κάρτας ανεργίας να έχει 
επικοινωνιακό χαρακτήρα από studio ομορφιάς 
στη Κυψέλη. Απαραίτητα προσόντα: καλη γνώση 
μανικιούρ - θεραπευτικά πεντικιούρ, ονυχοπλαστικής, 
μακιγιάζ, αποτρίχωσης. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 8827738, 6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα δυναμική με επαγγελματική συμπερι-
φορά με άνεση στην επικοινωνία και τις πωλήσεις. 
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση μανικιούρ 
- θεραπευτικό πεντικιούρ, ονυχοπλαστικής, μακιγιάζ 
και αποτρίχωσης. Τηλ: 210 8827738, 6948 006062.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται από χώρο αισθητικής, 
έμπειρος -η με προϋπηρεσία, ικανός -ή στην δια-
χείριση και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Απαραί-
τητη προϋπόθεση υψηλή ανταγωνιστικότητα και 
ικανότητα για επίτευξη στόχων. Τηλ: 216 0003400, 
6948 000015.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητεί άτομο για ρεσε-
ψιόν. Απογευματινές ώρες. Τηλ: 210 6615020.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στου Ζωγράφου ζητεί έμπειρη για 
σαλόνι. Ημιαπασχόληση. Θα προτιμηθούν κάτοικοι 
περιοχής ή γύρω. Τηλ: 210 7489244, 6947 906405.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ έμπειρη γνώστρια μανικιούρ, πεντι-
κιούρ ζητείται για κατάστημα γνωστής αλυσίδας 
στο Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: gkely@
fairynails.gr, τηλ: 210 7470601, fax: 210 7470677.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο, με πολύ 
καλές γνώσεις στο σαλόνι. Περιοχές Πετρούπολη, 
Ίλιον. Τηλ: 210 5062903.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια που να γνωρίζει άριστο πιστο-
λάκι και κούρεμα, ζητείται για 3ήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 9719639.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κηφισιά ζητεί Κουπέρ, εξει-
δικευμένο στο ανδρικό κούρεμα, που να γνωρίζει 
και φαλτσέτα. Τηλ: 210 8080913.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Βοηθό Κομμώτριας, με γνώσεις 
πιστολάκι, βαφές, πρωινά - βραδινά χτενίσματα 
και μανικιούρ - πεντικιούρ. Περιοχή Ίλιον. Τηλ: 
6983 457107.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Δάφνη ζητεί έμπειρη Βοηθό 
Κομμώτριας, νεαρής ηλικίας, με γνώσεις τεχνικών 
εργασιών και πιστολάκι. Τηλ: 210 9315246.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Γλυκά Νερά, ζητεί Υπεύθυνο 
βαφείου με προϋπηρεσία για στελέχωση καταστή-
ματος, συνεχής εκπαίδευση, ΙΚΑ, μισθός αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 210 6042777.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας στο Νέο Ηράκλειο ζητεί 
Αισθητικό που να γνωρίζει μανικιούρ - πεντικιούρ 
- αποτρίχωση, πολύ καλός μισθός, ΙΚΑ, πενθήμερη 
εργασία. Τηλ: 210 2835552, 6932 245100.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ με ή χωρίς προϋπηρεσία 
ζητούνται από spa. Τηλ: 6955 426121.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ. Απαραίτητη η 
κάρτα ανεργίας και σχετική προϋπηρεσία. Τηλ: 
6977 899062, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής -τρια με γνώσεις zumba, 
pilates yoga ή κάτι από τα παραπάνω για Σχολή 
Χορού στο Μεσολόγγι. Βιογραφικά στο e-mail: 
amalias_box@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο κομμωτήριο στα Βόρεια 
Προάστια Βοηθός Κομμωτή. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τριας Μανικιούρ, Πεντικιούρ 

από Σχολή περιποίησης άκρων, με έδρα στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail. info@allmcosmetics.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ /της Μακιγιάζ ζητείται από Σχολή 
Μακιγιάζ με έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@allmcosmetics.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο κοσμετολογίας ζητά για άμεση 
πρόσληψη έμπειρους Leader. Τηλ: 210 7774737.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες για φωτογραφίσεις ρούχων, μαγιό 
ζητούνται για καταλόγους σε μαγαζιά. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για εργασία σε ινστιτούτο 
αισθητικής στη Κόρινθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
christoukor@gmail.com, τηλ: 2741 024360.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές για δουλειά σε κομμωτήριο 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6972 829655.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτριες και Βοηθοί για Μαρούσι. 
Νόμιμες αποδοχές και ένσημα. Τηλ: 6936 717358.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα όλων των ηλικιών για 
καθημερινή πρωινή εξωτερική εργασία με πλη-
ρωμή κάθε Παρασκευή, από εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 8212972.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για πώληση ημερο-
λογίων και πρώτων βοηθειών από διαφημιστικό 
γραφείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πληρωμή κάθε 
Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για διανομή/προώθηση έντυπου 
υλικού, ημερολογίων και χαρτών από γραφείο στο 
Πεδίον του Άρεως. Με πληρωμή κάθε Παρασκευή. 
Καθημερινή πρωινή εργασία. Εμπειρία στο χώρο 
της πώλησης, διανομή. Τηλ: 210 8212972.

ΦΥΛΑΚΕΣ Ασφαλείας και Σωματοφύλακες ζη-
τούνται, με πολεμικές τέχνες, άδεια αστυνομίας 
και άριστη εκπαίδευση για κάθε είδους φύλαξη ή 
προσωποφύλαξη στην Αττική. Επαγγελματισμός, 
συνέπεια, σοβαρότητα. Τιμές λογικές. Τηλ: 6946 
824100, 24 ώρες.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Θήβα. Τηλ: 6971 992583.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών με όρεξη για εργασία 
ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας, για πρωινή εξωτερική εργασία. Τηλ: 
6974 525093, κα Πετροπούλου.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θελήματα (ψώνια κ.λ.π). Περιοχή 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 9680938.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία στην αφισοκόλληση 
για εσωτερικούς χώρους αθλητικών κέντρων, από 
διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 210 8652378, 6944 
848981.

ΝΕΕΣ ευπαρουσίαστες ζητούνται για μοίρασμα 
διαφημιστικών φυλλαδίων, 5€/ώρα. Τηλ: 6944 
375200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για διανομή εντύπων σε σταθερό 
σημείο (Αθήνα). Βιογραφικά στο e-mail: info@miow.gr.

ΑΤΟΜΟ με Ι.Χ., ζητείται για μόνιμη 4ωρη εργασία. 
Σχετική με έρευνα. Τηλ: 210 6432348.

ΑΤΟΜΟ ως Εσωτερική ζητείται για φροντίδα ηλι-
κιωμένης κυρίας στην Πετρούπολη Αττικής, κατά 
προτίμηση Μολδαβή και να γνωρίζει Ελληνικά. 
Τηλ: 6977 214566.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για διανομή εντύπων στην 
Πτολεμαΐδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@miow.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ εταιρία ζητά άτομο, με καλό παρου-
σιαστικό για διανομή εντύπων, 2 φορές/βδομάδα, 
περιοχή Αθήνα, 11:00-15:00. Τηλ: 210 6454406, 
210 6454406, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης κυρί-
ας. Δωρεάν παροχή στέγης, διατροφή και μισθός. 
Περιοχή Σπάρτη, Λακωνίας Τηλ: 6946 789381.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρης και μερική απασχόληση 
Καμαριέρες και Καθαρίστριες για εργασία εντός 
Αθηνών. Τηλ: 210 6800060, 210 6800058.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητούνται άτομα 
με εμπειρία στην αφισοκόλληση για εσωτερικούς 
χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων. Τηλ: 6944 
848981, 210 8652378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με ευχάριστη προσωπικότητα για 
διανομή φυλλαδίων. Μακροχρόνια (περιοδική) 
εργασία με πολύ καλή αμοιβή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: artistimoda@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ με προϋπηρεσία ζητείται για λάντζα - 
καθαριότητα, δύο ημέρες την εβδομάδα ωράριο 
7:00-15:00, 15:00-23:00. Περιοχή Α. Γλυφάδα. 
Τηλ: 6936 109857.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Διανομέα για το υποκα-
τάστημα της, κάτοχο δίκυκλου, καλό γνώστη των 
δρόμων για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@malapetsas.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητεί Διανομέα για μερική 
απασχόληση. Περιοχές: Ξάνθη, Κομοτηνή, Θεσ-
σαλονίκη, Καστοριά, Φλώρινα, Έδεσσα, Βέροια, 
Ιωάννινα, Βόλος, Κοζάνη, Χαλκίδα, Λαμία, Τρίπολη, 
Πάτρα, Σπάρτη Τηλ: 6994 404624.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τε-
χνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Χανιά Κρήτης. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Ναύπλιο. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Κομοτηνή. E-mail: cv.application.
oa@gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Καβάλα. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τε-
χνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Ιωάννινα. E-mail: cv.application.
oa@gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Σύρος. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τε-
χνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Ηράκλειο Κρήτης. E-mail: cv.application.
oa@gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Ξάνθη. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φωτορεπόρτερ για δόκιμη εργασία. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Μοριακός Βιολόγος πλήρους απασχόλησης 
για διαγνωστικό εργαστήριο στην περιοχή Αθηνών 
με εμπειρία σε μοριακές τεχνικές και προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχο εργαστήριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@neogenetics.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεμιναρίων Τεχνικών IT & Δικτύων 
με εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία ως 
Τεχνικός Η/Υ, με άνεση επικοινωνίας και μετα-
δοτικότητα, ζητείται για part time απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Αττική. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΕΙΔΙΚΗ Παιδαγωγός με ειδίκευση στις μαθησιακές 
δυσκολίες και μπλοκ παροχής υπηρεσιών ζητείται 
από θεραπευτικό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
exairi@yahoo.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy® ζητα Καθηγητή Πληροφορικής 
για διδασκαλία AutoCad στην περιοχή της Παλλή-
νης. Βιογραφικά στο e-mail: pallini@soeasy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοριακός Βιολόγος για διαγνωστικό 
εργαστήριο στην Αθήνα με εμπειρία σε τεχνικές 
PCR, REAL-TIME PCR, Sequencing. Βιογραφικά 
στο e-mail: john.galanakis00@gmail.com.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ /η Φιλολογίας-Ψυχολογίας ή ΦΠΨ, 
ζητείται, με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων ή 
γνώσεις παιδαγωγικής-διδακτικής μεθοδολογίας. 
Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, social media, δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: taouchristos@
yahoo.gr, κωδ: ΕΝ4.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ τμήματος Ψυχολογίας/ΦΠΨ, ζητείται, 
με ειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή τον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 

γνώσεις Η/Υ και επικοινωνιακές δεξιότητες, επιθυ-
μητό δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
taouchristos@yahoo.gr, κωδ: PSY3.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια έμπειρη για όλα τα επίπεδα, 
ζητείται ως Διευθύντρια Σπουδών και Marketing 
από σύγχρονο φροντιστήριο ξένων γλωσσών - 
πληροφορικής, περιοχής Λ.Αλεξάνδρας, Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr, τηλ. 
6972 451100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Μαθηματικών και Φυσικής 
με διδακτική εμπειρία από φροντιστήρια Μ.Ε στις 
περιοχές Ν.Σμύρνης και Π.Φαλήρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@fasmaedu.net.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /τρια Αγγλικών ζητείται από κέντρο 
ξένων γλωσσών στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: cveleni@yahoo.gr.

 Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Παραγωγούς. Απαραίτητο σχετικές Σπουδές 
με ανάλογη εμπειρία σε Φοιτητικό ή επαγγελματικό 
επίπεδο. Επιθυμητή η κατανόηση των διαδικασιών 
στο pre- production και γυρίσματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: tripart@mail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Camera Operators/Cinematographers 
για συνεργασία. Απαραίτητο σχετικές Σπουδές. 
Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: tripart@mail.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Μηχανών Γραφείου, με εμπειρία ζητεί-
ται στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα γραφείου. 
Απαραίτητα Αγγλικά, για 5θήμερη απασχόληση, 
με δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@copielor.com, 
τηλ: 210 7524064.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία κλιματισμού, θέρμανσης, ζητά 
Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στο κλιματι-
σμό. Γνώσεις Αγγλικών, δίπλωμα αυτοκίνητου 
και δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός 
Αττικής απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cp.klimatismos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης γαλβανιστηρίου για παραγωγική 
μονάδα με προϋπηρεσία και προοπτική για Υπεύθυ-
νος. Βιογραφικά στο e-mail: dimitrios_stergiou@
yahoo.com, τηλ: 6951 669533, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής για 
παραγωγική μονάδα με προϋπηρεσία και προ-
οπτική για Υπεύθυνος. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrios_stergiou@yahoo.com, τηλ: 6951 669533, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ΤΕΙ ζητείται από βι-
ομηχανία εγκατεστημένη στη Σίνδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: production_dept@palaplast.gr, fax: 
2310 712564, κος Α. Τζιβανόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας ή Πολιτικός 
Μηχανικός 10ετούς εμπειρίας σε προδιαγραφές 
μελετών, κανονισμού μελετών ή έργων, πολεο-
δομική νομοθεσία, παραλαβής έργων, κατάρτισης/
ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού και ελέγχου 
κόστους έργου. Βιογραφικά στο e-mail: kionate@
kion-ate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
10ετούς εμπειρίας σε θέματα ελέγχου και παρα-
λαβής έργων, κατάρτισης / ελέγχου υλοποίησης 
προϋπολογισμού έργου και ελέγχου κόστους έργου. 
Βιογραφικά στο e-mail: kionate@kion-ate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με Σπουδές σε Πολυτεχνική 
Σχολή ή και στη Διοίκηση/Διαχείριση Έργων, Με-
ταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
με 20 έτη, εμπειρία στη διοίκηση/διαχείριση έργων 
και διοίκηση ομάδων εργασίας. E-mail: kionate@
kion-ate.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ηγέτης στο χώρο της, ζητά Μη-
χανικό, με εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές. 
Εργοταξιακή εμπειρία θα θεωρηθεί πρόσθετο προ-
σόν. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο παροχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: s.xanthop@yahoo.com.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τελειόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανολογίας 
ζητούνται για την πραγματοποίηση της 6μηνης Πρα-
κτικής Άσκησης σε εταιρία εμπορίας, επισκευής 
και ανακατασκευής μηχανημάτων. Δεκτό δίπλωμα 
για μηχανάκι. Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Γραφικών Τεχνών ζητείται από 
εταιρία εκτυπώσεων μεταξοτυπίας, για διεκπε-
ραίωση, συντονισμό εργασιών - γραμματειακή 
υποστήριξη. Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@printme.gr, τηλ: 
210 5155223, ώρες επικοινωνίας 210 09:00-18:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολο-
γίας, ζητά Τεχνικό Ηλεκτρονικό, Απόφοιτο ΙΕΚ/
ΤΕΙ για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 5820000, 
fax: 210 5820030.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Βιομηχανικού Επίπλου, 
Τεχνίτες, Μηχανολόγοι. Γνώση Autocad και Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@nikoliakisgroup.
gr, τηλ: 22620 81440.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία ζητά Μηχανικό με προϋπηρε-
σία σε μεταλλικές γέφυρες. Γνώσεις: σχεδιασμός, 
επίβλεψη, ασφάλεια, υγιεινή, οδοποιία, ποιοτικός 

έλεγχος. Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Αραβικά, 
προαιρετικά. Βιογραφικά στο e-mail: sks@sks.com.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Εργάτες Παραγωγής σε διάφορες ειδικό-
τητες. Φρετζαδόρος, Τορναδόρος, Στραντζαδόρος. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός τμήματος χυτοπρεσσών. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannis@convexdesign.
gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός στη κατασκευή 
χυτοπρεσσαριστών καλουπιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: yannis@convexdesign.gr.

ΖΗΤΕΙΤAΙ Τεχνίτης Φορτηγών Οχημάτων για πλήρης 
απασχόληση σε συνεργείο Scania στον Ασπρόπυργο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. 
Βιογραφικά στο e-mail:evrotexniki@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα Πο-
λιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για το Νομό Φθιώτιδας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα Πο-
λιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή Ιωαννίνων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα Πο-
λιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή της Κοζάνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνίτης που να γνωρίζει από 
κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Να έχει 
κάρτα ανεργίας και δίπλωμα οδήγησης. Τηλ και 
fax 2310 318384, τηλ: 2310 312891.

Η ΜΙΚΤΗ Αλγερινοελληνική εταιρία μελετών και 
κατασκευών Algerian Design and Services Engineering 
αναζητά Συνεργάτες για την ανάληψη έργων στην 
Αλγερία. Βιογραφικά στο e-mail: cfilkari@gmail.
com, τηλ: 6971 881895.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δραστήριο άτομο Χημικός Μηχανικός ή 
Χημικός με τουλάχιστον 5ετή πείρα σε αναλύσεις 
πετρελαιοειδών καθώς και εμπειρία σε διοίκηση. 
Άριστες απολαβές. Βιογραφικά στο e-mail: cp@
laboil.com.cy.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για γυψοσανίδες στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, £7.50-£10.00/ώρα, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Ηλεκτρικών Συσκευών με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@artechelectrics.gr, 
τηλ: 2310 206640, κος Καβαζίδης Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@artechelectrics.gr, τηλ: 2310 206640, 
κος Καβαζίδης Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος με εμπειρία στα ηλε-
κτρολογικά έργα. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
artechelectrics.gr, τηλ: 2310 206640, κος Καβα-
ζίδης Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας Αυτοκινήτων, εμπειρία 5 χρόνια. 
Άμεση πρόσληψη, 7.69-9.50/λίρες την ώρα ανάλογα 
την εμπειρία, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας προτίθεται να απασχολήσει Τελει-
όφοιτο Τεχνολόγο Τροφίμων στα Χανιά, Κρήτη για 
πρακτική με προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: vetanth@gmail.com, τηλ: 2821 020851, 
κος Θεοδόσης.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας μηχανημάτων συσκευασίας, 
ζητά Τεχνικό. Απαιτούμενα προσόντα: γνώσεις 
αυτοματισμού-ηλεκτρονικών, πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: info@technolinks.gr.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ζη-
τείται για απασχόληση σε εταιρία βιομηχανικών 
έργων. Γνώσεις απαραίτητα: SIMATIC S7/WinCC/
VB/C/SQL, Αγγλικών επιθυμητές: ΕPLAN/AutoCad. 
Εμπειρία επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
atexengineering.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με μηχανάκι. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimitrapapamichalopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός έμπειρος με μηχανάκι. Βιο-
γραφικά στο e-mail: dimitrapapamichalopoulou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για επισκευή οικιακών 
συσκευών (κουζίνα, πλυντήριο). Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitrapapamichalopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός για επισκευή οικιακών και 
επαγγελματικών ψυγείων. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrapapamichalopoulou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος Εργάτης για εργασία σε 
εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην 
Περιοχή Χαλανδρίου Αττικής. Τηλ επικοινωνίας: 
6972975522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στα Ιωάννινα, Δι-
πλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, για πλήρη 
απασχόληση. Επιθυμητή η εμπειρία σε ηλεκτρομη-
χανολογικές μελέτες, AutoCAD και ενεργειακές 
επιθεωρήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
solarproject.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός / Μηχανικός με τεχνικές 
γνώσεις στο έπιπλο, ως Υπεύθυνος Παραγωγής. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετή και γνώση Η/Υ. 
Άμεση, μόνιμη εργασία και μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ Υποστήριξη και Υπεύθυνος Πα-
ραγωγής ζητούνται. 3ετή τουλάχιστον εμπειρία 
στη διαφήμιση, με οικολογική κουλτούρα, θετι-
κή σκέψη. Δυνατότητα εξέλιξης στο χώρο της 
εξυπηρέτησης πελατών. Επικοινωνία με μεγά-
λους διαφημιζόμενους στο χώρο ΕΚΕ. E-mail: 
kanakisnikos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία και γνώση πα-
τρόν στον Η/Υ από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pinelopi.me, τηλ: 
210 6180849.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου, ζητείται 
από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία σε 
έλεγχο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός μι-
σθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: Prod.as.0914.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Παραγωγής, ζητείται από βιομηχανία 
τροφίμων με έδρα τη Σίνδο. 5-8ετή προϋπηρεσία. 
Άριστη γνώση, εμπειρία σε υδραυλικά, ηλεκτρο-
λογικά συστήματα. Βιογραφικά με 2 συστατικές 
στο e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων στην Αγία 
Παρασκευή ζητείται Μοδίστρα, για μερική απα-
σχόληση 2 - 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 216 
7004339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου από 
εταιρία μεταλλικών κατασκευών στην Ελευσίνα. 
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 2ετή 
εμπειρία, Αγγλικά, Η/Υ, επιθυμητά: τίτλος ΙWE και 
πιστοποίηση NDTS. E-mail: secretary@sofman.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για βιοτεχνία τροφίμων στην 
περιοχή της Καρδίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
paragogos@northnet.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος 
θα εκτιμηθεί. Διδακτική και εργασιακή εμπειρία. 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για επιδιορθώσεις ρού-
χων, πεπειραμένη σε κατάστημα με επιδιορθώσεις 
ρούχων στην Άνω Γλυφάδα για ημιαπασχόληση. 
Απαιτείται γνώση χρήσης επαγγελματικής μηχανής. 
Τηλ. 210 9600032, ώρες επικοινωνίας: 09:30-
13:30, 17:30-20:00.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το εμπορικό τμήμα εταιρίας 
που ασχολείται με μεσιτείες επισκευών στον ναυτι-
λιακό κλάδο. Με εμπειρία, καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mkapnia@hotmail.com.

MARINE Electrical Engineer is seeking by GOLDEN 
A/S to work at Dubai. Experience of 4-5 years 
especially in yachting, English and references 
needed. CVs: info@gma.gr, tel: 00302104312349.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία GOLDEN A/S για εργασία 
στο Dubai, Marine Electrical Engineer, προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 4-5 χρόνια ειδικά στο κλάδο 
του yachting. Καλή γνώση Αγγλικών. Συστάσεις 
απαραίτητες. E-mail: info@gma.gr, τηλ: 210 4312349.

A SHIPPING/LOGISTICS Supervisor for our 
client in Dubai. 5+years experience in shipping 
and logistics, excellent knowledge of China, Iraq, 
Jebel Ali shipping rules and ports. Must be fluent in 
English. CVs: arabic.info@empirecompanyltd.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτοκαμαρώτος για επαγγελματική 
θαλαμηγό 25μ. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: cptmanthos@yahoo.gr.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον κλάδο της μεταξοτυπίας 
αναζητεί Χειρίστρια Μεταξοτυπίας, για μόνιμη ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: emxkey@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία Οδηγοί Λεωφορείων, 
κάτοχοι διπλώματος Δ/ΔΕ με ΠΕΙ, Οδηγοί ΤΡΑΜ 
κάτοχοι διπλώματος Β’ κατηγορίας με προϋπηρε-
σία. Προϋπόθεση, γνώση Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr, τηλ: 
0049210 21485950.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Εργάτες Παραγωγής σε διάφορες ειδικό-
τητες. Φρετζαδόρος, Τορναδόρος, Στραντζαδόρος. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι με δίπλωμα οδήγησης 
κλαρκ, Αγγλική γλώσσα, εμπειρία 1 χρόνο. Άμεση 
πρόσληψη σε αποθήκη στην Αγγλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής Ανυψωτικού Μη-
χανήματος (Κλαρκ) για εργασία σε εργοστάσιο στην 

Τρίπολη.Τηλ: 2710 230491, 2710 230492.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Φορτηγού Αυτοκινήτου από εταιρία 
ζωοτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Θα εκτιμηθεί ως θετικό η άδεια χειριστή Κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.pistofidis@agrohellas.
com, τηλ: 6956 527273.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής για φορτωτή από εταιρία ζω-
οτροφών στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. 
Θα εκτιμηθεί ως θετικό και η άδεια χειριστή κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: n.pistofidis@agrohellas.
com, τηλ: 6956 527273.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Προϊστάμενο Logistics με 
τεχνικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία σε εξαγωγές/
εισαγωγές προϊόντων, φόρτωση συσκευασία σε 
containers με χρήση λογισμικού για εργασία σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Άριστη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: info@technokataskevi.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με επαγγελματικό δίπλωμα οδή-
γησης και εμπειρία στην κατασκευή γηπέδων. Τηλ: 
6946 466743.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Εργάτες 
Αποθήκης, περιοχή Αχαρνές, τηλ: 210 6202175, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία αναζητά Οδηγό, κάτοχο 
άδειας ηλεκτροκίνητου Κλαρκ. Βιογραφικά στο 
e-mail: agialini@topelcom.gr, Κα Γιάλινη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Βαφείς, Ηλεκτρολόγοι, Ξυλουρ-
γοί, Οικοδόμοι Γυψοσανίδας, Οδηγοί, Συγκολλη-
τές για εργασία στη Γερμανία. Άμεση πρόσληψη, 
Γερμανική γλώσσα μέτριο επίπεδο. Βιογραφικά 
στο e-mail:info@spnjobs.com.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη ζητεί Διευθυντικό 
Στέλεχος για 12μηνη απασχόληση. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: solvavel@
gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 50 δωματίων στη Σαντορίνη, ζητά 
για την σεζόν 2015 νέους Υπαλλήλους Υποδοχής 
και Υπεύθυνους Κρατήσεων. 5μηνη απασχόλη-
ση. Παρέχεται στέγη. Προϋπηρεσία και Αγγλικά 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@e-mail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για εργασία 
σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Τηλ: 210 6800060.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Καμαριέρες για ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία. Τηλ: 210 8132060.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Δροσιά Αττικής ζητά Υπάλληλο 
τμήματος reception. Απαραίτητα προσόντα: σχετική 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@anastaziahotel.
gr, τηλ: 210 8132060.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποδοχής ζητούνται για τη σεζόν 
2015, για το ξενοδοχείο Lichnos Beach στην 
Πάργα. Γνώστες αντικειμένου με αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτοκαμαρώτος για επαγγελματική 
θαλαμηγό 25μ. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: cptmanthos@yahoo.gr.

TAGLI Resort στο Λιβάδι Αράχοβας ζητάει Προ-
σωπικό για Καθαρίστρια /η και Καμαριέρα. Μισθός 
βασικός και ασφάλιση.Υπό προϋποθέσεις παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
info@tagliresort.gr, τηλ: 6947 072097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Τμήματος Κρα-
τήσεων/Reception. Απαραίτητα προσόντα: σχετική 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση συστημάτων κρατή-
σεων, Αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας, 
Πτυχίο Τουριστικής Σχολής, συστάσεις. E-mail με 
φωτογραφία στο e-mail: emousseti@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Καμαριέρες για πλήρης απασχόληση 
σε ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύ-
νταγμα. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Υπεύθυνη Δωματίου σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bali Paradise στο Μπαλί Ρεθύμνου 
ζητάει Υπάλληλο Υποδοχής για τη φετινή σεζόν και 
για το 2015. Απαραίτητη γνώση Γαλλικών. Παρέ-
χεται διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
roomdivision@baliparadise.gr, τηλ: 2834 094253.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ACCH Hotel Management ζητά για 
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της 4* στο Ρέθυμνο, 
Κρήτης, Room Division Manager. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχο πόστο και γνώση Γερμανικών απα-
ραίτητα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
achaidoussis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρης και μερική απασχόληση 
Καμαριέρες και Καθαρίστριες για εργασία εντός 
Αθηνών. Τηλ: 210 6800060, 210 6800058.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδοχείο Α’ 
κατηγορίας στην Άρτα. Απαραίτητα προϋπηρεσία, 
ξένες γλώσσες και γνώση Ermis. Βιογραφικά στο 
e-mail: palacearta@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητείται Υπάλληλος 




