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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα
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Τρίτη 31 Μαρτίου 20152

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας

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

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.
Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.
Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

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

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

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

Κοινωνικό Παντοπωλείο-Γραφείο 
Διαμεσολάβησης

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Δημοτική 

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

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

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

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Αμερικάνικο  

Κολλέγιο, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ

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

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

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 
Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας

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

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

Αιγίου

Καβάλας

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδαςΣυνεργασίες - Ένθετα
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εργασια

Η εικόνα του πανεπιστημιακού 
αμφιθεάτρου είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την έννοια της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης. Επί μακρά 
σειρά ετών, το μοντέλο λειτουργίας 
των Πανεπιστημίων, σε κάθε γωνιά 
της γης, βασιζόταν στις παραδόσεις 
των ακαδημαϊκών και στη φυσική 
παρουσία των μαθητών.

Η εικόνα αυτή αναμένεται να 
αλλάξει –συντομότερα απ’ όσο 
μπορεί να φανταστεί κανείς - καθώς 
η διασυνδεσιμότητα αλλάζει τα δε-
δομένα και στο χώρο της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης. Ολοένα και 
περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν 
ευέλικτα μοντέλα online παραδόσε-
ων, διευρύνοντας τις δυνατότητες 
πρόσβασης μαθητών στη γνώση.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα 
του ACCA (πρόκειται για τη διεθνή 
ένωση ορκωτών λογιστών) η τεχνο-
λογία μεταλλάσσει τις δομές στο 
πεδίο της επαγγελματικής κατάρτι-
σης, δημιουργώντας σημαντικές νέες 
προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς. Τα «σημάδια» είναι 
ορατά από καιρό -χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το iTunes U, η 
πλατφόρμα της Apple που διαθέτει 
δωρεάν εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
σε εκατομμύρια χρήστες, σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Δεδομένης της 
ευρείας χρήσης των smartphones 
και tablets, εύκολα αντιλαμβάνεται 
κανείς πόσο «ανοιχτές» είναι πλέον 

στο ευρύ κοινό οι πανεπιστημιακές 
παραδόσεις. Και η εξέλιξη δε σταμα-
τά εκεί: σύμφωνα πάντα με το report 
του ACCA, μέχρι το 2020, το 57% 
των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
στελεχών θα πραγματοποιούνται 
στους εργασιακούς χώρους, με τη 
βοήθεια των σύγχρονων τεχνολο-
γιών επικοινωνίας.

Τι σημαίνει αυτό για τους εκ-
παιδευτικούς οργανισμούς; Η ση- 
μαντικότερη ευκαιρία αφορά στη 
δυνατότητα δημιουργίας μιας πλου- 
σιότερης εμπειρίας για τους φοιτητές, 
στο πλαίσιο της οποίας, αυτοί θα 
έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν online και να επικοι-
νωνήσουν σε πραγματικό χρόνο 
με τους σημαντικότερους ακαδη-
μαϊκούς, από τα καλύτερα πανεπι-
στήμια του κόσμου. Η επικοινωνία 

με τους διδάσκοντες αναμένεται να 
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, με 
την ενσωμάτωση social εργαλείων 
στις online πλατφόρμες εκπαίδευ-
σης. Οι νέες τάσεις αναμένεται να 
διαφοροποιήσουν και τις δομές 
κόστους των πανεπιστημίων και 
των εκπαιδευτικών οργανισμών, 
καθώς οι καθηγητές θα μπορούν 
πλέον να κάνουν παραδόσεις από 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 
χωρίς έξοδα ταξιδιού, εγκατάστα-
σης κλπ.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα; Τα 
πρώτα βήματα ένταξης των digital 
εργαλείων στην επαγγελματική 
εκπαίδευση πραγματοποιούνται 
κυρίως από τους ιδιωτικούς οργανι-
σμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ο πολυεθνικός εκπαιδευ-
τικός οργανισμός Globaltraining, ο 

οποίος εξειδικεύεται στην παροχή 
προγραμμάτων σπουδών που οδη-
γούν στην απόκτηση περιζήτητων 
επαγγελματικών τίτλων (ACCA, ACA, 
CFA, CIA, ADIT, CIPR), ήδη από το 
2011, προσφέρει στην Ελλάδα το 
πρόγραμμα ACCA σε υβριδική 
μορφή, με συνδυασμό distance 
learning και παράδοσης στην τάξη, 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης Live On Line, μέσω της 
ειδικά σχεδιασμένης online πλατ-
φόρμας της Globaltraining. Όπως 
αναφέρει ο Στέλιος Ντότσιας, Διευ-
θυντής της Globaltraining Ελλάδας 
«ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν 
αποτελεί απειλή, αλλά ευκαιρία για 
τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να 
διευρύνουν τη βάση των μαθητών 
τους, αλλά και να εμπλουτίσουν τα 
προγράμματά τους, με τη συμβολή 
κορυφαίων ειδικών από οργανισμούς 
του εξωτερικού. Στο όχι και τόσο 
μακρινό μέλλον, η τεχνολογική ανα- 
βάθμιση των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων και οργανισμών δε θα είναι 
πλέον επιλογή αλλά ανάγκη, καθώς 
ετοιμάζονται να δεχθούν στους κόλ-
πους τους τη νέα γενιά των digital 
native σπουδαστών, οι οποίοι είναι 
μεγαλωμένοι και εξαιρετικά εξοικει-
ωμένοι με την online επικοινωνία και 
την ένταξη των ψηφιακών υπηρεσιών 
σε κάθε έκφανση της καθημερινό-
τητάς τους».

Το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ψηφιακό

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
Η οργάνωση του βιογραφικού σας, έχει να 

κάνει με τον τρόπο τον οποίο αυτό θα 
δομηθεί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για 

την οργάνωση ενός βιογραφικού. Οι συνηθέ-
στερες αλλά και πιο αποτελεσματικές μέθοδοι, 
είναι η χρονολογική μέθοδος και η λειτουργική 
μέθοδος.

Ας περιγράψουμε πρώτα τη χρονολογική μέ-
θοδο. Σύμφωνα με τη χρονολογική μέθοδο, όλα 
τα στοιχεία που παραθέτουμε στο βιογραφικό 
μας, παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά. 
Πάντα ξεκινάμε από την παρούσα κατάσταση ή 
θέση, ή από τον τελευταίο τίτλο σπουδών που 
κατέχουμε, προχωρώντας προς το παρελθόν, 
τόσο ως προς τις θέσεις εργασίας, όσο και ως 
προς τους τίτλους σπουδών. Είναι σημαντικό 
λάθος, κάποιος που κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών, να παραθέτει πρώτα τον βασικό τίτλο 
σπουδών και μετά τον τίτλο του μεταπτυχιακού, 
που σίγουρα αποκτήθηκε μεταγενέστερα και 
είναι πιο πρόσφατος. 

Το ίδιο ισχύει και για ένα απόφοιτο λυκείου, 
που έχει π.χ. παρακολουθήσει προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης μετά την αποφοίτησή 
του από το λύκειο. Θα πρέπει πρώτα να παρα-
θέσει την ημερομηνία, τον τίτλο σπουδών και το 
φορέα της επαγγελματικής κατάρτισης και στη 
συνέχεια την αποφοίτησή του από το λύκειο. Τα 
ίδια ισχύουν και για την επαγγελματική εμπει-
ρία. Παραθέτουμε πάντα, την ημερομηνία, τον 
τίτλο της θέσης και την επωνυμία του εργοδότη, 
πέραν των άλλων. Κάθε καινούρια δραστηρι-
ότητα θα πρέπει να επισημαίνεται με κάποιο 
σύμβολο ή bold και να αποτελεί ξεχωριστή 
παράγραφο. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί εδώ, 
ότι στην περιγραφή που θα κάνετε, έμμεσα θα 
προβάλετε τα προσόντα σας και τις ικανότητές 
σας. Η χρονολογική μέθοδος είναι πρόσφορη 
να χρησιμοποιείται, όταν τόσο κατά τις σπουδές 
σας, όσο και κατά την απόκτηση επαγγελματι-
κής εμπειρίας, παρουσιάζεται μια συνέχεια και 

συνέπεια χρόνου. Τότε μεταφέρεται τη σωστή 
και επιθυμητή εικόνα.

Η λειτουργική μέθοδος, είναι καλύτερα να 
χρησιμοποιείται, όταν δεν υπάρχει μια φυσική 
συνέχεια χρόνου, τόσο στη χρονική διάρκεια 
της απασχόλησης όσο και των σπουδών. Στη 
λειτουργική μέθοδο το κέντρο βάρος της ορ-
γάνωσης, δίνεται σε μια αποτελεσματική πα-
ρουσία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
και ικανοτήτων, «αποκρύπτοντας έντεχνα» και 
διακριτικά τον παράγοντα χρόνο. Η παρουσίαση 
της επαγγελματικής εμπειρίας, είναι σκόπιμο να 
γίνει δίνοντας έμφαση σε προσόντα και ικανό-
τητες που αποκτήθηκαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων. Η λειτουργική μέθοδος τονίζει τις 
γνώσεις και τις ικανότητες που ταιριάζουν με 
τις απαιτήσεις μιας θέσης εργασίας.

Τέλος να αναφέρω τον μικτό τρόπο οργάνω-
σης του βιογραφικού σημειώματος. Ο μικτός 
τρόπος αν και δεν είναι ο πιο αποτελεσματι-
κός, κρίνεται απαραίτητος να χρησιμοποιηθεί 
στην περίπτωση που δεν εξυπηρετεί απόλυτα 

η χρονολογική ή η λειτουργική μέθοδος. Αυτό 
συμβαίνει σε εργαζόμενους που ενώ μπορεί να 
είχαν συνεχόμενους χρόνους στις σπουδές τους 
δεν έχουν το πλεονέκτημα αυτό στην επαγ-
γελματική εμπειρία. Ακόμη χρησιμοποιείται σε 
μια περίπτωση που κάποια στοιχεία δεν πρέπει 
να εμφανιστούν, π.χ. μια απόλυση από μια 
εταιρία. Ευνόητο είναι ότι κάνοντας από την 
αρχή τις εκτιμήσεις μας, χρησιμοποιούμε σε 
διαφορετικά σημεία τη χρονολογική μέθοδο ή 
τη λειτουργική, ανάλογα τι εξυπηρετεί.

Κατά την οργάνωση του βιογραφικού σας 
να αναδεικνύεται σε ξεχωριστές παραγράφους/
ενότητες, τη γνώση ξένων γλωσσών, τη γνώση 
χειρισμού Η/Υ και εξειδικευμένου software, 
τις πιστοποιήσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων 
που διαθέτετε και κάθε τι άλλο που θεωρείτε 
επίτευγμά σας.

Βασίλειος Γαλάνης / Marketing Manager/ 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Καθηγητής-Συγγραφέας-Εισηγητής  
Ειδικών Σεμιναρίων 

Πάω σπίτι...  
έχω interview!

Τα τελευταία χρόνια το Skype διευκολύνει 
την επικοινωνία των ανθρώπων στον κόσμο των 
επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα τελευταία 
δύο χρόνια που η κρίση στην Ελλάδα βαθαίνει, 
μια κρίσιμη μάζα στελεχών που βρίσκεται στην 
Ελλάδα έχει επωφεληθεί από το Skype ή από 
αντίστοιχα προγράμματα στην προσπάθεια ανα-
ζήτησης εργασίας. Πολλοί υποψήφιοι, είτε από 
επιλογή είτε λόγω της παρατεταμένης ανεργίας 
καθημερινά απευθύνονται σε επιχειρήσεις και 
συμβούλους εύρεσης εργασίας, σε διάφορα 
μέρη του κόσμου, προκειμένου να βρουν μια 
θέση εργασίας. Σε αυτή τους την προσπάθεια 
απαραίτητο εργαλείο είναι το Skype. Παρακά-
τω ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για να 
κάνετε καλύτερη εντύπωση και να αυξήσετε 
τις πιθανότητες να επιλεγείτε για τη δουλεία.

Τεχνική εξοικείωση
Ο υποψήφιος οφείλει πριν τη συνέντευξη 

να έχει εξοικειωθεί με το πρόγραμμα και να 
γνωρίζει σε καλό επίπεδο βασικές του λει-
τουργίες όπως: 
✓ να δέχεται κλήσεις με τη χρήση ή όχι της 
κάμερας, 
✓ να γνωρίζει την απενεργοποίηση του μι-
κροφώνου (mute), 
✓ να γνωρίζει τις διαφορές στην κατάσταση του 
προφίλ (status) προκειμένου να μην ενοχλήσει 
και να μην ενοχληθεί, 
✓ να γνωρίζει πως θα εντοπίσει και πως θα 
προσκαλέσει το συνομιλητή του, 
✓ να γνωρίζει πως μπορεί να δημιουργήσει 
ομαδική συνομιλία με πάνω από δύο άτομα, 
✓ να έχει διασφαλίσει καλή σύνδεση με το 
διαδίκτυο προκειμένου ή συνέντευξη να μη 
διακοπεί ή να μην έχει παρεμβολές, 
✓ να φροντίσει για το σωστό φωτισμό και τον 
καλό ήχο από και προς τον υπολογιστή του, 
✓ να φροντίσει κατά τη συνεννόηση για την 
οριστικοποίηση της συνέντευξης, να γνωρίζει 
τo ακριβές όνομα (id) του συνομιλητή και να 
έχει συνδεθεί μαζί του πριν τη συνέντευξη, 
✓ να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος επικοινω-
νίας σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής της 
συνέντευξης. 
✓ Τέλος, βεβαιωθείτε ότι το username σας 
είναι επαγγελματικό με το όνομα σας μέσα 
σε αυτό, καθώς είναι το πρώτο πράγμα που 
θα δει αυτός στο οποίο δίνεται συνέντευξη

Εξασκηθείτε… στις βιντεοκλήσεις
Η αμηχανία μιας συνέντευξης είναι δεδο-

μένη, αυξάνεται όμως γεωμετρικά όταν είναι 
εξ αποστάσεως. Αν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία 
στις βιντεοκλήσεις, εξασκηθείτε. Πραγματοποι-
ήστε μια συνέντευξη πρόχειρη, ως εξάσκηση, 
καταγράψτε την για να έχετε μια ξεκάθαρη 
ιδέα πως δείχνετε.

Προετοιμαστείτε κατάλληλα
Θυμηθείτε ότι οι συνεντεύξεις δεν είναι όλες 

ίδιες. Δεν υπάρχει έτοιμη απάντηση για κάθε 
ερώτηση όσο τετριμμένη ή επαναλαμβανόμενη 
και αν είναι. Προετοιμάστε τη δομή και τον 
τρόπο που θα παρουσιάσετε το προφίλ σας, την 
εμφάνιση σας, την επαγγελματική σας εμπειρία 
και τα επιτεύγματα που σας διαφοροποιούν. 
Κάνετε την έρευνα σας για την εταιρεία.

Χαμογελάτε
Το χαμόγελο είναι ο καλύτερος τρόπος να 

σπάσετε το πάγο και να αναπτύξετε μια καλή 
επαφή με το συνομιλητή σας. Διατηρήστε μια 
χαρούμενη έκφραση στο πρόσωπο σας δεί-
χνοντας όσο πιο φυσικοί γίνεται.

Να είστε συγκεντρωμένοι 
Σε μια συνέντευξη είναι πολύ σημαντικό 

να ακούτε εκτός από το να μιλάτε. Με αυτό 
τον τρόπο δίνετε στο συνομιλητή σας αξία και 
παράλληλα τη δυνατότητα να καταλάβει ότι 
είστε στο ρυθμό της συζήτησης.

Προετοιμάστε το χώρο γύρο σας.
Φροντίστε τον περιβάλλοντα χώρο διατη-

ρώντας ένα σκηνικό σοβαρό και μετρημένο. 
Πραγματοποιήστε τη συνέντευξη σε ένα χώρο 
που απομονώνεται με πόρτα από το υπόλοιπο 
σπίτι.

Λαμβάνοντας κανείς υπόψη τα παραπάνω 
μπορεί εύκολα να συμπεράνει ότι πολλά φοιτη-
τικά δωμάτια, σπίτια, internet café ή ακόμα και 
η ίδια η τραπεζαρία του σαλονιού μας μπορούν 
να μετατραπούν σε χώρους διεξαγωγής μιας 
συνέντευξης που μπορεί να μας αλλάξει τη 
ζωή! Καλή επιτυχία. 

Γεράσιμος Σπηλιώτης
Career Coach Specialist, My Future Career
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επιχειρηματικοτητα

ΚΑιΝΟΤΟΜιΑ: 

Απαραίτητος όρος επέκτασης & ανάπτυξης μιας επιχείρησης

Τα 5 κριτήρια ανάπτυξης των επιχειρήσεων

Η ουσία της έννοιας «καινοτομία» έγκειται 
στη δυνατότητα να σκέπτεται κανείς σή-
μερα διαφορετικά. Κι ύστερα να μπορεί 

να μεταφράσει το διαφορετικό τρόπο σκέψης, 
σε νέες δράσεις.

Τόσο η «σύλληψη» όσο και η «εφαρμογή» 
των καινοτομιών στην πράξη, κινούνται στο 
χώρο της δημιουργικότητας (creativity).

Aν θέλαμε να ορίσουμε την «καινοτομία», 
θα λέγαμε ότι καινοτομία (innovation) είναι η 
σύλληψη, νέων ιδεών, πρωτότυπων μεθόδων, 
σχεδιασμού, ευρεσιτεχνιών, που μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
μιας επιχείρησης.

Η καινοτομία αποτελούσε πάντα το βασικό 
χαρακτηριστικό των δυναμικών επιχειρηματιών. 

Ο P. Drunker έγραψε σχετικά, αναφέροντας ότι 
το marketing και η καινοτομία αποτελούν δύο 
κύριες λειτουργίες της επιχείρησης, οι οποίες 
δημιουργούν αποτελέσματα. Ο ίδιος δεχόταν ότι 
το κέρδος είναι το αποτέλεσμα του marketing, 
της καινοτομίας και της παραγωγικότητας. 

Η καινοτομία μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε 
επιχείρηση και σε όλους τους τομείς της δρα-
στηριότητάς της, όπως παραγωγή, ανθρώπινοι 
πόροι, marketing, αγορές, κ.α., μέσα από την 
παρακάτω διεργασία: αντίληψη – ερμηνεία- 
ενεργοποίηση – δράση.

Η τεχνολογία διαδραματίζει σήμερα έναν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, ως παράγοντας επίτευξης και-
νοτομίας στη σύγχρονη επιχείρηση. Η τεχνολογία, 
είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει, σήμερα, να 
αντιληφθούμε τι συμβαίνει στο περιβάλλον μας, 
να ερμηνεύσουμε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων 
και πληροφοριών και να δράσουμε, παρέχοντας 
προστιθέμενη αξία και διαφορετικότητα για τον 
πελάτη μας. 

Η ανάπτυξη οποιοδήποτε προϊόντος και υπηρε-
σίας, σήμερα, χρειάζεται μια ισχυρή τεχνολογική 
πλατφόρμα που θα το υποστηρίζει.

Δεν είναι τυχαίο, σήμερα, που η λειτουργικότητα 
των CRM συστημάτων και η καινοτομία πάνω 
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε κλάδου, 
δημιουργούν νέα πρότυπα, σε ότι αφορά τον 
τρόπο που οι επιχειρήσεις συνδέονται με τους 
πελάτες τους και τους συνεργάτες τους, αναπτύσ-
σοντας πελατοκεντρικές διαδικασίες, σε όλο το 
φάσμα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας και-
νοτομίας, σήμερα, είναι η έρευνα (research). 
Η μεθοδική δηλαδή αναζήτηση νέων στοι-
χείων για την επιχειρηματική δράση και η 
εξεύρεση τρόπων αξιοποίησής τους στην 

επιχειρηματική δράση (εφαρμοσμένη έρευνα).
Τεχνολογία και έρευνα είναι δύο σημαντικοί 

παράγοντες, που επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση, 
με την κατάλληλη προσαρμογή, να κυριαρχήσει 
στην αγορά και τον ανταγωνισμό.

Είναι αλήθεια ότι η Έρευνα και Ανάπτυ-
ξη (Research and Development Marketing 
Management) υστερεί στη χώρα μας. Είναι λίγες 
εκείνες οι επιχειρήσεις, που με δομημένο τρόπο 
επενδύουν στην Έρευνα και την Ανάπτυξη. Η 
εισαγωγή της καινοτομίας στην επιχειρηματική 
δράση μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα 
και κυρίως την ανταγωνιστικότητα της επιχεί-
ρησης, να οδηγήσει σε επέκταση και ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής δράσης, να άρει την πίεση 
του ανταγωνισμού, να δημιουργήσει τις προϋ-
ποθέσεις για εκσυγχρονισμό και πρόοδο και να 
βοηθήσει την επιχείρηση να κερδίσει το σεβασμό 
του καταναλωτή, που πάντα αναζητά το νέο και 
το καινούριο.

Μιλώντας για την καινοτομία, μπορούμε να 
τη διακρίνουμε σε ριζική (καινοτομία μεγάλης 
έκτασης και σημασίας για την επιχείρηση) και 
τρέχουσα (ρουτίνας), που αναφέρεται στην κα-
θημερινή λειτουργία.

Σήμερα, πια, έπειτα από μια περίοδο έντονης 

τεχνολογικής ανάπτυξης και παρουσίασης καινο-
τομιών, το management των καινοτομιών απαιτεί 
βελτίωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Μόνο επιχειρήσεις προσανατολισμένες στην 
Έρευνα και την Ανάπτυξη, μπορούν να εισαγά-
γουν και να διαχειριστούν με αποτελεσματικό 
τρόπο καινοτομίες.

Το management της εφαρμογής περιλαμβάνει 
συνοπτικά τις εξής φάσεις: Αξιολόγηση της καινο-
τομίας-Έλεγχος της καινοτομίας-Λήψη απόφασης 
για την εφαρμογή-Σταδιακή εφαρμογή-Μέτρηση 
αποτελεσμάτων-Εκτίμηση αντιδράσεων-Λήψη 
απόφασης για συνέχεια της εφαρμογής.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την 
απόφαση ανάπτυξης όσο και την απόφαση εφαρ-
μογής είναι: το κόστος εφαρμογής, το risk της 
εφαρμογής, η σκοπιμότητα και η οικονομική 
απόδοση της καινοτομίας.

Αν μια επιχείρηση αποφασίσει να υιοθετή-
σει την καινοτομία ως κεντρική στρατηγική της 
επιχείρησης, αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από 
τον πελάτη.

Φυσικά, μπορεί να ξεκινήσει από οποιοδή-
ποτε άλλο τομέα της επιχείρησης, όμως πάντα 
οι ανάγκες του πελάτη αποτελούν ένα καλό 
σημείο για το ξεκίνημα μιας στρατηγικής που 

θα στηρίζεται στην καινοτομία. Η οποιαδήποτε 
αναβάθμιση μιας λειτουργίας αποκτά νόημα, 
μόνο αν συμβάλλει στη βελτίωση της εξυπη-
ρέτησης του πελάτη. 

Η αύξηση της εξυπηρέτησης του πελάτη θα 
συμβάλλει και στην αύξηση της απόδοσης για 
την επιχείρηση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί 
κανείς σήμερα να θεμελιώσει μια καλή επι-
χειρηματική θέση στην αγορά. Η ηγεσία στην 
καινοτομία, όπως και η επιδίωξη ηγεσίας στην 
ποιότητα, την τεχνολογία, ή το κόστος, είναι μια 
καλή βάση για τη διαμόρφωση στρατηγικής. 

Η ηγεσία στην αγορά στο άμεσο μέλλον θα 
θεμελιωθεί στο άμεσο μέλλον πάνω στην εξυ-
πηρέτηση του πελάτη και στη διαχείριση της 
καινοτομίας. Κάθε επιχείρηση μπορεί εύκολα 
να εντοπίσει μέσα από συστηματική διάγνωση, 
τα σημεία εκείνα που θα οριστούν ως αφετηρίες 
για τη χάραξη μιας στρατηγικής βασισμένη στην 
καινοτομία.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να αντιληφθεί το 
ρόλο που διαδραματίζει κατά την εφαρμογή μιας 
καινοτομικής στρατηγικής. Πρέπει στα κίνητρα 
του κάθε εργαζόμενου να εισαχθεί η αύξηση της 
παραγωγικότητας και εκείνος να κατανοήσει ότι 
το in put και το out put, οι πόροι τους οποίους 
χρησιμοποιεί και καταναλώνει η επιχείρηση για 
να επιτύχει ένα αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα, 
έχουν μια άμεση σχέση μεταξύ τους. 

Οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης, αποτελούν 
σημαντικό συντελεστή για την ανάπτυξη, εισα-
γωγή και εφαρμογή καινοτομικών λύσεων και 
ιδεών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μια 
επιχείρηση μπορεί να εισαγάγει ολοκληρωμένες 
λύσεις τεχνολογικού χαρακτήρα, αλλά, αν αυτές 
δεν εφαρμόζονται σωστά, δεν προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία και οφέλη στην επιχείρηση 
ούτε συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτι-
κότητάς της. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος άλ-
λωστε που διαφοροποιεί μεταξύ τους επιχειρή-
σεις με τον ίδιο βαθμό τεχνολογικής υπεροχής. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος που 
αποτελεί το βασικό συντελεστή αξιοποίησης 
των οποιονδήποτε τεχνολογικών λύσεων και 
των καινοτομιών, αλλά κι εκείνος που θα πάρει 
αποφάσεις για το πώς, πότε, από ποιους και με 
ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζεται μια καινοτομία.

Βασίλειος Γαλάνης - Marketing Manager/ 
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Καθηγητής-Συγγραφέας- 

Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

Το 2006 ο παγκοσμίως γνωστός γκουρού του Marketing o 
καθηγητής Philip Kotler σε άρθρο του, ανέλυσε τα 5 κριτήρια 
πάνω στα οποία βασίζεται σήμερα η ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Η ανάλυση αυτή έρχεται να συμπληρώσει παλαιότερη αναφορά 
του στα κριτήρια με τα οποία σήμερα υπολογίζεται η ΑΞΙΑ των 
επιχειρήσεων. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά: το όνομα της επι-
χείρησης, το λεγόμενο Brand Name, η οργάνωση των δικτύων 
πωλήσεων και ευρύτερης δράσης της επιχείρησης, τα καινοτομικά 
προϊόντα και οι υπηρεσίες της και τέλος το ανθρώπινο δυναμικό 
της. Αναφέρονται τα «παλιά κριτήρια για την αξία των επιχειρή-
σεων», όπως τα πάγια, τα μηχανήματα, οι αποθήκες κλπ.; Αυτά 
πλέον ανήκουν σε άλλες παρωχημένες εποχές.

Έτσι λοιπόν τα κριτήρια σύμφωνα με τον Ph. Kotler στα οποία 
σήμερα η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να βασίζεται και να δίνει 
έμφαση, είναι:

1Οι συναλλαγές πώλησης: Σήμερα 8 στις 10 επιχειρήσεις πά-
σχουν στη σημαντική αυτή λειτουργία. Δεν της δίνουν την 

πρέπουσα σημασία και αξία. Όμως παγκόσμια έχει αναπτυχθεί η 
φιλοσοφία του «easy to do business with…» από τον πρωτοπόρο 
Μ. Hammer. Δηλαδή να κάνουμε εύκολες και αποτελεσματικές 
τις συναλλαγές πώλησης για τον πελάτη μας.

2 Η διαφοροποίηση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες (χαρακτη-
ριστικά, σχεδιασμός, σηματοποίηση, branding). Υπάρχει ένας 

απίστευτος κορεσμός σε προϊόντα και υπηρεσίες. Προσφορά στα 
πάντα από όλο τον κόσμο. Κάθε 3,5’ μπαίνει στις παγκόσμιες 
αγορές ένα νέο προϊόν. Πως θα επιβιώσει και θα συνεισφέρει 
στα κέρδη, εάν δεν ξεχωρίζει από τα άλλα;

3 Η εξυπηρέτηση του πελάτη. Από τις Τράπεζες και τις μεγά-
λες αυτοκινητοβιομηχανίες, μέχρι και το μικρό «μπακαλικάκι 

της γειτονιάς μας», η εξυπηρέτηση και το προσωπικό service 
είναι αυτά που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να επιβιώσει και 
να κερδίσει.

4 Η σωστή τμηματοποίηση των πελατών και διαφοροποίηση 
των καναλιών διανομής. Σήμερα δεν πουλάμε όλα σε όλους! 

Πρέπει με προσοχή και με συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια να 
επιλέξουμε τους πελάτες και τα συστήματα διανομής, που θα 
εκτιμήσουν και θα αναδείξουν το προϊόν μας.

5 Η ανάπτυξη ενός «πελατοκεντρικού» συστήματος που καλύ-
πτει όλη την επιχείρηση (Enterprise-wide customer database) 

και διοίκησης σχέσεων με τον πελάτη (Customer Relationship 
Management-CRM). Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι όλοι μέσα 
στην επιχείρηση ανεξαρτήτως σε ποια λειτουργία ανήκουν να 
εργάζονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών μας. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιχείρηση γενικά «διαχειρίζεται 
τα χρήματα των πελατών της».

Την έχουμε αυτή τη νέα φιλοσοφία ανάπτυξης;
Κωνσταντίνος Γεωργάκας

«GECON CONSULTiNG» 
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επιχειρηματικοτητα

«Το μικρό είναι το νέο μεγάλο»

3.700 επισκέπτες στο φετινό Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας

Θα θέλατε το κεφάλι ενός 
κροκόδειλου για σουβενίρ; 
Να παραγγείλετε πάνες και 

βρεφικά είδη φροντίδας online; Να 
στείλετε ένα δέμα σε έναν φυλα-
κισμένο χωρίς να σπάτε το κεφάλι 
σας σχετικά με το τι επιτρέπεται 
και τι όχι; Όλα αυτά είναι πλέον 
υπαρκτές υπηρεσίες και μάλιστα 
αποφέρουν στους ιδιοκτήτες τους 
(σημαντικά) κέρδη. Αν και (προφα-
νώς) οι αγορές αυτές διαφέρουν 
παρασάγγας μεταξύ τους, έχουν 
ένα κοινό χαρακτηριστικό και αυτό 
είναι το πολύ συγκεκριμένο κοινό 
στο οποίο απευθύνεται η καθεμία 
τους. Οι αγορές αυτές ονομάζονται 
niche και εάν θα θέλαμε να τις προσ-
διορίσουμε πιο «επιστημονικά» θα 
λέγαμε ότι αποτελούν συγκεκριμένα, 
αυστηρά καθορισμένα υποτμή-
ματα μιας ευρύτερης αγοράς τα 
οποία ικανοποιούνται από πολύ 
εξειδικευμένα προϊόντα ειδικά δια-
μορφωμένα γι αυτά. 

«Και γιατί να περιοριστώ σε ένα 
μικρό τμήμα μιας αγοράς και να 
χάσω όλο το υπόλοιπο;» θα αναρω-
τηθεί (εύλογα ίσως) κάποιος. Αυτή 
ακριβώς η ιδιαιτερότητα των niche 
αγορών όμως είναι που αποτελεί 
και τον πόλο έλξης τους. Το πρίσμα 
υπό το οποίο βλέπει κάποιος την 
είσοδο του σε μια τέτοια αγορά 
είναι αυτό του «θα γίνω το μεγάλο 
ψάρι σε μια μικρή λίμνη» και όχι το 
ανάποδο που συμβαίνει συνήθως 
στις παραδοσιακές αγορές. Σαφώς 
ενέχει αρκετό ρίσκο η δραστηριο-
ποίηση σε μια τέτοια αγορά καθώς 
τα περιθώρια ελιγμών είναι περιορι-
σμένα, ωστόσο, μέσω προσεχτικού 
σχεδιασμού τα οφέλη μπορούν 
να αποδειχτούν πολλαπλάσια του 
ρίσκου. Ενδεικτικά: μικρότερος αντα-
γωνισμός, υψηλότερα περιθώρια 
κέρδους, μεγαλύτερη σταθερότητα 
αγοράς, ευκολότερη προσήλωση 
και ανάπτυξη ικανοτήτων καθώς και 
ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους 
καταναλωτές είναι τα πιο βασικά 
πλεονεκτήματα που προσφέρει μια 
niche αγορά.

Ενδιαφέρον τελικά δε νομίζετε; 
Ο δρόμος όμως μέχρι την επιτυχία 

δεν είναι εύκολος και τα βήματα 
που θα πρέπει να κάνει κάποιος 
προσεχτικά και πολύ καλά μελε-
τημένα. Τι να προσέξει κάποιος 
λοιπόν που προτιμάει το μονοπάτι 
από τη λεωφόρο; Ας δούμε μερικά 
βασικά σημεία:
1. Αυστηρός καθορισμός  
και γνώση αγοράς στόχου.

Πρέπει να συγκεκριμενοποιήσετε 
την αγορά στόχο και να ξέρετε τον 
πελάτη σας απ’ έξω και ανακατωτά. 
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε 
όσα περισσότερα μπορείτε για το 
προφίλ του και τις καταναλωτι-
κές του συνήθειες. Για παράδειγ-
μα πελάτης σας δεν είναι απλά ο 
«40άρης εργένης», αλλά ο ανύ-
παντρος 40άρης με εισόδημα άνω 
των 45.000 ευρώ με οικολογικές 
ανησυχίες που αλλάζει αυτοκίνητο 
κατά μέσο όρο κάθε 6,3 χρόνια και 
πραγματοποιεί τουλάχιστον 1 ταξίδι 
στο εξωτερικό το χρόνο.
2. Εστίαση στο προϊόν.

Όπως προείπαμε, προσφέρετε 
ένα εξειδικευμένο προϊόν σε μια 
αυστηρά συγκεκριμένη ομάδα. Δεν 
μπορείτε να είστε τα πάντα για όλους. 
Πρέπει να προσφέρετε λύσεις και να 
ικανοποιείτε συγκεκριμένες ανάγκες. 
Επειδή η αγορά σας δεν είναι ο 
κλάδος στον οποίο δραστηριοποι-

είστε πρέπει να προσαρμόσετε το 
προϊόν σας στις ιδιαίτερες ανάγκες 
της και να είναι πρόδηλη η αξία 
που προσφέρετε στον πελάτη. Η 
προσφορά συμβουλευτικών επιχει-
ρήσεων είναι ένας κλάδος αλλά η 
δικιά σας αγορά μπορεί να είναι η 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε μικρές ελληνικές επιχειρήσεις με 
εξαγωγικό χαρακτήρα που απα-
σχολούν μέχρι 15 άτομα. 
3. Προσεχτική επιλογή  
μεθόδων προώθησης.

Μικρότερη αγορά δε σημαί-
νει απλά λιγότερο marketing. Οι 
κλασσικές μέθοδοι προώθησης 
ενδέχεται να μην μπορούν να 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας 
όπως θα θέλατε είτε λόγω κόστους 
είτε λόγω αδυναμίας του μέσου 
να επικοινωνήσει το μήνυμα που 
θέλετε με ικανοποιητικό τρόπο. Το 
ειδικό κοινό σας πιθανότατα θα 
χρειαστεί και αναθεωρημένο τρόπο 
προώθησης για να προσεγγιστεί.
4. Τι κάνει ο ανταγωνισμός;

Πριν ακόμη δείτε πως κινείται ο 
ανταγωνισμός πρέπει να εξετάσετε 
και τα επίπεδα στα οποία βρίσκεται. 
Ίσως να μην είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι δεν έχει ασχοληθεί κανείς με 
αυτήν την αγορά. Πρέπει να αξιολο-
γηθεί λοιπόν η συγκεκριμένη αγορά 

σε περίπτωση που την «ανοίγετε» 
εσείς και αν υφίσταται ήδη να μάθετε 
τα στρατηγικά μυστικά της.
5. Προσεχτική ακρόαση  
και πειραματισμός.

Η παροχή πραγματικών λύσεων 
είναι ο σκοπός μας και όσο καλά 
και αν νομίζουμε ότι ξέρουμε τον 
πελάτη μας για να του τις δώσουμε, 
πάντα θα πρέπει να τείνουμε ευήκοα 
ώτα για να αφουγκραζόμαστε αυτά 
που θα οδηγήσουν σε βελτίωση 
των επιπέδων ικανοποίησής του. 
Επίσης, μπορεί η λύση που προ-
σφέρουμε να είναι μεν εξειδικευ-
μένη ωστόσο αυτό δε σημαίνει 
ότι πρέπει να εφησυχάζουμε και 
να μην επιχειρούμε ποτέ την εξέ-
ταση «ξεκλειδώματος» συγγενών 
επικερδών αγορών με προσοχή 
όμως πάντα στην βιωσιμότητα του 
πλάνου και της διατήρησης του 
προσανατολισμού. 

Οι niche αγορές δεν υπάρχουν, 
αλλά δημιουργούνται. Εξετάστε 
λοιπόν το ενδεχόμενο να γίνετε 
κι εσείς ο μεγάλος παίχτης σε μια 
μικρή αγορά παρά «άλλος ένας» 
σε μια μεγάλη και ίσως δείτε την 
ευκαιρία που μπορεί να σας κάνει 
τον πρωτοπόρο στον τομέα σας.

Δημήτρης Κοντάκης
Co-Founder-Cognitive Space

Social Media-  
Επιχείρηση

Τα social media στην εποχή μας έχουν γίνει 
απαραίτητα όχι μόνο στην καθημερινότητά μας 
για κοινωνικοποίηση και ενασχόληση στον ελεύ-
θερο χρόνο μας αλλά και για εταιρικούς σκοπούς. 
Μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα στην αγορά εργασίας και να γίνουν 
ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαφοροποίηση 
της επιχείρησης. Με τη χρήση αυτών, υπάρχει 
συνεχής παρουσία της επιχείρησης online και 
οι πληροφορίες της διαχέονται ευκολότερα σε 
μεγαλύτερο εύρος της αγοράς.

Τα μειονεκτήματα που μπορούν να προκύ-
ψουν είναι η ασφάλεια του εταιρικού δικτύου 
από εξωτερικούς παράγοντες και ο κίνδυνος 
της διάχυσης σημαντικών και δε απόρρητων 
πληροφοριών. Τα social media μπορούν να 
συμβάλουν στην ενίσχυση της εταιρικής πα-
ρουσίας και αναγνωσιμότητας, να καθορίσουν 
το σωστό target group και να δημιουργηθεί 
ένα μεγάλο δίκτυο επικοινωνίας μέσω αυτών.

Ένα από τα πιο δημοφιλή και γνωστά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook που 
πλέον χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 
από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση 
και ισχυροποίηση του brand.

Στο Facebook μπορεί μια επιχείρηση να δημι-
ουργήσει μια σελίδα και να κατηγοριοποιηθεί 
σύμφωνα με το αντικείμενό της, να συμπεριλάβει 
τα στοιχεία της και λεπτομέρειες για τις υπηρε-
σίες ή τα προϊόντα της, ώστε να γίνει καλύτερη 
στόχευση και ομαδοποίηση του κοινού. Μέσω 
της facebook page μπορούμε να λαμβάνουμε 
ειδοποιήσεις και να παρακολουθούμε την κι-
νητικότητα των μελών της και την επισκεψιμό-
τητάτης. Για επιπλέον διαφήμιση και προβολή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η υπηρεσία του 
Facebook ads που είναι επί πληρωμή.

Στην περίπτωση του e-shop υπάρχουν 3 βή-
ματα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για 
να το προωθήσει:
1. Μέσω SEO
2. Online campaigns
3. Προωθητικές ενέργειες

Το SEO- Search Engine Optimization είναι το 
σύστημα που επιτρέπει την προβολή μέσων της 
χρήσης συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών. Με 
τη χρήση λέξεων κλειδιών που θα υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, σε αναρτήσεις, 
διαφημίσεις και κοινωνικά δίκτυα μπορεί να γίνει 
αναζήτηση αυτών από τους χρήστες του διαδι-
κτύου και να ανέβει η δημοτικότητα του e-shop 
μας. Online καμπάνιες που μπορούμε να δημι-
ουργήσουμε είναι μέσω του Google Adwords, 
Facebook Ads και του Affiliate Marketing. Και 
τέλος οι υπόλοιπες προωθητικές ενέργειες μπορεί 
να είναι το viral marketing και διαγωνισμοί που 
έχουν ως στόχο την αύξηση της φήμης μέσω 
των social media.

Kέλλυ Μπαντή
Υπεύθυνη Διαφήμισης & Χορηγιών Skywalker

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το τριήμερο «Πανόραμα 
Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας 2015» στο Μέγαρο Διεθνές 
Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών το οποίο παρακολούθησαν 3.700 
επισκέπτες (700 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι), κατά κύριο 
νέοι και νέες ηλικίας 18-30 ετών από διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το οποίο διοργάνωσε 
ο καθηγητής της ΑΣΟΕΕ κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος, 170 καταξι-
ωμένοι εισηγητές (νέοι, αλλά και πεπειραμένοι επιχειρηματίες, 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ανώτατα στελέχη πολυεθνικών 
ομίλων, ακαδημαϊκοί με έντονη ερευνητική δράση) μίλησαν για 
τις τάσεις και ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και απασχόληση 
που προσφέρουν 15 κλάδοι της οικονομίας κατά τη διάρκεια 34 
εισηγήσεων, 8 workshop, 8 συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης 
και 20 συζητήσεων χωρίς ατζέντα που πραγματοποιήθηκαν 
παράλληλα σε 8 αίθουσες. 

Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι νέοι και οι νέες για 
τα Business Days, δηλαδή εκπαιδευτικές επισκέψεις σεμιναριακού 
χαρακτήρα σε μεγάλες ελληνικές και ξένες πολυεθνικές εταιρείες 
οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για τρίτη συνεχή χρονιά. 1270 
αιτήσεις ενδιαφέροντος (300 περισσότερες σε σχέση με πέρυσι και 
διπλάσιες σε σχέση με το 2013) για συμμετοχή στα 23 Business 

Days κατατέθηκαν το τριήμερο του Πανοράματος τα οποία θα 
πραγματοποιηθούν τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. 

Τα Business Days αποτελούν ένα θεσμό που αναπτύχθηκε 
στην ΑΣΟΕΕ στα 33 χρόνια της παρουσίας του κ. Λαδόπουλου 
σε αυτή και περιελάμβαναν επισκέψεις σε μεγάλες βιομηχανίες σε 
όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδες φοιτητές έζησαν τη μοναδική 
εμπειρία να δουν στην πράξη όσαν διδάσκονταν στις αίθουσες, 

να αντλήσουν πολύτιμες γνώσεις και να βιώσουν εμπειρίες από 
στελέχη της αγοράς. 

Συνεχίζοντας αυτήν παράδοση και εκτός ΑΣΟΕΕ τα τρία τελευταία 
χρόνια, ο κ. Λαδόπουλος και η ομάδα του διοργανώνει φέτος 
Business Days με τις ακόλουθες εταιρείες/φορείς: Accenture, AXA 
Ασφαλιστική, Costa Navarino, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
EY, Famar, Google, ΙΚΕΑ, Intralot, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
Metlife, Mondelez, Novartis, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Oracle, OTE 
– Cosmote, Pharmathen, Πλαίσιο, ΣΦΕΕ , Upstream, Vivartia, 
Wind και Vodafone. 

Κάθε επίσκεψη θα έχει διάρκεια 4-8 ώρες κατά την οποία ανώ-
τατα στελέχη των εταιρειών (πολύ συχνά και ο ίδιος ο Διευθύνων 
Σύμβουλος) ενημερώνουν αναλυτικά τους συμμετέχοντες για τις 
δραστηριότητες της εταιρείας και του κάθε τμήματος ξεχωριστά 
ενώ αν υπάρχει η δυνατότητα, πραγματοποιείται ξενάγηση στο 
εργοστάσιο, στα γραφεία ή τα κέντρα Logistics της εκάστοτε 
εταιρείας. 

Χρυσοί Χορηγοί του φετινού Πανοράματος ήταν οι εταιρείες 
Chipita, Arcadia Shipmanagement, Costa Navarino, Intralot και 
Crystal Cut ενώ συνολικά 53 εταιρείες και φορείς συμμετείχαν 
και στήριξαν το Πανόραμα. 
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εθελοντισμοσ

Η «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» έχει ως σκοπό τη 
μείωση των παιδικών ατυχημάτων και την άμεση και σωστή 
αντιμετώπιση των παιδικών τραυματισμών.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία περίπου 500.000 παιδιά 

τραυματίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, από τα οποία 700 πεθαίνουν και 3.000 
μένουν ανάπηρα.
Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» εδώ και τέσσερα χρόνια κατα-
βάλει τεράστια προσπάθεια να αλλάξει αυτά τα δεδομένα με τέσσερις καθοριστικούς 
τρόπους οι οποίοι είναι:
1. Η Δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στα Δημόσια Νοσοκο-
μεία, όπου το τραυματισμένο παιδί εισάγεται κατευθείαν και σταθεροποιείται χωρίς 
να χάνεται πολύτιμος χρόνος ψάχνοντας τον αρμόδιο γιατρό ή Τμήμα.
Το Σωματείο έχει καταφέρει να δημιουργήσει και να εξοπλίσει 5 Τμήματα Επει-
γόντων Περιστατικών:
• Στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Παίδων Πεντέλης’’ με τη δωρεά του Ιωάννη Β. Βαρδι-
νογιάννη (έτος: 2011).
• Στο Νοσοκομείο Παίδων ‘’Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού’’ με τη δωρεά του 
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» (έτος: 2012).
• Στο ‘’Ιπποκράτειο’’ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τη δωρεά των εταιρειών 
‘’OTE-COSMOTE’’ (έτος: 2014) .
• Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ‘’ΠΑΓΝΗ’’ με τη δωρεά των 
εταιρειών ‘’Norton Rose Fulbright Greece’’, ‘’Ελληνικά Πετρέλαια’’ και ενός Ανώ-
νυμου Δωρητή (έτος: 2014).
• Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου στην Αλεξανδρούπολη με τη δωρεά 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση (έτος: 2014).
2. Η Εκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. 
με την χρηματοδότηση σεμιναρίων για την άμεση και σωστή αντιμετώπιση του 
τραυματισμένου παιδιού. (973 συμμετοχές μέχρι σήμερα)
3. Η Προσφορά ιατρικών μηχανημάτων και ειδικού εξοπλισμού στα Παιδιατρικά 
Νοσοκομεία.
4. Η Πρόληψη, με ομιλίες σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού σχολείου, 
στους γονείς των και στους εκπαιδευτικούς των. Μέχρι σήμερα τις παρουσιάσεις 
έχουν παρακολουθήσει 34.447 μαθητές και 2.537 εκπαιδευτικοί και γονείς. Έχει 
διαπιστωθεί ότι η σωστή ενημέρωση μπορεί να μειώσει τον αριθμό και την σοβα-
ρότητα των ατυχημάτων έως και 50%.
Το συνολικό ύψος του ως άνω έργου από τον Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα ανέρ-
χεται στο ποσό των € 769.941.
Σήμερα οι άμεσοι στόχοι μας είναι:
• Η δημιουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο ‘’Καραμανδάνειο’’ Γενικό 
Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
• Η ολοκλήρωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ‘’ΠΑΓΝΗ’’ με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
• Η προώθηση του προγράμματος «Υποστήριξη Παιδιών με Νοσήματα του Ανα-
πνευστικού Συστήματος» το οποίο έχει ως σκοπό την δωρεά ιατρικού εξοπλισμού 
στις αντίστοιχες μονάδες των Παιδιατρικών Νοσοκομείων, για την παροχή φροντίδας 
υψηλής ποιότητας στα παιδιά με νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος.
• Η αγορά μηχανημάτων απαραίτητων για την κάλυψη ουσιαστικών και άμεσων 
αναγκών στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
• Η χρηματοδότηση του προγράμματος ‘’Εκπαίδευση Ιατρικού και Νοσηλευτικού 
προσωπικού στην Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος’’ ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να διευρύνουν τις γνώσεις των στην αντιμετώ-
πιση επειγόντων παιδιατρικών περιστατικών.
• Η συνέχιση του προγράμματος ‘’Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων’’ με ομιλίες σε 
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία.
Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας ή να υποστηρίξετε το έργο μας κάνοντας μία 
δωρεά απευθυνθείτε στα τηλ.: 210 6741.933 και 210 6740.118 ή με e-mail στο 
info@pedtrauma.gr

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένας παγκόσμιος χριστιανικός οργανισμός 
που δραστηριοποιείται σε 126 χώρες. Ξεκίνησε το 1865 στο Δυτικό 
Λονδίνο και στην Ελλάδα το 2007. Τον Ιανουάριο του 2011 Ο Στρατός 
της Σωτηρίας στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε σαν Αστική Μη Κερδοσκο-
πική Εταιρία.

Υπάρχουν δύο κέντρα του Στρατού της Σωτηρίας ένα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 
Μοναστηρίου 12 και το δεύτερο στην Αθήνα επί της οδού Κοδριγκτώνος 61 στην 
περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Τα προγράμματα του Στρατού της Σωτηρίας απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες όπως παιδιά ηλικιωμένους αλλά και σε άτομα ή οικογένειες που η ζωή 
τους έχει αρνητικά επηρεαστεί από την παρούσα οικονομική κρίση. Πρόσφατα ένα 
δεύτερος χώρος του Στρατού της Σωτηρίας άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας για να 
βοηθήσει θύματα σωματεμπορείας.
Τα προγράμματα μας υποστηρίζονται από εταιρείες και οργανισμούς που έχουν την 
βάση τους στον Ελληνικό χώρο, καθώς και από ιδιώτες.
Ιστοσελίδα: www.salvationarmy.gr
Αγγελία: 
Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε δυναμικά προς ένα καλύτερο αύριο για συ-
νανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, λειτουργούμε, στο χώρο μας επί της οδού 
Κοδριγκτώνος 61, προγράμματα εύρεσης εργασίας και κοινωνικής φροντίδας. Η 
συμμετοχή οιουδήποτε έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να προσφέρει υποστήριξη 
σε αυτό μας το έργο, είναι σημαντική για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. 
Ε-mail: polis@salvationarmy.gr, τηλ. επικοινωνίας 6975 728790.

Ο σύλλογος «Οικογένεια & Παιδί» είναι ένας νεοσύστατος σύλλο-
γος κοινωνικής στήριξης. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα ατόμων 
με στόχο να δημιουργήσει δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης και να 
αποτελέσει ο ίδιος τον πυρήνα δράσεων κοινωνικής στήριξης.

Το ερέθισμα για τη δημιουργία του συλλόγου ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό 
που συνέβη στην οικογένεια της σημερινής προέδρου. Ο μεγαλύτερος από τους δύο 
γιους της μη μπορώντας να ανταπεξέλθει στις κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις 
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τα προβλήματα της οικογένειας μεγάλωσαν αντί να 
εξαλειφθούν όταν αντιμετώπισαν την πραγματικότητα στον τομέα της περίθαλψης 
και την γραφειοκρατία γύρω από αυτή. 

Με τη βοήθεια συγγενών και φίλων κατάφεραν εν τέλει να βγουν νικητές από την 
προβληματική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ο 
σύλλογός μας. Μετά από αυτό το γεγονός, η οικογένεια του παιδιού αλλά και οι 
φίλοι τους κινητοποιήθηκαν και αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα σύλλογο ο 
οποίος θα παρείχε βοήθεια σε οικογένειες που είχαν κάποιο μέλος του σε νοσοκομείο 
και χρειάζονταν πάσης φύσεως βοήθεια. Όμως και πάλι ήρθαν αντιμέτωποι με τη 
γραφειοκρατία του συστήματος των νοσοκομείων που δεν επέτρεπε την πρόσβαση 
σε στοιχεία απαραίτητα για την παροχή στήριξης. Με τον καιρό και τη δραστηριοποί-
ηση των ιδρυτών και μελών του συλλόγου, ο αρχικός σύλλογος μετατράπηκε σε 
σύλλογο φροντίδας και στήριξης οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε φτώχεια 
και απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Δυστυχώς, η διαρκώς επιδεινούμενη κρίση έκανε το «Οικογένεια και Παιδί» απα-
ραίτητο διότι πλέον εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό οικογενειών.

Το έργο μας….
Σχεδόν όλες οι οικογένειες οι οποίες στηρίζουμε αποτελούνται από άνεργους γονείς 
και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
τονίσουμε ότι στηρίζουμε και εξυπηρετούμε τους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς 
ανεξάρτητα από την εθνικότητα και την θρησκεία τους.

Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας εξυπηρετούμε σχεδόν 300 οικογένειες, 
στηρίζοντας αυτές με:
• Είδη ένδυσης/υπόδησης
• Είδη διατροφής
• Είδη προσωπικής υγιεινής
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες μας πολύ συχνά παρέχεται, όπου κρίνεται απα-
ραίτητο, και ψυχολογική υποστήριξη από εθελοντές ψυχολόγους.

Αγγελίες
Ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος «Οικογένεια και Παιδί» υποστηρίζει καθημερινά 
οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αναζητά άτομα να παρέχουν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, έχει την ανάγκη στήριξης από:
Εθελοντές παθολόγους, οι οποίοι θα παρακολουθούν και θα πραγματοποιούν 
βασικές εξετάσεις σε περιστατικά μελών, στον ειδικά για αυτό το σκοπό διαμορφω-
μένο χώρο του συλλόγου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 502900 ή μέσω 
e-mail: info@oikogeneiakaipaidi.gr

Ο Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος «Οικογένεια και Παιδί» υποστηρίζει καθημερινά 
οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αναζητά άτομα να παρέχουν 
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, έχει την ανάγκη στήριξης από:
Εθελοντές κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα προσφέρουν ψυχολογική υποστή-
ριξη σε μέλη του συλλόγου με σκοπό την επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 502900 ή μέσω 
e-mail: info@oikogeneiakaipaidi.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Η ΑΜΥΜΩΝΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» είναι μη κερδο-
σκοπικό Σωματείο φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 με έδρα την Καλαμαριά.

Οι σκοποί του Συλλόγου μας είναι:

• Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με προβλήματα όρασης και 
πρόσθετες αναπηρίες
• Η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους
• Η όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους
• Η προάσπιση και η θεσμική κατοχύρωση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους
• Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την πρόληψη και την ιατρική αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων
• Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για την πολυσύνθετη αυτή αναπηρία

Aν θέλεις και εσύ να βοηθήσεις την ομάδα μας και να γίνεις εθελοντής επικοινώνησε 
μαζί μας:
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες 
Αναπηρίες
«Η ΑΜΥΜΩΝΗ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Τηλέφωνα: 2310 460777, 2310 450440 (κ. Αλεξοπούλου Σωτηρία), 23109 05781  
(κ. Καζαντζίδης Νίκος).
Fax: 2310 460797
E-mail: info@amymoni-thes.gr
Ροδοπόλεως 5 (τέλος της οδού Πόντου), 55132, Καλαμαριά
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
Η εταιρία NEODENT A.E στα πλαίσια της διαρκούς 
ανάπτυξης, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για την κά-
λυψη της θέσης:

Γραμματεία Αποθήκης

Περιγραφή θέσης: 
•Εσωτερική θέση (γραφείου) στην περιοχή  
του ΒΙ.ΠΑ Ιωνίας (ΔΙΑΒΑΤΑ Θεσσαλονίκης) 
•Πλήρης απασχόληση, ωράριο εργοστασίου 7.00 
πμ έως 15.00 μμ
Βασικά καθήκοντα: 
•Συντονισμός διαδικασιών σε 3 τμήματα: πωλήσεων 
- αποθήκης-λογιστηρίου 
•Παροχή γραμματειακής/τηλεφωνικής υποστήριξης 
στο τμήμα πωλήσεων και το Λογιστήριο 
•Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού -  
εξωτερικού 
•Παραλαβή, καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος  
προϊόντων 
•Παρακολούθηση και υποστήριξη πελατολογίου 
•Οργάνωση ραφιών, παρακολούθηση αποθέματος 
•Διαχείριση και επίλυση παραπόνων πελατών 
•Παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελιών  
ως και τον τελικό παραλήπτη
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτός και προφορικός λόγος). Επιθυμητή  
η γνώση κάποιας 2ης γλώσσας. 
•Πολύ καλές ικανότητες σε θέματα οργάνωσης  
και συντονισμού 
•Ευγένεια και διάθεση εξυπηρέτησης πελατών 
•Ομαδικότητα
Γιατί να υποβάλετε υποψηφιότητα στην εταιρία μας: H 
NEODENT A.E προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες σε 
άτομα που το φιλοδοξούν, να διαγράψουν μια σημαντική 
επαγγελματική καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων. 
Είμαστε μια δυναμική, συνεχώς αναπτυσσόμενη, εξω-
στρεφής εταιρία οδοντιατρικών και ιατρικών ειδών και 
προσβλέπουμε στην δημιουργία μακροχρόνιων, αμοιβαία 
επωφελών εργασιακών σχέσεων. Η προϋπηρεσία δεν 
είναι απαραίτητη, καθώς έχουμε την πλήρη διάθεση 
να σας εντάξουμε σταδιακά στην ομάδα μας, η οποία 
διαπνέεται από πνεύμα αλληλοσεβασμού, ομαδικότητας 
και απόλυτης αξιοκρατίας.
Υποβολή μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: hr@neodent.eu

 
Γραμματέας Λογιστικής Εταιρίας

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

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων REMACO A.E, 
αναζητά έμπειρους:

Συμβούλους (Senior Consultants) 
και Συμβούλους (Consultants) - Μαρούσι

Για εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού της.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής κατά προτίμηση  
οικονομικών ή θετικών επιστημών (μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη). 
•Άριστη ικανότητα στον προφορικό και στο γραπτό 
λόγο. 
•Άριστη γνώση της χρήσης εφαρμογών Microsoft 
Office (word, excel, power point κ.λ.π). 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν 
ευελιξία γρήγορης προσαρμογής σε διαφορετικά 
αντικείμενα, διάθεση συνεχούς μάθησης,  
ικανότητες οργάνωσης και επικοινωνίας  
και ομαδικό πνεύμα.

Απαραίτητη προϋπηρεσία: Για τη θέση του έμπειρου 

συμβούλου απαιτείται επαγγελματική εμπειρία τουλά-
χιστον 6 ετών, σε θέματα: επιχειρηματικής στρατηγικής 
& χρηματοοικονομικής, αναδιοργάνωσης επιχειρη-
σιακών διαδικασιών, σχεδιασμού, αξιολόγησης και 
παρακολούθησης υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Για τη θέση του συμβούλου απαιτείται επαγγελματική 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, σε θέματα: επιχειρηματικής 
στρατηγικής & χρηματοοικονομικής, αναδιοργάνωσης 
επιχειρησιακών διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης και 
παρακολούθησης υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Η REMACO Α.Ε. προσφέρει ένα άριστο εργασιακό 
περιβάλλον με σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως τις 30/04/2015 
στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας. REMACO ΑΕ, 
Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, 151 
25 Μαρούσι. Τηλ: 210 6725966, fax: 210 6725972, 
e-mail: remaco@remaco.gr

ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Λογιστική εταιρεία οικονομικών συμβούλων εν-
διαφέρεται να προσλάβει:

Λογίστριες - Αθήνα

Για τα τμήματα λογιστών - συμβούλων επιχειρήσεων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμο 
•Άριστη γνώση λογιστικής - λογιστικού σχεδίου, 
φορολογικού - εργατικού - εμπορικού δικαίου 
•Ελάχιστη εμπειρία 4 έτη 
•Επιθυμητό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας  
προσόντα: Proficiency ικανότητα εργασίας υπό πίεση,  
ικανή να διατηρήσει μια επαγγελματική  
συμπεριφορά. 
•Υψηλό επίπεδο της διακριτικής ευχέρειας  
των εμπιστευτικών πληροφοριών. 
•Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες  
και την ικανότητα να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
στο πλαίσιο μιας ομάδας. 
•Προϋπηρεσία σε άλλη λογιστική εταιρεία  
θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Απαραίτητο μεταφορικό μέσο
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούμε να αποστείλουν 
παραθέτοντας τον κωδικό αναφοράς (ST-LO-05). 
Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχε-
μύθεια.  Βιογραφικό σημείωμα στη δ/νση e-mail: 
tcoliotom@efm.gr

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

Λογιστής - Κοστολόγος 
(ACCOST 03/15)

Περιγραφή θέσης: 
•Συμμετοχή στην κοστολόγηση των εμπορευματικών 
αποθεμάτων  
•Έλεγχος και συμφωνία ισοζυγίου και εμπορικού 
συστήματος 
•Έλεγχος αποκλίσεων και παρακολούθηση  
της εξέλιξης του μικτού κέρδους, σε συνεργασία  
και με τη διεύθυνση αγορών 
•Μέριμνα για την ορθή τήρηση της νομοθεσίας, 
όσον αφορά στην κοστολόγηση και στο βιβλίο 
αποθήκης 
•Δημιουργία περιοδικών αναφορών  
(τουλάχιστον μηνιαία) αλλά και διενέργεια  
χρήσιμων για τη διοίκηση αναλύσεων σχετικά  
με τα εμπορευματικά αποθέματα 
•Εφαρμογή των IFRS
Προφίλ υποψηφίου: 
•Περίπου 5 (πέντε) έτη προϋπηρεσίας  
σε λογιστήριο και ιδιαίτερα σε τμήμα κοστολόγησης 
ή σε ελεγκτική εταιρεία (στο ελεγκτικό τμήμα,  
ή στο φορολογικό / bookkeeping) 
•Πτυχίο σε λογιστική & χρηματοοικονομική  
ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Μεταπτυχιακό σε λογιστική & χρηματοοικονομική 
ή διοίκηση επιχειρήσεων (επιθυμητό) 
ACCA ή ΙΕΣΟΕΛ (επιθυμητό, ολοκληρωμένο  
τουλάχιστον στο ήμισυ του προγράμματος) 
•Πολύ καλή γνώση IFRS / IAS 
•Πολύ καλές φορολογικές γνώσεις  
(φορολογία νομικών προσώπων και ΦΠΑ) 
•Καλή γνώση retail business και ιδιαίτερα food 
retail 
•Άριστη χρήση SAP (FI, CO, MM) 
•Άριστη γνώση Excel, Power Point, Word 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση διαδικασιών λογιστηρίου ομίλου 

•Γνώση ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Ευελιξία 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής 
διαχείρισης χρόνου

Αποδοχές: Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
BIC is one of the most recognized brand names in the 
world, specializing in manufacturing, distribution and 
selling of consumable products in more than 80 countries 
all over the world. Our product philosophy has always 
been focused on simplicity, functionality, quality and 
the best price/quality tradeoff. The company provides 
an excellent working environment, based on team spirit 
and professional development. We are currently looking 
for an enthusiastic and self motivated individual to join 
our Finance Department for the position of:

Cost Analyst - Anixi 
(ref. code CA0315)

The role: 
•Monitor the system of implementation  
and revision of the technical specifications 
•Actively participate in monthly P&L preparation 
•Participate in preparation of all relative to P&L 
reports and analysis: 
•Raw material variance analysis 
•Labor variance analysis 
•Expenses report 
•Responsible for the annual budget revision  
of standard costs in ERP

The candidate: 
•Postgraduate degree in finance or accounting 
•3 to 5 years of experience in relevant position, 
preferably in industrial field 
•Excellent command of English language  
(both written and verbal) 
•Proven experience in calculation of product 
standard cost 
•Advanced PC literacy (especially MS Excel  
& MS Access) 
•Experience with ERP systems (i.e. JD Edwards) 
would be considered an asset 
•Problem solver with great analytical / numerical 
skills 
•Sufficient soft skills like teamwork, 
communication, time management, results 
orientation 
•Military obligations fulfilled (for male applicants)

Please send your resume quoting reference code 
CA0315 at the following e-mail: recruitment.bicviolex@
bicworld.com or at BIC Violex, Ag. Athanasiou 58, 
145 69 Anixi, Attica. All applications will be treated 
in strict confidence. Only successful candidates 
will be contacted.

 

Η εταιρεία PS Hotelia Consulting Services, μία ανερ-
χόμενη εταιρεία παροχής λογιστικών και οικονομικών 
υπηρεσιών αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Οικονομολόγο - Λογιστή Α’ Τάξης - Αθήνα 
με Εξειδίκευση στη Μισθοδοσία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης/ανώτατης σχολής σε κλάδο 
οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση 
•Γνώσεις λογιστικής και φορολογίας εισοδήματος 
για βιβλία Β & Γ κατηγορίας 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Ηλικίας έως 35 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των εφαρμογών της Epsilon Net

H εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: yiannis@pshotelia.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 7909005, 09:00 
- 17:00. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπι-
σθούν  με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία LINK Technologies A.E. με κύριο αντικείμενο 
την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στο χώρο της 
τηλεματικής και συγκοινωνιών, αναζητά:

Πτυχιούχους Μηχανικούς 
Πληροφορικής - Θεσσαλονίκη

Με γνώσεις στα παρακάτω: 
•Πληροφορική 
•Ερευνητικά προγράμματα 
•Πωλήσεις 
•Επιθυμητή η γνώση συγκοινωνιολογίας.

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο  
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι (ες) θα πρέπει να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@link-tech.gr. Οι 
υποψήφιοι (ες) που θα επιλεγούν, μετά από αξι-
ολόγηση των βιογραφικών τους, θα κληθούν σε 
προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

 
Zelitron AE - Εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊ-
όντων τηλεματικής μέλος του ομίλου Vodafone, ζητά 
να καλύψει άμεσα την παρακάτω θέση:

Software Engineer - Μεταμόρφωση 
κωδικός θέσης SW013

Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στο διευθυντή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης 
και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προϊόντων 
και υπηρεσιών τηλεματικής.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ/TEI μηχανικού πληροφορικής  
ή παρεμφερές. 
•Άριστη γνώση OOP (.ΝΕΤ). 
•Άριστη γνώση web development με MVC. 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων. 
•Εργασιακή εμπειρία δύο ετών σε συναφές  
αντικείμενο. 
•Άριστη χρήση, γραπτά και προφορικά,  
της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες. 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση των τεχνολογιών TCP-UDP, τηλεματικής, 
τηλεπικοινωνιακών και δικτύων. 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική. 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών 
και τηλεματικής. 
•Ικανότητα διαχείρισης έργων.

Η εταιρία παρέχει: 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες  
προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν 
να στείλουν βιογραφικό σημείωμα δηλώνοντας τον 
κωδικό της θέσης SW013. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: info@zelitron.com

 
Senior Network Security Engineer 

Athens - (Reference Code: KNET01)

Established in 1998, ADACOM is a leading IT security 
integrator and enterprise software vendor and provides 
solutions to large financial Institutions, Telecom 
companies, utilities & governmental organizations 
and multinationals companies in EMEA. Within the 
context of our international expansion, we are in the 
process of recruiting an authentication consultant.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process from 
the following link: http://goo.gl/ECNxZC and fill 
the online application form from this link: http://
goo.gl/RPQQBf

Job description:
Main duties & responsibilities: The senior network 
security engineer will be responsible to perform solution 
architecture and deployment for network security 
solutions deliveries, assigned to him/her by the network 
security solutions manager. Every solution designed 
and/or implemented will be completed on time, on 
budget and will exceed customer expectations. The 
senior network security engineer will be involved with 
the planning, design, implementation, fine tuning and 
support of next generation Firewall Solutions, Web 

Αγγελίες εργασίας
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Application Firewalls, application delivery controllers, 
advanced persistent Thread Solutions and natively 
networking solutions regarding Adacom Network 
Security Services portfolio.

The main aspects of this position include: 
•Maintain and update the knowledge base  
of ADACOM for technologies and services, 
•Participate in the presales activities, compose 
RFI/RFP/RFQ responses and present solutions  
to prestigious multinational customers  
and partners, 
•Execute delivery work that meets or exceeds 
world class standards and demanding 
expectations based on strong understanding  
of client’s business and needs, 
•Identify additional opportunities within client 
organizations, and support creation  
of customer-facing proposals, statement or work, 
and presentations by providing technical review 
and demonstrate value, 
•Follow up, escalate and participate in solving 
technical problems, where needed, 
•Reviewing new security solutions in order  
to enhance ADACOM’s product portfolio 
•Possess and maintain a solid knowledge  
of the basics behind the internet infrastructure 
and its operations (DNS, security, IP routing,  
HTTP, VPN, email routing, applications etc.) 
•Configure and setup access control policies  
on Firewalls, VPN Concentrators and other 
security appliances (Checkpoint, Fortinet) 
•Design, setup and secure complex routing  
and switching environments 
•Possess and maintain a thorough understanding 
of local area networking and wide area networking 
•Assist in the design of DMZ environments, 
including IP address schemes, network traffic 
flows and application publishing, related  
to network and transport layers. 
•Manage assigned projects and program 
components to deliver services in accordance  
with established objectives. 
•Respond to inquiries from line managers,  
to provide technical assistance and support  
to Adacom deployment projects 
•Supervising the administration of network 
systems and network related tasks, to ensure 
availability of services to Adacom Infrastructure. 
•Supporting Adacom network infrastructure 
(productive site and disaster recovery site network 
components) 
•Provide on-call and/or stand-by services, 
•Any other duties as assigned by management

Vacancy details: 
•Job Title: Senior network security engineer 
•Department: Network solutions, security services 
division 
•Location: Adacom HQs, Athens, Greece. 
Travelling in EMEA may be required.

Candidate profile: 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT or related discipline, 
•Postgraduate degree in ICT or InfoSec  
will be considered as a plus, 
•3-5 years of real-world working experience  
in the ICT field (preferably in Information  
Security)

Current valid certifications: 
•Cisco CCNA 
•Checkpoint CCSA 
•Checkpoint CCSE 
•Fortinet NSE4 or NSE8 
•Knowledge of networking technologies, including 
routing and switching, 
•Other information security certifications  
will be considered a strong plus, especially  
in application delivery controllers - web 
application Firewalls  
(Fortinet Fortiweb - Citrix Netscaler, F5 Big IP), 
•Proven track record of complex and large scale 
installations is highly desirable, 
•Excellent command of MS Office, including Visio 
and Project, 
•Advanced command of English  
(additional language will be considered as a plus), 
•Completed military obligations  
(where applicable). 
•Holder of a clean and valid driving license  
(EU: Category B)

Desired skills: 
•Excellent communication and presentation skills, 
•Excellent technical, analytical, reporting  
and interpersonal skills, 
•Strong organizational skills and ability  
to multi-task, 
•Quality soft skills in oral and written 
communications, with an excellent command  

of the Greek and the English language, 
•Experience in working within highly regulated 
environments, 
•Ability to perform well under pressure, 
•Act as a team player and/or work independently

OWB ETL Developer   
Athens, Greece - Ref: OWB

The position: 
•Translate business information needs into 
technical requirements 
•Data process flow design & development (ETL) 
•Defining and implementing data capture 
processes from various sources and formats. 
•Support development of the logical data model 
•Physical data model design, development  
& implementation 
•Provision of clear & concise technical 
documentation

The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•At least 5 years of proven experience and solid 
knowledge in the area of ETL development; 
•Proven experience with Oracle Warehouse 
Builder (OWB) 
•Great knowledge of SCRUM s/w development 
methodology; 
•Excellent communicational and organizational 
skills as well as sound judgement and the 
ability to discern key issues and deal with them 
effectively; 
•Excellent command of English both written  
and spoken; 
•Flexibility for travel and able to work in an 
international and multi-cultural environment; 
•The majority of the core systems in the 
project are implemented using Oracle products 
(databases & ETL), therefore practical and proven 
experience in the design of Oracle solutions is 
necessary. 
•Practical experience of gathering information 
requirements and business process analysis 
•Hands on experience of designing, developing 
& implementing ETL processes using industry-
standard ETL tools 
•Building/tuning procedures with PL/SQL 
•Practical knowledge and experience of data 
analysis and data profiling. 
•Practical experience of data modelling  
(logical and physical) 
•Experience of implementing solutions  
in Enterprise level data Warehousing projects
The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to 
work abroad, outstanding career development within a 
prominent and dynamic multinational organization, as 
well as the conditions to express and develop both your 
expertise and your business development capabilities, 
in a multi-disciplinary and rewarding work environment.

Please send your CV in English  careers@trasys.
gr All inquiries and applications will be handled 
in strict confidence and will be acknowledged 
promptly, website: www.trasys.be

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

Προγραμματιστή Εφαρμογών Η/Υ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση ανάπτυξης database εφαρμογών 
με τη χρήση Microsoft .NET Framework, C#  
και Microsoft SQL Server 
•Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Η εταιρία προσφέρει:  
•Άριστο πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης μέσω του link:  http://goo.
gl/XYCjaF. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 981700. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύ-
θεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά σημειώματα 
που δε θα αναφέρουν το σχετικό κωδικό θέσης δε θα 
λαμβάνονται υπόψη.

 
Το Skiathos Palace, δυναμικότητας 258 δωματίων, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή ξενοδοχεία 
των Σποράδων και βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. 
από τη χώρα της Σκιάθου. Η ξενοδοχειακή μονάδα, 

αμφιθεατρικά κτισμένη, με υπέροχους κήπους και θέα 
τη μαγευτική παραλία των Κουκουναριών, που έχει 
χαρακτηριστεί ως μία από τις ωραιότερες της Ευρώ-
πης, συνδυάζει το κοσμοπολίτικο περιβάλλον με τη 
διακριτική διακόσμηση. Το ξενοδοχείο επιθυμεί να 
προσλάβει για την καλοκαιρινή περίοδο 2015:

IT Manager

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. με ειδίκευση  
στην πληροφορική 
•Απαραίτητη γνώση CCNA με αντίστοιχο πτυχίο 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

Προσφέρονται: 
•Διαμονή-διατροφή-ασφάλιση

Aποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φω-
τογραφία αναγράφοντας τη θέση που επιθυμείτε στο 
e-mail: info@skiathos-palace.gr.   Σε όλα τα βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. The Skiathos 
Palace Hotel Κουκουναριές, 370 02 Σκιάθος τηλ.: 
24270 49700 -fax: 24270 49666 γραφείο Αθήνας: 
Σκουφά 33, 106 73 Αθήνα, τηλ.: 210 3242152 -fax: 
210 3233667, website: www.skiathos-palace.gr

JAVA Developers (1509)

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται 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 
εταιρίας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

H ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία ηλεκτρολόγους μηχανι-
κούς / μηχανικούς λογισμικού, κατόχους μεταπτυχι-
ακού διπλώματος στην πληροφορική. Οι θέσεις είναι 
διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java 
•Άριστη γνώση του Eclipse RCP framework 
•Εμπειρία σε Model Driven Development, σχεδίαση 
βάσεων δεδομένων και SQL 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία σε αντικειμενοστρεφείς μεθοδολογίες 
ανάπτυξης (OOA, OOD, OOP) 
•Γνώση διαδικασιών ανάπτυξης (π.χ. Scrum) 
•Γνώση των frameworks Eclipse RAP, Hibernate, 
Spring 
•Ευχέρεια στη σχεδίαση εργονομικών διεπαφών 
χρήστη 
•Εμπειρία με εργαλεία διαχείρισης πηγαίου κώδικα 
(Mercurial, SVN, GIT)

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννι-
να. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Η DATA CONSULTING, εταιρεία πληροφορικής με 
έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται από το 2007 στην 
παροχή και ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού και 
αναζητεί:

.Net Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 1-2 έτη σε C# 
•Γνώση MS SQL Server 
•Εμπειρία σε ASP.NET (webforms, AJAX) 
•MVC 
•Javascript 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή TEI 
•Άριστη γνώση Aγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε WCF, DevExpress 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη mobile εφαρμογών 
(Android / iOS)

Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@dataconsulting.
gr. Κωδικός θέσης: SE315. 

Software Developers (Θεσσαλονίκη)

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αναζητά software 
developers στη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι θα 
ασχοληθούν με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση 
και ποιοτικό έλεγχο JAVA & C# .NET εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA 
•Άριστη γνώση C# .NET 
•Άριστη γνώση JAVASCRIPT 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση CSS, CSS3, HTML  
•Καλή γνώση object oriented analysis & design 
patterns

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία Spring MVC & JSON. 
•Eμπειρία σε AngularJS  
•Eμπειρία σε Oracle 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  
και συνεργασίας

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης  
παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@sigmasoft.
gr με κωδικό: DevThess2015 για τη Θεσσαλονίκη.

 
MATLAB Developers (1506)

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται 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 
εταιρίας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών. 

Η ΝΙΚΙ ζητά ηλεκτρολόγους μηχανικούς / μηχανικούς 
λογισμικού, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ή 
διδακτορικού με εμπειρία στην προσομοίωση συστη-
μάτων. Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και 
σε πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Πολύ καλή γνώση της γλώσσας μοντελοποίησης 
Dymola 
•Πολύ καλή γνώση των γλωσσών  
προγραμματισμού Matlab/Simulink 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:  
•Εμπειρία στη προσομοίωση συστημάτων  
για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία 
•Εμπειρία σε συστήματα πλοήγησης

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννι-
να. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

Trainee IT Sap 
Specialist - Piraeus

An international manufacturing company is currently 
recruiting the role of trainee IT SAP Specialist to 
advise on, install and implement SAP software. Ιn 
this role you will have the opportunity to develop 
or further develop Sap consultancy skills and the 
benefit to travel and trained by our group IT experts. 
The company is part of an international Group that 
implements SOX controls. This is a key role for our 
company as you will represent us to Group.

Summary of the role: 
•Gather and analyse business requirements. 
•Co-ordinate the documentation of business  
and system proposals. 
•Design, development, implementation  
and support of software changes and project work 
packages. 
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•Prepare and execute test scripts and test cases. 
•Perform unit testing and quality assurance. 
•Provide support & solutions to users. 
•Work with colleagues and partners on 
professional services engagement to configure 
and implement policies including integration  
with SAP. 
•Assist in managing project timetable. 
•Travel to group European offices. 
•Reports to group IT director and finance director.

Requirements: 
•Bachelor’s degree in IT, specialising  
on information systems 
•Fluency in English; other languages  
would be beneficial, particularly German 
•1-2 years experience in a relevant field 
•An ability to explain technical information  
to non-technical people 
•Good negotiating skills 
•A good business understanding 
•Team-working and team management experience 
•Good project management skills 
•Good organisation and problem-solving skills 
•A methodical and analytical approach 
•Flexible to travel

What we offer: 
•Competitive base salary 
•Private medical plan 
•Opportunity to gain exposure to a large world/
leading organisation 
•Extensive training 
•Personal and professional development  
as the company invests heavily on its workforce

Send your CV at the following e-mail: cv2@skywalker.
gr, ref: Trainee IT Sap Specialist. 

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

Web Developer  
(Κωδ. WEB 0414) - Χαλάνδρι

Ρόλος/ αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα 
γίνει μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που 
έχει στόχο την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
τεχνολογίας μέσω του www.e-gate.gr. Συμμετέχει στον 
εμπορικό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των ενερ-
γειών marketing και επικοινωνίας (banners, landing 
pages, online campaigns, SEO, graphics for internal 
/ external use).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 
και Open Source CMS 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML5 / CSS3 / 
JavaScript / Jquery 
•Καλές γνώσεις My-SQL / Apache / PHP 
•Καλές γνώσεις σε XML και JSON 
•Καλές γνώσεις CS-Cart 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Εμπειρία σε προγράμματα visual design  
όπως Photoshop, Illustrator κτλ 
•Facebook Applications

Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων 
(Dreamweaver, Photoshop, Flash κλπ.) 
•Εμπειρία σε PHP Frameworks 
•Εμπειρία σε αναλυτικό debugging, performance 
testing και optimizations στα παραπάνω αντικείμενα. 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύ-
νολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που 
ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» 
της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας στο 
e-mail: hr@e-gate.gr

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Γραφίστας 

Πρακτική Άσκηση (1511)

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται 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 

εταιρίας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.
Η ΝΙΚΙ αναζητά τελειόφοιτο γραφίστα για πρακτική 
άσκηση για τη δημιουργία και επεξεργασία έντυπου 
υλικού της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Φοιτητής ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
με κατεύθυνση τη γραφιστική 
•Καλή γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας  
εικόνας (όπως Photoshop, Illustrator) 
•Γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνο-
δευτικής επιστολής στα Αγγλικά στη διεύθυνση: 
career@nikitec.gr, NIKI ΜΕΠΕ Digital Engineering, 
Κα. Βιβή Ζάψα, διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, 
Εθνικής Αντίστασης 205, 45500 Κατσικάς- Ιωάννι-
να. Τηλ.: +30 26510 85240. Fax: +30 26510 85249, 
website: www.nikitec.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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

Πελάτης: Μεγάλη πρωτοπόρος εταιρία στο χώρο του 
τουρισμού ζητεί:

 Εκπροσώπους Τηλεφωνικής 
Προώθησης σε Επαγγελματίες

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση & χρήση Η/Υ  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
•Διαχείριση εξερχόμενων κλήσεων
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται: 
•Μισθός & bonus 
•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 Παπαν-
δρέου 76-78, Ζωγράφου 15772. Τηλ. επικοινωνίας: 
210 7472010 Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

 
Περιγραφή της εταιρίας: H ELPEDISON (www.
elpedison.gr) μια από τις σημαντικότερες εταιρείες 
παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, 
ιδρύθηκε το 2009, λειτουργεί στην Ελληνική αγορά 
ενέργειας με δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και 
προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα στα Ελληνικά νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το κόστος του 
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Η Befon ΕΠΕ, ο 
μεγαλύτερος εμπορικός συνεργάτης της Elpedison, 
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της:

Outbound Sales Representatives  
6ωρης Απασχόλησης - Αθήνα

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων θα ανήκουν 
στη διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους 
περιλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώ-
ληση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας της Elpedison.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση 
για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της ενέργειας θα εκτιμηθεί
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές  
προμήθειες επί των πωλήσεων. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
fkouletou@befon.gr

Telecommunications Sales 
Representative- Αθήνα

Μια νέα συναρπαστική ευκαιρία στον τομέα των 
πωλήσεων! Εντάξου στο ανθρώπινο δυναμικό της 
εταιρείας μας.

Η εταιρεία Mediatel A.E. αναζητά εξαιρετικά δυνα-
μικούς, δραστήριους και φιλόδοξους συνεργάτες 
με ευχέρεια στην επικοινωνία για να ενταχθούν στο 
δυναμικό της, στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία, internet 
και τηλεόραση).

Αρμοδιότητες: Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα ενταχθούν 
στη διεύθυνση πωλήσεων και θα έχουν ως αντικείμε-
νο την τηλεφωνική ενημέρωση υποψήφιων πελατών 
με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών, κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας για λογαριασμό ενός από τους 
μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυνατό ομαδικό πνεύμα & θετική διάθεση 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες & πελατοκεντρική 
αντίληψη 
•Προσανατολισμός στους στόχους  
και στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα,  
με αυτοπεποίθηση & ακεραιότητα 
•Άνεση στη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  
(πρωινή - απογευματινή)

Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις- τηλεφωνικό κέντρο θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών / 
internet

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Βασικό μηνιαίο μισθό, με όλες τις νόμιμες  
προσαυξήσεις & ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ,  
ανεξαρτήτως πωλήσεων & χωρίς καθυστερήσεις 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής  
& μισθολογικής εξέλιξης 
•Δυναμικό, μοντέρνο και ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση από ικανά 
στελέχη 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας (4ωρο-5ωρο-6ωρο 
πρωινό ή απογευματινό) 
•Παροχή ιατρικών υπηρεσιών (in-house doctor) 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό Πανόρμου)

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

PROMOTION-
MERCHANDISERS

Η εταιρία Apopsis, που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της προώθησης πωλήσεων (promotion), ζητά:

Προωθήτριες

Εμφανίσιμες - νέες και νέους για part - time 
εργασία σε προγράμματα δειγματοδιανομών, 
events και βραδινά.

Προσόντα: 
•Ευχάριστη και χαμογελαστή παρουσία 
•Διάθεση και όρεξη για δουλειά 
•Επαγγελματισμός και επικοινωνιακές  
δεξιότητες 
•Ενδεχόμενη εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα  
θα συνεκτιμηθεί 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα  
ασφάλισης

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν 
στο 210 9249506 αναφέροντας τον κωδικό ΑΒ15.

 

Προωθήτριες (MAR 0311) - Αθήνα

Περιγραφή: Γνωστό οινοποιείο, αναζητά προωθήτριες 
για γευστικές δοκιμές σε super market, για οκτάω-
ρη εργασία αποκλειστικά την ημέρα του Σαββάτου 
(30-40 Σάββατα ετησίως). Αν επιθυμείτε ένα κύριο 
ή συμπληρωματικό εισόδημα (μισθός, ένσημα, έξοδα 
μετακίνησης), μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας 
με πρόσφατη φωτογραφία.

Καθήκοντα θέσης: Οι κατάλληλες υποψήφιες θα 
αναλάβουν, μετά από εκπαίδευση, την διαδικασία 
των γευστικών δοκιμών σε πελάτες επιλεγμένων 

καταστημάτων super market, με σκοπό την πρόταση 
αγοράς των προϊόντων της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές  
ικανότητες 
•συνέπεια και σοβαρότητα 
•δυνατότητα εργασίας σε συνδυασμό με κύρια  
πενθήμερη εργασία 
•κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου (κάλυψη εξόδων  
μετακίνησης)

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

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλητής-τρια / Ταμίας 

(ημιαπασχόληση) στη Ν. Μάκρη

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

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

Το προφίλ σας 
•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, επιπρόσθετες παροχές 
και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο  
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 λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω του 
link: http://goo.gl/ixgpPt

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

Διευθυντές Καταστημάτων   
(κωδ.DIRΛΑΡΜΕ) 

για τους Νομούς Λαρίσης 
Μεσσηνίας - Κορινθίας

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση στο λιανεμπόριο 
•Απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ανώτερης/τατης  
σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και προσανατολισμό 
στη φιλοσοφία της εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hrsuper_
greece@marinopoulos.com ή στο fax 210 9893457 
/ 210 9836604, αναφέροντας στο βιογραφικό τους 
τον κωδικό DIRΛΑΡΜΕ.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το Μητροπολιτικό κολέγιο, μέλος του εκπαιδευτικού 
ομίλου Ακμή, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης 
του ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Διευθυντές Πωλήσεων  
(Αθήνα -Θεσσαλονίκη)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Καθορισμός και επίτευξη στόχων εγγραφών 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση & αξιολόγηση  

συνέχεια στη σελ. 14





Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 16

του τμήματος εγγραφών 
•Καθοδήγηση, εποπτεία και συμμετοχή  
στην επίλυση απαιτητικών θεμάτων 
•Παρακολούθηση των εξελίξεων στον ανταγωνισμό 
& εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/κολέγιο/ ΤΕΙ) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών  
στην εκπαίδευση 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - Ελληνικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα  
και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης 
προτεραιοτήτων 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος

Ο όμιλος προσφέρει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Εργασία σε ένα σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 
•Συνεχιζόμενη εκπαίδευση - ανάπτυξη 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cv@metropolitan.edu.gr

Πωλητές/τριες Β2Β - Αθήνα 
Κωδ. Θέσης: B2B ΑΤΗ

Η κάρτα υγείας ΕΥ Club ζητά πωλητή/τρια με 5ετή 
εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•εμπειρία σε πωλήσεις 
•ευχάριστη προσωπικότητα 
•γνώσεις Η/Υ 
•άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
•ικανότητα στην εύρεση και ανάπτυξη πελατολογίου

Προσφέρει: 
•σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•bonus παραγωγικότητας 
•ασφάλιση ΙΚΑ, νόμιμα επιδόματα 
•συνεχής εκπαίδευση

Βιογραφικά στο e-mail: hr@eyclub.gr, website: 
www.eyclub.gr

Σύμβουλος Πωλήσεων 
(Υπηρεσιών) - Αθήνα

Η εταιρία μας: Η My Office πρωτοποριακή εταιρία 
στην εξ’ αποστάσεως γραμματειακή εξυπηρέτηση 
απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες (δικη-
γορικά γραφεία, ιατρεία, μεσίτες, ασφαλιστές κλπ), 
όπως και σε επιχειρήσεις που θα επωφελούνταν από 
την εξ’ αποστάσεως τηλεγραμματειακή υποστήριξη / 
virtual secretary.

Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει ως 
σκοπό την προώθηση στην Αττική των εξειδικευμένων 
υπηρεσιών της εξ’ αποστάσεως τηλεγραμματειακής 
υποστήριξης / virtual secretary σε δυνητικούς πελά-
τες B2B με επισκέψεις στο χώρο τους, με και χωρίς 
ραντεβού.

Κύριο αντικείμενο: 
•Προώθηση και πώληση υπηρεσιών  
τηλεγραμματειακής υποστήριξης εξ’ αποστάσεως 
σε εταιρικούς πελάτες 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης 
πελατών

Απαραίτητα προσόντα:  
•Άνεργος με δελτίο σε ισχύ, ηλικίας άνω των 26 
•Εμπειρία εταιρικών πωλήσεων  
άνω των 2 ετών (προτιμητέος/α πρώην ιατρικός 
επισκέπτης) 
•Πτυχιούχος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(προτιμητέο πτυχίο ΙΕΚ μάρκετινγκ ή διοίκησης ) 
•Ικανότητα επικοινωνίας με άριστη γνώση και χρήση 
Ελληνικών σε προφορικό και γραπτό λόγο 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, κυρίως  
των εφαρμογών MS Office & internet 
•Προτιμητέος κάτοχος μεταφορικού μέσου  
(ειδικά μοτό) και ανάλογου διπλώματος οδήγησης

Δεξιότητες: 
•Δραστήρια και δυναμική προσωπικότητα με άνεση 
στις πωλήσεις 
•Συνέπεια / επαγγελματισμός / ευελιξία /  
αυτοπαρακίνηση 
•Ικανότητα προγραμματισμού & υλοποίησης έργων 
/ λήψη πρωτοβουλιών 
•Διάθεση ανάληψης ευθυνών και απαιτητικών 
στόχων 
•Διαπραγματευτική ικανότητα

Παροχές: 
•Μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης  
με ευκαιρία εξέλιξης 

•Σταθερός μισθός και ασφάλιση, μηνιαίο bonus 
βάσει επίτευξης στόχου 
•Καλυμμένα έξοδα μετακινήσεων και επικοινωνίας, 
εκπαίδευση με αποδοχές 
•Γραμματειακή / εκπαιδευτική υποστήριξη 
•Ευέλικτο / προσαρμόσιμο ωράριο εργασίας

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα μέσω e-mail: lpapada@myoffice.gr  με τον 
κωδικό θέσης (sales)

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

Πωλητή Χονδρικής με έδρα την Αθήνα 
με κωδικό ΠΧ 434

Αντικείμενο εργασίας: 
•Προώθηση προϊόντων in store σε key account 
πελάτη. 
•Κάλυψη στόχων ατομικών και εταιρικών. 
•Ενδυνάμωση σχέσεων συνεργάτη και εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα:  
•Δυναμική προσωπικότητα. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. 
•Επαγγελματική εμφάνιση και ήθος. 
•Προσαρμοστικότητα και δημιουργικότητα. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Word, Excel, 
Power point, Outlook). 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ στον τομέα διοίκησης 
επιχειρήσεων. 
•Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας. 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ αυτοκινήτου. 
•Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Προσφέρουμε: 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης. 
•Συνεχή εκπαίδευση. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
(μισθός και bonus). 
•Εταιρικό αυτοκίνητο. 
•Φορητό Η/Υ. 
Αποστολή Βιογραφικών: ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟ-
ΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. Οδός Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, ΒΙ.ΠΑ. 
Μαρκοπούλου, 190 03 Αττικη Τ: +30 210 3482900. F: 
+30 210 3482899. E-mail: personel@mediastrom.
gr. Υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. 
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά και 
θα ειδοποιηθούν όσοι υποψήφιοι πληρούν τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις.

 
Sales Representative - Aθήνα

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο 
των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προσφέ-
ροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτό-
μα και ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα, κατέχοντας 
κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας 
νέες αγορές.

Σκοπός θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας σε προκαθορισμένη περιοχή. Ο/Η 
υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την προώθηση 
των προϊόντων της εταιρείας στο υφιστάμενο αλλά 
και νέο πελατολόγιο που θα αναπτύξει, λειτουργώ-
ντας συμβουλευτικά και προτείνοντας τις κατάλληλες 
λύσεις με βάση τις ανάγκες τους.

•Εντοπισμός, προσέγγιση και ανάπτυξη  
νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς  
και αξιολόγηση της συνολικής αξίας  
για τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες 
•Επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, 
παρουσίαση προϊόντων, σύνταξη πρότασης  
συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνίας. 
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων  
και οικονομικών στοιχείων των πελατών,  
σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου δράσεων. 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης 
και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού 
στόχου πωλήσεων για την περιοχή της ευθύνης του. 
•Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή  
προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. 
•Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων  
αναφορών αναφορικά με τα αποτελέσματα, 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
(marketing, customer service, λογιστήριο, τεχνικό 
τμήμα) με στόχο την καλύτερη δυνατή και άμεση  
εξυπηρέτηση των πελατών του.

Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
B2B 

•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Καλή γνώση εφαρμογών MS office  
(excel, word, powerpoint) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στην επαρχία

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιπρόσθετες παροχές (ομαδική ασφάλιση κ.ά.) 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας 
της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας.  
Γι’ αυτό προσφέρουμε άριστο περιβάλλον,  
με ομαδικό πνεύμα, ενώ παράλληλα επενδύουμε 
στους εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση 
και τη δυνατότητα για επαγγελματική ανάπτυξη.

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακα-
λούμε στείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@varioclean.gr, website: 
www.varioclean.gr

 
Εξασφαλίστε τώρα την καριέρα σας κατοχυρώνοντας 
μία θέση εργασίας στo ακόλουθo τμήμα:

Στέλεχος Πωλήσεων - Αθήνα 
κωδ.1004

•Απολαβές / παροχές: Ασφάλεια, μισθός  
αναλόγως προσόντων και θέσης εργασίας,  
καθώς και πριμ παραγωγικότητας. 
•Παρέχονται: Συνεχής εκπαίδευση. 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε μία εταιρεία με ιδιαίτερη 
δυναμική.

Αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: job@eyclub.gr σημειώνοντας τον κωδικό 
της αντίστοιχης θέσης ενδιαφέροντος, website: www.
eyclub.gr

 
Trainee Advertising 

Sales Executives - Αθήνα

Η εταιρεία SkyMap, η μεγαλύτερη εταιρεία στη δη-
μιουργία τουριστικών διαφημιστικών χαρτών στην 
Ελλάδα, με παραγωγή πάνω από ένα εκατομμύριο 
χάρτες κάθε χρόνο για τους πιο δημοφιλείς ελληνι-
κούς προορισμούς διακοπών, αναζητά: Δύο άτομα για 
εργασία σε ελληνικά νησιά το καλοκαίρι. Απολαβές 
έως € 2.000 ανά μήνα.

Ως Advertising Sales Executive ρόλος σας θα είναι 
να έρθετε σε επαφή με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε 
δημοφιλή ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντο-
ρίνη και η Κρήτη, οι οποίοι θέλουν να προβάλουν τις 
επιχειρήσεις τους στους χάρτες SkyMap. Η ομάδα 
πωλήσεών μας είναι δυναμική και γρήγορα αναπτυσσό-
μενη, και αναζητάμε φιλόδοξους πωλητές διαφήμισης 
με κίνητρο να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ευθύνες - ρόλος: 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και διατήρηση  
υφισταμένου 
•Συνεχής παρακολούθηση πελατολογίου 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης 
αιτημάτων 
•Εστίαση στην επίτευξη στόχων 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών  
και ιδιαιτεροτήτων» του κάθε πελάτη

Χαρακτηριστικά υποψηφίων: 
•Δυναμισμός, προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα 
στην εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια  
στον προφορικό λόγο, κοινωνικότητα,  
εξωστρέφεια, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, 
πνεύμα συνεργασίας 
•Επικοινωνιακά χαρίσματα, ικανότητα  
στις διαπραγματεύσεις, ηγετικές ικανότητες 
•Προθυμία να αναπτυχθούν επαγγελματικά

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις στον τομέα 
της διαφήμισης ή μέσω τηλεφώνου 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών ιδιαίτερα 
τους καλοκαιρινούς μήνες 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Συστάσεις απαραίτητες
Άριστο εργασιακό περιβάλλον, επαφή με τις καλύ-
τερες επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά στο χώρο 
της εστίασης, της διασκέδασης, του εμπορίου και 
του τουρισμού. Ευχάριστο κλίμα εργασίας, επαγ-
γελματική εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση.

Αποστολή βιογραφικών μόνο στην Αγγλική γλώσσα 
στο e-mail: nstefanaki@skymap.gr

Στελέχη Πωλήσεων Χονδρικής - Αθήνα

Η Ελληνική εταιρεία Scooterise, πρωτοπόρα σε προ-
ϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης αναζητά 
συνεργάτες για την ανάπτυξη και επιλεκτική διανομή 
του δικτύου χονδρικής στις περιοχές της Αττικής αλλά 
και επαρχίας.

Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία 3-5 έτη στην αγορά παιχνιδιών  
(τροχήλατων, ηλεκτρικών και μη)  
ή/και χαρτοσχολικών προϊόντων. 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών, 2η γλώσσα  
θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. 
•Γνώση Η/Υ, λήψη και αποστολή επαγγελματικού 
email εσωτερικά στην εταιρεία καθώς  
και σε πελάτες 
•Γνώση βασικών προγραμμάτων όπως Microsoft 
Word, Excel, Powerpoint. 
•Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής προσφοράς 
και υλικού προϊόντων σε υποψήφιους πελάτες 
•Ηλικία 26 - 40 ετών

Περιγραφή θέσης εργασίας 
•Διαχείριση, παρακολούθηση και ανάπτυξη  
πελατολογίου 
•Πραγματοποίηση δειγματισμών σε πελάτες  
χονδρικής στο showroom της Scooterise 
•Σύνταξη report για την πορεία πωλήσεων  
του τμήματος 
•Δημιουργία και παρακολούθηση budget  
για πελάτες χονδρικής 
•Ισχυρή ικανότητα στη διαπραγμάτευση  
και επιχειρηματολογία 
•Επικοινωνιακή ικανότητα και πειθώ 
•Δυνατότητα διαχείρισης και σωστής τοποθέτησης 
πολλαπλών brands που αντιπροσωπεύει  
η εταιρεία. 
•Ικανότητα επίτευξης βραχυπρόθεσμων  
και μακροπρόθεσμων στόχων 
•Εργασία πλήρης απασχόλησης

Η εταιρεία προσφέρει 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης στο τμήμα πωλήσεων  
της εταιρείας

Οι υποψήφιες και υποψήφιοι παρακαλούνται να 
αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: hello@
scooterise.com. Τηλεφωνική επικοινωνία: 216 7003277. 
Scooterise IKE Χατζηχρήστου 18, Αθήνα 11742, πλη-
σίον Μετρό Ακρόπολης.

 
Πωλητής Προϊόντων Κινητής Τηλεφωνίας 

 Αθήνα - (ΚΩΔ. SM)

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

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

Προσόντα: 
•Επαγγελματισμός και συνέπεια. 
•Καλή γνώση προϊόντων & υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας 
•Προηγούμενη προϋπηρεσία 2-3 χρόνια  
σε πωλήσεις κινητής τηλεφ/νιας Β2Β 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με αναπτυγμένες  
ικανότητες επικοινωνίας, ευελιξίας, αντίληψης  
& επιμονής για την επίτευξη υψηλών στόχων 
•Κάτοχος αυτοκινήτου (απαραίτητα). 
•Εξαιρετικές δυνατότητες επικοινωνίας προφορικά 
και γραπτά 
•Άριστη γνώση Αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης 
Η/Υ (word, excel, power point)

Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Συνεχή εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον





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

Τρίτη 31 Μαρτίου 201516

συνέχεια στη σελ. 18

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

 
Senior Sales Manager

Job description: 
Do you have what it takes? 
•Can you manage and promote sales  
of the company’s products and services  
in within a defined market segments within 
specific geographic area, province or country  
and negotiate contracts with the aim  
of maximising sales profits? 
•Are you able to ensure consistent, profitable 
growth in sales revenues through positive 
planning and sales strategy implementation? 
•Can you identify objectives, strategies and action 
plans to improve short- and long-term sales  
and earnings. 
•Do you know that you shall assist in the 
development of the annual marketing plan, 
specifically providing input on realistic forecasts 
for each product and territory (based on historical 
data, market trends, competitive activity, 
promotional strategy and sales effort), realistic 
costs of operating the sales activities; and sales 
promotion programme plans?

If you have answered yes to all of our questions 
above, you might be our Nikki Beach fit for this role.

Job requirements: 
•Minimum 3-4 years of experience in a similar role 
within a 5 star hotel environment 
•Performance and result driven 
•Must have had sales experience in the hospitality 
/travel industry - MICE & corporate sales 
•Able to prioritise workload, is organized  
and well structured. 
•Must have initiative and be a self-starter,  
not waiting to be driven. 
•Computer literacy and sound knowledge of hotel 
system is advantageous. 
•Possess excellent communication skills  
in customer relations, be aggressive in targeting 
new business and exceed established goals  
for their market segment. 
•The role reports to the director of sales  
& marketing.

Tell only your best friends! Interested candidates are 
welcomed to apply on line: www.nikkibeachhotels.
com and click on careers.

Άτομα για το Εμπορικό Τμήμα

Ζητούνται άτομα για τη στελέχωση του εμπορικού 
τμήματος από εταιρία τροφίμων με έδρα το Λάκκωμα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής οικονομικών ή λογιστικής 
εσωτερικού η εξωτερικού 
•Ηλικία 25 - 38 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε δυναμικό 
περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών - θα εκτιμηθεί η γνώση 
Γερμανικών 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ (ERP, MS Office, Internet), 
(θα γίνουν σεμινάρια με για τη χρήση του «ERP»  
που χρησιμοποιεί η εταιρία) 
•Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια, ευστροφία, 
εργατικότητα 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών όπου απαιτείται 
δυνατότητα θετικής επικοινωνίας με πελάτες

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση παραγγελιών 
•Έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής,  
πιστωτικών 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων  
(ετοιμασία προσφορών, εκτύπωση αναλύσεων, 
εκτύπωση υπολοίπων), 
•Τηλεφωνική παραγγελειοληψία, 
•Διαχείριση δρομολογίων, 
•Παρακολούθηση αποθήκης και αναφορά ελλείψεων 
•Εξωτερικές εργασίες (τράπεζες, υπηρεσίες)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hrm@stohos-foods.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Η IONIOS BROKERS S.A ζητά για άμεση πρόσληψη 
για τα κεντρικά της γραφεία στο Μαρούσι:

Υπάλληλο Υποστήριξης 
για τον Κλάδο Ζωής

Προσόντα - καθήκοντα: 
•Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να γνωρίζει Η/Υ. 

•Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία  
στον ασφαλιστικό χώρο, στον κλάδο ζωής  
από πρακτορείο. 
•Κύριο αντικείμενο είναι η εξυπηρέτηση  
των συνεργατών, η τιμολόγηση και σύναψη  
προσφορών, η έκδοση συμβολαίων  
και η επικοινωνία με τα κεντρικά των ασφαλιστικών 
εταιριών για την παρακολούθηση και επίλυση  
προβλημάτων σχετικά με την έκδοση συμβολαίων.
Προσφέρονται: 
•Μισθός και ΙΚΑ 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση 

Τηλ. επικοινωνίας: 211 1047200. Αποστολή βι-
ογραφικών στο e-mail: public@ioniosbrokers.gr

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης

Για την προώθηση εξετάσεων διαγνωστικού κέντρου 
γενετικής στη Θεσσαλονίκη.

•Απαραίτητη προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Ειδικότερα, προϋπηρεσία σε προώθηση προϊόντων/
υπηρεσιών σχετικών με τη μαιευτική/γυναικολογία, 
ογκολογία και παιδιατρική θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@atg-labs.gr

Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης

Για την προώθηση εξετάσεων διαγνωστικού κέντρου 
γενετικής στην Αθήνα.

•Απαραίτητη προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Ειδικότερα, προϋπηρεσία σε προώθηση προϊόντων/
υπηρεσιών σχετικών με τη μαιευτική/γυναικολογία, 
ογκολογία και παιδιατρική θα εκτιμηθούν.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv1@atg-labs.gr

Η εταιρία RAD Health Care Μ.Ε.Π.Ε. που δραστηριοποι-
είται στον ιατρικό χώρο αναζητά για το τμήμα homecare:

Ιατρικούς Επισκέπτες

Με ειδίκευση στα επιθέματα για τις περιοχές: 
Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και μεθοδικότητα 
•Ορθή κρίση - αντίληψη 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Καλός χειρισμός Microsoft Office

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό αναλόγως της προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους. 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. 
•Αυτοκίνητο.

Αποστολή βιογραφικών μόνο όσα πληρούν τις 
προϋποθέσεις στο e-mail: vd@rad-med.gr

ΙΑΤΡΟΙ 
Νέα θέση εργασίας απο την GLOBALMEDIREC σε 
κρατικό νοσοκομείο NHS της ανατολικής Αγγλίας.

Ειδικός Αιματολόγος -Consultant 
Haematologist

•Κατάθεση βιογραφικών: Ως Τετάρτη 8 Απριλίου 
2015 
•Άμεση διαθεσιμότητα ιατρού 
•Έναρξη εργασίας Μάιο 2015

Ο ιατρός θα πρέπει: να έχει IELTS Academic 7.5 ή να 
είναι ήδη εγγεγραμμένος στο GMC & πρόσφατη νοσο-
κομειακή εμπειρία τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια.
Details about the consultant vacancy: Ο βασικός ετή-
σιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ £75,249 
έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης εμπειρίας). 
Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδομάδα συν on-
calls (εφημερίες).
Ετήσιο συμβόλαιο, με προοπτική ανανέωση αν και 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά 
την λήξη του αρχικού συμβολαίου.
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβάνο-
νται: Προετοιμασία του βιογραφικού - προετοιμασία 
του ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη - βοήθεια 
με την εγγραφή του ιατρού στον GMC - άνοιγμα λο-
γαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.
Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία  

(στις consultant θέσεις) 
•Τίτλος ειδικότητας (στις consultant θέσεις) 
•Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας IELTS Academic 
with Overall Score7.5 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία 
μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών διευκρι-
νίσεις, e-mail: katerina.kontalipou@globalmedirec.com

 
Παιδίατρος

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.

•Απαιτούνται Πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.
gr ή στο fax: 210 8212611και στην ιστοσελίδα μας: 
www.sosiatroi.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές /τριες ΤΕΙ-ΑΕΙ

Για εργασία στη Μεγάλη Βρετανία.

Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβα-
ρότερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσωπικού 
στο νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα νοσηλευτές/τριες 
ΤΕΙ-ΑΕΙ για εργασία σε νοσοκομεία στο NHS και σε 
nursing homes (γηροκομεία).

Απαιτείται 
•Πτυχίο ΤΕΙ /ΑΕΙ 
•Καλή γνώση αγγλικών (μίνιμουμ β1) 
•Δυνατότητα απόκτησης pin number  
(παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια σε θέματα nmc) 
•Ικανότητα oμαδικής εργασίας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή όχι απαραίτητη 

Προσφέρεται 
•Ωράριο 37.5 ώρες εβδομαδιαίως με δυνατότητα 
υπερωριών με επιπλέον ικανοποιητική αμοιβή 
•Μισθός από 27000 λίρες και πάνω 
•28 μέρες άδειας ετησίως με αμοιβή  
•Συμβόλαιο ετησίας απασχόλησης με δυνατότητα 
επέκτασης. 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας με μεγάλες  
προοπτικές εξέλιξης και μετεκπαίδευσης 
•Πακέτο ολοκληρωμένης βοηθείας  
στην μετεγκατάσταση σας στην Αγγλία.

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

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

Νοσηλευτή/τρια ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ

•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε χώρο ιατρικής  
αισθητικής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: dimitriou.kris@
gmail.com. Τηλ. κεντρικής διοίκησης: 2310 242429.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία EUROGAT AE με ηγετική θέση στο χώρο 
των επαγγελματικών μηχανών καφέ και τον εξοπλισμό 
bar αναζητά τεχνικό για την στελέχωση του τμήματος 
τεχνικής υποστήριξης στο κατάστημα της Αθήνας:

Στέλεχος για Τεχνικό Τμήμα Αθήνας 
(Cod. Α- SERVICE 013) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Σπουδές ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. και δικύκλου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Προϋπηρεσία 4 ετών

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώσεις ψυκτικού 
•Τεχνική κατάρτιση σε επαγγελματικές μηχανές 
καφέ και εξοπλισμό μπαρ.

Αρμοδιότητες: 
•Παροχή τεχνικής υποστήριξης εντός και εκτός 
έδρας. 
•Εξυπηρέτηση πελατών έδρας ως σύμβουλος  
πωλήσεων σε εξαρτήματα και αξεσουάρ. 

•Συμμετοχή σε έρευνα αγοράς του τομέα του. 
•Παραλαβές - παραδόσεις εμπορευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθή-
σουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τον αντίστοιχο 
κωδικό (Α- SERVICE 013), στο e-mail: hr@eurogat.
eu ή στο fax: 210 9960415.

To Club Med αναζητά για την ξενοδοχειακή του μονάδα 
Gregolimano στη Λιχάδα Ευβοίας:

Αδειούχο 
Ηλεκτρολόγο / Συντηρητή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια ηλεκτρολόγου-συντηρητή 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Θα εκτιμηθεί η γνώση Αγγλικών ή και Γαλλικών

Προσφέρονται: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Μισθός και ασφάλεια
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: maria.kalliakou@
clubmed.com. Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας στο 
website: www.clubmedjobs.gr

Ηλεκτρολόγος Βάρδιας Σηράγγων 
Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

Σηράγγων Στυλίδας 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναφέρεται στον 
προϊστάμενο συστημάτων λειτουργίας τομέα και θα 
παρέχει τεχνική υποστήριξη στα ηλεκτρονικά, ηλε-
κτρολογικά και μηχανολογικά στοιχεία του κέντρου 
διαχείρισης κυκλοφορίας.

Περιγραφή θέσης: 
•Προληπτική συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού 
•Εγκατάσταση και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών, 
ηλεκτρικών ή και μηχανικών στοιχείων τα οποία 
είναι εγκατεστημένα στο κέντρο διαχείρισης  
•Κυκλοφορίας σηράγγων 
•Παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης  
για τη διασφάλιση λειτουργίας και αποδοτικότητας 
των συστημάτων 
•Παρακολούθηση και καταγραφή των προβλημάτων 
και της συχνότητας, όπου αυτά παρουσιάζονται,  
σε ηλεκτρονική μορφή 
•Διαχείριση αποθήκης υλικών και αποθεμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολογίας  
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε εγκατάσταση 
& συντήρηση εξοπλισμού συστημάτων 
•Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρδιών 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@neaodos.gr 
ή στο fax 210 6178011 αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης TTCCE_03.15.

 
Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζητά:

Τεχνικό Πλυντηρίου Πιάτων

Για τις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Κάτω Σχο-
λάρι, Θεσσαλονίκης, με περιοχή ευθύνης την πόλη 
της Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική. 

Προσόντα που απαιτούνται: 
•Εμπειρία σε service πλυντηρίων πιάτων 3-5 χρόνια 
απαραίτητη 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Ρύθμιση δοσομετρικών συστημάτων 
•Ενασχόληση με είδη καθαρισμού, επιθυμητή  
όχι απαραίτητη

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

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

Μηχανικός Βαρέων Οχημάτων 
για Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Μάρτιος-Απρίλιος 
2015 
Περιοχές εργασίας: West Midlands και σε άλλες 
περιοχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή θέσης: Ο μηχανικός βαρέων οχημάτων, 
επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει πετρελαιοκίνητα 
αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα φορτηγά οχήματα, 
απορριμματοφόρα, εκσκαφείς και συμπιεστές. Δια-
γιγνώσκει τα προβλήματα εξοπλισμού, καθορίζει τις 
επισκευές που απαιτούνται και καταδεικνύει συνεχή 



Στελέχη Πωλήσεων B2B
H F.T.S. HELLAS A.E. εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, 
ζητά έμπειρο εξωτερικό πωλητή/τρια για άμεση στελέχωση του τμήματος πωλήσεων.

Οι αρμοδιότητές του/της υποψηφίου για τη θέση περιλαμβάνουν: 
•την προώθηση εταιρικών πακέτων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας & Internet σε μεσαίους  
και μεγάλους πελάτες 
•τη διεύρυνση πελατολογίου και δικτύου πώλησης  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ευγένεια και θετική διάθεση 
•Δυναμική προσωπικότητα, ομαδικότητα στην εργασία και ικανότητα επίτευξης στόχων. 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις (κατά προτίμηση σε πωλήσεις παροχής τηλεπικοινωνιών 
υπηρεσιών) 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μισθό & ποσοστά, 
•Πλήρη απασχόληση 
•Προοπτική εξέλιξης και υψηλές αποδοχές 
•Ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail:  
info@ftshellas.gr ή να καλέσουν στο τηλέφωνο 6932 346556. Κωδικός θέσης: ΣΠ.

Η εταιρία Delphis προσλαμβάνει developer με σκοπό να ενταχθεί στην ομάδα διαχείρισης και ανάπτυξης 
της υπηρεσίας λογισμικού Watchtower Cloud, στη θέση:

Full Mean Stack Developer - Athens

Ο πελάτης μας, πολυεθνική εταιρεία, επιθυμεί να προσλάβει:

Export Sales Back Office 
(SS03) - Θεσσαλονίκη

Our client, a leading internationally technology entertainment company, is seeking to hire an:

Operations Analyst 
For its newly established operation in Greece.

The operations analyst, reporting to the operations manager, shall provide computer operations support 
to technology projects including covering day to day operations, shift work in role of supervisor, provision 
of assistance to QA and DBA, design and drafting of procedures, checklists and other documentation, 
supervision of a team of computer operations staff and direction and training of new entrants.

•The ideal incumbent must have 3rd level education combined with computer related qualifications, 
2-3 years experience as a senior computer operator.

As the employer is a technology driven and regulated company, the incumbent’s experience should 
include tenure with large companies/institutions operating and supported by advanced and extended 
technology platforms, systems and databases (eg banking, insurance, Telcos). In terms of technology 
background he/she should be competent in key technology areas such as /Linux RedHat/VMware/IBM DB2.

Company offers attractive remuneration package, as well as sound potential for professional 
growth.  
Send your CV at the following e-mail: ps@amrop.gr

Where Mean Stack: (MySql, Express.js, Angular.
js, Node.js).

Watchtower Cloud: Το Watchtower Cloud αποτε-
λεί spin-off project της Delphis Building Services 
και είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα ανάλυσης 
και διαχείρισης δεδομένων, η οποία μετατρέπει 
την ενεργειακή διαχείριση των επαγγελματικών 
κτιρίων σε εύκολη, αποτελεσματική και βιώσιμη 
καθημερινή πρακτική. Σχεδιασμένο σε τρεις πυλώνες 
της αυτοματοποιημένης ανάλυσης, της προσωπο-
ποιημένης πληροφόρησης και του ολοκληρωμένου 
περιβάλλοντος συνεργασίας, το Watchtower Cloud 
αλλάζει την καθημερινότητα των ομάδων και όλων 
των λοιπών εμπλεκομένων στο energy management.

Προϋποθέσεις: 
Απαραίτητα προσόντα: 
•2+ έτη εμπειρίας σε ανάπτυξη λογισμικού 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες web (design & 
development): Javascript, HTML5, CSS3, REST, 
JSON, κτλ 
•Γνώσεις σε MySQL βάσεις δεδομένων 

•Εμπειρία και γνώσεις σε αρχιτεκτονικές MVC 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•BSc ή MSc σε computer science, computer 
engineering ή συγγενή πεδία   
Θα μετρήσουν θετικά: 
•Εμπειρία σε Mean stack, και ιδιαίτερα  
σε AngularJS 
•Προγραμματισμός σε Java 
•Γνώσεις σε NoSQL βάσεις δεδομένων 
•Εμπειρία σε συστήματα Linux   
Συνθήκες: 
•Agile development process με μικρή ευέλικτη 
ομάδα 
•Τοπική ή απομακρυσμένη εργασία 
•Ευέλικτο ωράριο 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης  
Επικοινωνία, αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: thd@delphisgroup.gr,  
Θάνος Δασκαλόπουλος, υπεύθυνος  
προϊόντος και τεχνολογίας.

H/O ιδανική-ός υποψήφια-ος θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•2ετή εμπειρία σε τμήμα εξαγωγών  
(ιδανικά εμπειρία και σε τμήμα λογιστηρίου) 
•εμπειρία σε ναυτιλιακή εταιρεία 
•άριστη γνώση Αγγλικών και Ρωσικών  
(επιπλέον προσόν η γνώση Ασιατικών γλωσσών) 
•πολύ καλή γνώση Ms Office 
•οργανωτικές ικανότητες & εξοικείωση με  
διαφορετικές κουλτούρες/ διεθνείς εμπειρίες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η υπο-
στήριξη του τμήματος εξαγωγών, η επικοινωνία με 

πελάτες, η συνεργασία με το τμήμα παραγωγής για 
την ορθή εκτέλεση του προγράμματος παραδόσεων 
και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Η εταιρεία προσφέρει δυναμικό & ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.

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

Εταιρία χαλυβουργικών προϊόντων αναζητεί:

Πωλητή 
με έδρα τον Ασπρόπυργο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση της αγοράς μεταλλικών  
προϊόντων ξηράς δόμησης 
•Πτυχίο μηχανικού (επιθυμητό, όχι απαραίτητο) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικός μισθός 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcompanysa@gmail.com

Εταιρία Χαλυβουργικών Προϊόντων

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

Στέλεχος Τμήματος 
Εξαγωγών - Διεκπεραίωση - (Κωδ. 26055/14)

Όμιλος εταιρειών με πολυετή παρουσία και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον εμπορικό 
κλάδο των μηχανημάτων κήπου, δάσους, αγρού και έργου, κινητήρων εσωτερικής καύσης και Η/Ζ 
ζητά για τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του:

Logistics Manager - Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 8-10 ετών σε αντίστοιχη θέση  
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ (Ms Office, Excel, Outlook, Internet) 
•Γνώση συστήματος AS400 
•Δυναμική προσωπικότητα με πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εμπορικές & εισαγωγικές επιχειρήσεις 
•Επιθυμητή εμπειρία σε λογισμικά συστήματα διαχείρισης αποθηκών (W.M.S.)  
•Εμπειρία σε αποθήκες ανταλλακτικών θα συνεκτιμηθεί  
Κύρια καθήκοντα: 
•Οργάνωση εσωτερικών ροών εμπορευμάτων και αποθήκης 
•Οργάνωση χώρων αποθήκευσης, παραγγελιών, παραλαβών & διακίνησης 
•Σύνδεση εμπορικής διαχείρισης και διάθεσης 
•Οργάνωση της αποθήκης, παραλαβή και διακίνηση ανταλλακτικών και πρώτων υλών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας κωδ. θέσης:  
LM-1-03.15 στo e-mail: human.resources@pαpadopoulos.com.gr

Αρμοδιότητες: 
•Σύνταξη προσφορών 
•Επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού 
•Διεκπεραίωση πωλήσεων εξωτερικού 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης 
•Τιμολόγηση, έκδοση φορτωτικών εγγράφων, 
τραπεζική παρακολούθηση εξαγωγών 
•Kαθορισμός αποστολής εμπορευμάτων,  
παρακολούθηση φορτίων, έλεγχος containers 
•Την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις  
σε όλο τον κόσμο  
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση -  
διεκπεραίωση τμήματος εξαγωγών 
•Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων  
και ΜS Office 

•Αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Ηλεκτρολογικές γνώσεις - επιθυμητό  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική  
ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα  
με την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@cosmoshellas.com
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συνέχεια στη σελ. 22

προσπάθεια για τη βελτίωση των λειτουργιών, μειώνει 
τους χρόνους παράδοσης καθώς και εξορθολογεί τις 
διαδικασίες εργασίας. Μπορεί να κληθεί να λειτουρ-
γήσει με άλλο εξοπλισμό ή να συμμετέχει σε διάφορες 
δραστηριότητες. Οι προσδοκίες από τους μηχανικούς 
μας είναι αυστηρές και θα θέλαμε να ενεργούν με 
επαγγελματισμό ανά πάσα στιγμή.

Αποδοχές: £12-14 ανά ώρα, ανάλογα με την εμπειρία.

Ώρες εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10 ώρες συν 
μια ημέρα με περιστασιακή εργασία το Σαββατοκύριακο

Αρμοδιότητες:  
•Κατασκευάζει, εγκαθιστά και επισκευάζει  
εξοπλισμός και μηχανήματα 
•Διαγιγνώσκει πιθανά προβλήματα εξοπλισμού  
και καθορίζει τις επισκευές που απαιτούνται 
•Εκτελεί καθημερινούς ελέγχους ασφάλειας  
και συντήρησης 
•Επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει  
πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα 
φορτηγά οχήματα, απορριμματοφόρα, εκσκαφείς 
και συμπιεστές.  
•Διαγιγνώσκει τα προβλήματα εξοπλισμού,  
καθορίζει τις επισκευές που απαιτούνται 
•Επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει συστήματα 
έγχυσης καυσίμου, συστήματα εξάτμισης,  
συστήματα ψύξης, συστήματα κλιματισμού, 
συστήματα λίπανσης, συστήματα ελέγχου  
του κινητήρα 
•Επισκευάζει, συντηρεί και εξετάζει συρμούς,  
δυναμολήπτες, αναρτήσεις των οχημάτων  
και σύστημα διεύθυνσης και τα συστήματα πέδησης 
οχημάτων 
•Χρησιμοποιεί πρακτικές για την ασφάλεια  
στο χώρο εργασία

Προφίλ υποψηφίου:  
•HGV άδεια απαραίτητη 
•Ικανότητα προσδιορισμού της έκτασης  
των απαιτούμενων επιδιορθώσεων 
•Ικανότητα ρύθμισης του εξοπλισμού  
και επισκευής ή την αντικατάστασης  
των ελαττωματικών τμημάτων 
•Ικανότητα ελέγχου του επισκευασμένου  
εξοπλισμού για την σωστή λειτουργία του 
•Αναλυτική ικανότητα και δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων 
•Δεξιότητες λήψης αποφάσεων 
•Ικανότητα γραφής και ανάγνωσης ώστε να μπορεί 
να κρατάει καθημερινά αρχεία ελέγχων  
και επισκευών 
•Δεξιότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 
•Ικανότητα σύνδεσης φυσικού αέριου και AC / DC

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

 
Μηχανολόγος Μηχανικός ή  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός

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

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

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

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

Maintenance Coordinator - Athens

Position summary: Coordinate the scheduling of 
maintenance activities with respect to any maintenance 
processes related to the quality system for renewable 
energy projects, namely wind and PV plants. Plan work 
with awareness of associated audits, notice of events, 
equipment change control, day-to-day activities and 
maintenance outsourcing. The job position reports 
to the maintenance manager.

Core responsibilities: 
•Coordinate the activity of the maintenance 
technicians, so as to enrich the feedback  
from the field and to generate added value  
for the scheduled maintenance. 
•Reinforce the safety during the interventions  
and industrialize the maintenance procedures 

•Prioritize, organize and supervise the scheduling 
of all maintenance activities including main 
components replacement with the support  
of the engineering department and the areal 
managers. 
•Participate in certain interventions with high 
added value. 
•Follow-up of the implementation of issues 
generated from audits

Qualifications: 
•Degree in electrical engineering with minimum  
of 2 years of related experience. 
•Proven successful leadership in delivering 
projects, establishing/managing relationships. 
•Excellent understanding of technology in onshore 
wind and PV assets. 
-Good technical knowledge in the following fields: 
-Rotating mechanics 
-Hydraulics 
-Power transmission (medium voltage) 
-Electronics 
-SCADA 
-Excellent knowledge of English language 
(Proficient written and verbal communication 
skills). French language is a plus. 
•Able to work independently under little  
or no supervision in a team environment. 
•Proficient computer skills utilizing MS Office 
suite applications.

Interpersonal skills: 
•Excellent project management skills: 
organizational, planning, procedural 
•Excellent at building successful work 
relationships 
•Excellent communication and negotiation skills 
•Highly motivated individual 
•Very good judgment skills

Other: 
•Good physical condition and stamina to perform 
occasionally work in wind turbines and PV plants. 
•Available for travelling occasionally according  
to the job requirements

Additional information:
•To apply for this exciting opportunity, please forward a 
resume in English to e-mail: Services.GR@edf-en.com

 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος 

Ηλετρολόγος Μηχανικός - Αθήνα

Ειδίκευση: Συστήματα αυτοματισμού (προγραμματισμός 
PLC/SCADA - επικοινωνίες).

Η κατασκευαστική εταιρεία Μεσόγειος ΑΕ ζητάει 
άμεσα για πρόσληψη ένα διπλωματούχο μηχανολόγο/
ηλεκτρολόγο μηχανικό με εξειδίκευση σε συστήματα 
αυτομάτου ελέγχου (προγραμματισμός PLC/SCADA- 
SIEMENS και WINCC.), για μόνιμη απασχόληση.

Ενδεικτικά απαιτείται: 
•Άριστη γνώση Η/Υ σε περιβάλλον:  
Windows - Linux. 
•Άριστη γνώση του πακέτου Office  
(Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook)  
της Microsoft. 
•Προγραμματισμός Visual Basic κτλ. 
•Υλοποίηση ενσύρματων - ασύρματων δικτύων. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
marcia_vasil@mesogeos.gr

Μηχανικοί Multi Body Analysis (1505)

Η εταιρία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστη-
ριοποιείται 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 
εταιρίας είναι η βιομηχανική έρευνα σε συνεργασία 
με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Στην εταιρία 
εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχα-
νικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, 
φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΝΙΚΙ ζητά μηχανολόγους/αεροναυπηγούς/πολιτικούς 
μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ή 
διδακτορικού με εμπειρία στο Multi Body Analysis. Οι 
θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις 
της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση του Virtual.lab 
•Πολύ καλή γνώση του Siemens NX, MKS Adams, 
Simpack 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  
και ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 

•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων 
•Εμπειρία στην προσομοίωση με πεπερασμένα 
στοιχεία

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτι-
κής 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 

 
Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία, 
με έδρα τη Θεσ/νίκη, ζητείται:

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. πολιτικού μηχανικού  
με πολύ καλή γνώση μεταλλικών κατασκευών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών 
•Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(Top Solid, Autocad κλπ) 
•Πολύ καλή γνώση στατικών προγραμμάτων 
•Ευχέρεια χρήσης Ευρωπαϊκών προτύπων 
•Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις

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

Aποστολή βιογραφικών με αναγραφή: ΚΩΔ. ΜΗΧ.
ΥΠΟΣ. στο e-mail: zekmsp1@gmail.com. Οι υποψήφιοι 
παρακαλούνται να μην αποστέλλουν βιογραφικά εάν 
δε διαθέτουν τα ανωτέρω αναγραφόμενα προσόντα.

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ζητείται από ιδιωτική κλινική στην Αθήνα:

Φαρμακοποιός

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 
χρόνια 
•Ομαδικό πνεύμα- υπευθυνότητα- εργατικότητα

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

ΟΔΗΓΟΙ
Ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Μύκονο ζητά για επο-
χική απασχόληση:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κατοχή διπλώματος ΙΧ,  
•Τουλάχιστον 8 χρόνια οδήγησης,  
•Γνώση Αγγλικών.

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης

H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: esefteli@
belvederehotel.com. Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο 
βιογραφικά που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις και 
συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία.

Το ξενοδοχείο Poseidon Hotel & Suites στη Μύκο-
νο  επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 (Απρίλη 
με Οκτώβρη):

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα 
•Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ & Δ’ κατηγορίας 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση & συμπεριφορά

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων 
•Διαμονή & διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: poseidon@
otenet.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 22890 22437.

Canaves Oia Hotel & Suites, a proud member of the 
Small Luxury Hotels of the World™ is a luxury 5 star 
hotel in Oia, Santorini. For the season of 2015, we 
are looking for associates who are willing to learn 
and build up a successful career in hospitality.

Driver

Position requirements: 
•Minimum experience of 2 years in same position 
in a luxury hotel or a travel company 
•Good knowledge of English language 
•Driver’s license Β class (at least 3 years valid) 
•Good personal presentation and interpersonal skills 
•Team spirit 
•Knowledge of second language  
will be considered an asset 
•Age limit 35 years 
•Knowledge of additional languages  
will be considered an asset
Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•One meal daily 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Pleasant working environment 
•Supportive management 
•Competitive salary
Recommendations and recent photo required. Send 
your CV at the following e-mail: hr@canaves.com

 

Μοναδική ευκαιρία για επαγγελματίες οδηγούς 
(HGV C+E Category)! Για λογαριασμό πελάτη μας 
προσλαμβάνουμε άμεσα:

Επαγγελματίες Οδηγούς (HGV C+E Category) 
για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

(Περιοχές εργασίας: Περιοχές σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο) 
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Μάρτιος 2015
Προφίλ υποψηφίου: 
•Κατοχή καθαρής άδειας οδήγησης κατηγορίας C + 
Ε τουλάχιστον 2 ετών 
•Digital Tacho Card σε ισχύ (Digicard) 
•Διεθνής εμπειρία σε βαρέου τύπου οχήματα 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά, προφορικά) 
•Εργασιακή ευελιξία 
•Προθυμία για μάθηση
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συμβόλαιο εργασίας για 6 μήνες με δυνατότητα 
επέκτασης! 
•Μικτές αποδοχές: £24,000/έτος 
•Εγγυημένο εισόδημα για 6 μήνες ανεξαρτήτως 
φόρτου εργασίας 
•Δωρεάν πλήρη επαγγελματική κατάρτιση/ 
εκπαίδευση 
•Δωρεάν διαμονή κατά τη διάρκεια  
της εκπαίδευσης ( 2 εβδομάδες) 
•Ώρες εργασίας: Minimum 50 ώρες/εβδομάδα 
(πενθήμερο) 
•Δυνατότητα για αμειβόμενες υπερωρίες
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύθυνση: Cvgreece@
blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά 
εμπιστευτικές. Η Blu Global δε χρεώνει κανενός 
είδους προμήθεια στους υποψήφιους!»Completely 
Bespoke, Truly Global».

ΕΣΤΙΑΣΗ
Β’ Ζαχαροπλάστης - Κέρκυρα

Απαραίτητα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Σοβαρότητα 
•Υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Προθυμία εξυπηρέτησης του πελάτη

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: fbcapo@
aquisresorts.com ή fmarkesinis@aquisresorts.com

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων Thanos Hotels, Πάφος-Κύ-
προς, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το 5 αστέρων 
Αnassa Hotel, εποχικό προσωπικό στην ακόλουθη θέση:

Baker

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων  
ξενοδοχεία 
•Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής  
γλώσσας. 
•Γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί  
επιπρόσθετο προσόν.



Η εταιρία Pasteria A.E αναζητά υποψήφιους νέες /νέους:

Σερβιτόρους/ες 
για Μόνιμη ή Μερική Απασχόληση - Κηφισιά, Γλυφάδα, Κολωνάκι

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών 
•Δυνατότητα εκτέλεσης κυλιόμενου ωραρίου 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψήφιους. 

•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται  
από ομαδικό πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών,  
οργανωτικότητα, ευχάριστη προσωπικότητα, 
διάθεση εξυπηρέτησης και ανεπτυγμένες  
επικοινωνιακές ικανότητες.

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

Marketing -  
Εξυπηρέτηση Πελατών - Αθήνα

Μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στο χώρο του marketing συνεργαζόμενη με τη WIND, 
ζητά άμεσα 8 νέους/νέες 18-40 ετών να σταδιοδρομήσουν μαζί της και να στελεχώσουν τα τμήματα 
marketing & εξυπηρέτησης πελατών.

Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός με σύμβαση εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη, ένσημα, δώρα / επιδόματα 
•Επιπρόσθετα μπόνους, αναλόγως επίτευξης στοχοθεσίας 
•Ολοκληρωμένη εκπαίδευση από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης (team leader, supervisor) 
•Απογευματινό τμήμα (4h) 
•Εύκολη πρόσβαση (δίπλα ακριβώς από μετρό) 
•Πρωινά τμήματα με δυνατότητα επιλογής (8h-6h-5h-4h)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Ευκολία να συνεργαστεί με μια ομάδα ανθρώπων 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Διάθεση για εργασία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@bankfs.gr, τηλέφωνο: 211 1038555.

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

Ζητείται νέα κοπέλα για:

Ταμείο 

•Σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lefkes.gr, τηλ: 6932 991800.

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

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

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

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

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

Master Baker
Αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων, αναζητά master 
baker, για το εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή 
της Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα θέσης: 
•Υπεύθυνος για όλη την παραγωγική διαδικασία 
του τμήματος αρτοποιίας 
•Επίβλεψη και καθοδήγηση ανθρώπινου  
δυναμικού του τμήματος αρτοποιίας 
•Άριστες γνώσεις αρτοποιίας 
•Συντονισμός των προσπαθειών   
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

•Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια στο χώρο  
της αρτοποιίας 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σαν master 
baker 
•Άντρας ηλικίας 30 και άνω 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Πτυχίο σχολής αρτοποιίας   
Παρακαλούμε να στείλουν βιογραφικά  
μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις  
στο e-mail: hr@estiabakery.gr

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πηλίου, αναζητά υποψήφιους για τη θέση:

Σερβιτόρος/α
Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015)  
•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 * ή 4* αστέρων για τουλάχιστον 5-7 έτη 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης γλώσσας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.gr, κωδικός θέσης: ΣΕΡΒΙΣ

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική θέση στον κλάδο των αναπηρικών αμαξιδίων & μηχα-
νημάτων αποκατάστασης για άτομα με κινητικές δυσκολίες επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικούς Αναπηρικών Αμαξιδίων &  
Μηχανημάτων Κινητικής Αποκατάστασης

•Διαθέσιμες 2 θέσεις για το κατάστημα  
στη Θεσσαλονίκη 
•Διαθέσιμη 1 θέση για το κατάστημα στην Αθήνα  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία σε θέση τεχνικού αναπηρικών 
αμαξιδίων – μηχανημάτων κινητικής  
αποκατάστασης ή σε αντίστοιχο τμήμα  
πωλήσεων  
•Απόφοιτος ΤΕΙ, ΙΕΚ, μηχανολογίας  
ή τεχνολογίας ιατρικών οργάνων 
•Γνώση Αγγλικών (καλό επίπεδο επικοινωνίας 
και γραφής) 
•Γνώση Η/Υ και ΜS Office, internet 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου / θετικά θα αξιολογηθεί  

το δίπλωμα μηχανής. 
•Ομαδικό πνεύμα /εχεμύθεια / τιμιότητα /  
εργατικότητα.    
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό μισθό 
•Δυνατότητα μισθολογικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση – σεμινάρια στο εξωτερικό 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο 
•Πενθήμερη εργασία 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών για την Αθήνα ORTH.T_315), 
fax: 210 8256782. Αποστολή βιογραφικών για τη 
Θεσσαλονίκη (ORTH.T_316),  fax. 2310 214590, 
e-mail: humanresource@orthostatical.gr



Τρίτη 31 Μαρτίου 201520

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

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

Γραμματειακή Υποστήριξη 
για Θαλάσσια Σπορ - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτη γυμναστικής ακαδημίας

Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές
Φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: eliasuites@hotmail.com

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

Notruf-Sachbearbeiter 
(Call Center Agents)

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

 
H εταιρία Neilis ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου - Αθήνα

•Για μόνιμη εργασία στο τμήμα M.I.C.E. με εμπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών σε τουριστικό γραφείο.   
•Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση 
γαλλικών, αγγλικών και Ms office (word, 
powerpoint, excel).

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

Η εταιρεία FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με έδρα 
το Κορωπί, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου 

Για το τμήμα operations, για μόνιμη συνεργασία 
πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα του MS Office 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Εργατικότητα, συνέπεια και αξιοπιστία 
•Ηλικία έως 30 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στη διεύθυνση: careers@flexopack.com

 
Η Mini Raxevsky A.E., μεγάλη αλυσίδα λιανικής 
πώλησης στην παιδική μόδα,αναζητεί άτομο για την 
κάλυψη θέσης:

Υπάλληλος Γραφείου  
στο Τμήμα Προμηθειών και Οργάνωσης  

Παραγωγής - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Κωδικοποίηση και κοστολόγηση συλλογής 
•Παρακολούθηση και ορθή εκτέλεση σχεδιασμού 
παραγωγής 
•Συνεργασία με την αποθήκη για τη διαχείριση  
του αποθέματος Α’ και Β’ υλών 
•Διασφάλιση της εκτέλεσης παραγγελιών  
στα προβλεπόμενα χρονικά όρια 
•Επικοινωνία και συνεργασία με αντιπροσώπους 
και προμηθευτές 
•Έλεγχος παραλαβών και τιμολογίων 
•Προγραμματισμός φορτώσεων Α’ και Β’ υλών  
για αποστολές στο εξωτερικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γραπτής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή χρήση Office (world, excel)  
και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης 
παραγωγής 
•Γνώστης τεχνικών προδιαγραφών  
για τη διασφάλιση της ποιότητας παραγωγής 
•Δυνατότητα ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων 
και λήψης αποφάσεων 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Στείλτε το βιογραφικό σας, συνοδευόμενο από φωτο-
γραφία σας, επιστολή που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε 
για τη συγκεκριμένη θέση και πληροφορίες σχετικά 
με την προϋπηρεσία σας σε αντίστοιχη θέση. Κωδι-
κός Θέσης: PRO1 στο e-mail: intl@mini-raxevsky.gr

Randstad Hellas is seeking to recruit a:

Data Entry / Translator - Athens

On behalf of our client, a company in the digital 
media sector.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Translating, authoring and editing media related 
content 
•Translations from English to Greek and vice 
versa 
•Data entry 
•Proof reading

Προσόντα/requirements: 
•Bachelor degree in media or translation 
•1-3 years experience in an authoring, 
 translating, editing position 
•Certification in English 
•Concise writing skills in Greek and English 
•Excellent software skills, especially Ms Excel 
and Ms Word 
•Able to work with customized content  
management system 
•Organised and with high attention to detail 
•Able to work with strict deadlines  
and to successfully prioritize 
•Experience in data entry software suites 
•Experience in working for an English speaking 
environment 
•Interest in media sector

Πληροφορίες/information: Adamantia Kakavouli, 
tel: 210 6770523.

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 CV at the following link:  
http://goo.gl/ezw93o. Follow us on: Linkedin,  
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

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

Υπάλληλο Γραφείου 
στη Διεύθυνση Logistics - (κωδ.2315)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΤΕΙ λογιστικής ή διοίκησης επιχειρήσεων 
•Άριστη γνώση Ρωσικής γλώσσας  
(επίπεδο Proficiency) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής  
γλώσσας (επίπεδο Advanced) 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον τομέα των logistics  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Ms Office

Αρμοδιότητες: 
•Επικοινωνία με πελάτες για παραδόσεις 
•Επικοινωνία με μεταφορικές εταιρίες Ελλάδας 
& εξωτερικού 
•Διαχείριση συνοδευτικών εντύπων υποστήριξης 
εξαγωγών 
•Παρακολούθηση παράδοσης παραγγελιών 
•Αποστολή ανταλλακτικών και διαχείριση  
επιστροφών από πελάτες

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

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: cv@kleemann.gr μέχρι 
1/4/2015, υπόψη Χ. Κολότσιου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

 
Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ζητά:

Υπάλληλο Γραφείου Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών - Αθήνα

•Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. 
•Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα δίκυκλου.

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

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

και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Υπάλληλο Ηλεκτρονικού Καταστήματος 
(e-shop) (Κωδικός θέσης: ES05)

Περιγραφή θέσης: 
•Διεκπεραίωση των παραγγελιών. 
•Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών,  
(αποδείξεων, voucher). 
•Συντονισμός φορτώσεων σε συνεργασία  
με το τμήμα αποθήκης. 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων, εξυπηρέτηση  
πελατών.
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή τίτλος σπουδών εμπορικής /
οικονομικής κατεύθυνσης, 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε ηλεκτρονικό  
κατάστημα σε αντίστοιχη θέση, 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας προφορική  
και γραπτής, 
•Άριστες επικοινωνιακές, 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευεξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα,  
εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδική 
οργάνωση, ορθότητα και ταχύτητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων, 
•Ηλικία από 25-35 ετών.
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέ-
σεις, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό ES05 στο e-mail: hr@
axelaccessories.com

 
Ζητείται άμεσα, από κέντρο αποκατάστασης στην 
περιοχή του Χολαργού:

Νέα Γραμματέας

•Με οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακή,  
για εξολοκλήρου διαχείριση της γραμματείας. 
•Μερική 5νθήμερη απασχόληση  
με ικανοποιητικές αποδοχές.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ΑΕΙ- ΤΕΙ 
•1-2 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση 
•Ηλικία: 24-28 ετών 
•Αγγλικά: Πολύ καλά 
•Χρήση Η/Υ: Άριστη (world, excel)  
•Βασικές γνώσεις λογιστικής ή προηγούμενη 
εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.
Αποστείλετε βιογραφικό απαραίτητα με φωτογραφία 
στο e-mail: cv2@skywalker.gr αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης. Βιογραφικά χωρίς φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπόψιν.

 
Ο όμιλος Figura αναπτύσσεται και ζητά για το κα-
τάστημα Πατησίων:

Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετής αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανάλογο 
χώρο ομορφιάς, 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ - social media, 
•Άριστη γνώση Excel, 
•Άνεση στην επικοινωνία.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
dimitriou.kris@gmail.com. Τηλ: 210 8228222. 

 
Η εταιρεία MEDIPRIME A.E.E. αναζητά να προσλάβει 
για τη θέση:

Υποδοχής - Ηράκλειο Αττικής

Με τα παρακάτω αναγκαία προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία.
Προσωπικές δεξιότητες, χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτικότητα, ομαδικότητα. 
•Ευγένεια, συνέπεια.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
e.fletouri@mediprime.gr

Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό 
οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την 
ανάγκη της δραστικής μείωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και της σωστής διαχείρισής του. 
Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη σε 
εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση 

στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της 
προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη 
χρήση των σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει 
την κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια 
της ανάπτυξής της ζητεί:

Sales Departmant Administrator 
 Full-Time ή Part-Time (κωδ. SDA2) - Aθήνα

Αρμοδιότητες: 
•Κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό πωλητών 
•Βοήθεια στη προετοιμασία προσφορών  
για το τμήμα πωλήσεων 
•Βοήθεια στη δημιουργία πελατολογίου 
•Social media

Προσόντα: 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση 
•Μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων 
•Εμπειρία σε κλείσιμο ραντεβού για λογαριασμό 
πωλητών 
•Εμπειρία σε υποστήριξη πωλήσεων 
•Ευελιξία, οργάνωση, προσαρμοστικότητα,  
ομαδικό πνεύμα, καλή στην επικοινωνία,  
τη διαχείριση του χρόνου, οργάνωση, δεξιότητες 
επίλυσης προβλήματος 
•Άριστη γνώση του MS Office και Internet

Για την αίτηση για τη δουλειά, να στείλετε λεπτομερή 
και ενημερωμένο βιογραφικό σας στο e-mail: jobs@
energo.com.gr με σαφήνεια, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης (κωδικός SDA2).

 
Η BUSINESS CONCEPT FINANCE A.E., εταιρεία συμ-
βούλων επιχειρήσεων, στα πλαίσια ανάπτυξης των 
δραστηριοτήτων της, ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση:

Γραμματεία Διοίκησης - Aθήνα

Η επικείμενη συνεργασία αφορά σε σύμβαση έργου 
αρχικής διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα μα-
κροχρόνιας επέκτασης στη συνέχεια και ο τρόπος 
πληρωμής προϋποθέτει την έκδοση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών.

Βιογραφικά και e-mail χωρίς σαφή αναφορά στις 
παραπάνω προϋποθέσεις δε θα εξετάζονται.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ. Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ  
•Προϋπηρεσία τριών ετών σε γραμματειακή  
υποστήριξη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, MS 
Office, κ.α.), τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης 
•Βασική γνώση λογιστικών διαδικασιών 
•Ηλικία έως 35 ετών

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα 
στο e-mail: info@bcf.gr, με κωδικό: Administration, 
website: www.bcf-athens.eu

 
Γραμματέας Διεύθυνσης 

(ADM 0309) - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Γνωστή στο χώρο της, εισαγωγική-
εξαγωγική εταιρεία επαγγελματικού εξοπλισμού, 
αναζητά γραμματέα διεύθυνσης για τις ανάγκες 
εύρυθμης λειτουργίας της.

Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος θα ασχο-
ληθεί με την υποστήριξη του διευθύνοντος συμβού-
λου και των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και 
παράλληλα με την αποτελεσματική επικοινωνία και 
διεκπεραίωση εργασιών με συνεργάτες και προμη-
θευτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•σχετική επαγγελματική εμπειρία σε θέση 
γραμματειακής υποστήριξης σε μεγάλη εισαγωγική 
ή εξαγωγική εταιρεία 
•άριστη γνώση Αγγλικών (απαραίτητα κάτοχος 
Proficiency) 
•άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•εξαιρετικές οργανωτικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•διευρυμένη αντίληψη, πρόβλεψη αναγκών  
και μεθοδικότητα στην εργασία 
•προοπτικές επαγγελματικής και οικονομικής 
εξέλιξης

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

H ACTION LINE, για λογαριασμό πελάτη της στο 
χώρο της πληροφορικής αναζητά υποψηφίους στην 
περιοχή της Χαλκίδας για το:

Τμήμα Καταχώρησης, Ενημέρωσης 
& Ψηφιοποίησης Δεδομένων 
(Κωδ. θέσης: ACT_DAT_0215)

Απαραίτητα προσόντα: 
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•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-2 έτη  
στην καταχώρηση δεδομένων 
•Πολύ γρήγορη ταχύτητα πληκτρολόγησης 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Κάτοικοι κοντινών περιοχών, Σχηματάρι-Χαλκίδα-
Οινόφυτα-Αυλώνα-Μαλακάσα

Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός και ασφάλιση 
•Πενθήμερη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από φωτογραφία 
αναγράφοντας τον κωδικό ACT_DAT_0215. ACTION 
LINE ΜΟΝ ΕΠΕ, αποστολή βιογραφικού μέσω του 
link: http://goo.gl/XmnlPf, fax: 210 3637544

 
Μεγάλη εταιρία, leader στο χώρο του Retailing, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητά στελέχη για να καλύψει 
τις παρακάτω θέσεις:

Γραμματεία - (Θεσσαλονίκη) 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα (είναι η γλώσσα 
εταιρικής επικοινωνίας) 
•Απαραιτήτως άπταιστα Βουλγαρικά 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  
3 ετών

Oι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα 
προσόντα καλούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail 
το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο 
e-mail: info@franklincovey.gr, με θέμα κωδικός θέ-
σης: Μ800 & αντίστοιχος τίτλος θέσης. Η εταιρία 
θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που 
πληρούν απόλυτα την ανωτέρω περιγραφή της αντί-
στοιχης θέσης.

 
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Γραφείου Ασφαλειών 
Αθήνα

H Auto Marin αναζητά άμεσα για πρόσληψη υπάλληλο 
γραφείου ασφαλειών. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα ασφαλειών 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας

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

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

 
ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ - Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ανα-
πτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά 
brands βιομηχανικών εργαλείων εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και 
άριστο αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας η εταιρεία 
μας είναι σήμερα η μεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία 
βιομηχανικών εργαλείων χειρός και βρίσκεται αυτή 
τη στιγμή στη λίστα με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρείες του κλάδου. Ζητεί:

Υπεύθυνο Γραφείου Διακίνησης  
(Κωδ. ΔΙΑΚ-01)

Περιγραφή θέσης: Αναφέρεται στο logistics manager 
και είναι υπεύθυνος για την έκδοση δελτίων του back 
office της αποθήκης και τη διεκπεραίωση όλων των 
διαδικασιών γραφείου κίνησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο 
διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων  
κατά προτίμηση ENTERSOFT και μηχανογραφημένης 
λογιστικής 
•Γνώση WMS κατά προτίμηση Mantis 
•Άριστη χρήση Η/Υ. 
•Άριστη γνώση ΚΒΣ, αποδεδειγμένα  
και με προϋπηρεσία 
•Γνώση δρομολόγησης 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ευχέρεια  
και διαπραγμάτευση με πελάτες, προμηθευτές, 
συνεργάτες.  

•Καλή γνώση οργάνωσης και διοίκησης. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία και το do it yourself

Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv5@fournarakis.
gr (βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία), website: 
www.fournarakis.gr. Αποστολή βιογραφικών μόνο 
από όσους διαθέτουν τα ζητούμενα προσόντα.

 
Office Manager 

We are international investment group with substantial 
new offices in Glyfada, managing innovation projects. 
We are seeking an office manager, to support our 
organisation’s operations and supplies, by maintaining 
office facilities and by taking care of the location 
where people work.

She/he will contribute hands on to the culture of 
the organisation by helping ourpeople concentrate 
on their goals in the most supportive environment 
for their needs.

Responsibilities: 
•Maintain the excellent condition of the office 
environment and arrange for necessary 
maintenance and repairs 
•Supervise the office care taking team  
(cleaning lady, gardener, etc.) 
•Organise the office layout and maintain supplies 
of stationery, kitchen and equipment 
•Responsible for visitors, answering the door, 
informing the necessary people of arrivals,  
and maintaining the visitor’s log 
•Responsible for health & safety; create  
and update health and safety policies  
and procedure, and ensure they are observed 
•Organise employee events and staff meetings 
•Prepare meeting rooms with necessary 
equipment and accessories (i.e. screens, 
projectors, chairs, agendas, etc.) for meetings 
•Control correspondence; Receive mail on behalf 
of the organization and disseminate accordingly 
•Develop and implement new administrative 
systems, such as record management 
•Record office expenditure and manage  
the related budget

Desired skills & experience: 
•Business related degree 
•Minimum 3 years experience in facilities 
management related sector 
•Excellent communication, delegation  
and supervisory skills 
•Ability to work under pressure and strict time 
schedule 
•Excellent command of the English language 
(oral & written) 
•MS Office 
•Procurement management 
•Friendly, positive and cheerful disposition 
•Business ethics

Working in HPD Laboratory makes you part of 
a great organisation and a great innovative and 
driven team. If you desire to join us, please send 
us your CV in English at the following e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com

 
Η ιατροφαρμακευτική εταιρεία CIMIFAR, με έδρα 
στην Καισαριανή, αναζητά κυρία ή κύριο για υπεύ-
θυνη 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. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή στο 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: cimifar@cimifar-miralis.gr. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο: 210 7252222. Υπεύθυνος: 
Μυράλης Χρήστος.

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

Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης   
(κωδ. θέσης: S-722/49042) - Αθήνα

Περιγραφή θέσης 
•Συγκέντρωση παραγγελιών και οργάνωση  
δρομολογίων και φορτίων αποστολών 
•Επικοινωνία με μεταφορικές εταιρίες  
για τον συντονισμό ενεργειών φόρτωσης σε όλη 
την Ελλάδα 
•Έκδοση παραστατικών διακίνησης εμπορευμάτων 
•Έλεγχος χρεώσεων μεταφορικών εταιριών 
•Συμμετοχή στον προγραμματισμό της αποθήκης 
και της παραγωγής 
•Τήρηση εταιρικών διαδικασιών διακίνησης 
•Λήψη παραγγελιών και καταχώρησή τους  
στο ERP (Atlantis) της εταιρίας 
•Έκδοση τιμολογίων 
•Ταμειακή διαχείριση

Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ επιθυμητά κατεύθυνσης  
διοίκησης επιχειρήσεων ή logistics 
•Προϋπηρεσία τρία (3) - τέσσερα (4) έτη  
με αντίστοιχα καθήκοντα 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
(κυρίως Excel) 
•Επιθυμητή η γνώση του προγράμματος Atlantis 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 
•Οργάνωση και συνέπεια 
•Ομαδικό πνεύμα

Παροχές εταιρίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 6180376, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λ. Κηφισίας 56, 151 
25 Μαρούσι.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφι-
κών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη. Για περισσότερες θέσεις εργασίας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.adecco.gr 
και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στη βάση μας. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, LinkedIn.

H ανώνυμη εξαγωγική εταιρεία MEDBEST S.A. 
που δραστηριοποιείται στο εξαγωγικό εμπόριο ει-
δών μεσογειακής διατροφής με έδρα το Χαλάνδρι 
Αττικής ζητά:

Βοηθό Τμήματος Εξαγωγών 
(Κωδ. ΤΕ/07.07)

Περιγραφή θέσης: 
•Υποστηρικτικές εργασίες τμήματος εξαγωγών 
•Λήψη και καταχώρηση παραγγελιών εξωτερικού 
•Επικοινωνία με πελάτες του εξωτερικού  
για το πρόγραμμα φορτώσεων 
•Επικοινωνία με προμηθευτές για θέματα  
παραγγελιών. 
•Επικοινωνία με μεταφορικές εταιρείες  
για την αποστολή των εμπορευμάτων 
•Έκδοση τιμολογίων εξωτερικού 
•Συλλογή & προώθηση φορτωτικών εγγράφων 
στους πελάτες

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εξαιρετική γνώση & χρήση  
(γραπτά & προφορικά) της Αγγλικής γλώσσας 
(πτυχίο Proficiency απαραίτητο) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε δυναμικό 
περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης. 
•Εμπειρία σε εισαγωγές - εξαγωγές  
θα αξιολογηθεί θετικά. 
•Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ (MS Office) 
•Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων ERP 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
•Επικοινωνιακά προσόντα, ομαδικό πνεύμα  
& οργανωτικές ικανότητες

Παρέχονται: 
•Άριστο και δημιουργικό περιβάλλον 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών & επί πλέον παροχές. 
•Εκπαίδευση στα προγράμματα της εταιρείας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@medbest.gr, 
website: www.medbest.gr

 
Marketing & Medical Administrator

Όνομα πελάτη: Κορυφαία φαρμακευτική εταιρία  
Τοποθεσία: Αθήνα βόρεια προάστια  
Αμοιβή / παροχές: 1.400 Gross  
Κλάδος: Pharmaceutical  
Κωδικός αγγελίας: GRC/8176  
Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας: Ο πελάτης μας, πρωτοπόρα 
φαρμακευτική εταιρία με εξειδίκευση στην επιστήμη 
και την ιατρική της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης 
και πάνω από 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, 
αριθμεί 29 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο και ανα-
ζητά administrator, ώστε να ενισχύσει τα τμήματα 
marketing και medical.

•Έλεγχος των προωθητικών ενεργειών  
μάρκετινγκ της εταιρίας 
•Συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών  
συνεδρίων καθώς και επαγγελματικών ταξιδιών 
•Καθημερινή τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
με προμηθευτές και πελάτες 
•Συνεργασία με το λογιστήριο της εταιρίας  
για την συμφωνία και αρχειοθέτηση τιμολογίων 
•Παρακολούθηση και έλεγχος του ετήσιου budget

Πακέτο αποδοχών: 
•Μηνιαίος μισθός 1.400 € 
•Ανταγωνιστικό κι επιτεύξιμο ετήσιο bonus 
•Ιδιωτική ασφάλιση και συνταξιοδοτικό  
πρόγραμμα

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο Πανεπιστημίου ανώτατης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή χρήση Word & Excel

Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Ικανότητα οργάνωσης χρόνου  
και προτεραιοτήτων 
•Μεθοδικότητα, ομαδικότητα, θετική διάθεση 
•Προσαρμοστικότητα

Πληροφορίες συμβούλου: Ιωάννης Οικονομίδης

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/s5Jgly

Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Η εταιρία B4U είναι ασφαλιστικό πρακτορείο που 
ειδικεύεται σε ασφαλιστικά και χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα. H B4U αναζητά ασφαλιστικό σύμβουλο 
- ως υπάλληλο γραφείου (με πιστοποίηση).

Ωράριο εργασίας: 
•Πλήρη απασχόληση

Καθήκοντα: 
•Επαφή με ασφαλιστικές εταιρίες 
•Επιμέλεια έκδοσης ασφαλιστικών συμβολαίων 
•Έλεγχος back office 
•Έλεγχος λογιστηρίου (απόδοση προμηθειών)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Άνεση στην προφορική επικοινωνία 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office) 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία απαραίτητη 
•Πιστοποιήσεις απαραίτητες 
•Ομαδικό πνεύμα

Παροχές: 
•Σταθερός μισθός 
•πλήρη απασχόληση 
•Συνεχής εκπαίδευση στα ασφαλιστικά προϊόντα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (από μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr, 
τηλ: 210 6713111.

 
Υπάλληλος Γραφείου

Να προσληφθεί από το ΙΕΚ-ΚΔΒΜ2 ΔΕΛΤΑ Αθη-
νών έναν από τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των ΚΕΚ.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
papadopoulou@delta.edu.gr για τη θέση ΚΕΚ-1.



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

Τρίτη 31 Μαρτίου 201522

Αιτήσεις που δε θα πληρούν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, 
δε θα ληφθούν υπόψη. Στους ενδιαφερόμενους θα 
προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως 
πείρας και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: mgr.anassa@thanoshotels.
com ή exchef.anassa@thanoshotels.com

 
NEXT STEP KARRIEREPLANUG & EVENTMANAGEMENT 
is looking for:

Motivated Chefs

Experienced in the 4 and 5 star hotel environment.

Employment: Austria  
Offering: seasonal jobs, summer 15, Winter 
15/16, whole year

We offer: 
•job guaranty  
•free of charge support with your next steps  
in Austria 
•(German CV, career planning, negotiations 
with the future employee, assistance with legal 
contract matters!)

Requirement: 
•Minimum 5 years experience in the 4 to 5 * hotel 
industry 
•Teamplayer, able to work under pressure, 
leading experience, 
•Knowledge of basic German is a must

Next step: 
•Please send us your CV (English or German) 
•Current picture of yours, best in chef uniform 
•Pictures of your work

Contact:
Send your CV at the following e-mail: christopher.
maier@next-step4u.com. We are thrilled hearing 
from you.

Captain

Εργοδότης: Santikos Collection, Marpunta Village  
Περιοχή: Αλόννησος  
Απασχόληση από Μάιο έως Σεπτέμβριο  
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Προϋποθέσεις: 
•Καλή γνώση Ιταλικών και κατά προτίμηση  
μιας τρίτης γλώσσας 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια προϋπηρεσίας  
ως επαγγελματίας σερβιτόρος σε ξενοδοχείο  
ή εστιατόριο αντίστοιχης κατηγορίας (4 star) 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, καθαριότητα  
και συνέπεια 
•Επαρκής επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένο αίσθημα υπευθυνότητας  
για την άριστη εξυπηρέτηση πελατών 
•Άριστες οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα 
διαχείρισης χρόνου 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής επιθυμητό 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω  
από συνθήκες πίεση 
•Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά  
τη διάρκεια της εργασίας σας στην Αλόννησο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
hr@santikoscollection

 
The group of companies Ermia Hotels & Resorts 
a specialist in the management development and 
consulting services in hotels, is looking for a new 
partner for the position of:

Bartender

We are looking for a dynamic candidate for our Villa 
Complex in Skioni, Halkidiki.

Job description: 
•To prepare beverages and provide all guests 
with courteous and professional, service that 
supports the outlet’s operating concept and hotel 
standards. 
•To assist with banquet/events at the beach  
or pool bar 
•Arrives to work on time and follows the hotel 
dress code 
•Follows instructions by the bar manager about 
the course of work or any other issue that may rise 
•Implements service at the bar and prepares 
goods for the lobby area 
•Promotes the hotel and hotel events to the bar 
clients. 7. Welcomes and gives farewell  
to the clients. 8. 
•Ensures client satisfaction 
•Complies with the orders of the bar manager, 

collaborates with him/her on any particular 
characteristics of service and informs him/her  
on any problems. 
•Solve any relevant customer complaints. 
•Responsible for the proper use of utensils, cutlery, 
glasses and other materials used for service 
•Reports destroyed/missing utensils, cutlery, 
glasses and other materials, according to relevant 
operational procedures 
•Reports maintenance issues of the bar area 
•Participates in inventory control. Is responsible 
for daily control of wines and beverages kept  
at the bar refrigerators 
•Responsible for safety and turn-off of all 
machinery / light switches in the bar area 
•Participates in preparation of bar/lobby areas  
for an event 
•Ensures that all waist/empty bottles are packed 
and transported promptly in accordance  
with hygiene rules 
•Is responsible for the prompt communication 
with the housekeeping dept. for any issues that 
might arise 
•Is responsible for the cleanness, elegance  
and consistency of his post, before during  
and after service

Desired skills and experience: 
•At least 2 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Knowledge of Micros or other P.O.S. Appliances 
•Pleasant and friendly personality 
•Self-motivated, enthusiastic, with excellent 
customer service skills 
•Well groomed 
•Ability to work under pressure
Shall you wish to work for us please send your CV 
to the e-mail below: cv@shelby.gr. Please be sure 
that all applications will be treated with great 
confidentiality.

Η τουριστική επιχείρηση Armenistis Camping που 
εδρεύει στη Χαλκιδική αναζητεί για τη θερινή σεζόν 
2015:

Βοηθοί Κουζίνας για το  
a la Carte Εστιατόριο Ammos

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Εμπειρία στην ελληνική/μεσογειακή, δημιουργική/
σύγχρονη κουζίνα και όρεξη για εκμάθηση

Η εταιρία προσφέρει: 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Ποιοτικές συνθήκες διαμονής & διατροφής 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση  
τα κριτήρια σας 
•Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση

Αποστολή βιογραφικών συνοδευόμενη από πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: jobs@armenistis.
com.gr ή επικοινωνήστε στο τηλ: 6979 554722.

 
Η Lamway Hotel Management Group αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της στη Σαντορίνη:

Γ’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος μαγειρικής σχολής. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια  
σε ξενοδοχεία. 
•Γνώση Αγγλικών. 
•Επιθυμητή ηλικία έως 30 ετών.

Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα, στο e-mail: marketing@lamway.gr

 
Υπεύθυνος Πρωινού και 

Κρύας Κουζίνας - Σαντορίνη

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 2 χρόνια 
•Γνώσεις ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας  
θα εκτιμηθούν

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@sophiasuites-santorini.com

Tο ξενοδοχείο 4* Minois Village Suites & Spa στην 
Πάρο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 
(Μάιος - Σεπτέμβριος):

Σερβιτόρο & Βοηθό Σερβιτόρου 
(Άνδρας ή Γυναίκα) Πρωινή & Απογευματινή  

 Βάρδια / Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 

•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5*. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητά Γαλλικά  
και άλλες ξένες γλώσσες) 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
 υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων  
και ασφάλιση 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: cv@minois-village.gr. Όλα τα e-mail 
που ΔΕΝ θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογρα-
φία δε θα αξιολογούνται. Η εταιρεία ενημερώνει 
τηλεφωνικά μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα 
προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

 
Το ξενοδοχείο Pomegranate Wellness and Spa Hotel, 
στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής προετοιμάζεται για μία 
ακόμη επιτυχημένη σεζόν. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στα επισιτιστικά τμήματα και θέλοντας να προσφέρει 
πάντα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πελάτες του, 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Α’ και Β’ Σερβιτόρους 
(PWSH-Service)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ανάλογη προϋπηρεσία σε πολυτελή ξενοδοχεία 
4* ή 5* 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής. 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. 
Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας (Γερμανικά,  
Ρώσικα, Γαλλικά) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα. 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας. 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών.

Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή, για τους μη διαμένοντας 
στην περιοχή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα αναλυτικό βι-
ογραφικό (με φωτογραφία) αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
info@pomegranatespahotel.com. Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για 
να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Website: http://
www.pomegranatespahotel.com

Β’ Μαγειρας -Μύκονος για Εποχική 
Απασχόληση (Απρίλιος-Οκτώβριος)

•Εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων 
•Πτυχίο σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε κρύα και ζεστή κουζίνα και μπουφέ 
πρωινού και ζαχαροπλαστικής 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Διάθεση για εργασία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα.

Η εταιρία προσφέρει διαμονή και διατροφή.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22890 22437. Αποστο-
λή βιογραφικών στο e-mail: poseidon@otenet.gr

 
Το ξενοδοχείο Perivolas 5* στην Οία Σαντορίνης 
ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρες/-ους  

Για τη λειτουργία του πρωινού, εστιατορίου, pool 
bar και room service.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: hr@perivolas.gr

Μικρό boutique ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, ζητάει 
για  τουλάχιστον 5μηνη εργασία και 12ωρη απα-
σχόληση: 

Μάγειρα/ισσα - Chef

•Υπεύθυνο 
•Συνεργάσιμο 
•Με αγάπη για το αντικείμενο

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

Το 4 αστέρων Adam’s Hotel στην Πάργα ζητάει:

Chef για το Εστιατόριο

Προϋποθέτονται τα παρακάτω κριτήρια: 
•Ηλικία από 27 έως 42 ετών 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
•Εμπειρία σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 
•Εμπειρία στη δημιουργική και σύγχρονη ελληνική 
κουζίνα 
•Γνώσεις ζαχαροπλαστικής 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Ομαδικότητα 
•Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Προσφέρονται: 
•Aποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστο περιβάλλον εργασία 
•Θα προτιμηθούν άτομα με μεράκι, όρεξη  
για δουλειά και αγάπη προς το αντικείμενο.

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 6947 528949 με τον 
κύριο Ευθυμίου Απόστολο. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: info@adamshotel.com απαραίτητα με 
φωτογραφία. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το Ionian Sun στο Λουρδά Κεφαλλονιάς ζητά:

Νυκτερινό Υπάλληλο 
Υποδοχής (Night Auditor)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχεία 4 ή 5 
αστέρων 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής καθώς 
και προϋπηρεσία στο εξωτερικό θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόντα. 
•Επιθυμητή η γνώση του PMS Ermis. 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικίας 23 - 35 ετών

Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
πηγαία ευγένεια και εξωστρέφεια, ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Προσαρμοστικότητα, αποδοτικότητα υπό συνθήκες 
πίεσης

H εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον

Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις άνω προϋποθέσεις, και συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: memi@uniquekefalonia.com

Υπάλληλος Υποδοχής

Ζητείται από το ξενοδοχείο Domes of Elounda στην 
Ελούντα της Κρήτης.
Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5*,  
•γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων  
(κατά προτίμηση micros, opera), 
•άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας,  
•γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας, 
•ομαδικό & συναδελφικό πνεύμα, 
•ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
katerina.papadaki@ledrahotelsandvillas.com

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας: “Myconian Villa Collection”- 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort”member 
of Relais & Chateaux,“Myconian Ambassador Hotel” 
member of Relais & Chateaux, Myconian Imperial 
Resort” member of the Leading Hotels of the World, 
“Royal Myconian Resort”member of the Leading Hotels 
of the World, “Myconian K hotels”- Charming Hotels 
ζητούν για τη σεζόν 2015:

Housekeeping 
Manager - Μύκονος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ τουριστικών σχολών ή ανωτέρας σχολής 
•Έως 40 ετών 
•Προηγούμενη εμπειρία σε Leading hotels  

συνέχεια στη σελ. 24



Platform Developers 
Reference Number: PD2015_3

XM, a well-established CySEC regulated 
investment firm, is seeking to recruit a high 
calibre, self-motivated professionals to join  
it’s IT team!  
The key responsibilities of the role include: 
•Developing software programs and utilities 
used in the company and ensuring that the 
latest software applications for trading related 
systems run properly 
•Recommending software upgrades for existing 
systems 
•Reviewing current systems and presenting 
ideas for system improvements, including cost 
proposals 
•Producing detailed specifications  
and implementing the program codes 
•Testing the product in controlled situations  
and rectifying any problems before going live 
•Using versioning control systems 
•Assisting in the preparation of training 
manuals for users 
•Responsible for the maintenance of the 
systems once they are up and running 

Main requirements: 
•BSc/MSc in computer science, engineering  
or any other relevant degree 
•Very good knowledge of C/C++, C# or Java. 
Event driven programming skills, databases, 
versioning control systems and software  
testing techniques at virtually all levels:  
unit, integration, system and acceptance  
is considered an advantage 
•Experience in a similar position and in design 
patterns will be considered an advantage 
•Proactive, sharp and efficient 
•Ability to work autonomously 
•Problem solving and critical thinking skills  
Remuneration: An attractive remuneration 
package will be offered to the successful 
candidates 
Type of employment: Full time 
 Location: Limassol, Cyprus

Please forward us your CV to the following e-mail: 
careers@xm.com quoting the above job reference 
number. All applications will be treated with 
strict confidentiality!

Foodtec Solutions is looking for a hands on full stack:

Senior Java Developer
To join its rapidly growing engineering team in Thessaloniki, Greece.  
Responsibilities:  
•Architect and design complex software systems 
•Provide guidance and technical insight to members of the team 
•Promote software development best practices and champion our engineering culture  
Desired skills and expertise:  
•Previous experience in a technical lead or software architect role 
•A background in Java and the JVM ecosystem - strong software design skills including OOP 
•Ability to work on components across the stack; from user facing down to the database  
and systems - 
•Well versed in modern software methodologies (Agile, continuous integration, 
•TDD, code peer reviews, etc) and tools of the trade (source code management, bug tracking, release 
management, etc) - 
•Ability to multitask and prioritize tasks - Tech buzz words Java, SQL, SPRING, REST, Web Services, 
JavaScript,, MVC Frameworks, CSS, Bash  
What we offer: 
•Exceptional, above market compensation 
•Development opportunities in an international dynamic company 
•Excellent benefits package including health insurance and subsidized childcare 
•Flexible work schedule with respect to work/life balance 
•A great work environment  
Send your CV at the following e-mail: nick@foodtecsolutions.com

Μεγάλη εταιρία μελετών και επιβλέψεων  με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναζητά:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Με εμπειρία στις επιβλέψεις κατασκευής Η/Μ 
εγκαταστάσεων.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•3ετή εμπειρία σε επίβλεψη κατασκευής  
έργων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
(Σε υποσταθμούς μέσης τάσης, ανακαινίσεις  
ειδικών κτιρίων κλπ). 
•Καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό  

των προγραμμάτων ΜS Office, και AutoCAD 
•Να είναι κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος 
οδήγησης 
•Απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών - παρακαλούμε αποστεί-
λετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: meletes.epivlepsis@
gmail.com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
(ΚΩΔ 03)

Στα Simply Burgers οι άνθρωποι μας είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας μας. Το μοναδικό branding 
μας, η εξαιρετική ποιότητα υλικών και η άμεση, φιλική και επαγγελματική εξυπηρέτηση μας, προέρχονται 
από όλους τους συναδέλφους μας. Αναζητάμε φιλόδοξους και υπεύθυνους νέους, προσανατολισμένους 
προς την εξυπηρέτηση πελατών για τα εστιατόρια μας στη θέση:

Restaurant Manager 
Αθήνα - (code RM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση τουλάχιστον 
3 ετών 
•Άριστες επικοινωνιακές και ηγετικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός προς την ποιότητα  
•Άριστες οργανωτικές δεξιότητες 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών  
Προσφέρουμε: 

•Ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε συνεχώς  
εξελισσόμενο και ευχάριστο περιβάλλον

Στείλε το βιογραφικό σου στο e-mail: jobs@
simplyburgers.gr  αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης που σε ενδιαφέρει. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες: www.simplyburgers.gr, 210 8033826.

Εκπρόσωποι Πωλήσεων Επικοινωνίας -  
Αγία Παρασκευή

•Από εταιρία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για την επάνδρωση των νέων της καταστημάτων. 
•Οι υποψήφιοι χρειάζεται να γνωρίζουν πολύ καλά Αγγλικά και χειρισμό Η/Υ. 
•Οι ικανότητες επικοινωνίας και τα προσόντα της ευελιξίας και της αντίληψης κρίνονται  
απαραίτητα. 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.  
Παρέχεται εκπαίδευση, μισθός και bonus.  
Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@wind-agparaskevi.gr  
μέχρι 03/04/2015.

OpenBet is searching for a talented:

HR Assistant
To join our team in Athens as part of our global 
HR team.  
Responsibilities 
•Establish and implement appropriate HR 
policies according to the company global vision, 
local legislation and best practices 
•Handle the final stage of the hiring procedure 
by preparing job offers, contracts and other 
appropriate documentation 
•Liaise with stakeholders to respond  
to employee queries and questions 
•Maintain and update employee records both 
physically and online 
•Act as the payroll interface between  
the Company and payroll provider  
You must 
•Have a bachelor’s degree in a relevant field 
from a well regarded university 
•Have at least 3 years professional experience 
in a relevant role 
•Have good understanding of Greek work 
legislation 
•Be meticulous and have strong attention  
to detail 
•Have excellent written and verbal 
communication skills in English 
•Be highly motivated, organised,  
able to work unsupervised, and prioritise  
and manage own workload 

•Be computer literate and have prior experience 
of online HR systems  
Additionally, you will ideally 
•Belong to a professional HR body or forum 
•Have prior experience in corporate 
accreditations, such as great place to work,  
ISO etc. 
•Have worked in an international  
organisation before  
If all this sounds exciting to you please send 
your CV to the following e-mail address:  
voula.kapidi@openbet.com

About OpenBet: OpenBet is the market leader 
in providing software for the betting and online 
gaming industry and is trusted by some of the world’s 
most successful operators including William Hill, 
Ladbrokes, Paddy Power, Betfair and SkyBet. Founded 
in 1996, OpenBet powers the largest share of the 
world’s online bets with global software deployments 
in multiple, legal gaming jurisdictions. With offices 
in North America, Australia and the UK, over 20 
customers in the online gaming industry and over 
100 partners worldwide, OpenBet provides the most 
open gaming platform and a product suite that 
ensures the very best and most flexible solution 
available. We are passionate about the work we do 
and have built a reputation on the high quality of 
our software, our delivery and client satisfaction.

BIC is one of the most recognized brand names in the world, specializing in manufacturing, distribution 
and selling of consumable products in more than 80 countries all over the world. Our product philosophy 
has always been focused on simplicity, functionality, quality and the best price/quality tradeoff. The 
company provides an excellent working environment, based on team spirit and professional development. 
We are currently looking for an enthusiastic and self motivated individual to join our R&D Shavers 
Department for the position of:

Product Data Systems Engineer 
Athens - (ref. code PDSE0315)

Job purpose: The product data systems engineer requires extensive PLM and business process 
understanding. The ideal candidate will have strong communication and presentation skills and the 
ability to act as a contact person for various departments / colleagues. This position requires a hands-on, 
detailed-oriented individual who is committed to follow up on team activities. The main accountability 
for this person is to implement, manage/enhance and maintain an operational PLM environment.

The role: 
•Understand internal processes, procedures and communicate / present information based  
on enterprise practices 
•Maintain, support and advance all technologies that comprise company’s product Lifecycle 
management systems 
•Collaborate with both technical and functional team members 
•Communicate with all involved parties in an accurate, concise and timely fashion 
•Perform all other related duties as assigned by manager  
The candidate: 
•Postgraduate degree in computer engineering or computer science 
•At least 3 years of experience, preferably in industrial field 
•Expert with Windows based Servers and Pcs 
•Proven experience in Enterprise data management systems administration  
(preferably PTC Windchill / alternatively Team Center, Enovia, SmarTeam) 
•Understanding of network technologies and infrastructure and VMware technologies 
•Software application development skills in HTML/XML, Java, JSP, JavaScript 
•Basic knowledge of Oracle administration and backup/recovery technologies, Apache, Tomcat,  
CAD Systems, IBM Cognos, will be considered an asset 
•Experience in technical document writing 
•Problem solver with great analytical / numerical skills 
•Sufficient soft skills like teamwork, communication, time management, results orientation

Please send your resume quoting reference code PDSE0315 at the following e-mail: recruitment.
bicviolex@bicworld.com  or at BIC Violex, Ag. Athanasiou 58, 145 69 Anixi, Attica. All applications 
will be treated in strict confidence. Only successful candidates will be contacted.

Μεγάλη Εταιρία Μελετών και Επιβλέψεων
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of the World ή Relais et Chateaux 
•Άριστη γνώση 2 ξένων γλωσσών
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.
Βιογραφικά στο e-mail: hr@myconiancollection.gr, 
υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

Tο ξενοδοχείο SOVEREIGN στην Kαρδαμαίνα - Κω, 
τεσσάρων  αστέρων, club με πελάτες Ιταλούς - Άγ-
γλους αναζητά:

Καμαριέρες

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sovereignbeach@
yahoo.co.uk, fax -2242 091943, τηλ: 2242 092334-
5 , (κoς Φράγκο - κος Μονάχα).

 
To ξενοδοχείο Michelangelo Resort & Spa στην 
Κω ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Υποδοχής 
για την Καλοκαιρινή Σεζόν 2015

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Πολύ καλή - άριστη γνώση Γερμανικής 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Protel
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
manager@michelangelo.gr

 
Το ξενοδοχείο Porto Naxos επιθυμεί να  προσλάβει 
για τη θερινή περίοδο 2015:

Υπάλληλο Υποδοχής

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Έως 35 ετών 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•3ετή επαγγελματική εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας στην Ελληνική και την Αγγλική 
γλώσσα 
•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS office 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος  
κατά προτίμηση Singular 
•Eπαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση
Απαιτούμενες δεξιότητες: 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22850 23970, 1 & 2, 
e-mail: info@portonaxos.gr

To ξενοδοχείο 4 αστέρων “APHRODITE BEACH 
RESORT MYKONOS” στον Καλαφάτη της Μυκόνου 
επιθυμεί να προσλάβει για τη θερινή σεζόν 2015:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης σχολής τουριστικής/ 
ξενοδοχειακής σχολής του εσωτερικού  
ή του εξωτερικού. 
•Επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογη θέση  
τουλάχιστον 5 έτη σε ξενοδοχεία 4* ή 5*. 
•Απαραίτητη η γνώση και η χρήση  
του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 
γλώσσας (Γερμανικής ή Ιταλικής θα εκτιμηθεί  
ιδιαιτέρως). 
•Άριστη γνώση και χειρισμό Η/Υ και MS Office. 
•Ευχάριστη, φιλική και επικοινωνιακή παρουσία. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ευελιξία, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, προθυμία, 
επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
Η εταιρία μας προσφέρει: 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  
και εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: manager@
aphrodite-mykonos.com. Όλες οι αιτήσεις διαχει-
ρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Απαραίτητη η 

επισύναψη πρόσφατης φωτογραφίας του υποψήφιου.
Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψά-
χνει για:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη γνώση Ελληνικής, Αγγλικής γλώσσας  
και μίας τρίτης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη

Job description: 
•Prompt and efficient completion of front office 
duties (check in-check out-invoices-telephone 
services-assistance with Guest requests  
and complaints-concierge) 
•Daily preparation of reports 
•Demonstrate exceptional customer service a 
nd regurarly exceed expectations of owner-guests 
and associates. 
•Excellent guest service by discovering  
all of our guest needs and acting on these needs 
promptly, effectlively and with confidence. 
•Maintaining the condition of reception  
and controlling guests. 
•Provide a friendly and warm service to hotel 
guests. 
•Provide a friendly and warm service  
to accosiates.

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο 
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: info@astartesuites.gr

 
Προϊσταμένη Ορόφων - Αθήνα

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής ή αντίστοιχης  
ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
aliapalace7@gmail.com

Maintenance Manager

Dhahran Tower is the most luxurious residential 
compound in the Eastern Province of Saudi Arabia with 
291 fully furnished Apartments,  superb Recreational 
Facilities and 5* Hotel services. We are looking for 
a candidate with sound technical background from 
a hospitality industry especially with an experience 
of high rise building/ large Hotel resort operation & 
maintenance.  The right candidate will be given the 
opportunity to work in this tower.

The role of the Maintenance Manager is to support the 
chief engineer by managing the day to day operations 
of the engineering facilities and to deliver the service 
up to the guest satisfaction.

Key responsibilities: 
•Reporting to chief engineer, ensure the efficient 
operation of the engineering equipment, ancillary 
maintenance, repair service and protection of assets.  
•Responsible for the general cost control aspects 
of maintenance, supervising and directing the daily 
activates of Supervisors and verification of all 
material delivery to the department operation. 

•Ensure the effective operation of all the mechanical 
and electrical systems and equipment  
by implementing and managing proper preventive 
maintenance program.   
•Maintain the condition of physical assets  
of the apartment by carrying out upgrading liaise 
with architects, interior designers  
and management. 
•Closely supervise outside contractors to ensure 
the quality of the job and their safety standards. 
•Implement energy management program  
by establishing energy reduction objectives. 
•Ensure adherence to all statutory regulation  
and fire codes by regularly reviewing polices  
and safety procedures. 
•Ensure all fire, life & safety preventative 
maintenance programs are carryout  
and that all are record it as per guide line. 
•Every month a comprehensive engineering month 
end report will submit to chief engineer related  
to the operation. 
•Ensure the smooth operation and co-ordination 
of the tower through the respective department 
supervisors. 
•Ensure the implementation and delivery of safety 
standards. 
•Assist chief engineer to prepare the annual 
engineering budget plan.

The ideal candidate for this position: 
•The ideal candidate, an aspiring senior 
supervisor/maintenance manager, ready to step 
up in his career, must possess the leadership 
qualities needed to inspire his  team to 
consistently deliver outstanding performance  
in engineering. 
•Proper engineering product knowledge and good 
English communication skill. 
•5-6 year experience in hospitality industry  
and preferably a highrise building or large hotel 
resort operation & maintenance experience. 
•Degree/diploma holder in electrical, mechanical 
engineering. 
•Proven team-leader with outstanding 
motivational skills and coaching ability to train  
his supervisors improving department standards. 
•Good administration skill. 
•Demonstrate energy and enthusiasm in previous 
roles and personal interactions. 
•Possess effective time management skills  
and ability to stay calm under pressure in a major 
technical breakdown situation.

Benefits package: 
•Around 3500 Euros tax free/month depending  
on experience 
•Fully furnished accommodation 
•Medical insurance 
•Car allowance 
•Annual return ticket to country of origin

We invite applications from individuals who can 
fulfil the above criteria. Your application should 
include a detailed CV with photo (including a website 
address to previous employers) and  briefly outline 
your past work experience and achievements.

Send your CV at the following e-mail: gm-secretary@
dhtower.com or admin@dhtower.com. Only shortlisted 
candidates will be contacted.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Το Skiathos Palace, δυναμικότητας 258 δωματίων, 
είναι ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή ξενοδοχεία 
των Σποράδων και βρίσκεται σε απόσταση 10 χλμ. 
από τη χώρα της Σκιάθου. Η ξενοδοχειακή μονάδα, 
αμφιθεατρικά κτισμένη, με υπέροχους κήπους και θέα 
την μαγευτική παραλία των Κουκουναριών, που έχει 
χαρακτηριστεί ως μία από τις ωραιότερες της Ευρώ-
πης, συνδυάζει το κοσμοπολίτικο περιβάλλον με τη 
διακριτική διακόσμηση. Το ξενοδοχείο επιθυμεί να 
προσλάβει για την καλοκαιρινή περίοδο 2015:

Spa Therapist

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής - κάτοχος πτυχίου 
θεραπευτή 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 4* ή 5*. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών 
•Γνώστης μια γκάμας θεραπειών / μασάζ  
(χαλαρωτικό, σουηδικό, αθλητικό, κλπ.)

Προσφέρονται: 
Διαμονή-διατροφή-ασφάλιση

Aποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φω-
τογραφία  αναγράφοντας τη θέση που επιθυμείτε στο 
e-mail: info@skiathos-palace.gr Σε όλα τα βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. The Skiathos 
Palace Hotel, Κουκουναριές, 370 02 Σκιάθος, τηλ.: 

24270 49700 - fax: 24270 49666 γραφείο Αθήνας: 
Σκουφά 33, 106 73 Αθήνα, τηλ.: 210 3242152 -fax: 
210 3233667,   www.skiathos-palace.gr

Tο ξενοδοχείο 4* Minois Village Suites & Spa στην 
Πάρο επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 
(Μάιος - Σεπτέμβριος):

Spa Therapist / Masseur 
(Γυναίκα) Πρωινή & Απογευματινή 

Βάρδια / Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 5*, City spa  
ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς. Συστάσεις  
απαραίτητες. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητά Γαλλικά (θα θεωρηθεί προσόν)  
και άλλες ξένες γλώσσες 
•Άριστη γνώση θεραπειών προσώπου σώματος 
(απαραίτητη γνώση αποτρίχωσης) 
•Γνώση manicure & pedicure θα θεωρηθεί  
προσόν (Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 
Manicure-Pedicure) 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Διαβατήριο/ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων  
και ασφάλιση 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών με  πρόσφατη φωτογραφία 
μέσω e-mail: cv@minois-village.gr. Όλα τα e-mail που 
δε θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δε θα 
αξιολογούνται. Η εταιρεία ενημερώνει τηλεφωνικά 
μόνο τους υποψήφιους των οποίων τα προσόντα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Ξενοδοχείο πολυτελείας CASTELLO BOUTIQUE 
RESORT & SPA, μέλος των SMALL LUXURY HOTELS 
OF THE WORLD, στο Σίσσι Λασιθίου ζητάει:

Μαθητευόμενη Θεραπεύτρια 
 Spa (για Πρακτική)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώση της λειτουργίας, των συνθηκών υγιεινής 
και απολύμανσης των χώρων του Spa 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Διάρκεια πρακτικής τουλάχιστον από 15 Απριλίου 
έως 31 Οκτωβρίου 201

Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Έφεση για μάθηση 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία και προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας

Σας παρακαλούμε τα βιογραφικά των ενδιαφερομέ-
νων να στέλνονται στα παρακάτω e-mail: kasmirlis@
castellohotels.com

 
Tο ξενοδοχείο 5* ALIA PALACE στο Πευκοχώρι Χα-
κιδικής επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015 
(Απρίλιος - Οκτώβριος):

Spa Therapist / Masseur 
(Γυναίκα) Πρωινή & Απογευματινή 

Βάρδια / Σπαστό Ωράριο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
σε αντίστοιχο spa ξενοδοχείων 4* ή 5*. 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητά Γερμανικά (θα θεωρηθεί προσόν)  
και άλλες ξένες γλώσσες άριστη γνώση θεραπειών 
προσώπου σώματος, μασάζ, γνώση manicure  
& pedicure. 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία διάθεση  
για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών

Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων  
και ασφάλιση διαμονή και διατροφή φιλικό  
περιβάλλον εργασίας

H αποστολή των βιογραφικών θα γίνεται στο e-mail: 
aliapalace7@gmail.com



Ο πελάτης μας, ασφαλιστική εταιρία με έδρα την Αθήνα, ζητά να προσλάβει έναν/μία:

Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης με άδεια λογι-
στή-φοροτεχνικού Α’ τάξεως, να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και σχετική προϋπηρεσία 
σε χρηματοοικονομικό οργανισμό με ανάλογα καθήκοντα, επίσης πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην 
εφαρμογή των IFRS.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον πρόεδρο του ΔΣ. και θα έχει τα καθήκοντα της επίβλεψης 
της λογιστικής λειτουργίας της εταιρίας, της σύνταξης και υποβολής οικονομικών αναφορών προς τη 
διοίκηση της εταιρίας κλπ.

Θα επιλεγούν υποψηφιότητες που προέρχονται αυστηρά από τον ασφαλιστικό ή τραπεζικό χώρο.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: http://goo.gl/IcBrpB

Η ΩΘΗΣΗ Α.Ε. - εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων - μία 
από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο των πωλήσεων ζητά να προσλάβει άμεσα:

Στελέχη για το Τμήμα Πωλήσεων 
4ωρης - 5ωρης - 6ωρης Απασχόλησης - Αθήνα

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
με αντικείμενο την προώθηση υπηρεσιών  
σε πελατολόγια μεγάλων εταιρειών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
(πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ θα εκτιμηθεί άμεσα  
σε προοπτικές εξέλιξης) 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Διάθεση για εργασία 
•Γρήγορη αντίληψη και σταθερό χαρακτήρα 
•Χρήση Η/Υ  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις 

•Γνώση Αγγλικών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό (όχι ποσοστά) 
•Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Εύκολη πρόσβαση (50 μέτρα από το μετρό 
Ακρόπολης)  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός  
θέσης: OTH18 
•Στο e-mail: info@othisi.com.gr 
•Στο fax: 211 200 46 00 
•Τηλέφωνο για πληροφορίες: 211 200 45 00

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

Υπεύθυνες Καταστημάτων (Full Time)
Για τα καταστήματά μας στα Βόρεια  
Προάστια.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ευελιξία 
•Γνώσεις Η/Υ & αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 28 ετών 

Παροχές εταιρείας: 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Σταθερότητα 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: 
m.papanikolaou@attrattivo.gr

Leading commercial company in its sector, wishes to hire a business administration or marketing 
graduate, preferably post-graduate, for:

Sales-Customer Service Department 
Thessaloniki

Required qualifications: 
•3 years of previous experience in an organized customer service department 
•Fluency in communication, team spirit, excellent organizing skill, problem solving and simultaneous 
management ability excellent communication and organization skills, team spirit, problem solving 
ability 
•Flexibility and adaptability, negotiating skills, ability to work under pressure to meet deadlines 
•Excellent use of English language (further knowledge of other languages will be appreciated) 
•Ability to travel during participation in trade fairs 
•Knowledge of ERP, CRM, Microsoft Office suite and/or any commercial software, 
•Owning any means of transportation 
•Reward depending on qualifications. 
•Dynamic working environment with professional evolution perspective.  
Send your CV at the following e-mail: prohire2014@gmail.com

Leading Commercial Company

Medical Translators
Residents specializing in cardiology, psychiatry, neurology, urology, pneumonology and Infectious 
diseases are needed for translations of medical and pharmaceutical texts from English into Greek.

•Good command of English and Greek languages is necessary. 
•Applicants should be PC literate. 
•The knowledge of other languages will be considered an asset.  
You may send your CV to  Mrs. Kim KubicekM via e-mail at: kim@groupccm.com

Πωλητής - Μπουφετζής 
Κολωνάκι, Κέντρο Αθήνα, Σύνταγμα

Τα καταστήματα Everest, ζητούν νέες / νέους για 
μπουφέ.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο 

•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Επιθυμητή η εμπειρία στην εστίαση  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: hr@everest.gr

Η FULGOR Α.Ε.  ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στην Κόρινθο:

Μηχανικό Σχεδιασμού και Μελετών
Αντικείμενο της θέσης είναι η σύνταξη και η εφαρμογή προδιαγραφών για την εγκατάσταση & ορθή 
λειτουργία καλωδίων για τη μεταφορά ενέργειας καθώς και η προετοιμασία τεχνικών προσφορών και 
παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
•Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ  
Είναι ακόμη επιθυμητά: 
•Εμπειρία, τουλάχιστον 1 έτους, σε τμήμα σχεδιασμού βιομηχανικών προϊόντων 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της ενέργειας ή της ηλεκτρολογίας  
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική 
κάλυψη.  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης ΗΛ, στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr 
ή στον αριθμό fax: 210 6861600.

Η φαρμακευτική εταιρία ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη  
με Έδρα Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Ηγετικά και οργανωτικά προσόντα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Ευελιξία για επαγγελματικά ταξίδια 

Προσφέρεται ένα δυναμικό περιβάλλον  
εργασίας, δυνατότητα δημιουργικότητας  
σε συνδυασμό με ανταγωνιστικό πακέτο  
αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών: 
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. στο fax: 2310 722669  
στο e-mail: npsathes@petsiavas.gr.  
Υπ’όψιν: Τμήμα φαρμάκου
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Διοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
H ΑLEXANDER MOORE αναζητά Επιθεωρη-
τές Συστημάτων Διαχείρισης ISO για εξωτερική 
συνεργασία. Σχετικό πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση της 
Αγγλικής, IRCA Certified Lead Auditor/Auditor 
Training Course. E-mail: hr@alexandermoore.
com, τηλ: 210 6657312, κωδ: IS.Aud.2015/03.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* και 200 κλινών, ζητά Διευθυντή 
με απαραίτητες γνώσεις και ανάλογη εμπειρία. 
Τηλ: 210 3311240.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητεί Διευθυντή και Βοηθό Δι-
ευθυντή. Τηλ: 210 3311240.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στην περιοχή της Αττικής για 
οργάνωση και εποπτεία εμπορικού τμήματος. 
Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ. Δυνατότητα και για 
part - time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
bizwork.hbl@gmail.com.

Η MKO CILVIS PLUS ζητά Υπεύθυνο Εύρεσης 
Ιδιωτικών Πόρων και Χορηγιών. Απαραίτητα 
προσόντα: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
άριστη γνώση Αγγλικών, άριστες δεξιότητες 
επικοινωνίας, αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
εξεύρεση ιδιωτικών πόρων/χορηγιών. E-mail: 
civis@civisplus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καταστημάτων 
Δικτύου για λογαριασμούς μεγάλης εταιρίας στο 
χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: joanna.
heqimi@cipromed.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρακολούθηση φυσικού 
αντικειμένου έργων 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-
2020. Προϋποθέσεις: Απόφοιτος ΑΕΙ, άριστη γνώση 
Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ, 4ετής προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@fhw.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης από επιχείρηση διοργάνω-
σης εκδηλώσεων γάμου και βάπτισης σε Ελλάδα 
και Ευρώπη. Wedding destination, planning, 
celebration venues. Βιογραφικά στο e-mail: 
nikostsigaros@gmail.com, τηλ: 6985 561726.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ χρηματ/νομικό όμιλο ζητούνται 2 
νέοι για την θέση Στελέχους Παραγωγής Διοίκησης, 
ικανούς να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις 
εργασίας και προώθησης προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: e-mail.insurance1@in.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ θυγατρική Ελληνικής Τραπέζης 
ζητά ένα άτομο, απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Θέση στέλεχος 
παραγωγής, διοίκησης και ανάπτυξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εμπειρία. 
Τηλ: 6989 893891.

Γραμματείς -Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά νέα για 
τη Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Απα-
ραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: pr@
paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητά νέα για τη θέση 
υποδοχής - reception. Άριστη χρήση Η/Υ και 
Αγγλικών, άριστη εμφάνιση και ικανότητα στην 
επικοινωνία. Απαραίτητη πρόσφατη φωτογρα-
φία. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ΥΠ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για τη θέση της 
Γραμματείας - Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και 
επικοινωνία. Πρόσφατη φυτογραφία απαραίτητη. 
E-mail: .pr@paraskhnio.gr κωδ: REC.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Πωλήσεων με απαραίτητη 
προϋπηρεσία και άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, 
εμπορική αλληλογραφία κλπ) και Αγγλικών. 
Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
Θα προτιμηθούν κάτοικοι Δυτικών Προαστίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: k.andritsaki@diverse.gr.

LOOKING for Operations Assistant from Industry 
Company in spare parts construction & trading, 
located in Aspropyrgos. 3-4 years of experience, 
fluent English, PC literal, driving license. CVs: 
hr@temika.gr.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Εκπαιδευτικός Όμιλος επιθυμεί 
να προχωρήσει στην πρόσληψη Γραμματέως 
για διάστημα ενός μηνός ως αναπλήρωση, με 
προοπτική να επαναπροσληφθεί τους καλο-
καιρινούς μήνες. Επιθυμητή προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
gpapadopoulos@etoile.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία ΙΝΠΑ Α.Ε. Γραμμα-
τεία Διοίκησης με γνώσεις Λογιστικής, για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα: Άριστη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξι-
ότητες. Βιογραφικά στο e-mail: hr@inpa-gr.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική και εισαγωγική εταιρία 
στον Πειραιά ζητεί Γραμματέα Διεύθυνσης με 
άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Βιογραφικά 

με φωτογραφία στο e-mail: stefdra@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γερμανόφωνοι /ες Υπάλληλοι Γρα-
φείου με μοναδικό προσόν την άριστη γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
imssales24@gmail.com, τηλ: 6971 852082, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00πμ - 6:00μμ.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Υπάλληλο Γραφείου για 4ωρη 
απασχόληση. Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση 
της Γερμανικής και της Ελληνικής γλώσσας και 
η πολύ καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
service@madeleine.gr, τηλ: 210 9792030.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ Pilot Beach Resort 5*, στην 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Γραμματέα με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου. Τηλ: 6955 
443637.

H VISA HANDLING SERVICES ζητά Υπάλλη-
λο Γραφείου. Απαιτείται: άδεια εργασίας, καλή 
χρήση Η/Υ, υποχρεωτική γνώση Ρώσικων και 
Ελληνικών (ευχέρεια), προσφορά εργασίας στη 
Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στα Ρώσικα στο e-mail: 
thessaloniki@vhs-greece.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση, ζητεί άτομο δραστή-
ριο, οργανωτικό, τελειόφοιτη ή απόφοιτη, με ή 
χωρίς προϋπηρεσία για το τμήμα Γραμματείας 
και Υποδοχής. Μόνιμη απασχόληση, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8898844.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Υπάλληλοι Γραφείου για άμεση 
πρόσληψη από το Ράδιο Star Χαλκιδικής. Ωράριο: 
10:00 - 13:00. Tηλ: 2373 022865.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Υπάλληλο Γραφείου, για τη στελέχωση 
του τμήματος παραγγελιών. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε εταιρία επίπλων και η γνώση Η/Υ. Ε-mail: 
human.resources.thes@gmail.com, κωδ: ΠΠ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ιδιωτική 
επιχείρηση με πτυχίο οικονομικών και εμπει-
ρία στην οργάνωση. Απαραίτητη χρήση Η/Υ και 
γνώση ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
epixirisikomotini@gmail.com.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ αισθητικής στο Παγκράτι ζητεί 
νέα, εμφανίσιμη, με γνώσεις γραμματειακής 
υποστήριξης και reception. Βασικός μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 211 0182382.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για σύσταση πυρήνα οργάνωσης 
Portal (Web Mall) προϊόντων και υπηρεσιών. 
Απαραίτητα καλή χρήση Η/Υ, ικανότητες επι-
κοινωνίας, οργάνωση, Αγγλικά. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, θέση: d-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ζητεί νέ-
ους -ες, με προϋπηρεσία και άδεια οδήγησης, 
με γνώσεις Αγγλικών ή Ρωσικών, για εργασία 
σε υποκαταστήματα της εταιρίας και εντός ξε-
νοδοχείων. Τηλ: 2810 370118.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία για γραμματειακή 
υποστήριξη σε οδοντιατρική κλινική. Βιογραφικά 
στο e-mail: hliana@e-smile.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη Θεσ-
σαλονίκης ζητά Γραμματεία για απογευματινή 
απασχόληση. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, καλή 
χρήση H/Y, άριστη επαφή με παιδιά. Βιογραφικά, 
απαραίτητα με φωτογραφία, στο e-mail: info@
centralstudies.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εισαγωγική εταιρία στη 
Μαγούλα Αττικής ως Υπάλληλος Γραφείου. 8ωρη 
απασχόληση Δευτέρα - Παρασκευή, απαραίτητη 
προϋπόθεση η γνώση Ιταλικών και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: eliasdimou@dimou.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για το Τουριστικό Τμήμα, 
από PCO με εξειδίκευση στα ιατρικά Συνέδρια. 
Απαραίτητα: άριστα Αγγλικά-έκδοση αεροπορικού 
εισιτηρίου (σύστημα Sabre)-άριστη χρήση Η/Υ-χρήση 
συστήματος Travel Force-προϋπηρεσία 2-3ετών 
σε αντίστοιχη θέση. E-mail: info@free-spirit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Γραφείου Κινήσεως με 
δυναμική προσωπικότητα, άριστη γνώση MS 
office, Αγγλικά ή Γερμανικά, σχετική προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Πρόσληψη άμεση, ευκαιρία 
καριέρας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
nikosvetsos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραμματειακή Υποστήριξη, από 
νεοσύστατη εταιρία στη Μάνδρα Αττικής. Πτυχίο 
Α.Ε ή Τ.Ε οικονομικού περιεχομένου, ECDL, διετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία, δύο ξένες γλώσσες 
επαρκώς. Βιογραφικά στο e-mail: hrpitamia@
hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ πωλήσεων-part time για ενη-
μέρωση πελατών και κλείσιμο ραντεβού στους 
πωλητές-part- time-κάλυψη μεταφορικών. 
Εμπειρία σε τηλεφωνική ενημέρωση-χρήση 
Η/Υ-απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Μισθός 250€-bonus. E-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 
6979 315491, ώρες επικοινωνίας 11:00-18:00.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στο Περιστέρι, 
ζητούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση στο 

τμήμα λογιστηρίου, γραμματείας, διαχείρι-
ση e-shop. Βιογραφικά στο e-mail: office1@
medicalsolutions.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Υπάλληλο Γραφείου Γραμματεία 
Πωλήσεων. Προϋπηρεσία, ευχέρεια στον προφορι-
κό λόγο, πολύ καλά Αγγλικά (γραπτά-προφορικά), 
γνώση Η/Υ, μηχανογραφημένου λογιστηρίου (ERP) 
και Marketing. Ωράριο συνεχόμενο πενθήμερο. 
E-mail: cv@somon.gr, τηλ: 2310 252525, fax: 
2310 252522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα στο κέντρο, Υπάλληλος 
Γραφείου. Προσόντα: γνώση Αγγλικών, γνώση 
χρήσης Η/Υ, επικοινωνιακές δεξιότητες. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: eliaskom@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εμφανίσιμη για υποδοχή σε γυ-
μναστήριο - spa. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: carminpro@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία πλήρους απασχόλησης 
πενθήμερο, για τους εαρινούς μήνες χωρίς 
υποχρεώσεις. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση 
Η/Υ(internet, outlook, crm), οργανωτικότητα, 
προϋπηρεσία επιθυμητή. Καθήκοντα θέσης: 
Αρχειοθέτηση-τιμολόγηση- Τηλεφωνική εξυ-
πηρέτηση πελατών-εξωτερικές δουλειές. Ωράριο: 
09:00πμ-05:00μμ. Τηλ: 6907 444646.

Η ΣΤΑΜΙΩΝ ΑΕ αναζητεί άτομο για το εργοστά-
σιο της, στο τμήμα Licensing, την επικοινωνία 
και τη διαδικασία εγκρίσεων. Απαιτείται 2ετη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Ms Office, κυρίως 
Excel και Αγγλικής γλώσσας. E-mail: korina.
psarikoglou@stamion.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ λευκών ειδών ζητά νέα για τη 
Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος Πωλήσεων. 
Δίδεται μισθός, ασφάλιση, συνεχής εκπαίδευ-
ση. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: info@crist.gr.

EXECUTIVE SECRETARY ζητείται από εταιρία 
παιδικών ενδυμάτων. Γνώσεις Η/Υ. Προϋπηρεσία 
σε βιομηχανική επιχείρηση τουλάχιστον 2 χρόνια, 
κάτοχος Proficiency, κάτοικος κοντινής περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@matoufrance.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, εμφανίσιμη με 
προϋπηρεσία σε καλσόν, κάλτσες εσώρουχα, φου-
λάρια, μαγιό. Πενθήμερο, μισθός ΙΚΑ, γνώση μη-
χανογράφησης και Ιταλικών θα εκτιμηθεί. Ωράριο: 
10:00 - 15:00. Τηλ: 210 3219368, 6940 510143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από γνωστό μαγαζί στο Κο-
λωνάκι για πώληση με γνώσεις marketing, 
χειρισμό social media, απλών γραφιστικών 
και δημιουργία δελτίων τύπου. Σχέση με ΜΜΕ 
θα εκτιμηθεί. E-mail με φωτογραφία: info@
palerosdreamhoms.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τη γραμμα-
τεία για 4ωρη πενθήμερη απασχόληση. Κάτοικος 
Γλυφάδας και γύρω περιοχών, αποκλειστικά 
οικονομικής κατεύθυνσης. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: info@safebusiness.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ οργάνωσης εκδηλώσεων (γάμους, βα-
πτίσεις, κλπ) ζητά νέα με εμπειρία στη Σαντορίνη. 
Τηλ: 22860 24869.

LOOKING for a person with following 
characteristics: university degree in science 
or engineering, knowledge of Microsoft office, 
web applications, English language. Web 
design (HTML) will be considered a plus. CVs: 
rena.n.politi@gmail.com.

Marketing-Δημόσιες Σχέσεις  
- Διαφήμιση
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά νέα για 
την Γραμματεία Προέδρου - Υπεύθυνη Δημο-
σίων Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. 
Απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. E-mail: pr@
paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά νέα για τη θέση της 
Γραμματείας - Δημόσιες σχέσεις. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη εμφάνιση και 
επικοινωνία. Πρόσφατη φυτογραφία απαραίτητη. 
E-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: REC.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα με όρεξη για εργασία και 
εξέλιξη στο χώρο των δημοσίων σχέσεων από 
γνωστό μαγαζί στη Βαλαωρίτου. Προϋπηρεσία 
μη απαραίτητη. Τηλ: 6979 061205, κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing Assistant. Προσόντα: Πα-
νεπιστημιακές σπουδές θετικής κατεύθυνσης ή 
με ειδίκευση Marketing-άριστη χρήση Η/Υ και 
ειδικότερα στο ΜS Office-άριστη ικανότητα επι-
κοινωνίας-οργάνωσης και ομαδικής εργασίας, 
γνώσεις social media και digital marketing. 
E-mail: montana1gm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαφήμισης με εμπειρία 
σε προβολή διαφήμισης, για έντυπα περιοδικά 
πλατιάς κυκλοφορίας. Πολύ καλό ποσοστό, και 
οδοιπορικά. Προοπτική μόνιμης απασχόλησης. 
Εκδόσεις ΔΥΡΟΣ. Ε-mail: dyros.magazines@
dyros.com.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτομα για τη θέση Trainee Manager. 
Παρέχεται εκπαίδευση, πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών, άμεση πρόσληψη στην Αγγλία. Βιογραφικά 
στα Αγγλικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προμηθειών. Καθήκοντα: 
Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και 
έρευνα για νέους, παρακολούθηση και αναπλή-
ρωση αποθεμάτων, διαχείριση και πληρωμές 
προμηθευτών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr, τηλ: 2262 081440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με δίπλωμα/
μεταπτυχιακό στο Marketing. Άριστα Αγγλικά 
(προφορικά-γραπτά),άριστη γνώση Η/Υ-γνώση 
επεξεργασίας φωτογραφίας-social media-
δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα-εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις-δίπλωμα οδήγησης Β’ 
(min.5 χρόνια οδήγησης). Άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες. E-mail: info@vakalopoulospumps.gr.

Η MKO CILVIS PLUS ζητά Υπεύθυνο Εύρεσης 
Ιδιωτικών Πόρων και Χορηγιών. Απαραίτητα 
προσόντα: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
άριστη γνώση Αγγλικών, άριστες δεξιότητες 
επικοινωνίας, αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
εξεύρεση ιδιωτικών πόρων/χορηγιών. E-mail: 
civis@civisplus.gr.

Η ΣΤΑΜΙΩΝ ΑΕ αναζητεί άτομο για το εργοστά-
σιο της, στο τμήμα Licensing, την επικοινωνία 
και τη διαδικασία εγκρίσεων. Απαιτείται 2ετη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Ms Office, κυρίως 
Excel και Αγγλικής γλώσσας. E-mail: korina.
psarikoglou@stamion.gr.

H ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ εφημερίδα Φιλόξενος ζητεί 
Συνεργάτες στην Ελλάδα στο τμήμα marketing και 
διαφήμισης. Βιογραφικά στο e-mail: petroskech@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 πτυχιούχοι, Στελέχη Management 
- Finace Puplic Relations - Marketing από διε-
θνή όμιλο για τη στελέχωση νέας διεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@yahoo.gr, 
κος Μάλλας.

ΖΗΤEITAI Υπεύθυνος Πωλήσεων και Marketing 
από γνωστή εταιρία ενοικιάσεων πολυτελών 
σκαφών αναψυχής. Τουλάχιστον 2ετής προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση ή τουριστικό γραφείο, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Ελληνικών και Η/Υ. 
Ε-mail: info@all4yachting.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ubiz.mobi ζητά δραστήριους Πω-
λητές -τριες, για να εργαστούν στο χώρο της 
διαφήμισης. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ και η 
κατοχή smartphone. Αποδοχές πολύ καλές. 
Τηλ: 6940 513633.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση marketing με γνώσεις 
γραφιστικών προγραμμάτων, υλοποίηση - συντή-
ρηση site και e-shop, δημιουργία προϊοντικών 
καταλόγων, γνώση μέσων προώθησης (mail, 
social media). Απαραίτητη προϋπηρεσία. Ε-mail: 
skrekis@gmail.com, fax: 210 5316675.

H MULTITANK .Ltd ζητά Junior Marketing & 
Social Media Στέλεχος. Πτυχιούχο με καλή γνώση 
γραφιστικών προγραμμάτων, SEO Optimizing, 
PHP, Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: contact@
multitank.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Διαφήμισης από εταιρία για 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@deras.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές διαφημιστικού χώρου από 
διαφημιστικό γραφείο για την ελεύθερη αγορά, με 
δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ekfrasisep@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο Marketing ή Διαφή-
μισης με οργανωτικές ικανότητες, καλή γνώση 
Αγγλικών και χρήση Η/Υ.(Microsoft Office). Επι-
θυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@mms-adv.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για part time απασχόληση 
στον κλάδο της διαφήμισης και του marketing. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrakopouloschris@yahoo.gr.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός από ΤΕΙ για 6μηνιαία πρακτι-
κή άσκηση σε λογιστικό γραφείο στην περιοχή 
της Ηλιούπολης. Βιογραφικά στο e-mail: gada@
otenet.gr, τηλ: 6976 711162.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι - Λογιστές από εκ-
δοτικό οίκο για έκδοση και συγγραφή βιβλίων. 
Τηλ: 6977 210549.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί 2 Λογίστριες απόφοιτες 
οικονομικού πανεπιστημίου ή ΤΕΙ λογιστικής για 
πρακτική άσκηση με δυνατότητα μόνιμης συ-
νεργασίας. Άριστη εμφάνιση, ικανότητα στη δι-
αχείριση και στην επικοινωνία. E-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr, κωδ: logpr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο εργατικό και φιλότιμο για την 
αποθήκευση και παραγωγή προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@revoc.gr, τηλ: 210 5065955, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Λογιστής /τρια για part-time 
απασχόληση και τήρηση βιβλίων Γ’ λογιστικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: vaso@nastex.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο Μι-
σθοδοσίας, για τήρηση αρχείου προσωπικού, 
διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, 
ΣΕΠΕ και διαχείριση ηλεκτρονικής εφαρμογής 
Υ.Ε.Κ.Α. Απαιτούμενη προϋπηρεσία 1-3 έτη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: gmastori@yourc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια στη Γλυφάδα για ημιαπα-
σχόληση ή συνεργασία σε υπάρχον γραφείο. 
Τηλ: 6906 968747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για πρακτική άσκηση από 
εταιρία συμβούλων. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: xktaf@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με Αγγλικά σε επί-
πεδο Proficiency, γνώστης κεφαλαίου, οδηγός 
αυτοκινήτου και μηχανής στον Πειραιά. Τηλ: 
6932 885828.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με τουλάχιστον 5ετή 
εμπειρία, άριστη γνώση Αγγλικών, χρήση Η/Υ, 
internet, για πλήρη απασχόληση από Α.Ε. στα 
ΚΤΕΛ Κηφισού. Fax: 210 5138737, τηλ: 210 
5138736, 210 5138737.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
στην Αγία Παρασκευή. Απαραίτητα γνώσεις-ταχύ-
τητα χειρισμού προγραμμάτων EPSILON, απλο-
γραφικών-διπλογραφικών βιβλίων, εργατικά, 
δηλώσεις ΦΠΑ εισοδήματος, νομικών-φυσικών 
προσώπων και Ε9. E-mail: ppapantonopoulos@
hotmail.com, τηλ: 6947 343663.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο με υποκατάστημα στο Χαϊδάρι 
και στη Νίκαια ζητεί νέους /ες από ΙΕΚ Λογιστι-
κής για 6μηνη πρακτική άσκηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: tagli_accounting@hotmail.com, 
τηλ: 6947 072097.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές για πρακτική άσκηση από 
διαφημιστική εταιρία στο Περιστέρι. Πλησίον 
μετρό και για το τμήμα λογιστικών. Τηλ: 210 
5441090, 6937 902780.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός, μέλος ΟΕ, 
με δικαίωμα υπογραφής-εμπειρία σε βιβλία Β΄, 
Γ΄και στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 
Προσφέρονται: Μισθός-ΙΚΑ-μόνιμη απασχόλη-
ση-ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. E-mail: 
info@energygroup.gr, κος Φαρλέκας Γεώργιου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με εμπειρία για εσωτερική 
μόνιμη εργασία σε λογιστήριο Ανώνυμης Εταιρίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: agroenergy@agroenergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου από εταιρία 
ανακύκλωσης στη Σίνδο για τιμολόγηση-καταχώ-
ρηση παραστατικών εξόδων-συμφωνίες τραπεζών 
ταμείου-διεκπεραίωση εργασιών λογιστηρίου. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση, καλή γνώση ERP, Office. E-mail: hr@eco-
trans.gr, κωδ: Μ01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός για εταιρία 
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσι-
ών. Απαραίτητα γνώση σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από γραφείο φοροτεχνι-
κών υπηρεσιών στην περιοχή City Gate. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στην τήρηση διπλογραφικών βιβλί-
ων και μισθοδοσίας. Παρέχονται ικανοποιητικές 
αποδοχές, ασφάλιση και συνεχής εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tafs012@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητεί έμπειρο 
Λογιστή με καλή γνώση ξενοδοχειακού προγράμ-
ματος αποθήκης και λογιστικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί - Λογιστές - Φοροτεχνικοί, 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ, με από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας σε απλογραφικά 
και διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, από κέντρο 
λογιστικής στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από λογιστικό γραφείο 
με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. Μισθός ικανοποιητικός. Εμπειρία στα προ-
γράμματα της Epsilon Net, Singular θα θεωρηθεί 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: m_vl@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Λογιστήριο με άρι-
στη τεχνική κατάρτιση Excel, Access ώστε να 
αναπτύσσει καθώς και να χειρίζεται αντίστοιχες 
εφαρμογές με τύπους και συναρτήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.intzidis@cargobus.gr.

ΤΟ KASSANDRA Palace Hotel & Spa 5* ξενο-
δοχείο στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά Βοηθό 
Λογιστή - Αποθηκάριο, με γνώσεις αποθήκης. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: hrm@
kassandra-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία στον 
Ασπρόπυργο. Προσόντα πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογι-
στικής, 3ετή προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγο-
ρίας, γνώσεις Αγγλικών και Mc Office, γνώση 
προγράμματος Data Communication (Winera) 
επιθυμητή. E-mail: biografiko3@gmail.com.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Financial Analyst 
Code: FA 001 - Location: Athens

Main tasks: 
•Responsible for providing management information for both external and internal stakeholders  
on a monthly and quarterly basis 
•Work with all departments and the management team to help make financial decisions through 
analyzing company’s financial performance 
•Assisting in developing cost accounting models 
•Manage/ improve reporting systems/policies 
•Ad-hoc reporting/ special projects  
Basic requirements:  
•Bachelor’s degree in accounting, business administration, finance or economics 
•Master’s degree will be an asset 
•1-2 years work experience in similar position preferably in telecoms 
•Familiarity with IFRS. 
•SAP experience is an asset 
•Fluency in professional English communication (written and oral) 
•Excellent computer skills (MS Office, particularly Excel and Powerpoint) 
•Ability to analyze, summarize and communicate complex information 
•Excellent analytical, numerical and problem solving  skills 
•Ability to work under pressure, in teams, commitment to results and communication skills.

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 30/04/2015, quoting the position code at the 
following address: WIND HELLASS.A., 66 Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, Athens. E-mail: jo@wind.
gr, fax: (+30) 210 6106504. All applications will be treated in strict confidence. Candidates who meet 
the position requirements will be contacted via phone.

Αναζητούμε προσωπικό για τα δύο 5* all-inclusive ξενοδοχεία μας στη Χαλκιδική (Νέα Μουδανιά 
και Γερακινή):

Προσωπικό Εστιατορίων – Μπαρ
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε service εστιατορίων ή μπαρ  
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων (επιθυμητό) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (απαραίτητη). Η γνώση παραπάνω από μίας ξένης γλώσσας  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Προσήλωση στη λεπτομέρεια και στην υψηλή ποιότητα, ομαδικό πνεύμα, διάθεση για μάθηση  
και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με e-mail στο: careers@ikosresorts.com 
σημειώνοντας τον κωδικό S101. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.ikosresorts.com - the infinite lifestyle experience.

Βιομηχανικός Σχεδιαστής 
Αναζητούμε άτομο με τεχνικές γνώσεις και σχεδι-
αστική εμπειρία για εργασία σε μηχανουργείο (τε-
χνική εταιρία) κατασκευής μηχανημάτων τροφίμων 
με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα.

Απαραίτητη είναι: 
•Γνώση σχεδιασμού CAD 
•Συνεννόηση με υπόλοιπους σχεδιαστές,  
εργοδηγούς για σχεδίαση τεμαχίων  
ή κατασκευών (Parts / Assemblies) 
•Επαρκή γνώση σχεδιασμού για την τελική  
εφαρμογή εξαρτημάτων σε μηχανές 
•Επαρκή γνώση σχεδιασμού για την καθοδήγηση 
εργασιών προσωπικού βάση μηχανολογικού 
σχεδίου 
•Δυνατότητα επικοινωνίας για παραγγελία  
εξαρτημάτων από προμηθευτές 
•Συνεργασία με τμήματα ηλεκτρολόγων,  

εργαλειομηχανών (CNC), τμήματα αποθήκης 
προμηθειών  
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα: 
•Γνώση πνευματικών - υδραυλικών  
(δεν είναι απαραίτητη) 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
(γενικής τεχνικής ορολογίας) 
•Καλή γνώση χρήσης CIMATRON – 
SOLIDWORDS  
Προσφέρουμε: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Προσωπικό γραφείο στο χώρο παραγωγής 
•Σύγχρονο Η/Υ  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
ioakim@lakidis.gr

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

Access & Transmission-Noc Engineer 
Αθήνα - Κωδ. Θέσης: ATN/15

Κύριες αρμοδιότητες  
της θέσης: 
•Eίναι υπεύθυνος για  
την καθημερινή λειτουργία  
του δικτύου μετάδοσης- 
πρόσβασης  
και του δικτύου οπτικών ινών. 
•Αντιμετωπίζει προβλήματα 
του δικτύου  
μετάδοσης-πρόσβασης και 
επικοινωνεί με μηχανικούς  
του κατασκευαστή. 
•Αντιμετωπίζει βλάβες  
του δικτύου  
οπτικών ινών και συντονίζει 
συνεργεία  
για την αποκατάσταση αυτών. 
•Κατασκευάζει κυκλώματα 
backbone/backhaul  
μισθωμένα κυκλώματα  
που υλοποιούνται μέσω  
εξοπλισμού ευθύνης  
του τμήματος. 
•Σχεδιάζει και υλοποιεί  
επεκτάσεις του δικτύου  
οπτικών ινών πρόσβασης  
για την παροχή  
υπηρεσιών σε εταιρικούς  
πελάτες. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
πληροφορικής ή  
τηλεπικοινωνιών  
ή ηλεκτρολόγων μηχανικών  
με κατεύθυνση  
στις τηλεπικοινωνίες. 
•Μεταπτυχιακό δίπλωμα   
στις τηλεπικοινωνίες  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν. 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
MS Office και Databases. 
Απαραίτητες ικανότητες  
και δεξιότητες: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη  
σε αντίστοιχη θέση. 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες  
πρόσβασης και μετάδοσης 
(xDSL, FTTx, MW, SDH,  
DWDM, OTN) 
•Εμπειρία σε εργαλεία  
παρακολούθησης  
και διαχείρισης δικτύου  
(ΝΜS) 

•Εμπειρία σε διαχείριση  
έργων ανάπτυξης  
δικτύου οπτικών ινών. 
•Βασική γνώση τεχνολογιών 
και πρωτοκόλλων επιπέδου  
3 (IP routing). 
•Να διαθέτει ικανότητες  
σχεδιασμού και οργάνωσης 
καθώς επίσης και ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων  
υπό συνθήκες πίεσης. 
•Να διαθέτει οργανωτικές, 
συντονιστικές και αναλυτικές 
ικανότητες. 
•Δυνατότητα συνεχούς  
προσαρμογής και εκμάθησης 
νέων τεχνολογιών.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής 
ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες 
επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών  
μέσω του link:  
http://goo.gl/Tf2156

Η BluGlobal είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που συνερ-
γάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Εσωτερικοί Φροντιστές Περίθαλψης Ενηλίκων 
για εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

(Περιοχές εργασίας: London, 
Birmingham, Shropshire και  
σε άλλες περιοχές σε όλο  
το Ηνωμένο Βασίλειο) 
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: 
Φεβρουάριος & Μάρτιος

Περιγραφή θέσης: Παροχή φρο-
ντίδας και υποστήριξης σε ηλικι-
ωμένους ή άτομα με αναπηρία. 
Ο/H υποψήφιος/φια θα πρέπει 
να παρέχει βοήθεια σε όλες τις 
πτυχές της καθημερινής ζωής 
των ατόμων, όπως η καθαριό-
τητα, η προσωπική φροντίδα, η 
προετοιμασία του φαγητού και η 
υπενθύμιση της φαρμακευτικής 
αγωγής.

Τα καθήκοντά σας μπορεί  
να περιλαμβάνουν: 
•Ακριβής παρακολούθηση  
προγράμματος περίθαλψης 
•Προσωπική φροντίδα 
•Βασικά καθήκοντα του νοικοκυριού 
•Βοήθεια των ατόμων και προ-
ετοιμασία των γευμάτων τους 
•Παροχή φροντίδας υψηλού 
επιπέδου  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές:  
£8 - £12 ανά ώρα 
•Για κάθε 4-6 εβδομάδες  
εργασίας θα έχετε 1 εβδομάδα 
ελεύθερη 
•Εκπαίδευση 

Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον έξι μήνες  
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Καλό επίπεδο συνεννόησης 
στην Αγγλική γλώσσα 
•Άδεια οδήγησης θα θεωρηθεί 
σαν επιπλέον προσόν

Παρακαλούμε όπως αποστεί-
λετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα στα Αγγλικά στην δι-
εύθυνση: Cvgreece@blu-global.
com. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται αυστηρά εμπιστευτικές. Η 
Blu Global δε χρεώνει κανενός 
είδους προμήθεια στους υποψή-
φιους! «Completely Bespoke, 
Truly Global»

Maritime Executives 
Our client is a company with a remarkable growth in the maritime industry. Due to its expansion, we 
are looking to recruit executives with experience in the industry regarding the following positions: 
Finance and Accounting Executives – IT Specialists– Chartering Experts

If you desire to be a part of young dynamic team and make a mark and you fulfill the above requirements, 
please apply by visiting our site: http://pfb.applymycv.gr/form.asp and follow the steps to register 
your details for immediate process. 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!

Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρμακευ-
τικό τομέα και κυρίως στον τομέα της κλινικής έρευνας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης του τμήματος data 
management and biostatistics, ζητάμε για πρόσληψη:

Βιο-Στατιστικό (Ref. Bst) 
με έδρα την Αθήνα

Με στόχο τη διαχείριση των δεδομένων πολυεθνι-
κών και εθνικών κλινικών μελετών φάσης I-IV. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μαθηματικών ή στατιστικής επιστήμης 
•1-2 χρόνια αντίστοιχη εμπειρία 
•Εμπειρία στο λoγισμικό SAS 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δεξιότητες επικοινωνίας, αποτελεσματική  
διαχείριση χρόνου και έργου 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως 
προσόντων 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας υπόψη Κας 
Μαλτέζου:  Zeincro Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 
152 35 Βριλήσσια, Αθήνα. Fax: 210-6134695, 
e-mail: smaltezou@zeincro.com

Η εταιρεία MEDIPRIME A.E.E. αναζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση:

Υποδοχής  
Ηράκλειο Αττικής

Με τα παρακάτω αναγκαία προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
•Προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία.        
Προσωπικές δεξιότητες, χαρακτηριστικά: 

•Οργανωτικότητα, ομαδικότητα. 
•Ευγένεια, συνέπεια.  
Αποστολή βιογραφικών  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
e.fletouri@mediprime.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών-
ΖKP Consultants με εμπειρία απαραίτητα ως 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Εξαιρετική γνώση 
λογιστικών διαδικασιών-εξαιρετική γνώση χρη-
ματοοικονομικής ανάλυσης-reporting, γνώση 
πληροφοριακών συστημάτων-διαπραγματευτική 
ικανότητα-εξαιρετικά Αγγλικά-ικανοποιητικός 
μισθός-προοπτική εξέλιξης. Ε-mail: info@zkp.gr.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία στη Μάνδρα Αττικής ζητά 
Λογιστή Α΄τάξης με πτυχίο και εμπειρία σε γνώσεις 
λογιστικής Γ’ κατηγορίας, φοροτεχνικών και εργατικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrpitamia@hotmail.com.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στο Περιστέρι, 
ζητούνται φοιτητές για πρακτική άσκηση στο 
τμήμα λογιστηρίου, γραμματείας, διαχείρι-
ση e-shop. Βιογραφικά στο e-mail: office1@
medicalsolutions.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια ζητείται από λογιστική - συμ-
βουλευτική εταιρία στη Θεσσαλονίκη, με εμπει-
ρία πάνω από 10 έτη. Τήρηση διπλογραφικών 
βιβλίων-κλείσιμο-ισολογισμός-μισθοδοσία. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με προϋποθέσεις: απόφοι-
τος Ανώτατης Οικονομικής Σχολής, υπογραφή 
ισολογισμών, οικονομικών καταστάσεων, κατα-
στάσεις υποβολής φόρων, γνώσεις Αγγλικών, 
Atlantis, 10ετή προϋπηρεσία. E-mail: jobs@fhw.
gr, κωδ: 3095.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστές για έκδοση και συγγραφή 
βιβλίων από εκδοτικό όμιλο. Τηλ: 6977 210549.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή, έμπειρος με γνώ-
σεις εργατικών, εισαγωγών, ntrastat, Φ.Π.Α. και 
γνώση του προγράμματος Κεφάλαιο. Εξαήμερη 
εργασία. Βιογραφικά στο e- mail: kreata60@
gmail.com, τηλ: 210 3479318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια πεπειραμένη από βιοτεχνία 
ενδυμάτων για βιβλία Γ’ κατηγορίας, περιοχή 
Καλλιθέα. Τηλ: 6944 223813.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Νίκαια ζητεί Λογιστή με 
άδεια Α’ τάξης, για μισθοδοσία και βιβλία Γ’ κατη-
γορίας, για κάποιες ώρες της εβδομάδας κατόπιν 
συνεννόησης. Tηλ: 6974 701287, 210 4949600.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Λογιστή /τρια. Απαραίτητα προ-
σόντα: πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ Οικονομικής Σχο-
λής με κατεύθυνση τη Λογιστική. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 χρόνια, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bmall.gr, τηλ: 6931 394828.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα την Αργυρούπολη, 
ζητεί Λογιστή με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης, 
επιθυμητή κατοχή διπλώματος Ι.Χ. ή moto. Θα 
προτιμηθούν από κοντινές περιοχές. Fax: 210 
9940218, τηλ: 213 0365064.

 

Οικονομικά Στελέχη-Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι - Λογιστές από εκ-
δοτικό οίκο για έκδοση και συγγραφή βιβλίων. 
Τηλ: 6977 210549.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί - Λογιστές - Φοροτεχνικοί, 
απόφοιτοι οικονομικών σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ, με από-
κτηση εργασιακής εμπειρίας σε απλογραφικά 
και διπλογραφικά λογιστικά βιβλία, από κέντρο 
λογιστικής στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός, μέλος ΟΕ, 
με δικαίωμα υπογραφής-εμπειρία σε βιβλία Β’, 
Γ’ και στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 
Προσφέρονται: Μισθός-ΙΚΑ-μόνιμη απασχόλη-
ση-ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. E-mail: 
info@energygroup.gr, κος Φαρλέκας Γεώργιου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός για εταιρία 
παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσι-
ών. Απαραίτητα γνώση σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έμπειρο Λογιστή - Φοροτεχνικό 
Α’ Τάξης με γνώσεις λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Αναγραφή επιθυμητών αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: nalikoss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ιδιωτική 
επιχείρηση με πτυχίο οικονομικών και εμπει-
ρία στην οργάνωση. Απαραίτητη χρήση Η/Υ και 
γνώση ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
epixirisikomotini@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με ταχεία ανάπτυξη, ζητά 6 
απόφοιτους Πανεπιστημίου (ΑΕΙ-ΤΕΙ) Οικονομικής 
Κατεύθυνσης, για άμεση στελέχωση νευραλγικών 
θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κα Παππά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών-
ΖKP Consultants με εμπειρία απαραίτητα ως 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Εξαιρετική γνώση 
λογιστικών διαδικασιών-εξαιρετική γνώση χρη-
ματοοικονομικής ανάλυσης-reporting, γνώση 
πληροφοριακών συστημάτων-διαπραγματευτική 
ικανότητα-εξαιρετικά Αγγλικά-ικανοποιητικός 
μισθός-προοπτική εξέλιξης. Ε-mail: info@zkp.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
στης Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

Χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές, Πωλητές και Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες, που θέλουν να αναπτύξουν το 
πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνεται-
ρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής χρηματοοικονομικών σπουδών 
για πρακτική άσκηση από εταιρία συμβούλων. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
xktaf@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστής για συνεργασία με εταιρία 
συμβούλων. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: xktaf@yahoo.gr.

Η SAFETY Εκπρόσωποι Ασφαλιστικών Εταιριών, 
θα προσλάβει μέσα από διαδικασία συνεντεύξε-
ων 3 Συνεργάτες που θα κάνουν καριέρα στις 
πωλήσεις ασφαλειών. Βιογραφικό στο e-mail: 
info@safety.com.gr, fax: 210 7794444.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο, απόφοιτο 
Λυκείου τουλάχιστον, για το τμήμα πωλήσεων 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Προσφέρε-
ται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, δυνατότητα 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: alteod22@
gmail.com, τηλ: 212 2228727.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Οικιστικού και Επαγγελ-
ματικού Ακινήτου, μεθοδικοί, επικοινωνιακοί, 
φιλόδοξοι, επαγγελματίες, με ή χωρίς προη-
γούμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: arc@
aspis-realestate.gr, fax: 210 9402148.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμβούλων ακίνητης περιουσίας ζητά 
Συνεργάτες, επικοινωνιακούς, φιλόδοξους, με 
ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, για Νέο Κόσμο, 
Δάφνη, Υμηττό. Βιογραφικά στο e-mail: arc@
aspis-realestate.gr, fax: 210 9402148.

ΔΙΚΤΥΟ κτηματομεσιτικών γραφείων ζητά Συ-
νεργάτες μεσιτικής εταιρίας, επικοινωνιακούς, 
φιλόδοξους, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, 
για την περιοχή της Νέα Σμύρνης. Βιογραφικά 
στο e-mail: arc@aspis-realestate.gr, fax: 210 
9402148.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία, θυγατρική τραπεζικού 
ομίλου, ζητεί Στέλεχος τραπεζικών πωλήσεων. 
Χρηματοδότηση, bonus, πελατολόγια επενδυτι-
κών - ασφαλιστικών προϊόντων, πακέτο αποδο-
χών, εκπαίδευση, δυνατότητες εξέλιξης. E-mail: 
insurance1@in.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα ως Εξωτερικοί Συνεργάτες 
στο χώρο του real estate με βασικές γνώσεις 
H/Y και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
homeandcars@gmail.com, τηλ: 6972 715927.

ΕΤΑΙΡΙΑ τραπεζικού ομίλου ζητεί Στέλεχος 
Ασφαλιστικών Πωλήσεων. Χρηματοδότηση, 
bonus, πελατολόγια επενδυτικών - ασφαλιστι-
κών προϊόντων, πακέτο αποδοχών, εκπαίδευση, 
δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
insurance1@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υποψήφιος πτυχιούχος, για κάλυψη 
θέσης στο χρηματοοικονομικό τομέα. Προφίλ 
υποψηφίου με επικοινωνιακό και εργατικό χαρα-
κτήρα. Πλήρης απασχόληση, συνεχής επιμόρφωση 
και εκπαίδευση, πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: alxasf2005@gmail.com.

 

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ 
- Δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α με γνώση ηλεκτρονικών και 
Η/Υ για πλήρη ή μερική απασχόληση στην Και-
σαριανή. Τηλ: 6976 791123.

LOOKING for Technical Project Manager with 
single point of contact for responding to customer 
requests to join a trouble bridge. Experience and 
best judgment to ascertain which product towers 
need to be engaged i.e.(WAN/LAN/Firewall/DNS/
DHCP). Cvs: dc@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Δικτύων με σοβαρό επί-
πεδο σε συστήματα Cisco (routing, CUCM κλπ.). 
Απαιτητικό περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: it.thes@gmail.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Τεχνικό Η/Υ, με άριστη γνώση 
Αγγλικών, για υπεύθυνο μηχανογράφησης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Φυσικής Σχεδίασης 
Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων για ανάπτυξη 
μικτού σήματος ASIC και SoC σε προηγμένες 
τεχνολογίες πυριτίου. Απαραίτητα: σύνθεση, 
ανάλυση χρονισμού, DFT, (layout), χωροθέτηση, 
επαλήθευση σχεδιασμού, τεχνικές συσκευασίας. 
Ε-mail: anna@isd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για τεχνική υποστή-
ριξη πελατών. Προσόντα: Πτυχίο μηχανικού δικτύ-
ων, κάτοχος CCNA ή αντίστοιχης πιστοποίησης, 
εμπειρία σε τηλεπικοινωνίες, Internet Security, 
VoIP, ασύρματα δίκτυα, άριστα Αγγλικά, δίπλωμα 
αυτοκινήτου/μηχανής. E-mail: career@lexis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεφωνικών Κέντρων και 
Δικτύων TCP/ΙΡ με εμπειρία στα τηλεφωνικά 
κέντρα Panasonic- VOIP κατά προτίμηση κάτοχος 
πιστοποίησης CISCO (ccna κλπ), πλήρης απασχό-

ληση ευκαιρία εξέλιξης. Ωράριο: 08:00-17:00. 
Τηλ: 210 4082804.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και Προγραμματιστής από 
εταιρία πληροφορικής για την κάλυψη θέσεως 
του τμήματος υποστήριξης πελατών. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις η βασική γνώση μηχανογραφημένης 
λογιστικής-εμπορικών διαδικασιών επικοινωνίας 
και Αγγλικής γλώσσας. Ωράριο: 10:00-18:00. 
Τηλ: 210 4003706.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός H/Y πληροφορικής από εται-
ρία πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, με πιστοποίηση 
Microsoft, γνώσεις Watchguard, Linux, VOiP θα 
εκτιμηθούν. Εμπειρία 2 ετών, για μόνιμη εργασία. 
Ωράριο: 09:00-20:00. Τηλ: 6973 336892.

WINGS ICT SOLUTIONS is looking for 
Programmers/Software Engineers-Hardware 
Engineers, WINGS ICT Solutions based in 
Athens, will employ programmers-engineers for 
development of hardware or embedded software 
with knowledge of English. CVs: info@wings-
ict-solutions.eu.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί Τεχνικό 
κινητών τηλεφώνων με εμπειρία στα i-phone, 
i-pad, Samsung, Nokia και άλλες μάρκες κινητών. 
Τηλ: 6972 238229.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ, Servers με πλήρης 
εμπειρία 2-3 έτη, υποστήριξη εταιρικών πελα-
τών windows, mobile devices, λογισμικά γρα-
φείου, δίκτυο. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Αγγλικά με 
καλό επίπεδο γραπτό / προφορικό. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@supreme-net.com.

ΤΜΗΜΑ υποστήριξης εταιρίας πληροφορικής 
στην Αθήνα, ζητά άτομα. Απαραίτητες προϋπο-
θέσεις: ΑΕΙ/ΤΕΙ, Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, 
Windows 7/8 Server, databases, προϋπηρεσία σε 
υποστήριξη Η/Υ, POS, HELP-DESK, δυνατότητα 
μετακινήσεων, αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
E-mail: cv@smartware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Τηλεφωνικών Κέντρων 
και Δικτύων TCP/ΙΡ από εταιρία με εμπειρία 
στα τηλεφωνικά κέντρα Panasonic- VOIP κατά 
προτίμηση κάτοχος πιστοποίησης CISCO (ccna 
κλπ). Πλήρης απασχόληση, ευκαιρία εξέλιξης. 
Ωράριο: 08:00-17:00. Τηλ: 210 4082804.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Reballing από εταιρία Πλη-
ροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: servicelaptopolis@gmail.com, τηλ: 
6948 872837, 2310 901030.

ΕΤΑΙΡΙΑ δημιουργός ιστοσελίδων στη Σαντορίνη 
ζητά Τεχνικό με εμπειρία. Τηλ: 22860 24869 
6944 782108.

CRYPTEIA Networks is seeking for a Security Data 
Engineer with experience in software development 
to assist in pioneering real-time security analysis. 
CVs: santakis@crypteianetworks.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός στην Αθήνα με εμπει-
ρία σε επισκευές i-phone, smartphone, tablet, 
laptop, i-mac. Εμπειρία χρήσης κολλητηριού 
και επισκευών μητρικών πλακετών σε σταθμό 
συγκόλλησης. Μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 
6049996, 6978 483590.

Προγραμματιστές-Αναλυτές  
- Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
TECHNICAL - Commercial Marine Electronics 
Company based in Piraeus is seeking to recruit 
an Applications Front End Developer. CVs: info@
srhmar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πληροφορικάριος για το τμήμα μη-
χανογράφησης ανώνυμης εταιρίας με έδρα το 
Ηράκλειο. Προϋπηρεσία στην πληροφορική. 
Βιογραφικά στο e-mail: eureshsynergatwn@
outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Αριστο-
τέλους) ζητά άτομο Web Designer για στήσιμο 
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 
Απαραίτητη προϋπόθεση γνώσεις τεχνολογίας 
Prestashop. Βιογραφικά στο e-mail: philoxenia@
greek-hospitality.gr, τηλ: 6937 135946.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής στη Θεσσαλονίκη 
από επιχείρηση web με άριστη γνώση php, html, 
jquery, javascript, css, mysql, ajax. Επιθυμητές 
γνώσεις linux webserver. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: cv@upmate.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Προγραμματιστή, με άριστη γνώ-
ση Αγγλικών, για υπεύθυνο μηχανογράφησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με καλές γνώσεις 
ΡΗΡ/JavaScript/MySQL. Θα εκτιμηθούν επίσης 
καλές γνώσεις Yii Framework και Ubuntu, Αγ-
γλικά καλά, πλήρη απασχόληση. E-mail: info@
seventron.com, τηλ: 211 0127874.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος ΙΤ για τεχνική υποστήριξη 
Η/Υ και συνδιαχείριση ιστοσελίδας (εταιρίας και 
e-shop) που να γνωρίζει από εγκατάσταση και 
διαχείριση δικτύων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tvcosmetics.com.

TO ΤΜΗΜΑ πληροφορικής της AVMap GIS AE 
ζητά Προγραμματιστή πλήρους απασχόλησης με 

γνώσεις HTML,CSS,JavaScript,PHP, γνώσεις 
δικτύων-παραμετροποίησης windows server. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών-επιθυμητή η γνώση 
net,JAvaScriptm AJAX. Ε-mail: hr@avmap.gr, 
κωδ: COMP63/2015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer - Designer από δια-
φημιστική εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις σε άρι-
στο επίπεδο: HTML, CSS, Wordpress, Magento, 
Javascript, Photoshop. Παρέχεται σταθερός μι-
σθός και ασφάλιση. Τηλ: 6980 299500, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00 - 21:00.

LOOKING for a talented PHP Developer with 
excellent full stack skills. 2+years PHP/
MySQL-MUST, Zend\CodeIgniter or any MVC 
Framework-MUST, Backbone\Bootstrap\
CSS\3,HTML\5,JS,JQuery-MUST, experience 
with Linux will be huge advantageexperience 
with amazon-advantage. CVs: christinac@
optionrally.eu.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Web Developer 
Προγραμματιστή, με άριστη γνώση HTML, CSS, 
ΡΗΡ, Joomla, Word press, presta, CS Cart, web 
marketing, social media, adwords, seo. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@igprofit.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία πληρο-
φορικής για την κάλυψη θέσεως του τμήματος 
υποστήριξης πελατών. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
η βασική γνώση μηχανογραφημένης λογιστι-
κής-εμπορικών διαδικασιών επικοινωνίας και 
Αγγλικής γλώσσας. Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 
210 4003706.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Προγραμματιστής για 
δημιουργία πρωτοποριακής πλατφόρμας στην 
online πώληση ενδυμάτων. Σοβαρότητα-ομαδικό 
πνεύμα-υψηλές φιλοδοξίες-εργατικότητα, ζη-
τούνται και παρέχονται αντίστοιχα. Επισημαίνεται 
ότι δεν πρόκειται για μισθωτή εργασία αλλά για 
συνεργασία. E-mail: retailer115@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος στη Θεσσαλονίκη με γνώσεις 
Η/Υ για δημιουργία ιστοσελίδας seo κλπ από 
διαφημιστική σελίδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sapounakias@hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Frontend Developers - Web 
Designers, ενθουσιώδεις, δημιουργικοί, αναζη-
τητές μια σημαντικής επιτυχίας ή μιας πολύτιμης 
εμπειρίας. Απαιτούμενες γνώσεις: HTML_CSS_ 
Java script-PHP_JAVA_MySQL, proficiency 
in English. Βιογραφικά στο e-mail: cv_inbox@
techie.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με 3 έτη εμπειρία 
προγραμματισμού για δημιουργία και συντήρηση 
portal. Απαραίτητα άριστη γνώση PHP,mySql, 
javascript, jQuery, Front-End-Development, 
HTML5,CSS, Αγγλικά. E-mail, με πλήρες portfolio: 
2multradynamic5@gmail.com, κωδ: wdsk.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εταιρία πληροφορικής ζητείται 
Microsoft .NET Developer για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε Winforms, 
WPF, ASP.NET MVC, WCF, SQL Server. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

CRYPTEIA Networks is seeking for a Security 
Content Researcher to assist with research, 
specifications and prototyping of novel security 
technologies. CVs: santakis@crypteianetworks.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής σε πλατφόρμες 
Windows Mobile / CE. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, όπως και γνώση SQL. Μόνιμη 
εργασία, ικανοποιητικές αποδοχές. Bιογραφικά 
στο e-mail: hr@mobiwiki.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές iOS / Android 
με εμπειρία. Απαραίτητη γνώση SQL. Μόνιμη 
εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mobiwiki.
gr, κωδ: ΠΡΑΑΘ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για διαχείριση 
δυναμικής ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορί-
ου μουσικής με άριστη γνώση HTML/CSS, JS, 
JQuery, Bootstrap, υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
πληρωμών, εξέλιξη εφαρμογών API REST, JSON 
και διακωδικοποίηση αρχείων video. Ε-mail: 
info@eren.com.gr.

ΟΜΑΔΑ Μουσικοσυνθετών-Animator-Συγγρα-
φέων, ζητεί Συνεργάτη που να γνωρίζει από κα-
τασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, με δημιουργική 
φαντασία, για διαδικτυακό οπτικοακουστικό, 
project. Αποδοχές μετά την διεκπεραίωση του 
project. Τηλ: 6997 151348, κος Βασίλης, 6980 
045755, κος Γιάννης.

IOS DEVELOPER ζητείται για ανάπτυξη και υπο-
στήριξη εφαρμογής, με απαραίτητα χαρακτηριστικά 
άπταιστη γνώση Objective- C-Swift-php-mysql-
web services-json, θα προτιμηθούν υποψήφιοι 
που έχουν εμπειρία σε Google APIs (GCM-Google 
Maps), Facebook ΑΡΙ. E-mail: hr@gcdis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής Android λειτουργι-
κού για συνεργασία σε μεταβολή rom κινητών, 
ταμπλετών και συναφών προϊόντων. Απαραί-
τητες γνώσεις extraction και decompile των 
απαραιτήτων system apks, μετάφραση strings 
κλπ. Τηλ: 6930 473054.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delphi Developer με γνώσεις Sql 
Server για εταιρία πληροφορικής, ανάπτυξη και 
συντήρηση εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: 

info@altersoft.gr, κωδ: DEV01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με γνώσεις PHP, MySQL 
για εταιρία πληροφορικής. Προαιρετική η γνώση 
Yii, MVC. Βιογραφικά στο e-mail: info@altersoft.
gr, κωδ: WEB01.

WINGS ICT SOLUTIONS is looking for Programmers 
/Software Engineers-Hardware Engineers, 
WINGS ICT Solutions based in Athens, will employ 
programmers-engineers for development of 
hardware or embedded software with knowledge 
of English. CVs: info@wings-ict-solutions.eu.

 

Γραφίστες-Διακόσμηση 
-Τέχνες-Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από βιοτεχνία φασόν για 
κουρτίνες στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 210 2840212, 
6977 401811, 6977 401811.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μοδίστρα πεπειραμένη και Πατρονίστ 
από ατελιέ νυφικών στην Νέα Ιωνία. Βιογραφι-
κά στο e-mail: info@oikosmodas.gr, τηλ: 6936 
754402, 210 2754402.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος με άριστη γνώση 
Photoshop premier και χειρισμό mini lab, από 
φωτογραφείο στον Άγιο Δημήτριο. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@photovekris.
gr, τηλ: 210 9767647.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ στούντιο στο Νέο Κόσμο ζη-
τεί μαθητευόμενο νέο - νέα να εκπαιδευτεί σε 
στούντιο εργασίας και σε γάμους. Απαραίτητη 
όρεξη για μάθηση. Τηλ: 6974 697956.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη διαφημιστική, ζητεί Γραφίστριες 
με γνώσεις Photoshop και Illustrator. Εμπειρία 
απαραίτητη, για γραφείο στον Πειραιά. Τηλ: 210 
5319387, 6947 270503.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για πρακτική άσκηση. 
Τελειόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία θέρμανσης στο 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5757321.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Drummer από heavy metal συγκρό-
τημα. Απαραίτητη γνώση σε διπλοπέταλο, υλικό 
έτοιμο. Τηλ: 6936 264472.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ D.J. με εμπειρία, από club στο Αιγάλεω. 
Κατά προτίμηση κάτοικος Αιγάλεω ή κοντινών 
περιοχών. Τηλ: 6972 721115.

ΚΙΘΑΡΙΣΤΑΣ ζητεί μέλη για γκρουπ rock metal. 
Ντράμερ, Μπασίστα, φωνητικά. Όχι αρχάριους. 
Τηλ: 6958 544190.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φωτογραφικό studio νέα για ερ-
γασία σε φωτογραφείο κοντά στο μετρό Αγίου 
Ιωάννη, με γνώσεις προγραμμάτων photoshop 
και montaze. Τηλ: 6974 697956.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεοι/ες για τηλεοπτικές εκπομπές. 
Τηλ: 6980 096813.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Οργανισμός ζητεί Φωτο-
ρεπόρτερ για πρακτική άσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: ΦΩΤΟ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Cameraman 
με δικό του εξοπλισμό για πρακτική άσκηση και 
δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά  
στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr, κωδ: 
campr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του επίπλου ζητά 2 
Διακοσμητές στο κατάστημα της στο Μαρούσι 
για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Απα-
ραίτητη εμπειρία, άριστες συνθήκες. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μουσικά Σύνολα, για εμφανίσεις 
σε μουσική σκηνή στο κέντρο της Αθήνας. Ικα-
νοποιητική αμοιβή. Επιθυμητή φωτογραφία, 
βιογραφικό και demo. Τηλ: 6945 757063.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραγουδιστές /τριες για δισκογρα-
φία. Προσφέρονται: Studio στη Θεσσαλονίκη, 
χιλιάδες μαγαζιά για live εμφανίσεις σε όλη την 
Ελλάδα, πλούσια καριέρα, αναγνωρισιμότητα. 
Ωράριο: 10:00-18:00. Fax: 2310 932420, τηλ: 
6983 161473, 2310 932420.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τραγουδίστριες με γνώσεις κλα-
σικού τραγουδιού για συμμετοχή σε χορωδία, 
ημιεπαγγελματική απασχόληση, άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6936 799876.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μουσικό σχήμα, μπουζούκι, κιθάρα, 
φωνή, για μεζεδοπωλείο στο Χολαργό. Κατά 
προτίμηση φοιτητές. Τηλ: 210 6512119, 6934 
346564.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον κλάδο της φωτογραφίας 
για 5* ξενοδοχεία στην Κρήτη. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία και ξένη γλώσσα. Παρέχονται διαμονή, 
διατροφή, μισθός, ασφάλιση. E-mail: niba1979@
gmail.com, τηλ: 6989 944388.

ΔΑΣΚΑΛΟΣ χορού oriental ζητεί νέα, εμφανίσιμη, 
χορεύτρια ελεύθερη, καλλίγραμμη με όμορφο 
πρόσωπο, ή μοντέλο, για εργασία σε club - πίστα 
στην Αθήνα - επαρχία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ: 6994 364190.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Χορού για ιδιαίτερα μαθήματα 
latin, ατομικό και ομαδικό. Τηλ: 6973 375981.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Novo Technologies, ζητάει Γρα-
φίστα /τρια, ως Εξωτερικό Συνεργάτη, με 

συνέχεια στη σελ. 30



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

Διευθυντές / Υποδιευθυντές  
(Κωδ. Θέσης MG 3/14) για τα Καταστήματα των Αθηνών

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

Υπάλληλος Logistics 
(κωδ LGS-15)

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

•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βι-
ογραφικό 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.

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

Προσόντα: 
•Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων,  
επιθυμητή εξειδίκευση σε logistics 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων  
σε θέση διακίνησης προϊόντων σε αγορές  
του εξωτερικού 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και πρόσθετη  
γνώση 2ης ξένης γλώσσας (επιθυμητά τα ρωσικά) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής παρακολούθησης 

έργου και εστίασης στην ολοκλήρωσή του 
•Αποτελεσματική χρήση Η/Υ και γνώση ERP 
•Εξαιρετική επικοινωνία και συνεργασία 
•Δυνατότητα διαμονής ή εγκατάστασης  
στην περιοχή 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

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

Εργαζόμενος στο Τμήμα Παραγγελιών 
& Εξυπηρέτησης Πελατών - Αθήνα

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προσφέ-
ροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτόμα και ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα, κατέχοντας 
κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσ-
σεται δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας νέες αγορές.

Σκοπός θέσης: Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στη λήψη και τη διαχείριση των παραγγελιών, καθώς και 
στην εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας. Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο τμήματος παραγ-
γελιών & εξυπηρέτησης πελατών.

Ο υποψήφιος θα: 
•Συμμετέχει στη λήψη και την διαχείριση των παραγγελιών των πελατών στο ERP σύστημα  
της εταιρίας 
•Επικοινωνεί με τους πελάτες της εταιρίας και θα φροντίζει για την εξυπηρέτησής τους. 
•Επικοινωνεί με την συνεργαζόμενη logistic εταιρία και θα ενημερώνει τους πελάτες σχετικά  
με το στάδιο που βρίσκεται η παραγγελία τους. 
•Λαμβάνει και θα καταγράφει αιτήματα, ή παράπονα των πελατών της εταιρίας 
•Συμμετέχει σε άλλες υποστηρικτικές εργασίες.  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτος λυκείου, επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Γνώση ERP προγραμμάτων (γνώση του προγράμματος Microsoft Nav θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη 
•Καλή επικοινωνιακή ικανότητα και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Θετική, ευχάριστη προσωπικότητα, με όρεξη για δουλειά και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιπρόσθετες παροχές  
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. Γι’ αυτό προ-
σφέρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα και σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης, ενώ παράλληλα 
επενδύουμε στους εργαζόμενους μας με τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για επαγγελματική ανά-
πτυξη. Εάν πιστεύετε πως τα προσόντα σας ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης, παρακαλούμε στείλτε 
μας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr-cs@varioclean.gr, website: www.varioclean.gr

Είσαι έτοιμος να καταξιωθείς στον κόσμο του design; 
Θέλεις να ηγηθείς στο χώρο των πωλήσεων σε μια εταιρία branding;

Η Riche στελεχώνει το τμήμα πωλήσεων στην περιοχή της Κηφισιάς και 
αναζητά Πωλητές Καταστήματος με πάθος για το design και την οργάνω-
ση. Προσφέρουμε μια εργασία στην οποία μόνο εσύ ορίζεις τα όρια των 
δυνατοτήτων εξέλιξης σου.

Αναζητούμε ευχάριστους, υπεύθυνους, κοινωνικούς και πρόθυμους συνερ-
γάτες με προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και προσκαλούμε άτομα 
με διάθεση και θετική στάση ζωής να γίνουν ενεργά μέλη της δημιουργικά 
πετυχημένης πορείας μας.

Η συνεχής αναζήτηση για την ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων πελατών, 
η διαχείριση των social media και του Website, η διαχείριση των παραγγε-
λιών, η παραλαβή και ο έλεγχος των εμπορευμάτων είναι μερικές από τις 
αρμοδιότητες των υποψηφίων.

•Απαραίτητη είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση  
του εμπορικού προγράμματος  
«Κεφάλαιο» ή αντιστοίχου.  
Σήμερα είναι η ευκαιρία για μια καριέρα πέρα από τα καθιερωμένα.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: director@riche.gr,  
facebook: https://www.facebook.com/Riche.gr

Η DATA CONSULTING, εταιρία πληροφορικής με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται από το 2007 στην 
παροχή και ανάπτυξη επιχειρησιακού λογισμικού και αναζητεί:

Business Software Consultant
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εγκατάσταση business software και  
παραμετροποίηση βάσει αναγκών πελάτη.  
Οι εργασίες πραγματοποιούνται στις  
εγκαταστάσεις του πελάτη ή απομακρυσμένα. 
•Τεχνική τηλεφωνική & online  
υποστήριξη πελατών, ανάλυση και επίλυση  
προβλημάτων. 
•Καταγραφή νέων αναγκών και αποστολή  
προς τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών. 
•Εκπαίδευση χρηστών στο χώρο του πελάτη 
 ή απομακρυσμένα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση τεχνικού συμβούλου 
•Γνώση ERP (εμπορικών διαχειρίσεων)  
σε τεχνικό επίπεδο 
•Εμπειρία στην καταγραφή και ανάλυση  
απαιτήσεων του πελάτη και στην παροχή  
συμβουλευτικών υπηρεσιών 

•Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Oμαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών 
και τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Βασική γνώση τεχνικών θεμάτων σε hardware 
όπως φορολογικοί μηχανισμοί, εκτυπωτές  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε Megasoft Prisma ERP 
•Βασικές γνώσεις CRM  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μόνιμη και πλήρη απασχόληση σε μία δυναμικά 
αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
cv@dataconsulting.gr. Κωδικός Θέσης: SC315.

Για όσους Νοσηλευτές-τριες ενδιαφέρονται να εργαστούν στο Βερολίνο, η εταιρεία μας competence 
& more είναι η ιδανική λύση. Το νοσηλευτικό προσωπικό της εταιρείας μας απασχολείται σε διάφορα 
νοσοκομεία του Βερολίνου, έχοντας τη δυνατότητα επιλογής κλινικής. Το Βερολίνο είναι πολυπολιτισμική 
πρωτεύουσα και το ίδιο χαρακτηρίζει και την ομάδα μας. Για να διευκολύνουμε την είσοδο των Ελλήνων 
νοσηλευτών/-τριών στην γερμανική αγορά εργασίας, έχουμε δημιουργήσει μία νέα ιδέα. Εάν είσαι:

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

Θα χαρούμε να μας στείλεις  
το βιογραφικό σου!  
Τι προσφέρουμε: 
•Συμβόλαιο εργασίας  
αορίστου χρόνου 
•Πολύ καλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
μιας κι εσύ διαμορφώνεις  
το πρόγραμμά σου και επιλέγεις 
τις βάρδιές σου 
•Εργασία σε διαφορετικά  
νοσοκομεία ή γηροκομεία,  
αποκτώντας έτσι γρήγορα 
εμπειρία σε διάφορα πεδία  
Τι πρέπει να διαθέτεις: 
•Πτυχίο νοσηλευτικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση της γερμανικής 
γλώσσας. Για την αναγνώριση 
του πτυχίου σου στη Γερμανία  
είναι απαραίτητη η γνώση  
γερμανικών επιπέδου Β2. 

Ωστόσο, αν δε βρίσκεσαι σε 
αυτό το επίπεδο, θα θέλαμε 
ευχαρίστως να σε γνωρίσουμε. 
•Όρεξη για εργασία σε ομάδες

Οι αρμοδιότητές σου: Επιβλέπεις 
και φροντίζεις ασθενείς σε διάφο-
ρες κλινικές του Βερολίνου, έχο-
ντας την δυνατότητα να επιλέξεις 
το που θες να εργαστείς. Στους 
πελάτες μας συγκαταλέγονται όλα 
τα μεγάλα νοσοκομεία και γηρο-
κομεία του Βερολίνου, κάτι που 
προσφέρει πολλές δυνατότητες 
επιλογής.

Διαδικασία: 
•Μπορείς να μας στείλεις  
το βιογραφικό σου  
στα γερμανικά, αγγλικά  
ή ελληνικά 
•Οι συνεντεύξεις πραγμα- 
τοποιούνται τηλεφωνικά  

ή μέσω Skype 
Η ελληνόφωνη συνεργάτης 
μας, κα Ελένη Ιωαννίδου,  
θα σε υποστηρίξει και  
βοηθήσει σε όλα τα  
διαδικαστικά θέματα, όπως: 
•τη διαδικασία αναγνώρισης 
του Πτυχίου σου 
•την εύρεση διαμερίσματος  
Περιμένουμε το βιογραφικό 
σου με e-mail: 
competence & more, 
Personaldienstleistungen 
GmbH, Eleni Ioannidou  
Karl-Liebknecht-Str. 32, 
10178 Berlin, Deutschland/
Germany, phone: +49 30 
700 104-678, e-mail: 
eleni.ioannidou@
competenceandmore.
de, website: www.
competenceandmore.de
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προϋπηρεσία, καλή γνώση γραφιστικών προ-
γραμμάτων(Photoshop, Illustrator κ.λπ.), για τη 
δημιουργία διαφημιστικών καταλόγων, banner, 
newsletter. Βιογραφικά στο e-mail: info@novo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Σχεδιαστής για Τεχνικό Γραφείο, 
εξοικειωμένος με σχεδιαστικά προγράμματα 
προς εκπόνηση μελετών, για ημιαπασχόληση 
στην Λαυρεωτικής Αττικής. Η γνώση AutoCAD θα 
συνεκτιμηθεί. Ωράριο: 9:00πμ-18:00μμ. Ε-mail: 
pelekis.group@gmail.com, τηλ: 6977 219598.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητεί Θεατρολόγους, Μουσικούς και Εικαστικούς 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
εντός Αττικής έως και Ιούλιο 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: dro@dro.gr, fax: 210 3316755.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για νυφικό και 
βραδινό, ως Εξωτερική. Τηλ: 210 6011588.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία για τη δημι-
ουργία τυπωμάτων σε ρούχα, περιβάλλον mac, 
άριστη γνώση των προγραμμάτων photoshop 
- illustrator και χρήση γραφίδας wacom. Τηλ: 
211 1823430, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ Χειριστής CNC, ζητείται από εταιρία 
ειδικών κατασκευών /εκθεσιακών περιπτέρων, 
με γνώσεις γραφιστικής και χειρισμού κοπτι-
κών και εκτυπωτικών μηχανών. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Μόνιμη απασχόληση. Συζητήσιμη. 
Βιογραφικά στο e-mail: 210 2460585, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια με προϋπηρεσία και γνώσεις 
Photoshop, InDesign και Illustrator, ζητείται από 
διαφημιστική στα Μελίσσια 407. Βιογραφικά στο 
e-mail: restem@otenet.gr, τηλ: 210 8035406, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΟΠΕΡΑΤΕΡ - Φωτογράφος με εξοπλισμό, ζητείται 
για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλ: 210 6898898, 
10:00-20:00.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ζητείται για συνεργασία από Ζω-
γράφο, απόφοιτο Σχολής Καλών Τεχνών, με 
γνώσεις κλασική και μοντέρνα ζωγραφική. 
Τηλ: 6940 521842.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ - Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, 
με αποδεδειγμένη εμπειρία, σε ομάδες παιδιών, 
ζητείται για πρωινή απασχόληση. Κάτοικος Νοτίων 
Προαστίων. Τηλ: 6974 897664, ώρες επικοι-
νωνίας 18:00 - 21:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται για μόνιμη απασχόληση από 
βιομηχανία στον Ασπρόπυργο. Πτυχίο γραφιστικής, 
άριστη γνώση Illustrator, Photoshop, InDesign, 
Corel Draw. 2 ετής προϋπηρεσία, εμπειρία σε 
συσκευασία, επαγγελματισμός, δημιουργικό 
πνεύμα. Τηλ: 210 6254737.

GRAPHIC Designer ζητείται από εταιρία new 
media, απαραίτητη γνώση Adobe Creative Suite. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@7indigo.com, τηλ: 
210 8013320.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ εφημερίδα ζητά έμπειρο Γραφίστα 
ειδικευμένο στη χρωματική επεξεργασία εικόνας. 
Απαραίτητη γνώση σε περιβάλλον MAC, σουίτα 
adobe. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ΓΡ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας / Web Designer με αρμο-
διότητες: ανασύσταση και διαχείριση της ιστο-
σελίδας μας, τη δημιουργία των εντύπων της 
εταιρίας μας, την προετοιμασία και προώθηση 
διαφημιστικού υλικού, την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης. E-mail: groupdesk@zorpidis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι με γνώση: AutoCAD, 
3Ds, Illustrator, Office, δυνατότητα επιμόρφωσης 
και εκπαίδευσης. Βιογραφικά, με θέμα 4. 0, στο 
e-mail: system@facetoface.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εκτυπωτική εταιρία ζητείται για 
άμεση πρόσληψη Χειριστής εκτυπωτή plotter 
large format. Βιογραφικά στο e-mail: info@
b2bsolutioms.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητά Μουσικό με 
μπουζούκι για την Ελληνική βραδιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

 

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η για το τηλεφωνικό κέ-
ντρο. Βιογραφικά στο e-mail: info@athensgo.
gr, κωδ: 10 ΕΞ.Π.

H ALEXANDER MOORE επιθυμεί να προσλάβει 
άτομα με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ και γνώση της Αγγλικής 
για υποστήριξη τμήματος. Βιoγραφικά στο e-mail: 
hr@alexandermoore.com, τηλ: 210 6657312, 
κωδ: IS.Adm.2015/03.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Τηλεφωνήτριες για τη 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου στην Αθήνα. 
Απαραίτητη εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο και 
ευχέρεια στην επικοινωνία. 4ωρη απογευματινή απα-
σχόληση. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: doramil13@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με επικοινωνιακές ικανότητες 
για στελέχωση του τμήματος σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας. Προσφέρονται: άριστες συνθήκες 
εργασίας, υψηλές αποδοχές, ασφάλιση και bonus 
πωλήσεων. Εύκολη πρόσβαση πλησίον μετρό 
Συγγρού-Φιξ. E-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για telemarketing. Καλές 
αποδοχές. Τηλ: 210 7487256.

Η (Ν.Η.S) προσλαμβάνει άτομα με βασικό μισθό 
για ενημέρωση πελατολογίου σε κάρτα υγείας, 
άριστες εργασιακές συνθήκες, πλησίον ηλεκτρι-
κού σταθμού Άνω Πατήσια. Τηλ: 211 4113230.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Τηλεφωνητές /τριες για call 
center στο κέντρο της πόλης. Τηλ: 6949 818003.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 2 
σοβαρά άτομα για συνεργασία. Ελάχιστες γνώσεις 
pc. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια-Customer Service 
από την εταιρία Νικολιδάκης Group στη Θήβα. 
Καθήκοντα: Υποστήριξη πωλήσεων- εξυπηρέ-
τηση πελατών-πωλήσεων-επικοινωνία με πε-
λάτες-καταχώρηση παραγγελιών. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχο κλάδο θα εκτιμηθεί. E-mail: fd@
nikolidakisgroup.gr τηλ: 2262 081440.

ΕΤΑΙΡΙΑ με φίλτρα νερού ζητά έμπειρους Υπάλ-
ληλους Γραφείου με άνεση λόγου για το τμήμα 
ενημέρωσης πελατών. Θέση γραφείου, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου δραστήριοι για 
ενημέρωση πελατών και διαχείριση πελατολο-
γίου από εταιρία στα Βόρεια Προάστια. Σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. Tηλ: 6986 155896.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ Συνεργάτης αμερικάνικης εταιρίας 
στον τομέα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς ζητά 
4 Συνεργάτες σοβαρούς, επικοινωνιακούς για 
μερική ή πλήρη απασχόληση. Εισοδήματα βάση 
παραγωγικότητας εως 70%. Τηλ: 6974 927266.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων ζητά Πωλητές 
με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις 
για την προώθηση επιμορφωτικών προγραμμά-
των σε στελέχη επιχειρήσεων. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση και ποσοστά. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Υπάλληλοι Γραφείου και 
Τηλεφωνήτριες, για τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών από βιομηχανία κατεψυγμένων προϊό-
ντων ζύμης στο Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
areti@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Yπάλληλοι Γραφείου απο εταιρία 
στο Μαρούσι, για διαχείριση πελατολογίου. 
Προσφέρεται σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
6986 155896.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου από Α.Ε δι-
αφιμηστική εταιρία Βορείων Προαστίων για το 
τμήμα προώθησης και ενημέρωσης. Σταθερός 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Tηλ: 6987 712232.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 Συνεργάτες για ημιαπασχόληση και 
άμεσο συμπληρωματικό εισόδημα, με προσωπι-
κότητα επιχειρηματικοί, κοινωνικοί, δραστήριοι. 
Εργασία απο το χώρο τους, με ελεύθερο ωράριο 
χωρίς κεφάλαιο. Τηλ: 6944 327888.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά άτομο για Team 
Leader σε ομάδα agent τηλεφωνικού κέντρου 
εξερχομένων κλήσεων. Παρέχεται βασικός μι-
σθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Call Center (όχι 
telemarketing), βάρδια 24ωρη, βασικός μι-
σθός, γρήγορη πληκτρολόγηση, ορθογραφία, 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
primadictio.gr, τηλ: 210 2122100.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται, με ευχέρεια λόγου, 
για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 
σταθερός, 5ωρο 380€, 8ωρο 680€, αναλόγως 
προσόντων, αορίστου, ΙΚΑ, bonus. Τηλ: 213 
0285341, 6987 286261, ώρες επικοινωνίας 
10:00-19:00.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ Συνεργάτης της Wind, προσλαμβάνει 
άμεσα Συνεργάτες για το τμήμα νέων συνδέσεων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητα: ευ-
χέρεια λόγου-ομαδικό πνεύμα-γρήγορη αντίληψη. 
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Παρέχονται: βασικός 
μισθός-εκπαίδευση-ασφάλεια-bonus-ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 211 8804310.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 2 
σοβαρά άτομα για συνεργασία. Ελάχιστες γνώσεις 
PC. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται έξυπνο, δραστήριο, εκπαιδεύσιμο, 
για συνεργασία με ευέλικτο ωράριο και εισοδήματα 
από δικαιώματα. Όχι πλασιέ. Βιογραφικά στο 
e-mail: marioikonomou@gmail.com.

ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ 10 άτομα για στελέχωση 
ομάδας νεοσύστατου τμήματος, ως Τηλεφωνητές 
/τριες. Παρέχεται εκπαίδευση, υψηλά ποσοστά, 
bonus και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@amci.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στο Κέντρο του Πειραιά promotion 
& sales ζητούνται Operators για πρωινή και 
απογευματινή βάρδια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία με πολύ καλές γνώσεις 
Η/Υ για τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες. 
Εμπειρία 1-2 έτη. Απόφοιτος πληροφορικής ΑΕΙ/
ΤΕΙ, Αγγλικά καλό επίπεδο γραπτό/προφορικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@supreme-net.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής Υπάλλη-
λος Tηλεφωνικής Ενημέρωσης-Πωλήσεων με 
μεγάλη εμπειρία στην τηλεφωνική προσέγγιση 
και υψηλά ποσοστά επίτευξης στόχων. 6ωρη 
απασχόληση, σταθερή εργασία, υψηλή αμοιβή-
bonus, ασφάλιση, εξέλιξη. E-mail: hr@mrit.gr, 
τηλ: 6979 315491.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά νέο /α για την εξυ-
πηρέτηση πελατών - διαχείριση πελατειακών 
λογαριασμών. Πτυχίο marketing ή διοίκησης 
επιχειρήσεων, επικοινωνιακός και μεθοδικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@strabo.gr.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται 
άμεσα για απογευματινή απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία μέσα από το χώρο 
του μέσω H/Y. Εισόδημα πάνω από το βασικό. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα για μερική 4ωρη 
απασχόληση. Εσωτερική εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργανω-
τικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (2) ζητούνται από εμπορική εταιρία για 
απασχόληση πρωινή ή απογευματινή. Εξυπη-
ρέτηση πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπεύθυνα άτομα για μερική ή πλήρη 
απασχόληση με άμεσες απολαβές. Προϋπόθεση 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 6972 009871.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ενεργά άτομα με διάθεση για εργασία 
που θα τους αποφέρει άμεσο κέρδος. Προϋπό-
θεση, βασικές γνώσεις H/Y. Τηλ: 6972 009871.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών, ζητούνται 2 
σοβαρά άτομα για συνεργασία. Ελάχιστες γνώσεις 
PC. Προσφέρεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xtriantafillidis@outlook.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος αναζητά Στελέχη για Τη-
λεφωνικές Πωλήσεις σε επιχειρηματίες. 4ωρη 
εργασία εξαιρετικός μισθός, ΙΚΑ και bonus. Τηλ: 
6940 780350.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για εξερχόμενες 
κλήσεις. 6ωρη απασχόληση, επιθυμητή προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 6944 327888.

 

Προωθητές-Merchandisers  
-Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στον τομέα της 
ευεξίας και της ομορφιάς. Δυνατότητα ημιαπα-
σχόλησης και πλήρης απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: agoulo-trk@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών, με γνώση H/Y, επικοινωνιακό, για 
ένα affiliate πρόγραμμα στο χώρο των mobile 
applications. Ποσοστό προμήθειας (90%) και 
δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6946 388049.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Collectifi Hellas ltd πρότυπου διαδι-
κτυακού προγράμματος ηλεκτρονικού marketing 
επιχειρήσεων, αναζητεί Πωλητές/Συνεργάτες 
για την ανάπτυξη και προώθηση του δικτύου της. 
Γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. Υψηλές αποδοχές 
και ελεύθερο ωράριο. E-mail: info@houlis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που αναζητούν εργασία: τίμια, 
αξιόπιστη με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέ-
σεις να είναι συνεργάσιμος, με όρεξη για δουλειά, 
εκπαιδεύσιμος με ήθος και εντός Αττικής. Καλέστε 
για ραντεβού. Τηλ: 6945 675759.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα σε νέα γραφεία από 
εμπορική εταιρία διατροφής, για τη στελέχωση 
διαφόρων τμημάτων. Πλήρης - μερική απασχό-
ληση. Παρέχεται εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο, 
άμεσες αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.
hbl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία στο marketing-
διαφήμιση-δημόσιες σχέσεις για εταιρία άμεσων 
πωλήσεων-παραγωγό υγιεινού καφέ διάφορων 
ροφημάτων, super foods πιστοποιημένα-βιολογι-
κά, με δυναμική προσωπικότητα και επιχειρηματικό 
μυαλό. Ανεξάρτητη συνεργασία, υψηλά bonus 
αναλόγως τζίρου. Τηλ: 6987 053544.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Αντιπρόσωποι από 
κορυφαία εταιρία προϊόντων διατροφής - αθλητι-
κής διατροφής για την Αθήνα. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια από δί-
κτυο διανομής καταναλωτικών αγαθών σε super 
market - mini market με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Δίνεται μισθός, bonus, αυτοκίνητο. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: eleni.tok@hotmail.com.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Hthos ζητά 2 άτομα με εμπειρία, για 
πρωτοποριακή υπηρεσία προβολής όλων των 
επιχειρήσεων, χωρίς αντίστοιχο ανταγωνιστικό 
προϊόν στην αγορά. Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6942 
204096, κος Σαραντόπουλος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από παραγωγό εταιρία για 
άμεση δημιουργία δικής τους επιχείρησης χωρίς 
κεφάλαιο, απλό πλάνο ανάπτυξης με εισόδημα ανά-
λογα των προσδοκιών σας. Βιογραφικά στο e-mail: 
gotsi.forever@gmail.com, τηλ: 213 0036850.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την προώθηση προϊόντων 
ομορφιάς, και διατροφής από κορυφαία εταιρία 
προϊόντων. Μόνιμη συνεργασία, μερική ή ολική 
απασχόληση, πολύ υψηλά ποσοστά προμηθειών. 
Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές /τριες, με άνεση 
στην επικοινωνία, από εταιρία που ειδικεύεται 
στο χονδρεμπόριο τουριστικών ειδών-παιχνι-
διών και ειδών δώρων για προώθηση προϊό-
ντων προς επιχειρήσεις-καταστήματα. E-mail: 
sales@kpdbestgifts.com, τηλ: 210 9651803, 
2109651897.

Η PHILAB COSMETICS ζητεί δυναμική Συνεργά-
τιδα, για προώθηση καλλυντικών σε φαρμακεία 
της Αθήνας. Δίπλωμα αισθητικής θα εκτιμηθεί. 
Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 210 6096890, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00 - 15:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί νέες επικοινωνιακές 
για προώθηση προϊόντων σε σούπερ μάρκετ από 
Φεβρουάριο έως Ιούλιο, χωρίς υποχρεώσεις 
σπουδών. Παρέχεται ημερομίσθιο και ασφάλιση. 
Τηλ: 210 9525353.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτες με όρεξη για δουλειά, 
δημιουργικότητα και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
10 τρόποι αμοιβής. 80% προμήθεια στο καλύτερο 
προϊόν της αγοράς. Τηλ: 6944 327888.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ νεοσύστατη ζητά Εξωτερικούς 
Πωλητές για την προμήθεια πρωτοποριακών 
καθαριστικών γενικής χρήσης σε επιχειρήσεις 
όπως: ξενοδοχεία, χώρους εστίασης, συνεργεία 
καθαρισμού κλπ. Βιογραφικά στο e-mail: bussines.
clives@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες από επι-
χείρηση για προώθηση προϊόντων καθαρισμού 
σε βενζινάδικα. Οι πελάτες θα ανήκουν στον ίδιο 
και όχι στην επιχείρηση δίνοντας την ευκαιρία 
μεγάλων εισοδημάτων. E-mail: dreamopportunity.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση των γαλλικών 
φυτικών καλλυντικών Yves Rocher. Ευέλικτο 
ωράριο, αμοιβές με ποσοστά, μερική - πλήρης 
απασχόληση, δωρεάν συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Πληροφορίες κατόπιν 
ραντεβού. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για προώθηση προϊόντων. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: vsfotografo1@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για έκθεση στο τμήμα 
Λιανικής Πώλησης με ευγενικό θράσος. Παρέ-
χεται μισθός και ποσοστά. Fax: 210 9709464, 
τηλ: 6974 792581.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την κάλυψη 3 κενών 
θέσεων στην Αθήνα στο τμήμα προώθησης και 
πώλησης κοινωνικών εντύπων. Καθημερινή 
πληρωμή - υψηλές αμοιβές - ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ: 6909 947530.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για προώθηση προ-
ϊόντων από διαφημιστική εταιρία. Εσωτερική 
θέση γραφείου, σταθερός μισθός 4ωρη πρωινή 
εργασία. Τηλ: 6986 155896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Συνεργάτης για προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών με γνώσεις Η/Υ. Με-
γάλη προμήθεια 90%. Βιογραφικά στο e-mail: 
elefteriapantazi@yahoo.gr, τηλ: 6944 156084.

ΕΤΑΙΡΙΑ Broader επαγγελματικών προϊόντων 
κομμωτηρίου ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια για 
προώθηση προϊόντων κομμωτηρίου αισθητικής 
στην Αθήνα. Παρέχονται υψηλά ποσοστά. Τηλ: 
6948 580224, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εμπορικοί Αντιπρόσωποι από κο-
ρυφαία εταιρία προϊόντων αλόης, για την Αθήνα 
αλλά και όλη την Ελλάδα. Μακροχρόνια συνερ-
γασία, πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους, μηδενικό 
κεφάλαιο ξεκινήματος. Τηλ: 6958 455589.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτήτριες από αλυσίδα καλλυντι-
κών για προωθητική ενέργεια γνωστής αλυσίδας 
καλλυντικών. Τηλ: 6932 250466.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Σύνταγμα ζητά 10 νεαρές με ευ-
χέρεια λόγου για τη στελέχωση του τμήματος 
promotion. 8ωρο, σταθερός βασικός μισθός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 6973 643424.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Σύνταγμα ζητεί νεαρά άτομα για 
την προώθηση των υπηρεσιών της. Σταθερός 
βασικός μισθός, 8ωρο. Τηλ: 6973 643424.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικές Πωλήτριες από βιομηχα-
νία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: areti@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από εταιρία τροφίμων-
ποτών με προϋπηρεσία στο χώρο για Αττική. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Υψηλές προμή-
θειες - bonus έξοδα κίνησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: capost.status@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ καλλυντικών (Εξωτερικός), ζητείται για 
τη Νότια Ελλάδα και Αττική. Τηλ: 6944 594150.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Συνεργάτης, Πωλητής -τρια προ-

ϊόντων και υπηρεσιών θεματικών, γάμων και 
βαπτίσεων για Ελλάδα και Εξωτερικό, ζητείται 
από γνωστή επιχείρηση της Θεσσαλονίκης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: nikostsigaros@gmail.com.

4 ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία στις πωλήσεις 
και το marketing, δελεαστικό πακέτο αμοιβών. 
Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνεργασία στον τομέα τον 
πωλήσεων. Τηλ: 6944 361329.

ΑΤΟΜΟ από τους χώρους του αθλητισμού, δια-
τροφής, αισθητικής, ζητείται για συνεργασία και 
δημιουργία επιχείρησης. Εισοδήματα από δικαιώ-
ματα. Βιογραφικά στο e-mail: marioikonomou@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής ή Πωλήτρια για βιοτεχνία 
κηροπλαστικής. Μισθός και bonus. Με δικό του 
μεταφορικό μέσο. Full time απασχόληση. Τηλ: 
2130 252507, ώρες επικοινωνίας 08:00-18:00.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παροχής ιατρικών και συνα-
φών υπηρεσιών, αναζητά στην Τούμπα Θεσσα-
λονίκης Πωλητές για προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: trikala@
homecareservices.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Γ΄ΠΕΙ - Πωλητές σοβαροί 
- υπεύθυνοι, με όρεξη, για διανομή τροφίμων, 
πρωινή, βασικός μισθός, ασφάλεια και bonus 
επί των πωλήσεων. Τηλ: 693 6517526, ώρα 
επικοινωνίας 22:00 μμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με απαραίτητα: δίπλωμα αυτοκι-
νήτου-προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση πωλήσεων-
αποδεδειγμένη επιδεξιότητα-αποτελεσματικότητα 
στις πωλήσεις, ικανότητα προγραμματισμού 
οργάνωσης-απόφοιτος Λυκείου-γνώση H/Y, 
εμπειρία στις πωλήσεις καθαριστικών-χημικών. 
Προσφέρονται: σταθερός μισθός-bonus επί των 
πωλήσεων-κινητό, αυτοκίνητο. E-mail: info@
zebio.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης με εμπειρία στις 
πωλήσεις ή δημόσιες σχέσεις ζητείται από ομάδα 
marketing που επεκτείνεται. Επιθυμητή γνώση 
internet όχι απαραίτητη. Περιοχή Λάρισα. Tηλ: 
6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νέοι /ες από το χώρο του 
αθλητισμού ερασιτέχνες - επαγγελματίες, από 
εταιρία υγιεινής διατροφής. Άμεση συνεργασία. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ Συνεργάτης αμερικάνικης εταιρίας 
στον τομέα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς ζητά 
4 Συνεργάτες σοβαρούς, επικοινωνιακούς για 
μερική ή πλήρη απασχόληση. Εισοδήματα βάση 
παραγωγικότητας εως 70%. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με διασυνδέσεις στο εξωτερικό, 
για εξαγωγή λαδιού (100% αγνό, ελληνικό ελαι-
όλαδο). Παρέχεται έτοιμο, τυποποιημένο προϊόν. 
Δεν απαιτείται κεφάλαιο. Σχέση συνεταιριστική. 
Βιογραφικά στο e-mail: chara.efth@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση δυνατότητα 
εργασίας απ’ το σπίτι, στον τομέα της ευεξίας, 
βασικές γνώσεις internet απαραίτητες. Τηλ: 
6973 910604.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης  
-Εμποροϋπάλληλοι
CUPCAKES εργαστήριο/κατάστημα στη Γλυφάδα 
αναζητά Πωλητή Ζαχαροπλαστικού Εργαστηρί-
ου με προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικών, πτυχίο 
τουριστικής σχολής, όρεξη για σωστή εξυπη-
ρέτηση πελατών, ομαδικό πνεύμα, κάτοικος Ν. 
Προαστίων. Ικανοποιητικές απολαβές. E-mail: 
elli@ilovecupcakes.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία επίπλων ζητά 2 Πωλήτριες για 
το κατάστημά της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κυρίως σε διακόσμηση. 
Παρέχονται μισθός και bonus. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: biografika@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα ενδυμάτων 
στη Χαλκιδική (πρώτο πόδι). Παρέχονται ένσημα 
και διαμονή πληρωμένη. Προϋπηρεσία σε πωλή-
σεις ειδών ρουχισμού, τουλάχιστον για ένα έτος, 
και γνώση της Σερβικής και Αγγλικής γλώσσας. 
E-mail με φωτογραφία: b2b@dermatina100.gr.

ΝΕΟ BΑR-RESTAURANT στο Θησείο ζητά Υπεύ-
θυνο Καταστήματος με σχετική προϋπηρεσία. 
Aπαραίτητα Αγγλικά και χειρισμός pos system. 
Βιογραφικά στο e-mail: staffathens@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από αρτοζαχαροπλαστείο 
στα Μελίσσια. Απογευματινή πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@stavratis.gr, τηλ: 
6948 746234.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα γυναικείων 
βραδινών ενδυμάτων και νυφικών. Κατά προτί-
μιση με προϋπηρεσία στο χώρο της μόδας. Τηλ: 
2310 267244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραμένη για το κατά-
στημα ρούχων - κοσμημάτων Emmanouellas 
στο Βουρκάρι στη Τζια. Αγγλικά απαραίτητα. 
Τηλ: 6972 097413.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Αρτοπώλες για πολυχώρο 
εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια εχέμυθη και υπεύθυνη για να 
αναλάβει το τμήμα καλλυντικών σε φαρμακείο στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: g.p.pharmacy@
windowslive.com.

Η DIL FASHION GROUP επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματά της Πωλήτριες. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών και επιθυμητή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Κρεοπωλείου έμπειροι 
για περιοχές Νέα Ιωνία και Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6814084.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Mongo Asian Food ζητούν 
άτομα για εξυπηρέτηση και πώληση στο νέο δί-
κτυο καταστημάτων στην Αθήνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@mongo.gr.

ΟΠΤΙΚΟ κατάστημα στις Κυκλάδες, ζητεί Υπάλ-
ληλο με προϋπηρεσία, για τετράμηνη εποχική 
απασχόληση. Προσφέρεται διαμονή και πλήρες 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
opticalshopcyclades@yahoo.gr.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ Διανομέας αυτοκινήτων ζητά Πωλητή 
με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: apanomer@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες - Πωλήτριες φαγητού από 
ψητοπωλείο, περιοχές Λυκόβρυση και Άγιος 
Στέφανος. Τηλ: 210 6206626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταμίας Επαγγελματίας για κεντρικό 
θέατρο στην Αθήνα. Απαραίτητη γνώση συστή-
ματος για εισιτήρια. Τηλ: 210 3617943, κος 
Οικονομίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταμίες από κατάστημα εστίασης στο 
Γέρακα και στην Παλλήνη. Τηλ: 6980 020093, 
6943 102940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Ταμείου - Καταστήματος, με 
γνώσεις χειρισμού Η/Υ, καλά Αγγλικά, εμπειρία 
στο χώρο εστίασης, από ιταλικό εστιατόριο στον 
Πειραιά. Ωράριο: 16:00 - 20:00. Τηλ: 210 4112450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για super market στη Φο-
λέγανδρο Κυκλάδων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών, μισθός συζητήσιμος. Πα-
ρέχεται διαμονή. Fax: 22860 41177, τηλ: 2286 
041603, 2286 041177, κα Ειρήνη Δεκαβάλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα τουριστικών 
ειδών full time. Άριστη γνώση Αγγλικών και 
Ισπανικών, υπευθυνότητα, θετική και ευχάρι-
στη προσωπικότητα, επικοινωνιακές ικανότητες, 
ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη παρουσία, φιλικό 
περιβάλλον εργασίας, διαρκής εκπαίδευση. Τηλ: 
6908 702999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μόνιμη θέση σε Μini Market 
στη Χίο. Παρέχεται διαμονή, διατροφή και πλήρης 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: r.dramali@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Τρικαλιώτης Α.Ε, επίσημη 
αντιπροσωπεία BMW και ΜINI στη Θεσσαλονίκη, 
Πωλητής Αυτοκινήτων για εταιρικές και λιανι-
κές πωλήσεις. Προϋπηρεσία, γνώση Αγγλικής 
και χειρισμός Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
trikaliotis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη Πωλήτρια για 
κατάστημα εσωρούχων, με 5ετή προϋπηρε-
σία στη Νέα Σμύρνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
iltsergoulas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για μερική απασχόληση, 
από ηλεκτρονικό κατάστημα βαπτιστικών για 
παραλαβή εμπορευμάτων και διεκπεραίωση 
αποστολών σε πρωινή 4ωρη απασχόληση. 
Απαραίτητα Αγγλικά, υπολογιστές, δίπλωμα 
οδήγησης. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: career@ladopano.gr.

AΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Ζάκυνθο ζητείται 
Υπεύθυνος Καταστήματος. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικής. Μισθός 
ικανοποιητικός, δυνατότητα εξέλιξης. E-mail: 
dion.leon.plessas@gmail.com, τηλ: 26950 44516, 
κος Μιχάλης, ώρες επικοινωνίας πρωί.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Ζάκυνθο, ζητού-
νται άτομα για εργασία στο τμήμα κρεοπωλείο-
αλλαντικά-τυροκομικά, ικανοποιητικός μισθός, 
απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. E-mail: plessasxondriki@gmail.com, 
τηλ: 26950 44516, κος Μιχάλης, ώρες επικοι-
νωνίας πρωινές ώρες.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Lino, που δραστηρι-
οποιείται στα λευκά είδη, αναζητά Πωλητή /τρια 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
linohomegr@gmail.com, fax: 210 2112613.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών Βιβλιοχαρτοπωλείου ζητά Πωλητή 
/τρια για το υποκατάστημά της στο Μενίδι. Ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, fax: 210 5147588, τηλ: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα στον Κορυδαλλό. 
Τηλ: 6972 466423, κα Μήνα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού. Απόφοιτος ΤΕΙ. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Γέρακα. Βιογραφικά στo 
e-mail: skrekis@gmail.com, fax: 210 5316675.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος βιβλιοπωλείου με προϋπη-
ρεσία, εμπορικό κέντρο Mega Outlet, Θεσσαλονίκη, 
θέση καταστήματος MEGA2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: mr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος για κατάστημα 
γυναικείων ενδυμάτων στη Γλυφάδα. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: aggelia01@
hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική, ζητά Πωλήτρια. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καφεκοπτείου από καφε-
κοπτείο στον Πειραιά. Ευχάριστη, προσεγμένη 
εμφάνιση, επικοινωνιακή για πωλήσεις και πα-
ρασκευή ροφημάτων. Τυχόν προϋπηρεσία θα 
ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: anna.harissi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος βάρδιας για internet cafe 
φιλότιμος-εργατικός-ευσυνείδητος με όρεξη, να 
ξέρει τη δουλειά ή να έχει τις ανάλογες γνώσεις-
βάσεις. Για μόνιμη σοβαρή απασχόληση. Ωράριο: 
11:00-20:00. E-mail: mslanarena@hotmail.com, 
τηλ: 6970 099277.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για κατάστημα ρούχων - εσώρου-
χων στη Σάνη Χαλκιδικής. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: k.kiriakidou@
yahoo.gr. Υπόψιν Κ. Κυριακίδου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη - επικοινωνιακή για εργασία 
σε escape room. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@brainquest.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για εμπορικό κατάστημα, 
κάτοχος διπλώματος οδήγησης και μηχανογρα-
φικές γνώσεις. Τηλ: 2310 525862.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Διευθυντή καταστήματος στην Αθήνα. 
Απαραίτητη ανάλογη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: giotis@almeco.gr, κωδ: ΠΓΔΕ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εμφανίσιμη για Πωλήτρια 
- Υπεύθυνη Καταστήματος Πληροφορικής, με 
γνώσεις πάνω στις πωλήσεις ειδών πληροφο-
ρικής, λογιστικής και εξυπηρέτησης πελατών. 
Άριστη Γνώση Αγγλικής. Ε-mail με φωτογραφία: 
info@pcrama.gr.

Στελέχη Πωλήσεων B2B  
-Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για το τμήμα πωλήσε-
ων από ανώνυμη εταιρία με έδρα το Ηράκλειο. 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών. Βιογραφικά στο e-mail: 
eureshsynergatwn@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για το τμήμα αγορών από ανώ-
νυμη εταιρία με έδρα το Ηράκλειο. Προϋπηρεσία 
στις αγορές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 
Βιογραφικά στο e-mail: eureshsynergatwn@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες. Τηλ: 6948 214874.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Πωλήσεων για την περιο-
χή των Κεντρικών Προαστίων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athensgo.gr.

ΝΕΟΙ -ες, με εμπειρία στις πωλήσεις, ζητούνται 
από τουριστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Επι-
θυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πλήρης 
απασχόληση, αποδοχές συζητήσιμες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@athenssegwaytours.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από αμερικάνικη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα υγείας ευεξίας και ομορφιάς. 
Σύστημα εργασίας με προοπτική εξέλιξης και 
υψηλά bonus βάση παραγωγικότητας. Τηλ: 
6974 927266.

ΝΕΟΙ -ες, με εμπειρία στις πωλήσεις, ζητούνται 
από τουριστικό γραφείο στην Αθήνα. Επιθυμητή 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πλήρης απα-
σχόληση, αποδοχές συζητήσιμες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athenssegwaytours.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με ή χωρίς προϋπηρε-
σία. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
ttheos9@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από 
εταιρία flp για μερική ή πλήρη απασχόληση με 
αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα. Ωράριο: 10:00πμ 
- 8:00μμ. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία στις πωλήσεις 
από εταιρία αγροτικών και γεωργικών εργαλεί-
ων. Απαραίτητα: Δίπλωμα οδήγησης - πτυχίο 
ΤΕΙ-ΑΕΙ-Αγγλικά. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις-θεμιτό δικό του όχημα μικρού 
κυβισμού. Παρέχονται βασικός μισθός-bonus. 
E-mail: dimitris@ampatzidis.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών παροχής υπηρεσιών ζήτα 
έμπειρους Πωλητές για μερική απασχόληση. 
Παρέχεται μισθός, ασφάλιση και ποσοστά. Προ-
ϋπηρεσία πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων και 
συμμετοχή σε συναφή σεμινάρια. Βιογραφικά 
στο e-mail: euroeduc@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης με εμπειρία στις πωλήσεις 
(κλασσικό - ηλεκτρονικό εμπόριο) επικοινωνιακός 
και διδάξιμος, από δυναμική ομάδα marketing. 
Προμήθεια από 80 - 90% και δωρεάν εκπαίδευση. 
Τηλ: 6946 388049.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο δραστήριο, με καλές γνώσεις 
Η/Υ, επικοινωνιακός για 10 - 15 ώρες την εβδο-
μάδα. Τηλ: 6946 388049.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια B2B για διαχείριση/

ανάπτυξη πελατολογίου, πωλήσεις Β2Β. Επιθυ-
μητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις B2B, κάτοχος 
αυτοκινήτου, επιθυμητή φωτογραφία. Βασικός 
μισθός, υψηλό bonus, tablet, κινητό. Βιογραφικά 
στο e-mail: recruitment@tradenow.gr, τηλ: 213 
0247877.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγιεινής διατροφής ζητά άμεσα Ανεξάρτητο 
Συνεργάτη, για τα τμήματα: εμπορικού, οργά-
νωσης και διοίκησης συνεργατών. Δυνατότητα 
μερικής-πλήρους απασχόλησης. E-mail: arctium.
pr@gmail.com, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια και επικοινωνιακά, 
για ανεξάρτητη και μόνιμη συνεργασία από πο-
λυεθνική εταιρία. Άμεση απασχόληση με πλήρη 
εκπαίδευση, υποστήριξη. Δυνατότητα καριέρας, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες, με εμπει-
ρία στις πωλήσεις και όρεξη για δουλειά για το 
τμήμα πωλήσεων συνεταιρισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Hthos ζητά δυο Πωλητές /τριες με 
εμπειρία, για πρωτοποριακή υπηρεσία προβολής 
επιχειρήσεων, χωρίς αντίστοιχο ανταγωνιστικό 
προϊόν. Κριτήρια επιλογής υποψηφίων με βάση την 
εμπειρία, υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6942 204096, 
κος Σαραντόπουλος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστές, Πωλητές και Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες, που θέλουν να αναπτύξουν το 
πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνεται-
ρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας ζητάει 
Υπεύθυνο Πωλήσεων (δεξαμενών και μηχα-
νημάτων) στη βιομηχανία υγρών τροφίμων, με 
πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων ή Μηχανολόγου. 
Άριστη γνώση Αγγλικών-Microsoft Office. E-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες, με εμπει-
ρία στις πωλήσεις και όρεξη για δουλειά για το 
τμήμα πωλήσεων συνεταιρισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων σε εργοστάσιο 
γραφικών τεχνών για πρωινές ώρες. Ικανοποιη-
τικές αποδοχές, παροχές και bonus, προϋπηρεσία 
σε θέση πωλήσεων θα ληφθεί υπόψιν. Βιογραφικά 
στο e-mail: vaso@mepress.gr, τηλ: 2109966722.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία ειδών υγιεινής 
και πλακιδίων στα Νότια Προάστια. Τηλ: 210 
9848500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από πιστοποιημένο εργα-
στήριο παραγωγής σάντουιτς και σαλατών με 
έδρα την Καισαριανή. Κάτοχος μπλοκ παροχής 
υπηρεσιών ως Εξωτερικός Συνεργάτης. Δίνονται 
ποσοστά. Τηλ: 6945 152502.

ΟΜΙΛΟΣ πετρελαιοειδών ζητά Door to Door 
Πωλητή με 5ετή προϋπηρεσία, επικοινωνιακές 
ικανότητες, για ανάπτυξη πελατολογίου. Σταθερός 
μισθός, bonus, ασφάλεια, αυτοκίνητο, κινητό. 
Βιογραφικά στο e- mail: ygeionomiki2014@
gmail.com, κωδ: Β1.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Συντονιστές Τμήματος 
Πωλήσεων νεοσύστατης επιχείρησης. Απαραίτητες 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Επιθυμητή γνώση ξένης 
γλώσσας. Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά 
στο e-mail: diaman.p81@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος - φιλόδοξος για τη στελέχωση 
τμήματος εξαγωγών. Απαραίτητα προσόντα: 
Γνώσεις Αγγλικών και Ισπανικών, απόφοιτος 
ανώτερης σχολής, δυνατότητα ταξιδιών στο εξω-
τερικό. Βιογραφικά στο e-mail: info@iktinos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 έμπειροι Πωλητές από πολυεθνική 
εταιρία, με υψηλό ποσοστό κέρδους έως 80% και 
δελεαστικό πακέτο αμοιβών. Τηλ: 6974 927266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για έκθεση στο τμήμα 
Λιανικής Πώλησης με ευγενικό θράσος. Παρέ-
χεται μισθός και ποσοστά. Fax: 210 9709464, 
τηλ: 6974 792581.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εισπράκτορας με ικανότητα στην πώ-
ληση και άδεια οδήγησης δικύκλου στην Αθήνα. 
Τηλ: 210 9719180, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόδοξος και δραστήριος Ανεξάρτη-
τος Συνεργάτης για δημιουργία, οργάνωση και 
διοίκηση νέων τμημάτων πωλήσεων. Ιδιαίτερα 
υψηλό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
arctium.pr@gmail.com, τηλ: 213 0276214.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα Στελέχη Πωλήσεων από 
μεγάλη εταιρία εμπορίας συμπληρωμάτων δια-
τροφής. Αρμοδιότητες: Καθημερινή συνομιλία με 
δυνητικούς πελάτες, προγραμματισμός συναντή-
σεων, επισκέψεις και κλείσιμο συμφωνιών. Πολύ 
υψηλά ποσοστά προμηθειών, ελεύθερη η μειωμένη 
απασχόληση. E-mail: flpathens@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή Τεχνολόγος ΦΠ από εταιρία 
αγροεφοδίων και gardening με φυτά, λιπάσματα, 
γεωργικά φάρμακα στην περιοχή Αεροδρομίου 
Θεσαλλονίκης για το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: gardenplus@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα από πολυεθνική εταιρία, με 
όρεξη για δουλειά, ευχάριστα, επικοινωνιακά και 
με μεγάλα όνειρα. Μερική ή πλήρη απασχόληση 
και από το σπίτι. Τηλ: 6974 927266.

ΕΤΑΙΡΙΑ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ζητά 
2 άτομα Πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ΑΕΙ 
- ΤΕΙ προκειμένου να ενταχθούν σε δωδεκάμη-
νο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατόπιν επιλογής. 
Βιογραφικά στο e-mail: imer2008@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι - Συνεργάτες - 
Πωλητές /τριες από εταιρία τροφίμων-ποτών, 
για Κυκλάδες-Δωδεκάνησα-Κρήτη -Ηπειρο-Β.
Ελλάδα-Πελοπόννησο-Κέρκυρα-Φθιώτιδα-Βοιω-
τία-Μαγνησία-Σποράδες. Υψηλές προμήθειες-
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: capost.status@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ δημοπρασιών και πωλήσεων αυτοκινή-
των, ζητεί Διευθυντή Πωλήσεων αυτοκινήτων, 
προϋπηρεσία σε δημοπρασίες θα προτιμηθεί. 
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικές σταθερές 
αποδοχές και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
faraohellas@yahoo.gr, τηλ: 210 7770202.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Πωλήσεων από εταιρία που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της αισθητικής ιατρικής 
(laser), ζητείται με σχετική προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@lidsmedical.gr, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-18:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ με πλούσια εμπειρία σε αρτοζα-
χαροπλαστεία, ζητείται από εισαγωγική εται-
ρία, έδρα Καλοχώρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
persarigiannis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Marketing, φιλόδοξοι και 
επικοινωνιακοί που θέλουν να δημιουργήσουν 
την καριέρα που τους ταιριάζει δουλεύοντας και 
από το σπίτι με υψηλό ποσοστό προμήθειας (90 
%). Τηλ: 6946 388049.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια χονδρικής, ζητείται για διαχείρι-
ση, ανάπτυξη πελατολογίου με προϋπηρεσία στα 
φο μπίζου, δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδος, 
επιθυμητή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: secreto@secreto.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων με έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο για το τμήμα εξαγωγών. Απαραίτητη 
γνώση άπταιστων Αγγλικών. Επιθυμητή δεύτερη 
γλώσσα Αραβικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
regina-foods.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο πτυχιούχο με 
εργασιακή εμπειρία για το τμήμα πωλήσεων. 
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, 
συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητα γρήγορης 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: alteod22@
gmail.com, τηλ: 212 2228727.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία χονδρικής πώλησης τρο-
φίμων-ποτών στη Ζάκυνθο, ζητούνται Πωλητές 
-τριες για την προσεχή σεζόν Απρίλιος-Οκτώ-
βριος. Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία 
Αγγλικά, ικανοποιητικός μισθός, bonus. E-mail: 
plessasxondriki@gmail.com, τηλ: 26950 44516, 
κος Μιχάλης.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας 
ζητά Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα marketing, 
ανάπτυξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία, 
υψηλές αποδοχές. Παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο 
ελεύθερο, προοπτικές καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: bizwork.hbl@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές έμπειροι, γνώστες Η/Υ, 
για ενημέρωση πελατών με σκοπό την προώθηση 
προϊόντος τεχνολογίας και την ανάπτυξη πελατολο-
γίου. Αμοιβή και ποσοστά επί των πωλήσεων. Τηλ: 
6932 376142, Ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 20:00.

Ιατρικοί Επισκέπτες  
-Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης για 
την προώθηση εξετάσεων διαγνωστικού κέντρου 
γενετικής στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, προϋ-
πηρεσία σε προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών 
σχετικών με τη μαιευτική/γυναικολογία, ογκο-
λογία και παιδιατρική θα εκτιμηθούν. E-mail: 
cv2@atg-labs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης από εταιρία συ-
μπληρωμάτων διατροφής με προϋπηρεσία σε 
ειδικότητες Παθολόγων, Ογκολόγων, Γενικών 
Χειρουργών, Γαστρεντερολόγων. Παρέχονται: 
μισθός, αυτοκίνητο, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@nutriendi.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων-Ιατρικός 
Επισκέπτης από την εταιρία ΙΝΠΑ στις περι-
οχές Κρήτη-Ρόδο-Κω με έδρα το Ηράκλειο. 
Πλήρης απασχόληση με εμπειρία σε πωλήσεις 
φαρμακείων-ιατρική ενημέρωση και δίπλωμα 
οδήγησης. Παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο. E-mail: 
hr@inpa-gr.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείων-Ιατρικός Επι-
σκέπτης από την εταιρία ΙΝΠΑ στην Κρήτη με έδρα 
το Ηράκλειο. Πλήρης απασχόληση με εμπειρία 
σε πωλήσεις φαρμακείων-ιατρική ενημέρωση 
και δίπλωμα οδήγησης. Παρέχεται εταιρικό αυ-
τοκίνητο. E-mail: hr@inpa-gr.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ιατρικής Ενημέρωσης για 
την προώθηση εξετάσεων διαγνωστικού κέντρου 
γενετικής στην Αθήνα. Προϋπηρεσία σε προώθηση 
προϊόντων/υπηρεσιών σχετικών με τη μαιευτι-
κή/γυναικολογία, ογκολογία και παιδιατρική θα 
εκτιμηθούν. E-mail: cv1@atg-labs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες-Επαγγελματίες Υγείας 
με εμπειρία στο χώρο της υγείας για εταιρία 

άμεσων πωλήσεων-παραγωγό υγιεινού καφέ 
διάφορων ροφημάτων, super foods πιστοποιη-
μένα-βιολογικά, με δυναμική προσωπικότητα και 
επιχειρηματικό μυαλό. Ανεξάρτητη συνεργασία-
υψηλά bonus αναλόγως τζίρου. Τηλ: 6987 053544.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή /τρια 
Ιατροτεχνολογικού Υλικού για την Πελοπόνησσο 
με εμπειρία στο χώρο. Δίνεται ικανοποιητική 
αμοιβή, bonus, εταιρικό αυτοκίνητο, λοιπές 
παροχές. Βιογραφικά στο e-mail: mar-comm@
medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών αναλωσίμων ζητά Πωλητή 
/τρια για φαρμακεία και πελάτες χονδρικής 
στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
pharmahr1053@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια - Ιατρικός Επισκέ-
πτης με προϋπηρεσία στο χώρο των επιθεμάτων 
και τηλεπικοινωνίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
traumasolution@traumasolution.gr, τηλ: 216 
7006638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Φαρμακείου με δικό του 
πελατολόγιο για προϊόντα περιποίησης μαλλιών. 
Δίνονται υψηλά ποσοστά. Τηλ: 6948 580224, 
κος Μιχάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με όρεξη για δουλειά και με 
εμπειρία στις πωλήσεις από πολυεθνική εταιρία 
με παγκόσμια αναγνώριση στον τομέα υγείας, 
ευεξίας με δελεαστικό πακέτο αμοιβών. Τηλ: 
6973 927266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων εταιρίας παραγωγής και διάθεσης 
συμπληρωμάτων διατροφής. Απαραίτητη εμπει-
ρία στην πώληση συμπληρωμάτων διατροφής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@health-sign.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ Επισκέπτες με δικό τους όχημα, 
ζητούνται από φαρμακευτική εταιρία για την 
Αττική. Απαραίτητη εμπειρία σε Παιδίατρους - 
Γυναικολόγους - Δερματολόγους - φαρμακεία. 
Παρέχονται μισθός και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.atlasis@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τις Σέρ-
ρες ζητείται Ιατρικός Επισκέπτης με εμπειρία σε 
καρδιολογικά, παθολογικά, νευρολογικά φάρμακα. 
Δραστηριότητα στους νομούς Σερρών-Δράμας-
Καβάλας. Βιογραφικά στο e-mail: newmedical@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί όλων των ειδικοτήτων για 
συνεργασία από τη Med on Line - εταιρία ιατρι-
κής βοήθειας, για εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@medonline.gr, τηλ: 
2310 556210.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή 
-τρια για τη Θράκη με εμπειρία στο χώρο. Δί-
νεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή 
-τρια για τη Μακεδονία με εμπειρία στο χώρο. 
Δίνεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή 
-τρια για την Αθήνα με εμπειρία στο χώρο. 
Δίνεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Παραϊατρικών ειδών ζητά Πωλητή -τρια 
για την Πελοπόννησο με εμπειρία στο χώρο. 
Δίνεται ικανοποιητική αμοιβή, bonus, εταιρικό 
αυτοκίνητο και λοιπές παροχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: mar-comm@medisana.gr.

ΑΤΟΜΟ δραστήριο, εκπαιδεύσιμο, ζητείται για 
συνεργασία και ανάπτυξη δικτύου στο χώρο της 
υγείας. Εισοδήματα από bonus και δικαιώμα-
τα. Βιογραφικά στο e-mail: marioikonomou@
gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία παροχής ιατρικών και συνα-
φών υπηρεσιών, αναζητά στην Τούμπα Θεσσα-
λονίκης Πωλητές για προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: athens@
homecareservices.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ψάχνει νέους Συνεργάτες με εμπει-
ρία στην πώληση για να τους εκπαιδεύσει (ως 
Συμβούλους υγείας). Αξιοποιήστε τις ικανότητές 
σας και την εμπειρία σας (στις πωλήσεις, για 
να εξασφαλίσετε ένα αξιοπρεπές εισόδημα) και 
μόνιμη εργασία. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κλινική υποστήριξη, να 
υποστηρίζει στο χειρουργείο τους Ιατρούς που 
χρησιμοποιούν τα υλικά της εταιρίας και να εκπαι-
δεύει τους Ιατρούς στη λειτουργία και χρήση των 
υλικών της. E-mail: giorgosadam13gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης για την προώ-
θηση επιθεμάτων και οστομικών υλικών της 
εταιρίας bbraun για την περιοχή της Αττικής. 
Ελάχιστη εμπειρία 3 έτη, πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ, άριστη 
γνώση Αγγλικών(προαιρετικά Γερμανικά) Τηλ: 
6974 313495.

Η ARMAPHARMA ζητά Επιστημονικούς Συνερ-
γάτες στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πω-
λήσεις, σε ΩΡΛ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
armapharma.gr.
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Ιατροί- Νοσηλευτές -Διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπέυτρια για spa με εμπει-
ρία, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή, φαγητό, μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6980 857584.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ζητείται για φαρμακείο στο 
Χαϊδάρι. Μισθός πολύ καλός. Βιογραφικά στο 
e-mail: mmidulla@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί σε ιατρεία των νομών Πι-
ερίας - Χαλκιδικής - Φωκίδας - Εύβοιας κατά 
τη θερινή περίοδο. Επιθυμητή η γνώση ξένων 
γλωσσών, προοπτική μόνιμης συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: artemiospap@yahoo.
gr, τηλ: 6944 242978.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για να εργαστεί σε νέο 
φαρμακείο στο κέντρο της Αθήνας με πλήρες 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
healthyhabit.gr, τηλ: 6972 201342.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός Φαρμακο-
ποιού με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: georgakopoulou.giota.1@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γιατροί για συνεργασία με ιατρι-
κή εταιρία στη Χαλκιδική. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών και Σέρβικων. Υψηλές αποδοχές. Βιο-
γραφικά στο e-mail: medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 200 Νοσηλευτές για εργασία στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αγγλική γλώσσα 
απαραίτητη, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά, στα 
Αγγλικά, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 300 άτομα Ιατροί και πτυχιούχοι 
Νοσηλευτικής για εργασία στο Ιράκ. Βιογραφικά 
στο e-mail: medical_irak@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο στους 
Αμπελόκηπους. Ωράριο: 6:00 - 10:00 μμ. Τηλ: 
210 6469666.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι Γιατροί που θέλουν τις ελεύθερες 
ώρες τους να εκπαιδευτούν στη συγγραφή και 
δημοσίευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά 
και βιβλία, από ιατρικό σύλλογο. Βιογραφικά 
στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ με έδρα στο γήπεδο Καραΐσκάκη 
στις θύρες 15 - 17 ζητά νέα, έμπειρη μασέζ με 
πτυχίο από ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας, για υπηρεσίες 
μασάζ. Ε-mail: kodob3ast@msn.com, τηλ: 6980 
820593, κος Αλεξανδρίδης.

ΒΟΗΘΟΣ Φαρμακείου ζητείται για εργασία σε 
φαρμακείο στο Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά, 
στα οποία θα αναφέρονται σπουδές/πείρα/γνώ-
σεις στους τομείς καλλυντικών-διατροφής-ξένες 
γλώσσες, όπως και δυνατότητα πρόσληψης μέσω 
ΟΑΕΔ) στο e-mail: farmakeio.vaena@gmail.com.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Φαρμακουπάλληλος με εμπειρία για 
πλήρες ωράριο σε μεγάλο φαρμακείο της Νέας 
Φιλαδέλφειας. Τηλ: 210 2512121, 210 2523056, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 20:00.

H ΕΤΑΙΡΙΑ RhSante της Adecco Medical, στη 
Γαλλία ζητά Γιατρούς για εργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: flora.gkonzalez@adeccomedical.fr, 
τηλ: 0033 0180981209.

Η TREKKING HELLAS αναζητά 2 Γιατρούς για 
τη στελέχωση των παιδικών κατασκηνώσεων 
σε Περτούλι και Ευρυτανία κατά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες. Διάστημα απασχόλησης 22/6/2015 
- 10/8/2015. Τηλ: 210 3310323.

Δικηγόροι-Νομικές Υπηρεσίες 
-Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νομικοί - Δικηγόροι, με διδακτορικό 
ή μεταπτυχιακό και διδακτική εμπειρία για προ-
ετοιμασία υποψηφίων διαγωνισμών, Δικαστών, 
Ειρηνοδικών κτλ. Τηλ: 210 3838013.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητεί Δικηγόρο 20ετίας 
και άνω, μάχιμης δικηγορίας, εν ενεργεία ή 
συνταξιούχο, για συνεργασία με ποσοστά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ioannis.aniadakis@live.
com, τηλ: 210 3608668.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με τουλάχιστον 10 έτη 
προϋπηρεσία σε δικηγορικά γραφεία και ανά-
λογη εμπειρία στα δικόγραφα, ακροατήρια από 
δικηγορικό γραφείο έναντι Πρωτοδικείου Αθηνών 
για εσωτερική συνεργασία. Ωράριο: 09:00-17:00. 
Τηλ: 6945 411215.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νομικοί - Δικαστικοί - Εργγατοτέχνες 
από εκδοτικό όμιλο για έκδοση και συγγραφή 
βιβλίων. Fax: 210 3630271, τηλ: 6977 210549.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούμενος /η Δικηγόρος για ου-
σιαστική άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
karvouniaris.v@dsa.gr, τηλ: 210 3600810.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος για εσωτερική μόνιμη εργα-
σία από Α.Ε. Βιογραφικά στο e-mail: agroenergy@
agroenergy.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά άτομα για 
τη διαχείρηση ληξιπρόθεσμων όφειλων. 8ωρη 
πρωινή - πενθήμερη απασχόληση και απαραί-

τητη προϋπηρεσία στον κλάδο της διαχείρισης 
οφειλών.(πλησίον μετρό Πανόρμου). Ε-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 2106713111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος από εταιρία συνεργαζόμενη 
με τράπεζα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
χρήση Η/Υ. Ενασχόληση με νομικούς ελέγχους, 
δανειακές συμβάσεις, προσημειώσεις, εκταμι-
εύσεις δανείων, κτλ. Fax: 210 7778525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δικηγόρος από δικηγορική εταιρία 
στη Γλυφάδα με άριστη γνώση Αγγλικής και 
Γερμανικής. Βιογραφικά στο e-mail: dnikas@
otenet.gr, τηλ: 210 8941914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Δικηγόρος από δικηγορικό 
γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας εφ’όλης 
της ύλης με συνέπεια, υπεθυνότητα, οργανωτικό 
πνεύμα, καλή γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών. 
Εξαιρετική προοπτική συνεργασίας. E-mail: 
housseas@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Ψυχικό ζητά Υπάλληλους για 
τη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 8ωρης 
- πενθήμερης απασχόλησης, με σταθερό μισθό. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.gr, τηλ: 
210 6713111.

 

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρθρογράφος για πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών - Εκπαιδεύτρια 
Θεατρικού παιχνιδιού νέα, με καλές γνώσεις 
θεάτρου-καλό βιογραφικό-άδεια διδασκαλίας-
αγάπη για τα παιδιά, εργατική-συνεπής-ένσημα, 
λίγες ώρες την εβδομάδα, για ευρύτερη και στα-
θερή συνεργασία με Κ.Ξ.Γ. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές με απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία σε κέντρο μελέτης από φροντιστή-
ριο Ν. Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
kentropaideias@gmail.com.

ΤΕΤΑΡΤΟΕΤΗΣ φοιτήτριες Αγγλικής Φιλολογίας 
ή πτυχιούχοι του 2014, ζητούνται για κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Βύρωνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@markopoulou-school.gr, τηλ: 210 
7654738.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές Αγγλι-
κής γλώσσας για Οινόφυτα Βοιωτίας για Στελέχη 
Επιχειρήσεων. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: mult-lin@otenet.gr, τηλ: 210 6144357.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οικονομολόγοι - Λογιστές από εκ-
δοτικό οίκο για έκδοση και συγγραφή βιβλίων. 
Τηλ: 6977 210549.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδικός Παιδαγωγός με εμπειρία για 
αξιολόγηση / αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών 
δυσκολιών από εκπαιδευτικό κέντρο στη Χαλκι-
δική. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει block 
παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
joangianak@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός από φροντιστήριο Μ.Ε. 
στην Ηράκλεια Σερρών. Βιογραφικά στο e-mail: 
mathisi1@hotmail.com, τηλ: 2325 028489.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιολόγος από φροντιστήριο Μ.Ε. 
στην Ηράκλεια Σερρών. Βιογραφικά στο e-mail: 
mathisi1@hotmail.com, τηλ: 2325 028489.

H FORUM AE ζητά Συντάκτη /τρια με προϋπη-
ρεσία στον περιοδικό τύπο. Απαραίτητη άριστη 
γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση Ιταλικών, 
Γαλλικών ή Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
magazines@forumsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός, μη καπνίστρια, για κα-
θημερινή 4ωρη απασχόληση καθώς και κάποια 
Σαββατοκύριακα για μελέτη και φροντίδα δύο 
παιδιών 4 και 7 ετών στην περιοχή Κολωνακίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lina.kostas.fk@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός με πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ και 
εμπειρία, για πρωινή απασχόληση σε παιδικό 
σταθμό στο Κερατσίνι. Κατά προτίμηση από 
Πειραιά, Κερατσίνι. Ώράριο: 16:00 - 20:00. Τηλ: 
6939 068168.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Καθηγητές /τρι-
ες Γερμανικής γλώσσας για την περιοχή των 
Οινοφύτων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: mult-lin@otenet.gr, τηλ: 210 6144357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Ιταλικών με άδεια διδασκα-
λίας και προϋπηρεσία, από κέντρα ξένων γλωσσών 
στο Χαλάνδρι ή στα Σπάτα. Τηλ: 6944 502450.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Αγγλικών - Καθηγητές, 
για ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στην ευρύτερη 
περιοχή Μαρκοπούλου, Κορωπίου και Καλυβίων. 
Ωράριο: 10:00 - 17:00. Fax: 210 9600583, τηλ: 
210 9650553, 210 9600583.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Καθηγητές Αγγλικών, 
για ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στις περιοχές 
Πειραιά και Νέο Φάληρο. Ωράριο: 10:00 - 17:00. 
Fax: 210 9600583, τηλ: 210 9650553.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Kαθηγήτριες Αγγλικών για ενήλικες, 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην Ανω Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 9629479.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια με μεταπτυχιακές σπου-
δές για επιμέλεια σε μεταπτυχιακές εργασίες 
φοιτήτριας. Τηλ: 6972 858235.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικών για κατ’ οίκον 
μαθήματα. Περιοχές: Άνω Λιόσια, Άγιοι Ανάργυροι, 
Μενίδι, Χασιά. Τηλ: 210 2471629.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Αγγλικών, Γαλ-
λικών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών, από 
εκπαιδευτικό όμιλο στο Παλαιό Φάληρο. Ωράριο: 
17:00 - 20:00 Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 210 
9812001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη - διάβασμα παιδιού 
8 ετών με προϋπηρεσία, συστάσεις και οικιακές 
εργασίες. Απογευματινές ώρες, δυνατότητα για 
διανυκτέρευση, περιοχή Παπάγου. Τηλ: 6946 
463306.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νομικοί - Δικαστικοί - Εργγατοτέχνες 
από εκδοτικό όμιλο για έκδοση και συγγραφή 
βιβλίων. Fax: 210 3630271, τηλ: 6977 210549.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βρεφονηπιοκόμος για περιστασιακή 
εργασία στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: xeniahol@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σχολικών προγραμμάτων, 
ζητεί Θεατρολόγους, Μουσικούς και Εικαστικούς 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
εντός Αττικής έως και Ιούλιο 2015. Βιογραφικά 
στο e-mail: dro@dro.gr, fax: 210 3316755.

ΓΑΛΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια ζητάει εκπαιδευτικός 
όμιλος στο Κορωπί για άμεση συνεργασία. Τηλ: 
6936 680038, ώρες επικοινωνίας 09:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος Windsurf με γνώσεις ιστι-
οπλοΐας, με Αγγλικά και εμπειρία απαραίτητα. 
Περιοχή Σχινιά Μαραθώνα. Τηλ: 22940 55965, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-19:00.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στο Παγκράτι ζητεί 
Καθηγητή /τρια Αγγλικών για πτυχία. Απαραίτητα 
άδεια διδασκαλίας. Τηλ: 210 7562293, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-21:00.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος ζητά Μεταφραστή /τρια για 
μετάφραση μυθιστορήματος αμερικάνικης λογο-
τεχνίας. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο Αγγλικής 
Φιλολογίας ή Μεταφρασεολογίας και εμπειρία 
στη λογοτεχνική μετάφραση. Βιογραφικά στο 
e-mail: vaiosntafos@hotmail.com.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ Υπεύθυνος ζητείται για τη διεύ-
θυνση υποστήριξης Πανεπιστημιακών Σπουδών 
(Φοιτητικά Φροντιστήρια), με διδακτορικό ή με-
ταπτυχιακό και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Τηλ: 210 3838013.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική άσκηση με 
εξειδίκευση στην αθλητική δημοσιογραφία 
(ποδόσφαιρο) για συγγραφή σε ιστοσελίδα. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση γραπτού 
λόγου της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mihaniki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής για να διδάξει Word και 
Excel σε ταχύρρυθμη βάση. Τα μαθήματα θα 
μπορούν να γίνονται στο Κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: evgennini@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτρια 
για νεανικό περιοδικό. Άριστα Ελληνικά - Αγγλικά, 
γνώση της νεανικής κουλτούρας απαραίτητα. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: PK0315.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συντάκτη 
για επιμέλεια παιδικών περιοδικών και comics. 
Άριστα Αγγλικά απαραίτητα, προϋπηρεσία στο 
χώρο επιθυμητή. Βασικός μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr κωδ: GM0315.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων για 
στελέχωση φροντιστηριακού ομίλου. Βιογραφικά, 
και στο θέμα να αναγράφεται η ειδικότητα σας, 
στο e-mail: teaching.hr@gmail.com.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - Διατροφολόγοι ζητούνται από 
εταιρία ευεξίας - διατροφής. Ανεξάρτητη αντι-
προσώπευση για ανάπτυξη των εμπορικών δι-
καιωμάτων, υψηλές αποδοχές, bonus, παρέχεται 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: bizwork.hbl@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός ΑΕΙ για τη σχολική χρονιά 
2015-2016, κάτοικος Ηλιούπολης και γύρω πε-
ριοχών. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Ραντεβού 
για συνεντεύξεις μετά το Πάσχα. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv.nsa.2015@gmail.com.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ γραφείο αναζητά υποψήφιους 
Διδάκτορες για εξ’ αποστάσεως ακαδημαϊκή υπο-
στήριξη φοιτητών Πολυτεχνικών και Οικονομικών 
Σχολών της ημεδαπής / αλλοδαπής. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@diplomatikes.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Διορθωτές-
Επιμελητές περιοδικών. Πτυχίο φιλοσοφικές ή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητα. 
Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
compupress.gr, κωδ: D0315.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά για περι-
οδικό εργόχειρου και πλεξίματος Συντάκτρια 
με γνώσεις στο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: BRAVA0315.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
στης Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές μέσης εκπαίδευσης 
όλων των ειδικοτήτων για νέο φροντιστήριο 

μέσης εκπαίδευσης στην Πάτρα. Βιογραφικά 
στο e-mail: frontpatra@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια, έντιμη, συνεπής, με 
συγκροτημένη προσωπικότητα και αγάπη για τα 
παιδιά. Αξιοπρεπές, δημιουργικό και ευχάριστο 
περιβάλλον. Κέντρα Δυσλεξίας DyslexiaCenters - 
Pavlidis Method (Δράμα). E-mail: dyslexia.drama@
gmail.com, τηλ: 2521 030011.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές έμπειροι, όλων των ει-
δικοτήτων από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
και ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: info.
viografiko@gmail.com, κος Διαμαντής Ματθαίος.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Πτυχιούχοι Καθηγητές, ζητούνται για 
ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στις ευρύτερες περι-
οχές Πειραιά, Νέου Φαλήρου. Τηλ: 210 9650553, 
210 9600583, ώρες επικοινωνίας 10:00-17:00.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Πτυχιούχοι Καθηγητές, ζητούνται 
για ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα στην ευρύτερη 
περιοχή Μαρκόπουλου, Κορωπίου, Καλυβίων. 
Τηλ: 210 9650553, 210 9600583, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτη Τουριστικών Επιχειρήσε-
ων για εργασία εντός-εκτός Αθηνών σε παιδική 
κατασκήνωση-παραδοσιακούς ξενώνες, κοινω-
νική, με γνώσεις Η/Υ και αγάπη για τα παιδιά. 
E-mail με φωτογραφία: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 6977 624741.

ΟΜΑΔΑΡΧΕΣ /ισσες ζητούνται από την ορεινή 
παιδική κατασκήνωση στο Αχαϊκό Χωριό. Τηλ: 
6977 624741.

LOOKING for Clinical Project Manager for Clinical 
Investigation. Job description: Responsible for 
the support of assigned sites in accordance with 
good clinical practice (GCP), ICH guidelines and 
federal regulations. CVs: info@ici-trials.gr.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι  
-Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής CNC Μηχανημάτων κατεργα-
σίας μετάλλου και με γνώσεις συμβατικού τόρνου 
από κατασκευαστική εταιρία στον Ασπρόπυργο. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@temika.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανουργός με γνώσεις φρέζας - 
τόρνου - ρεκτιφιέ, από μηχανουργείο στα Οινό-
φυτα. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@sarailis.gr. Ωράριο: 09:00-15:00. 
Τηλ: 2262 056432.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια έμπειρη, για ελαστικά και 
σταθερά υφάσματα, από εργαστήριο φασόν, 
ευχάριστο περιβάλλον. Ωράριο: 09:00 - 19:00. 
Τηλ: 6982 312945.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Γαζωτής από εργοστάσιο 
υποδημάτων για μόνιμη απασχόληση. Προϋπηρεσία 
και γνώση του αντικείμενου. Ωράριο: 08:00-18:00. 
Τηλ: 210 4917089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής από την εταιρία Poofomania 
- ΕΒΙΠΡΟ ΑΕΒΕ με εμπειρία σε σταθερά υφά-
σματα, για μόνιμη απασχόληση από βιοτεχνία 
καθιστικών. Τηλ: 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός - Μηχανολόγος ΑΕΙ - ΤΕΙ από 
εταιρία αντιπροσωπειών στον Άλιμο. Άπταιστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Συντηρητής με εμπειρία 
για εγκαταστάσεις και διάφορες εργασίες, σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή, 
φαγητό, μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης με εμπειρία σε μαρμαράδι-
κο για εξάμηνη απασχόληση στη Μύκονο. Τηλ: 
6948 464004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνίτης-Χειριστής-Τυπογρά-
φος Φλεξογραφικών κυλινδρικών -εκτυπωτικών 
μηχανημάτων για βιομηχανία ετικετοποιίας στα 
Βόρεια προάστια. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών-
προϋπηρεσία σε μηχανήματα Gallus-Nilpeter-
mark-andy -πτυχίο γραφικών τεχνών τεχνολόγου 
επιθυμητό. Πακέτο αποδοχών-bonus παραγω-
γικότητας. E-mail: info@romvospack.com, τηλ: 
210 6034354.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσέρης, έμπειρος για πολυθρόνες, 
καναπέδες γάζωμα, πατρόν από βιοτεχνία στον 
Πειραιά. Τηλ: 210 4819942, 6974 039979, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Τελετών για διεκπεραίωση 
εργασιών. Παρέχεται εκπαίδευση και ΙΚΑ. Ωράριο: 
10:00 - 14:00. Τηλ: 211 2106001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος για συστήματα αφα-
λάτωσης, από εταιρία στη Μεταμόρφωση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@interexperts.gr, τηλ: 
210 2830134.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Μηχανολόγοι - Μη-
χανικοί καθώς και τελειόφοιτοι ΤΕΙ Τμημάτων 
Αυτοματισμού, για πρακτική άσκηση σε εταιρία 
θέρμανσης στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5757321.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο του επίπλου ζητά 2 
Αρχιτέκτονες στο κατάστημα της στο Μαρούσι 
για στελέχωση του τμήματος πωλήσεων. Απα-
ραίτητη εμπειρία, άριστες συνθήκες. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός - Ψυκτικός κάτοχος επαγ-
γελματικής άδειας σύμφωνα με το Π.Δ 1 /13 με 
γνώσεις σε κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού. 
Μόνιμη εργασία σε τεχνική εταιρία Η/Μ έργων. 
E-mail: info@electroklima.gr, τηλ: 210 7781424.

LOOKING for Technical Support Agent. 3 months 
work experience in a similar role. CVs: telmo.
fialho@consultant.com, reference: JD_CC_1.2.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Χειριστή Εργαλειομηχανών (στράντζα, 
ψαλίδι, ραουλιέρα). Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητά Μηχανολόγο ΑΕΙ-ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδω-
των κατασκευών, με τριετή εμπειρία, γνώσεις 
Autocad, inventor-Αγγλικής γλώσσας. E-Mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητά Μηχανικούς - Μοντα-
δόρους με βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών 
και δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Υπεύθυνο Πωλήσεων (δεξαμενών και μηχα-
νημάτων) στη βιομηχανία υγρών τροφίμων, με 
πτυχίο Τεχνολόγου Τροφίμων ή Μηχανολόγου. 
Άριστη γνώση Αγγλικών-Microsoft Office. E-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Συντηρητή. Τηλ: 210 3311240.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αλουμινάς έμπειρος, για υπεύθυνη 
θέση με προϋπηρεσία στον χώρο του αλουμινίου. 
Τηλ: 210 6712940.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων εμφιάλωσης 
με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει Μηχανικούς - Συντη-
ρητές με δυνατότητα ανάγνωσης μηχανολογικών 
σχεδίων. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρεία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές TIG από 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Επιπλοποιό με 
εμπειρία στο Μενίδι. Τηλ: 210 6712940, 6947 
525487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργατοτέχνης από εργοστάσιο κα-
τασκευής μηχανημάτων για τμήμα λαμαρίνας, 
γνώσεις στράντζας και ψαλιδίου, αργκόν, ηλεκτρο-
συγκόλληση, ανοξείδωτες κατασκευές. Πλήρης 
απασχόληση, στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5746040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός γνώστης ευθυγράμμισης 
αυτοκινήτων, ζυγοστάθμισης και ελαστικών. 
Πλήρης απασχόληση στο Περιστέρι. Τηλ: 210 
3423280.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός έμπειρος σε group VW 
στo Περιστέρι. Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 
3473060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για Skoda diesel. Πλή-
ρης απασχόληση, περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
3473060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός - Τεχνικός για εγκαταστά-
σεις κλιματισμού, service, με δίπλωμα οδήγησης 
αυτοκίνητου. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
6977 707591.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος δυναμικός Μηχανικός κατά προ-
τίμηση Πολιτικός ή Μηχανολόγος ως Πραγματο-
γνώμων για υποκατάστημα Θεσσαλονίκης. Μερική 
απασχόληση. Απαραίτητα καλά Αγγλικά, ΙΧ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: greece@vrsadusteers.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Κλαρκ. Τηλ: 210 4251920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας Αμαξωμάτων από εργοστά-
σιο αμαξωμάτων στον Ασπρόπυργο. Τηλ: 210 
5591148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ΤΕΙ, με πολύ καλά Αγ-
γλικά, γνώσεις Autocad για το τμήμα παραγωγής 
εταιρίας ηλιακών συστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@helien.gr.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ εταιρία φωτισμού led στην 
Ελλάδα GLOBILED ζητά Υπεργολάβους - Ηλε-
κτρολόγους - Εγκαταστάτες για τη Θεσσαλο-
νίκη. Προϋπηρεσία στο χώρο του φωτισμού 
επιθυμητή. E-mail: dramalis@globiled.com, 
τηλ: 2310 473992.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητής με τουλάχιστον 
5 χρόνια εμπειρίας σε κολλήσεις MIG και MAG 
και πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος, από 
εταιρία μεταλλικών κατασκευών στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@voutsadakis.
gr, fax: 2262032772.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Τεχνικού από εταιρία ειδών 
αποκατάστασης για ΑΜΕΑ. Απόφοιτος ΤΕI-ΙΕΚ-
ΤΕΕ-ΤΕΛ σε τεχνική κατεύθυνση, με τεχνική αντί-
ληψη, εμπειρία συναφούς αντικειμένου, δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου/μηχανής. Βιογραφικά στο 
e-mail: humanresource@orthostatical.gr, fax: 
210 8256748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανοξυλουργός - Τεχνίτης Επίπλου 
από εργοστάσιο επίπλων στον Αυλώνα Αττικής. 
Ωράριο: 08:00-17:00. Τηλ: 22950 41523.

συνέχεια στη σελ. 34
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ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ΑΠΕ ζητά άτομο με εμπειρία να αναλάβει τον τομέα 
συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων ελαίων 
και λιπών. Βιογραφικά στο e-mail: agroenergy@
agroenergy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Υπεύθυνος Παραγωγής 
Πλαστικών injection, για εργοστάσιο στον Ασπρό-
πυργο. Απαραίτητη πρόσφατη εμπειρία συντή-
ρησης, ρύθμισης μεγάλων μηχανών, αλλαγές 
καλουπιών και ποιοτικού ελέγχου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@micplast.gr.

Η ΓΑΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ζητά Μηχανολόγο για το τμήμα 
εξαγωγών με γνώσεις autocad και inventor. 
Άριστα Αγγλικά, επιθυμητή η Αραβική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gallis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Μηχανικός AEI-ΤΕΙ από 
εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών στη ΒΙΠΕ 
Πατρών. Αρμοδιότητες: διαχείριση ανθρώπινου δυ-
ναμικού τμήματος παραγωγής, έλεγχος λειτουργίας 
γραμμής παραγωγής, επιβεβλημένη εμπειρία σε 
ανάλογο περιβάλλον. E-mail: gdanos@triaina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης Αυτοκινήτων στην 
Πολωνία από μονάδα κατασκευής Minibus, με 
γνώσεις του αντικειμένου. Παρέχεται μισθός, 
κατοικία, ασφάλιση. Τηλ: 6955 745155, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής από ξενοδοχείο με απαραί-
τητες γνώσεις υδραυλικών, συντήρησης πισινών, 
καυστήρων, ηλεκτρολογικών, κλιματιστικών και 
γενικών εργασιών. Τηλ: 210 3311240.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός έμπειρος με προϋπηρεσία 
και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης για μό-
νιμη εργασία στη Σαντορίνη. Τηλ: 6944 883877.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψυκτικός - Τεχνίτης και Βοηθός 
Ψυκτικού για εγκαταστάσεις και συντηρήσεις 
κλιματιστικών, μόνιμη εργασία. Τηλ: 6977 008606.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με εμπειρία στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
adarc.gr, τηλ: 210 7222224, κα Ζαχαροπούλου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής JCB με άδεια και δίπλωμα 
φορτηγού, από εταιρία για εργασία στη Θεσσα-
λονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: cv@mecannica.
gr, τηλ: 6944 826044, κωδ: JCB- TH.

Η MEDILINE ISOTHERMAL SOLUTIONS με έδρα 
τα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιθυμεί να προσλάβει 
Μηχανικό στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με 
γνώσεις προγραμμάτων CAD, Office και συστη-
μάτων αυτοματισμού. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.tzoumbas@mediline.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης από εταιρία με έδρα το Γέρακα, 
με εμπειρία σε δίκτυα οπτικών ινών. Βιογραφικά 
στο e-mail: z.ikonomou@edil.gr, τηλ: 210 6560500.

Στελέχη Παραγωγής-Μεταποίηση 
-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία συσκευασίας σε 
εταιρία, 4 ημέρες το μήνα, (δικής του επιλογής). 
Βιογραφικά στο e-mail: job@galaxynet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από βιοτεχνία φασόν για 
κουρτίνες στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 210 2840212, 
6977 401811, 6977 401811.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια έμπειρη, για ελαστικά και 
σταθερά υφάσματα, από εργαστήριο φασόν, 
ευχάριστο περιβάλλον. Ωράριο: 09:00 - 19:00. 
Τηλ: 6982 312945.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Γαζωτής από εργοστάσιο 
υποδημάτων για μόνιμη απασχόληση. Προϋπηρεσία 
και γνώση του αντικείμενου. Ωράριο: 08:00-18:00. 
Τηλ: 210 4917089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής από την εταιρία Poofomania 
- ΕΒΙΠΡΟ ΑΕΒΕ με εμπειρία σε σταθερά υφά-
σματα, για μόνιμη απασχόληση από βιοτεχνία 
καθιστικών. Τηλ: 210 3452522.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο εργατικό και φιλότιμο για την 
αποθήκευση και παραγωγή προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@revoc.gr, τηλ: 210 5065955, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παραγωγή από εργαστήριο 
σφολιάτας και συναφών ειδών, και άτομο για 
παραγωγή σε ψωμάκια σάντουιτς και συναφών 
ειδών. Άριστη γνώση της δουλειάς στην περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5786942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός - Υπεύθυνος Παραγωγής 
Πλαστικών injection, για εργοστάσιο στον Ασπρό-
πυργο. Απαραίτητη πρόσφατη εμπειρία συντήρησης, 
ρύθμιση μεγάλων μηχανών, αλλαγές καλουπιών 
και ποιοτικού ελέγχου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@micplast.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ πεπειραμένη, ζητείται. Περιοχή Νέα 
Σμύρνη. Τηλ: 210 9331650.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ έμπειρη ζητείται για νυφικό και 
βραδινό, ως Εξωτερική. Τηλ: 210 6011588.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες ως Εργάτες Γραμμής για 
εργασία σε Ολλανδική βιομηχανία τροφίμων, 
γραμμή παραγωγής. 8ωρο, εξάμηνη σύμβαση, 
διαμονή. Απαραίτητα Αγγλικά. Βιογραφικά στα 
Αγγλικά στο e-mail: info@atservicesnl.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πατρονίστ για ηλεκτρονικό 
πατρόν από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: aggelia01@hotmail.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Τεχνολόγο Τροφίμων, 
κατά προτίμηση με εμπειρία στην παραγωγή αρτο-
σκευασμάτων, γνώση Η/Υ και Αγγλικών, κάτοικος 
Σχηματαρίου και γειτονικών περιοχών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: managerplant55@gmail.com.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ γυναικείων ενδυμάτων ζητά Γαζωτή 
/τρια για ραφή δειγμάτων, εντός βιοτεχνίας στη 
Νέα Χαλκηδόνα. Τηλ: 6971 614128.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα, 
ζητά Μηχανολόγο ΑΕΙ-ΤΕΙ, για την οργάνωση 
παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο ανοξείδω-
των κατασκευών, με τριετή εμπειρία, γνώσεις 
Autocad, inventor-Αγγλικής γλώσσας. E-Mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ΤΕΙ, με πολύ καλά Αγ-
γλικά, γνώσεις Autocad για το τμήμα παραγωγής 
εταιρίας ηλιακών συστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@helien.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος από το μεγαλύτερο εργο-
στάσιο της Ρωσίας για την παραγωγή προϊόντων 
βιζόν. Τηλ: 7962 0265002.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας  
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Θαλαμηπόλοι για εργασία σε πο-
λυτελή γιοτ. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Προ-
ϋπηρεσία σε σκάφος-άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας-ευπαρουσίαστη, χωρίς υποχρεώσεις-
άριστη γνώση μαγειρικής τέχνης. E-mail στα 
Αγγλικά με ολόσωμη επαγγελματική φωτογραφία: 
theofano.danai@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτικός - Μηχανολόγος ΑΕΙ - ΤΕΙ από 
εταιρία αντιπροσωπειών στον Άλιμο. Άπταιστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΣΚΑΦΟΣ αναψυχής προσφέρει εργασία σε νέα για 
τη θέση της Ναυτοκαμαρωτίνας. Έχει να κάνει με 
θέματα καθαριότητας και σερβιρίσματος. Απαραί-
τητα Αγγλικά, ταχύτητα και διάθεση για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: nikolstefanos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός για μαρίνα-
επισκευαστική μονάδα σκαφών στη Λέρο, πλήρης 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, 
δυνατότητα επισκευών και εγκαταστάσεων, πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής, στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις εκπληρωμένες, μόνιμη εγκατάσταση στη 
Λέρο. E-mail: cv@lerosmarina.gr.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για απογευματινή βάρδια. 
Απαραίτητη κάρτα και εγγύηση. Περιοχή Γαλάτσι. 
Ωράριο: 10:00-18:00. Τηλ: 6978 136831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί, απογευματινή βάρδια, 
Vectra C 2006. Περιοχές Γέρακας, Παλλήνη, Αν-
θούσα, Αγ. Παρασκευή και γύρω. Απαραίτητα 
κάρτα, εγγύηση, ΙΚΑ. Τηλ: 6951 796039, ώρες 
επικοινωνίας: 07:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για ολόκληρο Opel 
Vectra, 2.00 cc, μοντέλο 04, ΙΚΑ και εγγύηση. 
Τηλ: 6974 371463.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. 
Τηλ: 210 9480532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με κάρτα ανεργίας και δικό 
του μηχανάκι από εταιρία courier. Βιογραφικά 
στο e-mail: s@skynetworldwide.gr, τηλ: 210 
9966661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ολόκληρο ταξί μάρκας 
Skoda Octavia, μοντέλο 05, με ρεπό, αγρατζού-
νιστο, καθίσματα δερμάτινα, ΙΚΑ, αναλώσιμα του 
ιδιοκτήτη. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6947 364470.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, 
με τεχνικές γνώσεις, για διανομές προϊόντων 
σε Αθήνα και επαρχία. Εργασία 5νθήμερο, Δευ-
τέρα - Παρασκευή. Ώρες: 08:00 - 15:00. Τηλ: 
210 5756816.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός νταλίκας με προϋπηρεσία, 
δίπλωμα ADR, Ε’ κατηγορίας. Τηλ: 210 4251920.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από βιομηχανία κατε-
ψυγμένων προϊόντων ζύμης στο Κορωπί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, 
τηλ: 6944 850749.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Αποθηκά-
ριο με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Χειριστής Clark και γνώση χειρισμού Η/Υ στο 
πρόγραμμα αποθήκης ΑΠΟΘΕΜΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: ΑΠ0315.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες Διαλογής από εταιρία 
ανακύκλωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη για 
χειρωνακτική διαλογή. Πλήρης απασχόληση, 
μισθός και ασφάλεια. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία ως εργάτης. Βιογραφικά στο email: hr@
eco-trans.gr,κωδ: Μ02.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στον καθαρισμό χαλιών ζητάει 
Υπαλλήλους για όλα τα πόστα (πλύσιμο, συσκευασία, 
αποθήκευση, επισκευές) απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ταπητοκαθαρίστηριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@deltacarpetservices.gr, τηλ: 210 2840962.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φαρμακευτική εταιρία Αποθη-
κάριος με άδεια Χειριστή Κλαρκ και γνώσεις 

διαχείρισης αποθήκης. Επιθυμητή η γνώση Η/Υ, 
Office και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
dtsaidas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και 
ψηφιακό ταχογράφο. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com, fax: 210 5316675.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητεί έμπειρο 
Υπεύθυνο Προμηθειών (FnB Controller - Λογιστής) 
με καλή γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος 
αποθήκης και λογιστικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Ηράκλειο Κρήτης 
ζητεί έμπειρους Οδηγούς. Απαραίτητα: λευκό 
ποινικό μητρώο, άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ 
για 2 χρόνια τουλάχιστον, ιατρικό πιστοποιητι-
κό υγείας, άριστα Ελληνικά, επιπλέον προσόν 
Αγγλικά. Ε-mail: accounts1@fenix-group.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Υπεύθυνο Αποθήκης 
και Διακίνησης, με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε 
μηχανογραφημένη αποθήκη, γνώση Η/Υ, κάτοικος 
Σχηματαρίου και γειτονικών περιοχών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: managerplant55@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί Skoda Octavia 4, μοντ 08, 
για ολόκληρη βάρδια. Απαραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, 
εγγύηση. Fax: 210 9613593, τηλ: 6977 297738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Γ’ κατηγορίας, με δίπλωμα από 
μεταφορική εταιρία. Τηλ: 210 3303551, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με Γ’ κατηγορίας δίπλωμα, 
άριστος γνώστης πρακτορείων και Αττικής. Συ-
στάσεις απαραίτητες. Τηλ: 210 5595624, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για Toyota Avensis. 
Απαραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, εγγύηση, εναλλάξ 
βάρδια. Περιοχές: Άνω Λιόσια, Καματερό. Τηλ: 
6974 024797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για Toyota Avensis. Απα-
ραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, εγγύηση, εναλλάξ βάρδια 
στο Μενίδι. Τηλ: 6974 024797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί για Toyota Avensis. 
Απαραίτητα: κάρτα, ΙΚΑ, εγγύηση, εναλλάξ 
βάρδια. Περιοχές: Άγιοι Ανάργυροι, Περιστέρι 
και Πετρούπολη. Τηλ: 6974 024797.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας, 
για 50άρι πούλμαν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
210 2584104.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί από εταιρία για Mercedes 
Ε220, 12ος 2003, αυτόματο κιβώτιο ολόκληρο. 
Απαραίτητα: κάρτα εγγύηση ΙΚΑ, έξοδα ιδιοκτήτη. 
Τηλ: 210 9349794.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Γ΄ΠΕΙ - Πωλητές σοβαροί 
- υπεύθυνοι, με όρεξη, για διανομή τροφίμων, 
πρωινή, βασικός μισθός ασφάλεια και bonus 
επί των πωλήσεων. Τηλ: 693 6517526, ώρες 
επικοινωνίας 22:00 μμ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Μύκονο ζητά Οδηγό για 
μετακίνηση πελατών στη θέση της υποδοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paradiseview.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Αποθήκης για μερική 
απασχόληση, από ηλεκτρονικό κατάστημα βα-
πτιστικών για παραλαβή εμπορευμάτων και 
διεκπεραίωση αποστολών για πρωινή 4ωρη 
απασχόληση. Απαιτούνται Αγγλικά, υπολογι-
στές και δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: career@ladopano.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός ταξί. Περιοχή Ζωγράφου. 
Ωράριο 23:00-13:00. Ειδική κάρτα, εγγύηση. 
Τηλ: 6975 906868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με άδεια 5ης κατηγορίας με 
όρεξη για δουλειά και προϋπηρεσία σε μεταφορική 
εταιρία. Τηλ: 6977 310078.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel που 
βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια στην Αγία Άννα 
αναζητά Οδηγό για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: 
dalla@maestrogroup.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Βιομηχανία ζητά Υπεύθυνο Αποθήκης, 
με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε μηχανογραφη-
μένη αποθήκη, γνώση Η/Υ, κάτοικος Σχηματαρίου 
και γειτονικών περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: 
managerplant55@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων με έδρα το 
Κορωπί ζητά Βοηθό Αποθηκάριου με απαραίτητη 
εμπειρία στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων 
και σχετική προϋπηρεσία. Κάτοικος κοντινών 
περιοχών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@kayak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από εμπορική επιχείρηση στην 
Καλαμάτα για οργάνωση της αποθήκης και 
παράδοση των παραγγελιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitra2104@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για 4* ξενοδοχείο στην πα-
ραλία, 12 θέσεων minivan. Απαραίτητα: Ελλη-
νικά, πολύ καλά Αγγλικά και άλλη μία γλώσσα 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Εισαγωγής - 
Εξαγωγής από ναυτιλιακή εταιρία στον Πειραιά. 
(Φορτωτικές, διατακτικές, ENS, EXS) με γνώ-
ση Αγγλικών και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvshippingpir@gmail.com.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι  
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Night Receptionist για ξενοδοχείο 
4*. Απαραίτητα Αγγλικά, Ελληνικά συν άλλη μια 
γλώσσα και γνώση PROTEL. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@mykonospalace.com.

ΝΕΟΙ -ες, με εμπειρία στις πωλήσεις, ζητούνται 
από τουριστικό γραφείο στην Αθήνα. Επιθυμητή 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πλήρης απα-
σχόληση, αποδοχές συζητήσιμες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@athenssegwaytours.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα στα Φηρά Σαντορίνης με 
εμπειρία, τιμιότητα και καθαριότητα. Από Μάρτιο 
- Οκτώβριο. Παρέχονται χαρτιά και μισθός. Τηλ: 
2286 022020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Θαλαμηπόλοι για εργασία σε πο-
λυτελή γιοτ. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Προ-
ϋπηρεσία σε σκάφος-άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας-ευπαρουσίαστη, χωρίς υποχρεώσεις-
άριστη γνώση μαγειρικής τέχνης. E-mail στα 
Αγγλικά με ολόσωμη επαγγελματική φωτογραφία: 
theofano.danai@hotmail.com.

ΝΕΟΙ -ες, με εμπειρία στις πωλήσεις, ζητούνται 
από τουριστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Επι-
θυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, πλήρης 
απασχόληση, αποδοχές συζητήσιμες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@athenssegwaytours.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που αγαπούν το camping, για 
reception σε beach hostel/camping, με πολλές 
κλίνες. Επιθυμητά: καλή γνώση H/Y-άριστα Αγγλι-
κά-γραμματειακές γνώσεις-υπευθυνότητα-ευχά-
ριστο χαρακτήρα-πνεύμα συνεργασίας-εμπειρία 
σε σεζόν). Διαμονή-camping-φαγητό παρέχονται. 
E-mail, με φωτογραφία: info@mycamp.gr κωδ: 
PBH-MYKONOS CAMPING.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Skiathos Palace ζητά για επο-
χική απασχόληση, Receptionist απόφοιτο σχολής, 
με γνώση Αγγλικών και Ιταλικών. Προσφέρεται 
διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@skiathos-palace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ από ξενοδοχείο στην Ίο 
από Ιούνιο - Σεπτέμβριο. Προσόντα Η/Υ, ξένες 
γλώσσες, απαραίτητα Αγγλικά, παρέχονται διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 6945 870586.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ από ξενοδοχείο 5* στην 
Κω. Παρέχονται διαμονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hotelinkos@gmail.com, τηλ: 
210 6835455.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Πολυτελείας στη Νάξο ζητά 
Ρεσεψιονίστ και Front Office - Back Office με 
γνώσεις ξένων γλωσσών. Παρέχεται διαμονή - 
διατροφή, Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
villamarandi@gmail.com. Τηλ: 210 8072401, 
6944 633998.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα με γνώση της Αγγλικής, 
γνώσεις προπαρασκευής πρωινού, για ξενοδο-
χείο στην Κεφαλλονιά. Αποδοχές ικανοποιητικές, 
ασφάλιση, διαμονή και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: dafnoudi@gmail.com, τηλ: 6932 455175.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από ξενοδοχείο στην Αρά-
χοβα με αρμοδιότητα δωμάτια, κοινόχρηστους 
χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από επιχείρηση ενοι-
κιαζομένων δωματίων, στην Κάρπαθο, για τη 
σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2015. Παρέχεται 
διαμονή και ημιδιατροφή. Fax: 22450 61440, 
τηλ: 6985 588803, 2245 061440.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπέυτρια για spa με εμπει-
ρία, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή, φαγητό, μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα σε ξενοδοχείο στα Καλά-
βρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6908 857584.

TO CARAVEL ZANTE 4* ζητεί Ναυαγοσώστη με 
γνώσεις Αγγλικών και σχετική προϋπηρεσία για 
την τρέχουσα περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
caravmgr@otenet.gr.

ΤΟ CARAVEL ZANTE 4* ζητεί Animators με 
γνώσεις ξένων γλωσσών, για την τρέχουσα 
περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: caravmgr@
otenet.gr.

ΤΟ CARAVEL ZANTE 4* ζητεί Receptionist 
και Reservations clerc με γνώσεις Αγγλικών, 
και Γερμανικών, με σχετική προϋπηρεσία για 
την τρέχουσα περίοδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
caravmgr@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις manicure - 
pedicure και μασάζ για στελέχωση spa ξενοδο-
χειακής μονάδος. Γνώση Αγγλικών και επιπλέον 
ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: vasias20@hotmail.com.

ΖΕΙΤΕΙΤΑΙ Receptionist για τη σεζόν 2015 
(Απρίλιος μέχρι τέλος Οκτωβρίου). Απαραί-
τητα προσόντα: πολύ καλή γνώση Αγγλικών - 
Γερμανικών - Ελληνικών. Διαμονή, διατροφή 
και ασφάλεια. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: vasias20@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Κρατήσεων και Υποδοχής 

με γνώσεις προγράμματος ΕΡΜΗ windows και 
άπταιστα Αγγλικά για ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο. 
Παρέχονται διαμονή, διατροφή και ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος αναζητά, για τα κε-
ντρικά γραφεία Αθηνών άτομα για την εκπόνηση 
πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: j.blaki@
skopeloshotels.eu.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Μασέρ / Θε-
ραπευτή με προϋπηρεσία για τη στελέχωση του 
wellness spa. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από 5* ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη, από 1/5 έως 30/10. Παρέχεται σίτιση, 
στέγαση δωρεάν. Μισθός ανάλογος προϋπηρε-
σίας. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hrdchainhotel@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hotel Reservation Manager από το 
Alea Resort (40 δωμάτια) στην Πάργα. Προϋπο-
θέσεις: προϋπηρεσία, γνώσεις ξενοδοχειακού 
προγράμματος και άριστη γνώση Aγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alearesort.gr, 
τηλ: 6978 162999.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Υπάλλη-
λο Υποδοχής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
maistrosvillage.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Αισθητικό 
με γνώσεις μακιγιάζ, manicure, pedicure για 
τη στελέχωση του wellness spa. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist από ξενοδοχείο στο Λιμένα 
Θάσου. Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ, επιθυμητή η γνώση βαλκανικών γλωσσών 
και η προϋπηρεσία. Δευτέρα - Παρασκευή. Ωράριο: 
9:00-14:00. E-mail: villavictoriathasos@gmail.
com, τηλ: 2310 682082.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από τα μέσα Απριλίου 
- τέλη Οκτωβρίου. Παρέχεται δωρεάν σίτιση και 
στέγαση. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: chainhotelcvs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής με άριστη γνώση 
protel και Αγγλικής γλώσσας, για 4ωρη απασχό-
ληση. Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση, 
ευχάριστη-φιλική προσωπικότητα-διάθεση για 
εξυπηρέτηση του πελάτη με επαγγελματισμό. 
Ε-mail με φωτογραφία: hotel@mediterranean-
palace.gr.

ΤΟ PILOT BEACH RESORT 5*, στη Γεωργιούπολη 
Χανίων, ζητά Spa Therapist, με γνώση αισθητικής, 
μασάζ (ρεφλεξολογίας, λεμφικού), γνώση ξένων 
γλωσσών και σχετική προϋπηρεσία. Bιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ PILLOT- BEACH RESORT 5*, στη Γεωργιού-
πολη Χανίων, ζητά Αισθητικό - Μασέρ με γνώση 
manicure, pedicure, γνώση ξένων γλωσών και 
σχετική προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Υπεύθυνο για 
το spa με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Καμαριέρες. Τηλ: 210 
3311240.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Υπάλληλο Υποδοχής. Τηλ: 
210 3311240.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητεί Διευθυντή και Βοηθό Δι-
ευθυντή. Τηλ: 2103311240.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για την παραλία (ξαπλώστρες, 
πετσέτες, θαλάσσια σπορ) από το Istion Club Hotel 
& Spa 5* με άριστη γνώση Αγγλικών (επιθυμητά 
Γερμανικά). Βιογραφικά στο e-mail: manager@
istionclub.gr, τηλ: 23730 41900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ρεσεψιόν 
στο ξενοδοχείο Τσελίκας στην Κοζάνη. Πλήρης 
απασχόληση, νυχτερινό ωράριο. Απαραίτητη η 
γνώση της Αγγλικής γλώσας και η πολύ καλή 
χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tselikashotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες από ξενοδοχειακή 
επιχείρηση στην Πρέβεζα για τη σεζόν 2015. 
Τηλ: 6976 759267.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Καμαριέρες για σεζόν σε ξενο-
δοχείο στον Πλαταμώνα Πιερίας. Προσόντα: 
υπευθυνότητα εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε 
αντίστοιχη επιχείρηση. Παρέχεται διαμονή ημι-
διατροφή, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitriosntinas@yahoo.gr, τηλ: 6946 921633, 
κος Δημήτρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στον κλάδο της φωτογραφίας 
για 5* ξενοδοχεία στην Κρήτη. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία και ξένη γλώσσα. Παρέχονται διαμονή, 
διατροφή, μισθός, ασφάλιση. E-mail: niba1979@
gmail.com, τηλ: 6989 944388.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@petinoshotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαλλόφωνος στη Σαντορίνη από του-
ριστικό γραφείο για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη 
γνώση excel και δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: windmill@otenet.gr.
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Εστίαση-Μάγειρες 
-Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barman με προϋπηρεσία για εστι-
ατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, γρηγοράδα, ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι - Βοηθοί με προϋπηρεσία 
για εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελ-
ματισμός, ομαδικότητα, ευελιξία, ασφάλιση και 
εργασία όλο το χρόνο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e- mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες με προϋπηρεσία για 
εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. Επαγγελμα-
τισμός, ομαδικότητα, ευελιξία, βαρύτητα στην 
καθαριότητα, ασφάλιση και εργασία όλο το χρόνο. 
E-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για ελληνική κουζίνα 
με γνώσεις στη μαγειρική, από κατάστημα στη Νέα 
Ιωνία. Βιογραφικά στο e-mail: daviachristina@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μόνιμη εργασία λάντζα - 
κουζίνα από ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: dtsiartsiani@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barman για beach bar ξενοδοχείου 4* 
στην παραλία. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
mykonospalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Chef για εστιατόριο - ταβέρνα 
στη θάλασσα από ξενοδοχείο 4*. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@mykonospalace.com.

ALL DAY CAFE RESTAURANT πολυχώρος στον 
Αργοσαρωνικό αναζητά Βοηθούς Σεφ με εμπει-
ρία όπως και άτομα για το μπουφέ. Οικονομικές 
αποδοχές εγγυημένες. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobprocvonly@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού στο Κολωνάκι. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία. Παρέχονται βασι-
κός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 2294 048592.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτοποιού με επιθυμητή 
προϋπηρεσία στη Λούτσα. Παρέχονται βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 2294 048592.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καφενείο στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη, περιοχή Ντεπώ. Τηλ: 2310 850236.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα με σχετική εμπειρία και 
άτομα με προϋπηρεσία σε σφολιάτες, σάντουιτς 
και κρύα κουζίνα από καφέ - ζαχαροπλαστείο στη 
Γλυφάδα. Γνώσεις ζαχαροπλαστικής θα εκτιμη-
θούν. Βιογραφικά στο e-mail: akardaris.chef@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας για εστιατόριο - 
μεζεδοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, διαρκούς 
απασχόλησης (12μηνο). Τηλ: 6936 930025, 211 
4119700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας από ξενοδοχείο στην 
Αράχοβα με αρμοδιότητα δωμάτια, κοινόχρηστους 
χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis 5* ζητά Αρτοποιό και 
Ζαχαροπλάστη με εμπειρία στη σφολιάτα για 
ala carte εστιατόρια. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr, τηλ: 2810 811112.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για κατάστημα καφέ 
- μπουγάτσας στο κέντρο της πόλης. Εμπειρία στην 
παρασκευή καφέ και μπουγάτσας. Τηλ: 2310 260072.

ΝΕΟ BΑR-RESTAURANT στο Θησείο ζητά Sous 
Chef, Μάγειρα Α’, Βοηθό Μάγειρα, Barman /
woman, Service-Βοηθό με σχετική προϋπηρεσία. 
Απαραίτητα Αγγλικά και χειρισμός pos system. 
Βιογραφικά στο e-mail: staffathens@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη από αρτο-
ζαχαροπλαστείο στα Μελίσσια. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stavratis.gr, τηλ: 6948 746234.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από το Αlea Resort (ξενοδο-
χείο 40 δωματίων) στην Πάργα με προϋπηρεσία. 
Συστάσεις κρίνονται απαραίτητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@alearesort.gr, τηλ: 6978 162999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο ξενοδοχείου 
στα Χανιά Πηλίου για εργασία όλο το χρόνο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@anamarpelion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτρια από εργαστήριο ζαχαρο-
πλαστικής στον Κολωνό. Τηλ: 6997 221441.

LOOKING for Assistant Bars Manager for 5* 
hotel spa in Surrey UK. Service charge-good 
English. (UK experience will be an asset). CVs, 
in English-photo-skype id: silver.lining37@
yahoo.com, tel: 2311 242026, 6937 212290.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης από εστιατόριο στη Γερμα-
νία, στην περιοχή Schwabish Hall, κοντά στη 
Στουγκάρδη. Προσφέρονται: διαμονή, διατροφή, 
ασφάλεια. Ωράρια: 11:00-14:30 και 17:30-22:30. 
E-mail με φωτογραφία: silver.lining37@yahoo.
com, τηλ: 2311 242026, 6937 212290.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Αcrotel στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά 
Μάγειρα Β΄με γνώσεις a la carte. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@athena-pallas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας - Ψήστης και Βοηθός κουζίνας 
για εργασία στη Γερμανία. Παρέχονται: ασφά-
λεια, διαμονή και μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 
0049 67328263.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας β’ κατηγορίας με καλές 
γνώσεις στο ψήσιμο σχάρας, τηγάνια, σάλτσες 
για εστιατόριο σε νησί την καλοκαιρινή σεζόν. 
Πολύ καλές αποδοχές, διαμονή και διατροφή. 
E-mail: akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεπιέρης στη Μύκονο. Τηλ: 6948 
189003, κα Ξυδάκη Κατερίνα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Σερβιτόροι, Μπουφετζίδες, 
Κρεπαδόροι, για εργασία την καλοκαιρινή περίοδο 
στη Σκιάθο. Τηλ: 6948 593937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από αναψυκτήριο εμφανίσιμη, για 
εργασία με εμπειρία στην κατασκευή σάντουιτς. 
Τηλ: 211 4113865, 6940 853385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barista νέος /α, έμπειρος με γνώσεις 
σε όλα τα ροφήματα, για καφετέρια στα Γλυκά 
Νερά Αττικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με εμπειρία στην κουζίνα με 
γνώσεις σε club sandwich, burger, σαλάτες αλλά 
και βάφλας, κρέπας για καφετέρια στα Γλυκά Νερά 
Αττικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 2 άτομα για εργασία σε 
εστιατόριο εκτός Χανίων. Παρέχεται διαμονή, 
διατροφή και ασφάλιση. Τηλ: 2821 503033, 
6992 186229.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες έμπειρες, ευγενικές, για 
καφετέρια στα Γλυκά Νερά Αττικής. Μεταφορικό 
μέσο, προϋπηρεσία απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Κουζίνας - Μάγειρες και 
Καμαριέρες από τα μέσα Απριλίου - τέλος Οκτω-
βρίου. Παρέχεται δωρεάν σίτιση και στέγαση. 
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
chainhotelcvs@gmail.com.

ALL DAY CAFE-BAR-RESTAURANT ζητά 
Σερβιτόρο /α με προϋπηρεσία σε καφέ και a la 
carte εστιατόρια. Εργασία πρωινή ή βραδινή. 
Βιογραφικά με φωτογραφία και την ένδειξη: 
Service στο e-mail: hr@ffoods.gr.

ALL DAY CAFE-BAR εστιατόριο στην Κηφισιά 
ζητά για μόνιμη απασχόληση Chef μεσογειακής 
κουζίνας. Απαραίτητη προϋπηρεσία και πτυχίο 
ανάλογης σχολής. Βιογραφικά και φωτογραφία 
με την ένδειξη: Chef στο hr@ffoods.gr.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζαχαροπλαστικής στην Αθήνα 
ζητά Chef Ζαχαροπλαστικής με εμπειρία σε ζα-
χαροπλαστεία πολυτελείας για μόνιμη πρωινή 
απασχόληση. Βιογραφικά με την ένδειξη pastry 
στο e-mail: hr@ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος για ξυλόφουρνο και απα-
σχόληση από Μάιο - Σεπτέμβριο, σε παραλιακό 
μαγαζί στο Ιόνιο. Βιογραφικά στο e-mail: kosta@
palerosdreamhoms.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητά Μάγειρα, Βοηθό και Σερ-
βιτόρους. Τηλ: 210 3311240.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από εστιατόριο για μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 210 8944959.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παραγωγή από εργαστήριο 
σφολιάτας και συναφών ειδών, και άτομο για 
παραγωγή σε ψωμάκια σάντουιτς και συναφών 
ειδών. Άριστη γνώση της δουλειάς στο περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ: 210 5786942.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μπουφετζής σε πολυχώρο 
εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για καφέ - μπαρ στην 
Καισαριανή. Επικοινωνία μετά τη 13:00. Τηλ: 
6946 609439.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από ξενοδοχειακή επι-
χείρηση στην Πρέβεζα για τη σεζόν 2015. Τηλ: 
6976 759267.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ super market στη Ζάκυνθο, ζητού-
νται άτομα για εργασία στο τμήμα κρεοπωλείο-
αλλαντικά-τυροκομικά, ικανοποιητικός μισθός, 
απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. E-mail: plessasxondriki@gmail.com, 
τηλ: 26950 44516, κος Μιχάλης, ώρες επικοι-
νωνίας πρωινές ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για πλήρη απασχόληση σε 
ελληνικό εστιατόριο στη Γαλλία. Μισθός ικανο-
ποιητικός, απαραίτητο δίπλωμα μαγειρικής και 
τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία. Γαλλικά συνεκτι-
μώνται. Βιογραφικά στο e-mail: steliosgiak@
windowslive.com, τηλ: 6970 092630.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α για το εστιατόριο ξενο-
δοχείου Αίγλη στην Περαία. Γνώση Αγγλικών, 
Ρωσικών και να διαμένει στην κοντινή περιοχή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@aigli-hotel.gr, τηλ: 
2392 022344.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος /η Σερβιτόρος /α Sommelier 
με καλές γνώσεις στο κρασί για wine restaurant. 
Βιογραφικά στο e-mail: pnikiforou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Β’ Μάγειρας σε a la carte εστιατό-
ριο καταλύματος στη Χώρα Νάξου. Παρέχεται: 
διαμονή, ημιδιατροφή, ικανοποιητικός μισθός, 
ασφάλιση. Από Μαϊο-Οκτώβριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: spanosva@gmail.com, τηλ: 6977 275832.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας και Βοηθός για καινούριο 
Ασιατικό εστιατόριο στην Κω. Τηλ: 69067 72607.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με ή χωρίς προϋπηρεσία 
για εργασία σε φυτώριο στην Κηφισιά. Ωράριο: 
10:00-17:00. Τηλ: 6944 844107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για οπωροπωλείο και κτήμα-
τα, για διάφορες εργασίες. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή Τεχνολόγος ΦΠ από 
εταιρία αγροεφοδίων και gardening με φυτά, 
λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα στην περιοχή 
Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης για το τμήμα πω-
λήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: gardenplus@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος ή απόφοιτος φυτικής για 
εργασία σε εταιρία απολυμάνσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@parasitocenter.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι με πείρα για αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες στο Λαγονήσι. Τηλ: 
6944 561056.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ζωοτέχνης ή Κτηνίατρος με 
άριστη γνώση H/Y και Αγγλικών, για το τμήμα 
Πωλήσεων από μεγάλη εταιρία ζωοτροφών στην 
Αγχίαλο, Θεσσαλονίκης. E-mail: n.pistofidis@
agrohellas.com, τηλ: 2310 710004, 2310 710005.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τσοπάνης στη Χαλκίδα. Τηλ: 6985 
867640.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος με εμπειρία, για μεγάλο 
βιολογικό αγρόκτημα στο νομό Αττικής. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6945 263929.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος επικοινωνιακός, με 
ομαδικό πνεύμα εργασίας, δυνατότητα επαφής 
- διαχείρισης πελατών για εταιρία χονδρικής 
οπωροκηπευτικών κεντρικής λαχαναγοράς Ρέ-
ντη. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: ts_marianna@yahoo.
gr, τηλ: 6987 787937.

 

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά 
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κομμωτήριο - spa στο Παγκράτι 
Κομμωτές /τριες, Βοηθοί και Αισθητικός. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6942 915786, κος Φώ-
της Αλεξόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Αισθητικός για εργασία 
σε δερματολογικό γραφείο με προϋπηρεσία σε 
laser και αποτρίχωση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@tzouma.gr, fax: 210 3425937, τηλ: 210 
3425965.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ για manicure - pedicure 
από studio ομορφιάς στην Κυψέλη. Απαραίτητα 
προσόντα πολύ καλή γνώση στα τεχνητά νύ-
χια και αποτρίχωση. Βιογραφικά στο e-mail: 
goldenbeauty.info@gmail.com, τηλ: 210 8827738, 
6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνήτρια Νυχιών από studio ομορ-
φιάς με πολύ καλή γνώση manicure-pedicure, 
τεχνητά νύχια-nail art και αποτρίχωση. Γνώσεις 
αισθητικής επιθυμητές. Απαραίτητα προσόντα 
προϋπηρεσία, επαγγελματισμός, συνέπεια. Email: 
goldenbeauty.info@gmail.com, τηλ: 6948 006062.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί Βοηθοί και Κομμώτρια 
από κομμωτήριο στο Παγκράτι Αττικής. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
fproedros@yahoo.gr, τηλ: 6942 915786, κος 
Αλεξόπουλος Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Βοηθός Κομμωτηρίου στο Κε-
ρατσίνι, κατά προτίμηση με γνώσεις μανικιούρ 
πεντικιούρ. Τηλ: 6985 933843.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής με προϋπηρεσία και πτυχίο 
για το χώρο του fitness σε γυμναστήριο. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: info@athlos-
gym.gr. Τηλ: 210 9951933, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Pilates από στούντιο pilates 
στο Χαλάνδρι για απογευματινή σταθερή εργα-
σία. Απαραίτητες γνώσεις mat pilates, small 
equipments και οργάνων. Τηλ: 6974 871693.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μανικιουρίστ από κομμωτήριο στο 
Χολαργό, με ανάλογη προϋπηρεσία, για πλή-
ρη απασχόληση. Fax: 210 6548269, τηλ: 210 
6528159, 210 6548269.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ που να γνωρίζει και 
αποτρίχωση για 3ήμερη εργασία. Μισθός συν 
ποσοστά στην Κυψέλη. Δευτέρα κλειστά. Τηλ: 
210 8812010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ έμπειρη σε τεχνητά νύχια 
για κομμωτήριο στον Άλιμο. Τηλ: 210 9902130, 
6975 202411, 6975 202411.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα έμπειρη για manicure - pedicure, 
τεχνητά νύχια (ακρυλικό), για στούντιο στην 
Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9917010, 6981 522231, 
6981 522231.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πρακτική στην αισθητική 
- manicure - pedicure, από κέντρο αισθητικής 
στο Σύνταγμα. Τηλ: 6984 963558.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για πιστολάκι από κομ-
μωτήριο στο Ιλιον. Διακεκομμένο ωράριο. Τηλ: 
210 5017668.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί έμπειροι που να γνωρίζουν 
πολύ καλό πιστολάκι, για μερική απασχόληση 
στα Μελίσσια. Τηλέφωνο: 210 8046645.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κολωνό ζητεί έμπειρο /η 
Κομμωτή /τρια για γυναικεία χτενίσματα. Τηλ: 
210 5150766, 6984 625329.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ γνωστό στη Νέα Ερυθραία ζητεί 
Κομμώτρια για άμεση πρόσληψη, και Τεχνήτριες σε 
σαλόνι. Γνώσεις σε γυναικείο - ανδρικό - παιδικό 
κούρεμα, χτενίσματα. Σοβαρή συνεργασία, αξιό-
λογες αποδοχές, ασφάλιση. Τηλ: 210 6201213.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γαλάτσι ζητεί επαγγελματία 
Βοηθό και Κομμωτή /τρια, για part time, ευχά-
ριστο περιβάλλον. Καλές αποδοχές και όρεξη 
για μάθηση. Τηλ: 210 8610553, 6947 808342.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια πεπειραμένη για πιστο-
λάκι και ανδρικό κούρεμα, από κομμωτήριο στο 
Χαλάνδρι. Μισθός συν ΙΚΑ. Τηλ: 215 5401799, 
6983 430356.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες έμπειροι /ες με 
προϋπηρεσία, γνώσεις βαφείου και σαλόνι, από 
κομμωτήριο στο Μοσχάτο. Ικανοποιητικός μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 211 4065591.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μουσείο Πατησίων ζητεί 
έμπειρο Κομμωτή - Βαφέα με άριστη γνώση 
υπηρεσιών κομμωτηρίου, για 5ήμερη απασχό-
ληση και συνεχές ωράριο. Τηλ: 210 8838090, 
6977 339259.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με εμπειρία και Μανι-
κιουρίστρια από κομμωτήριο στο Φάρο. Τηλ: 
210 6719911, κα Βεκρή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για manicure - pedicure, χτέ-
νισμα καθώς και Bοηθός για σαλόνι, πλησίον 
μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας και Βριλήσσια. 
Τηλ: 210 6004219.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Hair Tonic ζητεί άτομο με γνώσεις 
manicure - pedicure και ημιμόνιμο βερνίκι στη 
Γλυφάδα. Τηλ: 210 8948486. Κα Στυλίδου Αγαθή Ι.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπέυτρια για spa με εμπει-
ρία, σε ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρεται 
διαμονή, φαγητό, μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6980 857584.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις manicure - 
pedicure και μασάζ για στελέχωση spa ξενοδο-
χειακής μονάδος. Γνώση Αγγλικών και επιπλέον 
ξένη γλώσσα θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: vasias20@hotmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Αισθητικό 
με γνώσεις μακιγιάζ, manicure, pedicure για 
τη στελέχωση του wellness spa. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Μασέρ / Θε-
ραπευτή με προϋπηρεσία για τη στελέχωση του 
wellness spa. Βιογραφικά στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές - Προπονητές για ανεξάρ-
τητη συνεργασία, με μεγάλη πολυεθνική εταιρία, 
ελεύθερο ωράριο, μεγάλα ποσοστά κέρδους, 
δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΤΟ PILOT BEACH RESORT 5*, στη Γεωργιούπολη 
Χανίων, ζητά Spa Therapist, με γνώση αισθητικής, 
μασάζ (ρεφλεξολογίας, λεμφικού), γνώση ξένων 
γλωσσών και σχετική προϋπηρεσία. Bιογραφικά 
στο e-mail: info@pilot-beach.gr.

ΤΟ PILLOT-BEACH RESORT 5*, στη Γεωργιού-
πολη Χανίων, ζητά Αισθητικό - Μασέρ με γνώση 
manicure, pedicure, γνώση ξένων γλωσών και 
σχετική προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@pilot-beach.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές /τριες και Αισθητικοί 
από κομμωτήριο στο Παγκράτι. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6942 915786, κος Αλεξόπου-
λος Φώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις manicure, 
pedicure και μασάζ για περιοχή εκτός Κρήτης. 
Τηλ: 2821 503033, 6992 186229.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Πάρο ζητά Υπεύθυνο για 
το spa με αντίστοιχη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: operations@poseidon-paros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για αντρικό κούρεμα στο 
Περιστέρι. Παρέχονται αποδοχές και ένσημα. Τηλ: 
6940 009089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός πτυχιούχος ΤΕΙ, για 4ωρη 
απασχόληση σε κέντρο πλαστικής αισθητικής 
ιατρικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@pantazis-
isidoros.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ με εμπειρία τουλάχιστον 
2 με 3 έτη στη περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογρα-
φικά στο e-mail: mikro_galliko@outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια για πλήρη απασχόληση 
σε κομμωτήριο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 
6949 896633.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εμφανίσιμες για φωτογραφή-
σεις καλσόν και εσωρούχων. Άμεση πληρωμή. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: g.k1965@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φωτογραφήσεις ρούχων. 
Άμεση πληρωμή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: adgety@yahoo.gr.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μόνιμη εργασία λάντζα - 
κουζίνα από ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία. 
Βιογραφικά στο e-mail: dtsiartsiani@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, ευγενικό για διανομή φαγη-
τών με μηχανάκι στη Νέα Ιωνία. Βιογραφικά στο 
e-mail: daviachristina@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security ζητά άτομα να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στην Αμαλιάδα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security και το απολυτήριο 
Λυκείου. Tηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας. Κάτοχοι άδειας 
security. Fax: 210 6728890, τηλ: 210 3476127, 
210 6728890.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από ξενοδοχείο στην Αρά-
χοβα με αρμοδιότητα δωμάτια, κοινόχρηστους 
χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες από την εταιρία Ideal 
Clean για καθαρισμούς γραφείων. Περιοχές Χα-
λάνδρι και Μαρούσι. Τηλ: 6972 693453, 210 
8543296.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος ως εσωτερική, μη καπνί-
στρια, με υπομονή και υπευθυνότητα για αυτο-
εξυπηρετούμενη ηλικιωμένη με αναπνευστική 
νόσο. Ένα ρεπό την εβδομάδα. Τηλ: 6975 513288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο στα Καλά-
βρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, 
τηλ: 6908 857584.

ΝΕΟ BΑR-RESTAURANT στο Θησείο ζητά Λα-
ντζιέρη με σχετική προϋπηρεσία. Απαραίτητα Αγ-
γλικά και χειρισμός pos system. Βιογραφικά στο 
e-mail: staffathens@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λαντζιέρα με γνώσεις Βοηθού Μά-
γειρα, από γνωστό μεζεδοπωλείο στο Παλαιό 
Φάληρο. Πλήρης εργασία, κοντινή διαμονή, 
εμπειρία, εκπαίδευση, θεωρούνται προσόντα. 
Τηλ: 6946 052931.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια έμπειρη, από συνεργείο 
καθαρισμού στο Παγκράτι. Δίπλωμα οδήγησης 
απαραίτητο. Τηλ: 211 7101400, 6976 870708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι Καθαριστών από συνεργείο 
καθαρισμού στο Παγκράτι. Εμπειρία και δίπλωμα 
οδήγησης απαραίτητη. Τηλ: 211 7101400.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security Officers από εταιρία 
security στην Ακράτα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να διαθέτουν άδεια προσωπικού ασφαλείας, 
απολυτήριο Λυκείου και επιθυμητό δίπλωμα 
Ι.Χ. Τηλ: 6985 802568.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ζητά νέο με μηχανάκι για delivery. 
Τηλ: 211 4113865, 6940 853385.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός, μη καπνίστρια, για κα-
θημερινή 4ωρη απασχόληση καθώς και κάποια 
Σαββατοκύριακα για μελέτη και φροντίδα δύο 
παιδιών 4 και 7 ετών στην περιοχή Κολωνακίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: lina.kostas.fk@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Baby Sitter για παραλαβή και φύλα-
ξη εκ περιτροπής (stand by) καθημερινές (όχι 
Σαββατοκύριακο) αγοριού 5 ετών, στο Χολαργό 
και στο κάτω Χαλάνδρι. Ωράριο: 15:00 - 21:00. 
Τηλ: 6973 757510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για φροντίδα ατόμου με 
εγκεφαλικό. Ώρες: 13:00 - 14:20 και 6:30 κα-
θημερινά εκτός Κυριακής. Fax: 2310 236850. 
Τηλ: 6951 155127, 2310 236850.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ως Εσωτερική. Εργασία στο 
νομό Φθιώτιδας και την Αθήνα, για φροντίδα 
ηλικιωμένου, μαγείρεμα, και οικιακές εργασίες. 
4 ρεπό το μήνα. Τηλ: 6978 094668.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter για εργασία σε οικογένεια 
με δυνατότητα για ελαφριές οικιακές εργασίες 
και διανυκτέρευση 1 φορά την εβδομάδα. Τηλ: 
210 3610717.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Εσωτερική. Ελλη-
νικά και συστάσεις απαραίτητες, για βοήθεια 
ηλικιωμένης και μαγείρεμα. Τηλ: 6936 787129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη - διάβασμα παιδιού 
8 ετών με προϋπηρεσία, συστάσεις και οικιακές 
εργασίες. Απογευματινές ώρες, δυνατότητα για δια-
νυκτέρευση, περιοχή Παπάγου. Τηλ: 6946 463306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική, για φύλαξη παιδιού 6 
ετών και για οικιακές εργασίες, με απαραίτητες 
συστάσεις. Τηλ: 6944 059276.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security από τις περιοχές των 
Νοτιοδυτικών Προαστίων με άδεια security. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 6018770.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Security να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στο Διακοπτό. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια Security. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Security να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στην Πάτρα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια Security. Τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα Security να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στον Μαραθώνα Αττικής. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια security. Τηλ: 
6985 802568.
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Υποτροφίες για μεταπτυχιακές  
σπουδές από το Δήμο Πεντέλης
Ο Δήμος Πεντέλης, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των δημοτών του για συ-
νεχή κατάρτιση και επιμόρφωση, σας ενημερώνει ότι το Ροταριανό Ίδρυμα και UNESCO-IHE 
Institute for Water Education, στα πλαίσια της μεταξύ τους συνεργασίας σε oλοκληρωμένη 
χορηγία, θα απονείμουν για το έτος 2015-2017 περιορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών υπο-
τροφιών (επιπέδου MSc) στο Πανεπιστήμιο Delft της Ολλανδίας.
Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί να αυξήσει τον αριθμό των εξειδικευμένων επαγγελματιών 
που μπορούν να επινοήσουν, μελετήσουν, σχεδιάσουν και υλοποιήσουν λύσεις για νερό 
και υγιεινή στις αναπτυσσόμενες περιοχές. Οι υποτροφίες επίσης είναι σχεδιασμένες για να 
προάγουν μακροπρόθεσμες αποδοτικές σχέσεις μεταξύ ροταριανών και εξειδικευμένων επαγ-
γελματιών για νερό και υγιεινή στις κοινότητές τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ροταριανό Όμιλο Πεντέλης 
κ. Κότσαλη – Παπαδημητρίου Κατερίνα τηλ: 210 8030366, κιν: 6944411570.
Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού
Αρμόδια Υπάλληλος: κα Ζαμάνου Μαρία, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2050087. E-mail: 
zamanou@melissia.gr

Η καταληκτική ημερομηνία των σχετικών αιτήσεων είναι η 10η Ιουνίου 2015.

Δωρεάν σεμινάριο θηλασμού  
από το mitrikosthilasmos.com
Σε μια χαλαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα, το Σάββατο 4 Απριλίου 2015 και ώρες 11:30-13:30, 
παρέα με εγκύους και θηλάζουσες μητέρες, θα μιλήσουμε για το θηλασμό και όλα όσα θέλει 
να μάθει και πρέπει να ξέρει η νέα μαμά, ενώ θα κάνουμε και πρακτική εκπαίδευση με κού-
κλα. Με ομιλήτρια την Παιδίατρο-Εξ. Νεογνολόγο και Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλος 
Γαλουχίας IBCLC κα Λαμπρινή Μπαγλατζή, θα δοθούν απαντήσεις και πρακτικές συμβουλές 
στα πιο συχνά και σημαντικά ερωτήματα που αφορούν κυρίως:
• Στην προετοιμασία του θηλασμού, από την περίοδο της εγκυμοσύνης
• Στα είδη του τοκετού και την έναρξη του θηλασμού αμέσως μετά τον τοκετό
• Στις στάσεις θηλασμού και τη σωστή τοποθέτηση του μωρού στο στήθος
• Στην επιτυχή εδραίωση της γαλουχίας τις πρώτες σαράντα ημέρες
• Στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν
• Στην απροβλημάτιστη συνέχιση του θηλασμού και μετά την περίοδο απογαλακτισμού-
εισαγωγής στερεών τροφών καθώς και την επιστροφή της μητέρας στην εργασία.
Συνοπτικές πληροφορίες σεμιναρίου:
Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν (απαιτείται προεγγραφή λόγω περιορισμένων θέσεων).
Απευθύνεται σε: εγκύους 2ου-3ου 3μηνου & σε θηλάζουσες μητέρες (κυρίως με παιδιά 0-6 
μηνών). Προσοχή! Δεν αφορά κυρίες που παρακολούθησαν προηγούμενα σεμινάριά μας 
θηλασμού καθώς πρόκειται για επανάληψη!
Dress Code: Φορέστε άνετα ρούχα και καλτσάκια (στην αίθουσα δε φοράμε παπούτσια).
Χώρος διεξαγωγής: Κέντρο Θηλασμού & Μητρότητας mitrikosthilasmos.com. Τραπεζούντος 
17 & Ανδρ. Παπανδρέου, Μελίσσια, 2ος όροφος, κτήριο Lapin Magicland (διατίθεται υπόγειο 
γκαράζ/δωρεάν πάρκινγκ)
Περισσότερες πληροφορίες στο email: seminars@mitrikosthilasmos.com, τηλ.: 699 923 8535

Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια Η/Υ και  
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες
Το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου 
κύκλου του σχεδίου δράσης «Active Women: H Τεχνολογία στην Υπηρεσία των Γυναικών», το 
οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007-2013». Μέσα από το σχέδιο δράσης οι ωφελούμενες έχουν τη δυνατότητα να συμμε-
τέχουν εντελώς δωρεάν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια Η/Υ, σε συμβουλευτικές υποστηρικτικές 
υπηρεσίες και σε Workshops Πληροφορικής, προκειμένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 
θα ενισχύσουν τη θέση τους στο κοινωνικό σύνολο. 
Τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν γυναίκες ηλικίας άνω των 50 
ετών, μετανάστριες και πρόσφυγες που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και 
δεν είχαν μέχρι τώρα πρόσβαση στα αγαθά της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το πρόγραμμα 
«Active Women» στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων στην κοινωνία της 
πληροφορίας ως μέσο για την εξάλειψη του ψηφιακού αναλφαβητισμού, την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες δηλώνουν συμμετοχή μέσα από 
την ιστοσελίδα activewomen.gr.

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για την 
international Green Week Berlin 2016
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου για την Ελλάδα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση 
προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση του κλάδου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, να 
λάβει μέρος στην παρουσίαση της International Green Week Berlin 2016 - τη Διεθνή Έκθεση 
Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων για τον τελικό καταναλωτή.
Η παρουσίαση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου 2015, στη Θεσσαλονίκη.
Την έκθεση θα παρουσιάσει η κα Μ. Bader, Exhibition Manager της International Green Week 
Berlin, ενώ στο πάνελ θα συμμετέχουν ο Δρ. Α. Κελέμης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερ-
μανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, η κα Α. Θεοφανίδου, Εκπρόσωπος του 
Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου για την Ελλάδα, ο κ. Α. Καλαμπόκης από την εταιρία 
«GREAT – Trade Exhibitions & Exports«, διοργανωτής της ελληνικής ομαδικής συμμετοχής 
στην έκθεση και ο κ. Εμμ. Γ. Λιανάκης από την εταιρία «δίκτυο ελληνικής σπιρουλίνας», 
που ήταν εκθέτης στο ελληνικό περίπτερο, υπό τη διοργάνωση της εταιρίας «GREAT», στη 
διάρκεια της προηγούμενης International Green Week Berlin.
Οι συμμετέχοντες στην παρουσίαση της International Green Week στη Θεσσαλονίκη θα έχουν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους τομείς και τις κατηγορίες εκθεμάτων της έκθεσης, 
καθώς και για τα οφέλη συμμετοχής σε μία διοργάνωση που προσελκύει πάνω από 400.000 
επισκέπτες και 1.660 εκθέτες από 70 χώρες του κόσμου και απευθύνεται στο καταναλωτικό 
κοινό με άμεση πώληση προϊόντων.
Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη διοργάνωση, τον Ιανουάριο του 2015, συμμετείχαν στο 
Ελληνικό ομαδικό περίπτερο της «GREAT – Trade Exhibitions & Exports«, 13 ελληνικές 
επιχειρήσεις του κλάδου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση του Απριλίου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται 
στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στα τηλ. 210 6419037, 210 6419038 και 210 6419018. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

ΕΚΠΑ: Ημερίδα με θέμα «Η Μεσόγειος  
μετά την Αραβική Άνοιξη»
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και η Πρεσβεία του Βασιλείου του Μαρόκο στην 
Αθήνα, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Η Μεσόγειος μετά την Αραβική Άνοιξη, εκδημο-
κρατισμός και όραμα κοινής ευημερίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2015, από 17:00- 20:00, στο Aμφιθέατρο 
Ιωάννης Δρακόπουλος, Κεντρικό Κτίριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πανεπιστημίου 30).

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στο τηλέφωνο 210 7220508 ή στο e-mail: 
jmcenter-athens@pspa.uoa.gr

Ινστιτούτο Παστέρ: Σεμινάριο «Marketing  
of innovative Products in Health/LifeSciences»
Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Marketing of Innovative Products in Health/Life 
Sciences» θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2015 (ώρες 9:00-15:30) στο Ινστιτούτο Παστέρ 
(Κτίριο 8, ισόγειο) στην Αθήνα. To σεμινάριο διοργανώνεται από το ευρωπαϊκό ερευνητικό 
έργο Health-2-Market (www.health2market.eu) και απευθύνεται σε ερευνητές και επιστή-
μονες υγείας. 
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι προϋποθέσεις και οι ιδιαιτερότητες του επιτυχημένου 
μάρκετινγκ προϊόντων υγείας, τα οποία συχνά εμπεριέχουν ένα μεγάλο βαθμό καινοτομίας. 
Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο Καθηγητής Marketing Αντώνιος Σταματογιαννάκης του 
ΙΕ Business School -IE University, ενός από τα πιο φημισμένα ευρωπαϊκά business schools.
Το σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν, αλλά καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορι-
σμένος, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική προεγγραφή στο http://www.health2market.eu/
seminar/11/registration.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.health2market.eu/seminar/11/ ή επικοινωνήστε 
με την κα Evangelia Tsagaraki.

Στοιχεία επικοινωνίας: Q-PLAN International, www.qplan-intl.com, τηλ: 2310 411191, φαξ: 
2310 422308, e-mail: tsagaraki@qplan.gr

ΕΛΠΕ: Υποτροφίες 2015-2016  
για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών για Μετα-
πτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Το πρόγραμμα στοχεύει 
στην υποστήριξη άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, με εξει-
δίκευση σε κλάδους που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις σε 
θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.
Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με μέγιστη 
διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s 
Degree).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015 / 2016 θα χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 30η 
Απριλίου 2015.
Διαδικασία υποβολής αίτησης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα 
δικαιολογητικά τους ως εξής:
• Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Χειμάρρας 
8Α, 15125 Μαρούσι, υπόψη Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου με την ένδει-
ξη «Πρόγραμμα Υποτροφιών 2015 / 2016» και αναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο 
κωδικό τομέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6302648, 210 7725113
• Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr με θέμα τον αντίστοιχο κωδικό τομέα 
και επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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ψυχαγωγια

Η θεατρική ομάδα της Αργυρούπολης 
φέτος πρωταγωνιστεί στο έργο του 
Νηλ Σάιμον «Αταίριαστο ζευγάρι» στο 

Δημοτικό Θέατρο Αργυρούπολης (Ολυμπίας 
5) και για 2 ώρες καθηλώνει τους θεατές. Στη 
συνέντευξη που ακολουθεί μιλήσαμε με τον 
Μιχάλη Μαραγκό, σκηνοθέτη της παράστασης 
και εκ των βασικών συντελεστών της ομάδας 
εδώ και 17 χρόνια.

Ας ξεκινήσουμε με την τελευταία σας παρά-
σταση, το «Αταίριαστο ζευγάρι». Υπάρχουν 
πολλές καλές κριτικές και ένας ασφυκτικά 
γεμάτος χώρος σε κάθε παράσταση. Πείτε 
μας λίγα λόγια για την παράσταση.
Είναι μια κλασική κωμωδία, τη γνωρίζει όλος 

ο κόσμος, πολυβραβευμένη στο Broadway η 
οποία παίζεται πολλά χρόνια. Το έργο πραγμα-
τεύεται τη σχέση ανάμεσα σε δύο αταίριαστους 
ανθρώπους, που οι συγκυρίες τους αναγκάζει 
να συγκατοικήσουν και εκεί βλέπουμε διάφορες 
κωμικές καταστάσεις, συγκρούσεις, αντιδρά-
σεις, διαφορές ανάμεσα στους πρωταγωνιστές 
πάντα με το χιούμορ του Νηλ Σάιμον, που 
είναι πασίγνωστο στον κόσμο. 

Βλέπουμε στο έργο δύο αταίριαστους χα-
ρακτήρες όπου μέσα από εκεί βγαίνει και 
το κομμάτι της αντρικής φιλίας. Πιστεύεις 
ότι η αντρική φιλία είναι τόσο βαθιά όσο 
και στο έργο;
Σαφώς και μάλιστα έχω την τύχη να έχω 

πολλούς φίλους που είμαστε μαζί από το 
Γυμνάσιο. Στην αντρική φιλία πιστεύω πολύ 
περισσότερο από ότι πιστεύω ότι μπορεί να 
στεριώσει μια φιλία μεταξύ δύο γυναικών και 
αυτό δεν το λέω ούτε σοβινιστικά ούτε θέλοντας 
να μειώσω τις γυναίκες. Πιστεύω ότι τους άντρες 
τους απασχολούν άλλα πράγματα, δεν είναι 
επί του προσωπικού αυτά που τους ενώνουν. 
Δεν υπάρχουν ίντριγκες, πάθη και ζήλιες.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη θεματολογία, 
στα έργα που επιλέγετε να ανεβάσετε;
Οι επιλογές των έργων γίνονται ανάλογα με 

τις ανάγκες της ομάδας. Δεν επιλέγουν τα παιδιά 
το έργο αλλά εγώ, κυρίως γιατί πρέπει να με 
εμπνέει για να μπορώ να τους δείξω πως θα 
παίξουν, καθώς πρέπει να γίνει και το κομμάτι 
της διδασκαλίας. Επειδή είναι πολλά τα παιδιά, 
προσπαθώ να παίζουν όλοι και πάντα με τις 
ικανότητες και τους χαρακτήρες τους. Πάω 
ανάποδα σε σχέση με το πώς γίνεται συνή-
θως. Προσπαθώ πάνω στους χαρακτήρες των 
παιδιών να βρω ποιοί ρόλοι τους ταιριάζουν. 
Κάνουμε αναγνώσεις των κειμένων, όχι για να 
αποφασίσουν τα παιδιά, αλλά για να δω αν 
τους ταιριάζει και αν κουμπώνει πάνω τους 
ο ρόλος. Υπάρχουν και έργα που η ομάδα 
είναι προκατειλημμένη αρνητικά, κάτι τέτοιο 
συνέβη και με το έργο που ανεβάζουμε τώρα, 
αλλά τελικά το κοινό μας δικαιώνει.

Αυτή τη στιγμή στην ομάδα είμαστε 60 άτο-
μα, εκ των οποίων οι 15 είναι παλιά μέλη της 
ομάδας, κάποιοι είναι μαζί μου ακόμα και 10 
χρόνια. Όταν ξεκίνησα στην ομάδα ήταν 11 
άτομα. Από την ομάδα έχουν περάσει και άτομα 
τα οποία είναι αναγνωρισμένα πλέον, όπως 
π.χ. ο Φίλιππος Τσαλαγούρης που είχε γράψει 
την μουσική για ένα έργο και τώρα ανεβάζει 
στο Μέγαρο Μουσικής όπερα.

Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι μαζί 
πάρα πολλά χρόνια. Εσύ είσαι 17 χρόνια, 
υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι είναι 10 χρό-
νια. Δεν είναι όμως απλά ότι έχετε δέσει 
μεταξύ σας, αλλά ότι αυτό που παράγετε 
έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. 
Ποιό είναι αυτό το μυστικό;
Θα έλεγα ότι είμαστε μια οικογένεια. Αυτό 

βέβαια είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί 
δενόμαστε σαν ομάδα, κακό γιατί αν συνεχί-
σουμε έτσι σε λίγο στην ομάδα θα γίνεται το 
αδιαχώρητο και θα πρέπει να δίνω διαλέξεις. 

Είμαι άνθρωπος της ομάδας. Πιστεύω στις 

ομάδες και σε αυτό που μπορούν να δημιουρ-
γήσουν. Μόνο η ομάδα μπορεί να παράξει 
έργο ενώ το άτομο μπορεί να κουβαλήσει μια 
ιδέα αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει κάτι. 
Έχω ζήσει μέσα σε ομάδα και ξέρω πολύ καλά 
την αξία της. Δεν ξέρω αν το καλλιέργησα εγώ 
ή αν δημιουργήθηκε από μόνο του. Συμπερι-
φερόμαστε ακριβώς όπως μια οικογένεια, με 
καυγάδες, με φωνές, με φασαρίες, με βρισιές 
αλλά και με αγκαλιές, με στιγμές συγκίνησης, 
με συμπόνια. Δεν υπάρχουν προστριβές σε 
προσωπικό επίπεδο. Νομίζω ότι η αγάπη για 
το αντικείμενο είναι που έχει δημιουργήσει 
όλο αυτό το κλίμα, δεν αισθανόμαστε ότι 
πρέπει να αποδείξουμε τίποτα, δουλεύουμε 
εδώ και κάνουμε κάτι που μας γεμίζει, αυτό 
έχει ανταπόκριση στον κόσμο, στα νέα παιδιά 
που θέλουν να έρθουν στην ομάδα και στους 
παλιούς, που μάλλον κάτι έχουν βρει εδώ 
που τους καλύπτει. 

Παρατηρούμε ότι ο Νηλ Σάιμον τα τελευταία 
χρόνια είναι αρκετά της μόδας. Πιστεύεις 
ότι στην Ελλάδα χρειάζεται το κοινό μια 
καλή κωμωδία;
Είναι η δεύτερη φορά που ανεβάζω έργο 

του στην Αργυρούπολη. Πριν 3 χρόνια είχα 
ανεβάσει τους «Ηλίθιους», αλλά σε εμένα ήταν 
σύμπτωση, δεν το επεδίωξα. Έπρεπε να βρω 
ένα έργο να παίξουν τα 2 παιδιά και να τους 
ταιριάζει και μου έκανε το «Αταίριαστο ζευγάρι». 

Ίσως είναι πιο εύκολα προσεγγίσιμος, όχι 
στο ανέβασμά του αλλά στο να το βρεις το 
κείμενο. Στο επαγγελματικό θέατρο ίσως είναι 
πιο φτηνά τα δικαιώματα, καθώς είναι πιο 
παλιός. Στους ερασιτέχνες είναι πιο προσβά-
σιμος, καθώς έχει κυκλοφορήσει το κείμενο 
οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει στα 
χέρια τους. 

Όταν εμείς ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες, 
τα παιδιά δεν πίστεψαν τόσο πολύ στο κείμενο. 
Πίστευαν ότι δεν θα έκανε γκελ στο κοινό, 
τελικά όμως η ιστορία μας διέψευσε και πάει 
ανέλπιστα πάρα πολύ καλά.

Τα έργα που ανεβάζετε κάθε χρόνο δεν 
είναι στο ίδιο ύφος. Φέτος επιλέξατε μια 
κλασική κωμωδία, πιο παλιά είχατε κάνει 
αφιερώματα, είχατε ανεβάσει μονόπρακτα. 
Πόσο εύκολο είναι καθώς μιλάμε για μια 
ερασιτεχνική ομάδα η οποία αναγκάζεται 
να αλλάξει το ύφος της;
Στην ομάδα υπάρχει μια διαδικασία. Δεν 

παίζει κατευθείαν όποιος έρχεται. Υπάρχει μια 
περίοδος 1-2 χρόνων όπου τα παιδιά περνάνε 
μια εκπαίδευση για να με γνωρίσουν και να 
τους γνωρίσω, έτσι ώστε κάποια στιγμή να 
μπορώ να τους εμπιστευτώ κάποια παραγωγή. 
Αυτός είναι και ο λόγος που δεν φεύγουν 
εύκολα. Περνάνε από εργαστήρια, βλέπουν 

τις παραστάσεις μαζί με το κοινό για να μπο-
λιαστούν πρώτα με την ιδέα του θεάτρου και 
στη συνέχεια αν μπορούν να διαχειριστούν όλη 
αυτή την κατάσταση, περνάνε στη διαδικασία 
της παραγωγής. 

Έτσι και αλλιώς δεν έχω ανάγκη να κάνω 
εμπορικές επιτυχίες. Αυτό που επιδιώκω είναι 
να ψυχαγωγήσω το κοινό της Αργυρούπο-
λης. Αποδέχομαι το γεγονός ότι ο κόσμος έχει 
ανάγκη να γελάσει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει 
και να κλάψει και να συγκινηθεί. Όλα αυτά τα 
χρόνια έχουμε ανεβάσει 34 έργα όλων των 
ειδών από κωμωδίες, δράματα, αστυνομικά 
μέχρι και πολιτικά. 

Στο 26ο Φεστιβάλ Πανελλήνιων Θεατρικών 
Αγώνων Ερασιτεχνικών Θιάσων κερδίσατε 
4 βραβεία (καλύτερης παράστασης, σκη-
νοθεσίας, Ά ανδρικού ρόλου, μουσικής 
επιμέλειας). Για πιο λόγο δε συμμετέχετε 
πιο συχνά σε τέτοιους θεσμούς, βλέποντας 
ότι στον κόσμο έχει ιδιαίτερη επιτυχία;
Πιστεύω ότι κάθε πράγμα πρέπει να αναπτύσ-

σεται μέσα στο χώρο του. Είναι μια ολόκλη-
ρη διαδικασία η θεατρική παράσταση, είναι η 
οικειοποίηση του χώρου, ο τρόπος που είναι 
τοποθετημένα τα φώτα σου, η οικειότητα που 
νιώθει ο ηθοποιός στο χώρο που ανεβάζει την 
παράσταση. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 
γίνεται το Φεστιβάλ του Ζωγράφου, που είναι 
ένας μεγάλος θεσμός, εμένα δε με καλύπτουν. 
Δεν μπορούμε να μην έχουμε ούτε μια μέρα 
πρόβα για να μπορέσουμε να ενταχθούμε 
μέσα στο χώρο. Δεν είναι δυνατόν το πρωί 
να στήσω τα σκηνικά, μόλις σουρουπώσει 
να φτιάξω τα φώτα και το βράδυ κατευθείαν 
την παράσταση.

Είναι μια ολόκληρη διαδικασία από το να 
μεταφέρουμε τα σκηνικά μέχρι να τα βάλουμε 
στο χώρο. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά, όταν 
η ομάδα δουλεύει την ημέρα και όταν δεν 
υπάρχει από το δήμο ανάλογη υποστηρικτική 
υπηρεσία;

Τα βραβεία είναι και ένας περίεργος θεσμός. 
Τι είναι τα βραβεία, ποιος τα δίνει, πότε τα 
δίνει για ποιο λόγο τα δίνει; Πριν 2 χρόνια 
τα παιδιά πήρανε 4 βραβεία. Την επόμενη 
φορά ανεβάσαμε «Ο ΕΒΡΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ» των 
Θανάση Παπαθανασίου - Μιχάλη Ρέππα, 
ένα εξαιρετικό έργο, που αποδεικνύεται από 
τα 4.000 άτομα που παρακολούθησαν την 
παράσταση. Όταν καταθέσαμε το έργο στο 
Φεστιβάλ του Ζωγράφου, μας είπαν ότι δεν 
τους άρεσε. Η ίδια ομάδα που πριν 1 χρόνο 
κέρδισε 4 βραβεία, απορρίφθηκε. Να σου πω 
την αλήθεια, δε νομίζω ότι έχουμε ανάγκη τα 
βραβεία, μας φτάνουν οι 4.000 θεατές που 
έρχονται εδώ και μας χειροκροτάνε. Μας αρκεί 
το χαμόγελο των ανθρώπων όταν μας λένε 

«σας ευχαριστώ που μου έδωσες μια επαγ-
γελματική παράσταση δωρεάν». 

Προέρχομαι από μια δασκάλα, τη Ζουζού 
Νικολούδη, που όταν αποφάσισαν να της δώ-
σουν ένα βραβείο, όταν ήταν πια πολύ μεγά-
λη, τους είπε «ευχαριστώ πολύ, δώστε το σε 
κάποιο νέο, εγώ τώρα δεν το χρειάζομαι. Όταν 
έπρεπε να μου το δώσετε δε μου το δίνατε». 

Ο κόσμος ανταποκρίνεται όλα αυτά τα 
χρόνια και σε κάθε παράσταση βλέπουμε 
το χώρο να γεμίζει. Είναι τελικά σκοπός 
του ηθοποιού να έρθει σε επαφή με τον 
κόσμο ή είναι σκοπός του να βγάλει κάτι 
από μέσα του;
Τα παιδιά που είναι εδώ έχουν μεγαλύτερες 

ευκαιρίες σε σχέση με τα παιδιά που σπου-
δάζουν σε δραματικές σχολές. Είναι αστείο, 
οξύμωρο αλλά είναι αλήθεια. Τα μέλη της 
ομάδας έχουν παίξει μια γκάμα ρόλων από 
αρχαία τραγωδία μέχρι σύγχρονη κωμωδία. Τα 
παιδιά στη σχολή για 3 χρόνια πληρώνουν τις 
σπουδές τους, δουλεύουν σκληρά και στο τέλος 
αναρωτιούνται αν θα παίξουν επαγγελματικά. 
Όταν ένας νέος ηθοποιός παρακαλάει να παίξει 
σε ερασιτεχνικές ομάδες και το κράτος δεν 
υπάρχει πουθενά, όταν δεν υπάρχει κανένας 
έλεγχος, όταν υπάρχει κατάργηση ασκήσεως 
του επαγγέλματος, όταν μπορεί ο καθένας 
ανά πάσα στιγμή να μπορεί να παίρνει τον 
τίτλο του ηθοποιού, που σημαίνει να φτιάχνει 
χαρακτήρα, εμένα με τρομάζει. Αυτός είναι 
και ένας λόγος που απομακρύνθηκα από τα 
εμπορικά σχήματα.

Οι παραστάσεις σας είναι με ελεύθερη εί-
σοδο. Για ποιο λόγο;
Είναι δημοτική απόφαση. Είναι μια προσφο-

ρά του δήμου προς τους πολίτες του. Πριν 
έρθω εγώ, η ομάδα λειτουργούσε με ιδίους 
πόρους. Όταν ανέλαβα το 1998 οι συγκυρίες 
ήταν πολύ καλές καθώς ήταν μια εποχή που ο 
δήμος ήθελε να δείξει πολιτισμό και χρήματα 
υπήρχαν. Όταν έκανα το «Όνειρο Θερινής Νυ-
κτός» στο ανοιχτό θέατρο Αργυρούπολης, το 
οποίο είναι 1000 θέσεων, τα σκηνικά μπορεί 
να κόστιζαν ακόμα και 23.000 €. Όταν χτύπη-
σε η κρίση ο δήμος δεν μπορούσε πλέον να 
μας επιδοτεί παρά μόνο τα βασικά, πλήρωνε 
δηλαδή τη μισθοδοσία μου και μας τύπωνε 
κάποια προγράμματα. Έτσι αναγκαστήκαμε να 
βάλουμε ένα κουτί ως εθελοντική εισφορά και 
μαζεύαμε τόσα χρήματα όσα χρειαζόμασταν για 
να κάνουμε τις παραγωγές μας. Η καινούρια 
δημοτική αρχή αποφάσισε να καταργήσει το 
κουτί και να αναλάβει η ίδια τα έξοδα για τις 
παραγωγές μας.

Σήμερα το θέατρο είναι ένα είδος πολυτε-
λείας για τους περισσότερους καθώς δεν 
έχουν την οικονομική δυνατότητα. Είναι 
όμως είδος πρώτης ανάγκης;
Πάντα ήταν για μια οικογένεια δύσκολο να 

πάει θέατρο. Δυστυχώς το κράτος δεν έχει 
δώσει το απαραίτητο βάρος στον πολιτισμό, 
ενώ η χώρα μας έχει να επιδείξει τόσα πολ-
λά σε αυτόν τον τομέα. Για εμένα είναι είδος 
πρώτης ανάγκης. 

Βέβαια δε θεωρώ ότι τα εισιτήρια στο θέατρο 
είναι ακριβά. Σκέψου ότι έχουν να πληρωθούν 
4 άτομα, τα σκηνικά, τα κοστούμια, το ενοίκιο 
του χώρου και τόσα ακόμα έξοδα. Βέβαια είναι 
τραγικό ότι αν μια οικογένεια θέλει να πάει 
θέατρο πρέπει να πληρώνει 100 € σε εισιτήρια 
μόνο. Πόσο συχνά μπορεί να το κάνει αυτό;

Πότε μπορεί να σας δει κάποιος;
Οι τελευταίες μας παραστάσεις είναι το 

Σάββατο του Λαζάρου (04 Απριλίου) και την 
Κυριακή των Βαΐων (05 Απριλίου) στις 20:30 
και κάπως έτσι κατεβαίνει η αυλαία του «Αταί-
ριαστου ζευγαριού» για να ανέβει η αυλαία 
της «Γέρμα». 

Αποστόλης Ζαβιτσάνος
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση

Συνεντευξη Ένα «Αταίριαστο ζευγάρι» επί σκηνής



Τρίτη 31 Μαρτίου 201538

νομικΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή νομικής βοήθειας σε:
•Ποινικές Υποθέσεις
•Υποθέσεις Αστικού & Εμπορικού χαρακτήρα
•Εκκαθάριση & Είσπραξη των εξόδων 
Προϋποθέσεις: Xαμηλό ετήσιο εισόδημα

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 

Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 
υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα:

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ): 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα» 
Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062
Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί 
όροι, διαζύγια κ.ο.κ.) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας  
Πρωτοδικείου Πειραιά 
Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514 
Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς) 
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 
4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405 
Ώρες λειτουργίας 8-2.30 
Τηλ: 2310507405
Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, 
μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία 
για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση,  
ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία 
των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.

Δωρεάν νομική υποστήριξη
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται  
την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού  
και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες,  
οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς,  
εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, 

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν 
υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και 
νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, 
κάτοικο της πόλης μας, που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
απευθύνονται για ραντεβού 
στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα και 
στα τηλέφωνα 213 20 19 
904-5.

Δήμος Μαραθώνος

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια 
αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) 
μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορεί να καλύψει 
δωρεάν την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο 
και ενώπιον των δικαστηρίων. Εφόσον επιθυμείτε να σας 
εκπροσωπήσει Δωρεάν κάποιος Δικηγόρος της ΕΑΝΔΑ 
και πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους διαχείρισης του 
προγράμματος εκ μέρους της ΕΑΝΔΑ. Πληροφορίες: 
Γεώργιος Σταυρίδης τηλ.6977795208, Γεώργιος Κότσιρας 
τηλ. 6942643559 και στην ιστοσελίδα http://www.eanda.
gr/programma-dorean-nomikis-boitheias-gia-neoys.

Δήμος Αμαρουσίου

Μία νέα υπηρεσία για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών 
οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας (άποροι, 

άνεργοι). Σκοπός της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης 
είναι να παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες σε Δημότες 
που ήδη έχουν καταφύγει στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και αναλόγως την περίπτωση είτε τους αναπέμπει 
στα προγράμματα νομικής αρωγής του Κράτους, εφόσον οι 
ίδιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα 
αυτά, είτε τους συμβουλεύει για απλά νομικά ζητήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 213 
2031920-1 και να προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος) από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 9:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανε-
ξάρτητη αρχή. Συνεπικουρείται από 
έξι Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι 

εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία 
και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών 
Κύκλων της Αρχής: α) Κύκλος Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, β) Κύκλος Κοινωνικής 
Προστασίας, γ) Κύκλος Ποιότητας Ζωής, 
δ) Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, ε) 
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, στ) 
Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδιαφε-
ρόμενου πολίτη, ένωσης πολιτών ή νομικού 
προσώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή και 
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Πολίτη 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μια υπόθεση, 
εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή πα-
ράλειψη ή υλική ενέργεια που παραβιάζει 
δικαίωμα του πολίτη ή προσβάλλει νόμιμο 
συμφέρον του.

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται 
η υπόθεσή του. 

Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημό-
σια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση 
του προβλήματος μπορεί να καταθέσει 
αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη 
είναι αρμόδιος για υποθέσεις που ανα-
φέρονται στις υπηρεσίες του δημοσίου, 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες), των λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, 
ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημό-
σιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει 
άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική 
πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματι-
στήριο Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος 
του Πολίτη είναι αρμόδιος και για θέματα 
που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα 
του παιδιού. 

Από την άλλη πλευρά ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί 
αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από 
τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την 
τελευταία, σχετική με την υπόθεσή του, πράξη 
ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης και 
δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς 
αυτήν, σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, και σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική 
ενέργεια έχει γεννήσει ή δημιουργήσει 
δικαιώματα και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ 
τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική 

απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει 
παρανομία ή αν τα δικαιώματα αυτά έχουν 
σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγο-
νται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσι-
ων υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν 
ενώπιον των δικαστηρίων, θέματα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα ορισμένων 
αρχών (π.χ. των δικαστικών αρχών, του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΕΥΠ) 
ή άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
(π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα που αφορούν την 
εθνική άμυνα και ασφάλεια, υποθέσεις 
που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οι πράξεις υπουργών και υφυπουρ-
γών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής 
λειτουργίας και οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που 
ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 213-1306600). Από 
την αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς 

τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. 
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, 
ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (fax: 
210-7292129). Η αναφορά πρέπει να πε-
ριλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του 
προβλήματος, την εμπλεκόμενη δημόσια 
υπηρεσία, τις ενέργειες που έχουν προ-
ηγηθεί, το αποτέλεσμά τους, καθώς και 
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία 
που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση 
του θέματος.

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η 
φύση της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το 
οποίο γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο 
υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, δια-
μεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη 
συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή 
μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του 
Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο 
όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πει-
θαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει 
τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν 
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για 
τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, 
υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση 
και στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου 
του Πολίτη: http://www.synigoros.gr/

Συνήγορος του Πολίτη
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Δωρεάν νομικές συμβουλές στο «Φλοράλ» των 
Εξαρχείων
Στο Καφέ «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων, κάθε 
Τετάρτη απόγευμα, μία συνεργατική ομάδα δικηγόρων, 
αποτελούμενη από 11 νομικούς, θα παρέχει δωρεάν 
νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, 
οι οποίοι αυτή την εποχή δίνουν μάχη με τράπεζες 
και εφορίες για τη διάσωση των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Οσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για δωρεάν 
νομικές συμβουλές, μπορούν να προτρέξουν στην 
ομάδα, η οποία θα βρίσκεται στο «Φλοράλ» της 
πλατείας Εξαρχείων κάθε Τετάρτη από τις 18.00 μ.μ. 
έως τις 20.00 μ.μ. (πλατεία Εξαρχείων), ενώ μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί στα εξής τηλέφωνα: 6932 
460 039 και 6977 208 875.

Δωρεάν νομική βοήθεια για παιδιά και νέους
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  
(European Public Law Organization - EPLO), λειτουργεί 
Γραφείο Δωρεάν Νομικής Συμβουλευτικής για Παιδιά 
και Νέους με στόχο την ενίσχυση τους στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους όπως: 
Πρόσβαση σε Κοινωνικά Επιδόματα, Εκπαιδευτικά Θέματα, 
Τακτοποίηση εγγράφων διαμονής, Παραβατικότητα, 
Οικογενειακές υποθέσεις. 
Το γραφείο λειτουργεί εντός της Νομικής Σχολής Αθηνών. 
Διεύθυνση: Σόλωνος 57 (ώρες λειτουργίας: Τρίτη 
15:00-18:00 και Παρασκευή 12:00-16:00), τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6949-737350.

Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους για νέους
Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της Αθήνας κοντά σε 
νέους κάτω των 30. 
Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους δικηγόρους, 
μέλη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων 
Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), θα λαμβάνουν ανήλικοι και νέοι 
συμπολίτες μας κάτω των 30 ετών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω του προγράμματος 
«Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς. 
«Η ΕΑΝΔΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά αυτοτελώς 
την υλοποίηση αυτού του προγράμματος σε μια 
συνεργασία τόσο ουσιαστικής προσφοράς, όσο και 
συμβολικής αξίας, καθώς νέοι δικηγόροι θα βοηθούν 
νέους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη νομικής 
υποστήριξης. 
Μόλις λοιπόν κάποιος συμπολίτης μας απευθυνθεί στην 
ΕΑΝΔΑ για να ζητήσει νομική υποστήριξη στο πλαίσιο 
του προγράμματος ορίζεται η εξέταση των τυπικών 
προϋποθέσεων σε συνεργασία με τη ΓΓ Νέας Γενιάς, 
η οποία και έχει ορίσει τους απαιτούμενους όρους.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Σερρών
Διεύθυνση: Μεραρχίας 53, Γραφείο 9, Τμήμα Ασφαλιστικών 
Υποθέσεων, Τηλ.: 23210 90211

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Ξάνθης
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόγδου 1, Τηλ.: 25410 25319/26104

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Βέροιας
Διεύθυνση: Πλατεία Ρακτιβάν, Τηλ.: 23310 60222
Υπεύθυνη: Μαριάννα Παπαθεοφίλου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πολυγύρου Χαλκιδικής
Διεύθυνση: Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος, Τηλ.: 23710 
29256/29254

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κατερίνης
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 2, Τηλ.: 23510 59303
Υπεύθυνη: Κυριακή Παρουσιάδου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κοκ):
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα»
Ώρες λειτουργίας 9:00-13:00, Τηλ: 210 8827062

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού
Συλλόγου, γραφείο 405, Τηλ: 2310 507405

Γραφείο νομικής υποστήριξης μεταναστών - Πρόγραμμα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες δωρεάν νομικής 
υποστήριξης, διοικητικής ενημέρωσης και διαμεσολάβησης 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως: νομική 
συνδρομή για θέματα σχετικά με τις άδειες διαμονής, 
νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα 
εργατικής νομοθεσίας, νομική συμβουλευτική και 
πληροφόρηση σε θέματα ασφαλιστικού, αστικού και 
οικογενειακού δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής 
πολιτικής. Διεύθυνση Γραφείου Υποστήριξης Ηρακλείου, 
ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική. Διεύθυνση, Θερίσσου 93, 
τηλ: 2810 318300

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 32, Γραφείο 332
Τηλ.: 25310 60477

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Έδεσσας
Διεύθυνση: Βεροίας 2, Γραφείο 8, Πολιτικό Τμήμα
Τηλ.: 23810 24790 

Ομάδα Νομικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
προσφύγων και μεταναστών
Η ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων 
λειτουργεί από το 2004 στο Στέκι Μεταναστών, στη 
Θεσσαλονίκη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι 
μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο 
καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, αφού ήδη 
και σε νομικό επίπεδο η θέση τους στον κοινωνικό 
ανταγωνισμό είναι εξ’ ορισμού δυσχερέστατη. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Βενιζέλου και Ερμού 23, Θεσσαλονίκη.

«Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού» 
Δίκτυο Αλληλεγγύης
To Δίκτυο Αλληλεγγύης των Ενεργών Πολιτών συστάθηκε 
από μέλη και φίλους της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί 
Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Νικολάου Πλαστήρα & Παρίτση, Νέο 
Ψυχικό, τηλ: 210 6778762-3.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 4ος 
όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405
Ώρες λειτουργίας: 8:00-14.30
Τηλ: 2310 507405

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210-23554, fax: 24210-28028

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων
Τηλ.: 26510 37858, fax: 26510 37840

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας

Tηλ.: 26650 24450/25560/23651

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413

Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων
Τηλ.: 24310 27526

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210 23554, fax: 24210 28028

Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών 
Τηλ.: 23820 23780, 23820 22556, 
23820 29756 

Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 
Τηλ.: 25310 31163, fax: 25310 
20589

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κιλκίς
Διεύθυνση: Επτανήσου 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 3, 
Πολιτικό Τμήμα,
Υπεύθυνη: Ξανθή Τριανταφυλλίδου, Αναστασία 
Καραστρατίδου, Τηλ. 23410 24776

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πειραιά
Διεύθυνση: Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514
Ώρες λειτουργίας: από 08.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς),
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156



Πασχαλινές ευχές 
από το skywalker.gr

Από όλους εμάς στο skywalker.gr,  
χρόνια πολλά με υγεία & εργασία για όλους!

Η Skywalker Freepress  
και πάλι κοντά σας στις 21 Απριλίου.




