
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ_ΤΕΥΧΟΣ #65 / Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

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

25.000 Αντίτυπα

170 θέσεις εργασίας για Εμποροϋπαλλήλους σελ. 16-17, 24, 26

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου,  
Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη

σελ. 6

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, 
Μηχανοργάνωση,  
Προγραμματιστές

σελ. 8

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
σελ. 10

Στελέχη Πωλήσεων,  
Ιατρικοί Επισκέπτες,  
Ιατροί, Εκπαίδευση,  
Νομικοί, Θετικές Επιστήμες,
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Τεχνικοί, Μηχανικοί

σελ. 12-13

Βιομηχανία, Οδηγοί,  
Αποθηκάριοι, Εστίαση

σελ. 14

Τουρισμός, Αισθητικοί, 
Μόδα, Καθαριότητα

σελ. 18

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

2.167
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20142

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

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

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

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ Δομή
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ
• Αθήνα, ΙΕΚ ΣΒΙΕ
• Αθήνα, Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑΔΑ
• Αθήνα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Αθήνα, Κέντρο Ψυχολογικής & Κοινωνικής 

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

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

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

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

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

➤  Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν  
Πρόγραμμα Εκμάθησης Παραδοσιακών 
Χορών. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης  
και Αθλητισμού και συγκεκριμένα  
το Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων 
Αθλητισμού θα υλοποιήσει και φέτος  
το πρόγραμμα εκμάθησης παραδοσιακών 
χορών την περίοδο Οκτώβριο 2014 - 
Ιούνιο 2015. Το πρόγραμμα απευθύνεται 
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, 
σε ενήλικες καθώς και σε άτομα τρίτης 
ηλικίας. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 16 
Οκτωβρίου 2014 και θα είναι δωρεάν.  
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται  
από Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 
8 Οκτωβρίου 2014, στους παρακάτω  
χώρους: Κέντρο Πολιτισμού Τριανδρίας, 
(Μ. Κατράκη 4 ,τηλ. 2310 925585).  
Δευτέρα- Παρασκευή κατά τις ώρες  
9:30 - 12:30. Οι αιτήσεις μπορούν  
να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά  
στο: k.koktsidis@thessaloniki.gr.

 
➤  Δήμος Θηβαίων: Επαναλειτουργία 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου  
για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.  
Ο Δήμος Θηβαίων, δεδομένης  
της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας  
που συνεχίζει να βιώνει η χώρα μας  
και έχοντας υπόψη το υψηλό οικονομικό 
κόστος που καταβάλλεται ετησίως  
από τους γονείς για την παιδεία,  
επαναλειτουργεί το Κοινωνικό  
Φροντιστήριο για μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015, 
το οποίο παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτική 
αρωγή σε μαθητές. Ο Δήμος Θηβαίων 
καλεί τους γονείς μαθητών Γυμνασίου 
και Λυκείου να συμπληρώσουν τη σχετική 
αίτηση εγγραφής των παιδιών τους  
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο,  
στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Θηβαίων 
από ώρα 08:30 μέχρι 13:00 και μέχρι 
τις 10 Οκτωβρίου 2014. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 2262-3-50610 και 607. 
Ο Δήμος Θηβαίων απευθύνει ανοικτή 
πρόσκληση για συμμετοχή σε όσους  
εκπαιδευτικούς επιθυμούν  
να προσφέρουν εθελοντικά τη διδασκαλία 
τους στους μαθητές του «Κοινωνικού  
Φροντιστηρίου», προκειμένου  
να ενισχύσουν και να συμβάλουν δυναμικά 
στην παροχή ολοκληρωμένης παιδείας  
σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 
Δηλώσεις συμμετοχής για εθελοντική 
διδασκαλία θα βρείτε στο site του Δήμου 
Θηβαίων www.thiva.gr (στη δεξιά στήλη), 
τις οποίες και θα αποστέλλετε ηλεκτρονικά 
στο e-mail: dimosthivas@thiva.gr 
Όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή 
μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση 
προσερχόμενοι στο Γραφείο Παιδείας  
του Δήμου Θηβαίων (τηλ. 2262350610)

➤  Παπαστράτος: Δωρεάν κατάρτιση 120 
αγροτών στην καπνοκαλλιέργεια. Δύο 
νέα προγράμματα ξεκινά άμεσα η εταιρεία 
Παπαστράτος με στόχο τη στήριξη  
των καπνοκαλλιεργητών. Πρόκειται 
για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις 
πρακτικές της «Γεωργίας Ακριβείας» 
για αγρότες καπνού και ένα πρόγραμμα 
υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές 
προερχόμενους από οικογένειες  
καπνοκαλλιεργητών. Οι ενδιαφερόμενοι 
για το πρόγραμμα κατάρτισης  
καπνοκαλλιεργητών μπορούν να βρουν 
τους όρους, τις προϋποθέσεις  
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  
στην ιστοσελίδα www.afs.edu.gr.  
Υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  
θα γίνεται έως τις 15 Οκτωβρίου  
και το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 21 
Οκτωβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι  
για το πρόγραμμα υποτροφιών μπορούν 
να βρουν τους όρους, τις προϋποθέσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στην ιστοσελίδα www.cityofagrinio.
gr. Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται έως 
τις 10 Νοεμβρίου 2014. Η τελική λίστα 
δικαιούχων θα ανακοινωθεί έως τις 15 
Δεκεμβρίου 2014.

Αυτοεπίγνωση είναι η ικανότητα του ατόμου να έχει μια ξεκάθαρη αντίληψη 
της προσωπικότητάς του. Για να επιτευχθεί η αυτοεπίγνωση χρειάζεται μια 
ρεαλιστική άποψη για τον εαυτό, ούτε υπερεκτιμημένη, ούτε υποτιμημένη. 
Οι άνθρωποι που διαθέτουν ισχυρή αυτό-επίγνωση είναι ειλικρινείς τόσο 
με τους εαυτούς τους όσο και με τους άλλους και συχνά επιδεικνύουν 
έντονη επιθυμία για εποικοδομητική κριτική (Goleman, 2004).

Με απλά λόγια, η αυτοεπίγνωση μετριέται από το πόσο καλά γνωρίζουμε 
και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε τον εαυτό μας (το «γνώθι σ’ αυτόν»). Με 
την αυτεπίγνωση αντιλαμβανόμαστε την προσωπική μας διάθεση, τα κί-
νητρα πίσω από τις πράξεις μας, τα συναισθήματά μας και τις πιο κρυφές 
μας επιθυμίες και οράματα. Με αυτήν ξέρουμε το τι πιστεύουμε για τον 
εαυτό μας, τις προσωπικές μας αξίες, τις πεποιθήσεις μας, τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία μας, το τι θέλουμε, καθώς και τους στόχους που βάζουμε 
για τη ζωή μας. Με αυτήν αντιλαμβανόμαστε τον «προσωπικό μας χάρτη» 
μέσα από τον οποίο - σαν γυαλιά - βλέπουμε και ερμηνεύουμε τα πάντα. 

Τα άτομα με υψηλή αυτεπίγνωση έχουν υψηλή και υγιή αυτοπεποίθηση 
και σιγουριά για την αξία και τις ικανότητές τους. Ξέρουν τι συμβαίνει 
μέσα τους σε κρίσιμες καταστάσεις, καθώς και τις επιπτώσεις των συναι-
σθημάτων τους στην εργασία και την προσωπική τους ζωή. Γνωρίζουν 
ότι τα συναισθήματα δεν προκύπτουν από μόνα τους απ’ έξω, αλλά είναι 
προσωπικές αντιδράσεις που διαλέγουμε να δείξουμε προς τα έξω. Έτσι, 
αναγνωρίζοντας ότι τα συναισθήματα ελέγχονται μέσω των σκέψεων, θε-
ωρούν ότι η ουσία της προσωπικής τους ελευθερίας είναι να αναλάβουν 
την ευθύνη των συναισθημάτων τους. 

Για το σύγχρονο εργαζόμενο που αντιμετωπίζει τόσες και ιδιαίτερες 
προκλήσεις καθημερινά, η έννοια της αυτό-επίγνωσης αποκτά πολυσήμαντη 
χροιά, καθώς γνωρίζοντας τον εαυτό του είναι σε θέση να καταλάβει ότι 
έχει τον έλεγχο των σκέψεων και των συναισθημάτων του, ότι δεν είναι 
έρμαιο των καταστάσεων και ότι μπορεί να εφαρμόσει τις αλλαγές που 
επιθυμεί στην εργασιακή του ζωή. Παράλληλα, ένα από τα πλεονεκτήματα 
του να γνωρίζει ο εργαζόμενος ποιες είναι οι ανάγκες που ασκούν την 
ισχυρότερη επίδραση στη συμπεριφορά του, είναι η ικανότητα να αντι-
λαμβάνεται το πώς αυτές επηρεάζουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις 
εντός του οργανισμού. Οι ανάγκες είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία 
παρακίνησης στα άτομα και όταν αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται 
μπορεί να προκαλέσουν εσωτερικές αναταραχές, ενόχληση και στρες. 
Επίσης, αν ο εργαζόμενος γνωρίζει ποια είναι τα «τρωτά» του σημεία, 
είναι περισσότερο δεκτικός στην εποικοδομητική ανατροφοδότηση και 
κριτική, την οποία χρησιμοποιεί ως εργαλείο ανάπτυξης και σχεδιασμού 
μελλοντικών δράσεων. 

Συνεπώς, ένας εργαζόμενος που χαρακτηρίζεται από αυτοεπίγνωση 
και είναι σε θέση να διαθέτει μια σταθερή αντίληψη για τον εαυτό του, 
έχει πάντα λιγότερες πιθανότητες, είτε να επιτρέψει στον εαυτό του την 
αποτυχία, είτε να διατηρήσει μια επιτυχημένη και σταθερά ανοδική καριέ-
ρα. Όσο περισσότερο, λοιπόν, ερχόμαστε σε επαφή με τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του εαυτού μας τόσο λιγότερο τον προδίδουμε στον εργασιακό 
μας περιβάλλον και του επιτρέπουμε την επιτυχία που του αξίζει, όποια 
χαρακτηριστικά και αν αυτή έχει. 

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

(www.careerinprogress.gr)

Δεδομένου του σκληρού ανταγωνισμού που υπάρχει στην 
αγορά εργασίας, κυρίως για άτομα νεαρής ηλικίας, ένα σωστά 
δομημένο βιογραφικό μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για 
τη «Γη της Επαγγελίας», για τον στόχο που έχουν όλοι οι νέοι 
και μη - Μια πετυχημένη επαγγελματική καριέρα!

Σύντομο και περιεκτικό: Συνήθως ένα βιογραφικό δε θα 
πρέπει να είναι πάνω από δύο σελίδες Α4 (κατά προτίμηση 
1 σελίδα). Οι εργοδότες,κατά μέσο όρο, ξοδεύουν οχτώ δευ-
τερόλεπτα σε κάθε βιογραφικό και ένας σίγουρος τρόπος να 
πάτε στην «Όχι» στοίβα, είναι να τους στείλετε όλη την ιστορία 
της ζωής σας. Φτιάξτε το σύντομο, περιεκτικό και κρατήστε 
τις μικρές λεπτομέρειες για τη συνέντευξη.

Χρονολογική ασάφεια: Υπάρχει κυνικότητα και το να αφή-
σετε προφανή χρονολογικά κενά στην εργασιακή σας πορεία, 
υποψιάζει τους εργοδότες αρνητικά και δε δίνουν ελαφρυντικά. 
Αν μείνατε χωρίς δουλειά για κάποιο καιρό, θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά, αλλά βάλτε ένα θετικό στοιχείο μέσα του. 
Κάνατε κάποια μαθήματα, εθελοντική εργασία ή αναπτύξατε 
κάποια διαπροσωπική ικανότητα, όπως την επικοινωνία, τη 
συνεργασία ή κάποιο project management; Αν ναι, πείτε το

Συντακτικό και ορθογραφία: Είναι ίσως το πιο «χτυπητό» 
σημείο αναφοράς ενός βιογραφικό σημειώματος. Η σωστή 
ορθογραφία στην σύνταξή του, θα σας μετατρέψει σε «persona 
non grata» για μια επιχείρηση, καθώς ουδείς θέλει να προ-
σλάβει κάποιον που δεν έχει σωστό λεκτικό υπόβαθρο. Αν δεν 
γνωρίζετε κάποια λέξη, ανατρέξτε στο λεξικό, προκειμένου 
να διορθώσετε κάποια λάθη. 

Ειλικρίνεια: Άπαντες έχουν την πεποίθηση πως όσο πιο 
εντυπωσιακό είναι το βιογραφικό, αυτομάτως αυξάνονται 
οι πιθανότητες πρόσληψης του. Λάθος! Η ειλικρίνεια σώζει 
ζωές στην προκειμένη περίπτωση, καθώς ενδεχόμενος 
σκεπτικισμός από την πλευρά του υποψήφιου εργοδότη, θα 
λειτουργήσει αρνητικά προς την πλευρά του συνεντευξια-
ζόμενου. Τα ψέματα στο βιογραφικό σας μπορούν να σας 
μπλέξουν άσχημα, ειδικά όταν οι εργοδότες διασταυρώσουν 
το ιστορικό και τις συστατικές σας. Το τελευταίο πράγμα 
που θέλετε, είναι να αρχίσετε να δουλεύετε και μετά να 
χάσετε τη νέα σας δουλειά, επειδή είχατε πει ψέματα. 
Επίσης, μπορεί να σας καταλάβουν στη συνέντευξη, καθώς 
δε θα μπορείτε να απαντήσετε ερωτήσεις πάνω σε αυτά 
που ισχυρίζεστε ότι ξέρετε. Τέτοιες στιγμές μπορούν να 
γίνουν πολύ αμήχανες.

Εμφάνιση: Η σωστή και προσεγμένη εμφάνιση του βιο-
γραφικού, ίσως διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο κάλεσμα 
για συνέντευξη. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία μέχρι το 
τελευταίο της... μεδούλι, καθώς bullet points, όσο και αρκετό 
κενό γύρω από το κείμενο, θα προσδώσουν μια πιο ελκυ-
στική υφή στο μάτι του αναγνώστη, όπου στην προκειμένη 
περίπτωση είναι μια επιχείρηση ή ένας ιδιωτικός οργανισμός 

Στοχευμένες λέξεις κλειδιά: Αν έχετε υποβάλλει το βιο-
γραφικό σας σε κάποια ιστοσελίδα ευρέσεως εργασίας, οι 
λέξεις κλειδιά ίσως αποβούν καθοριστικές για το αποτέλε-
σμα αυτής. Μην γενικολογείτε, συγκεκριμενοποιήστε τους 
τίτλους σπουδών σας, όσο και αυτών που αναζητάτε, ώστε 
το χρονικό διάστημα αναζήτησης εργασίας να συρρυκνωθεί 
στο ελάχιστο.

Εν κατακλείδι, Το βιογραφικό πρέπει να είναι απλό, πλήρες, 
σαφές και προσεγμένο καθώς ο υπεύθυνος για την επιλογή 
σε μια θέση εργασίας αφιερώνει το ανώτερο 1-2 λεπτά για 
την ανάγνωση ενός βιογραφικού σημειώματος, ένα πετυ-
χημένο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να παρουσιάζει 
με σύντομο, λιτό αλλά περιεκτικό τρόπο όλες τις εμπειρίες 
και τα προσόντα σας.

Νίκος Γεωργόπουλος
Πηγή: http://jobnews.gr/news_details.php?id=469&type=or

Πόσο επηρεάζει η αυτoεπίγνωση 
την καριέρα μας; 

Βιογραφικό σημείωμα -  
Back to basics!



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος Γραφείου

Έως 30 ετών από βιομηχανία στην περιοχή της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης.

Απαιτούνται: 
•Πτυχίο πληροφορικής (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Μεταφορικό μέσο 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)  
Παρακαλώ τα βιογραφικά να προωθούνται στο e-mail: 
aksa_cv@yahoo.gr

Υπεύθυνη Διαγωνισμών Νοσοκομείων 
Αθήνα, Κωδικός Θέσης: YΔΝ

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

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

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

Υπάλληλοι Γραφείου 

Για την περιοχή των Αμπελοκήπων Αθηνών, στο τμήμα 
συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της εται-
ρίας CYTA.  
•Προσφέρουμε βασικό μισθό και ασφάλεια ΙΚΑ 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Εύκολη πρόσβαση  
(50 μέτρα από σταθμό μετρό Πανόρμου).

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7716706. Fax αποστολής 
βιογραφικών 210 7716708. E-mail: whiteup@whiteup.gr

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

Γραμματειακής Υποστήριξης

Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα  
προσόντα/ ικανότητες: 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γραπτά και προφορικά.  
Κάτοχος Proficiency. 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητή. 
•Άριστη γνώση Ms Office. 
•Ικανότητα αντίληψης και οργάνωσης των καθημερινών 
αναγκών της εταιρείας. 
•Υπευθυνότητα και επαγγελματικό προφίλ. 
•Ηλικία έως 40 ετών. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή 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:  
miralis@cimifar-miralis.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
210 7252222. Υπεύθυνος: Μυράλης Χρήστος.

Από εμπορική εταιρία Α.Ε. στον Πειραιά με έντονη εισα-
γωγική δραστηριότητα στο χώρο της ναυτιλίας, βιομηχανίας, 
δημοσίων έργων ζητείται:

Γραμματεύς  
Εμπορικής & Τεχνικής Διεύθυνσης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής 
•Άριστη γνώση της ελληνικής & αγγλικής  
(προφορικά-γραπτά) 
•Άριστη γνώση χειρισμού MS Office, internet 
•Οργάνωση γραμματείας, διαχείρισης εμπορικής  
αλληλογραφίας και τηλεφωνικών κλήσεων 
•Εκπόνηση προσφορών ιδιωτικών & δημοσίων  
οργανισμών 
•Επικοινωνιακή με πρωτοβουλία & υπευθυνότητα 
•Προϋπηρεσία 3 - 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ηλικία κάτω των 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενες να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα 
στα κάτωθι στοιχεία: Ιωάννης Γιόξας & συνεργάτες Α.Ε. 
Αιτωλικού 23Α - 18545 Πειραιάς, τηλ: 210- 4610442 
- fax: 210- 4610446. Email: account@johngioxas.com.gr

PA to Business Unit Director

A large importation-commerce company is seeking for a Personal 
Assistant to the Business Unit Director.

The ideal candidate should possess: 
•BA or BSc holder 
•Prior experience in sales support would be considered 
an asset 
•Experience in Microsoft Office especially Excel, Word, 
PowerPoint 
•English verbal and writing fluency 
•French verbal and writing fluency  
The company offers a competitive remuneration 
package and a competent environment that promotes 
development.  
Send your CVs to the following e-mail:  
s.a.groupforpa@gmail.com

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

Γραμματεία Διοίκησης 
(Κωδικός Θέσης: 04/14)

•Απαραίτητη προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση σε ανάλογη 
θέση 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ) 
•Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα 
•Άριστη γνώση αγγλικών - (προφορικά και γραπτά) -  
δυνατότητα εργασίας στα Αγγλικά.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

A company providing scientific consultancy services to 
pharmaceutical industries is looking to recruit an:

 Officer / Assistant 

For the department of regulatory affairs consultancy.  
Τhe ideal candidates for the position should: 
•hold a life science Bachelor’s degree (biology, chemistry 
or similar) 
•be fluent in English 
•have excellent research and communication skills 
•have excellent computer skills  
Send your CVs to the following e-mail: hr@inscisol.com

Η Ν. Σταφυλοπάτης Α.Ε. ζητά να προσλάβει για το τμήμα 
μίσθωσης μηχανημάτων Υπάλληλο Γραφείου, με έδρα τα 
κεντρικά γραφεία της Αθήνας. Η θέση αφορά εργασία από 
Δευτέρα έως & Παρασκευή 08.00 π.μ.-16.00μ.μ.

Καθήκοντα θέσης: 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Τηλεφωνικό κέντρο  
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Τιμολόγηση

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηλικία 28-40 ετών και 
να διαθέτει πτυχίο σχολής τεχνικής κατεύθυνσης. Απαραίτητη 
είναι η πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.

•Επιπλέον, απαραίτητη είναι η γνώση χειρισμού  
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης με καθήκοντα που αφορούσαν 
την εξυπηρέτηση πελατών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

•Τέλος, θα εκτιμηθεί η γνώση και η προϋπηρεσία  
στη χρήση του λογισμικού SEN της Singular Logic.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO9001 
και προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας ενώ αποτελεί 
έναν από τους πλέον αξιόπιστους εργοδότες στο χώρο.

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

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

Γραμματέως Διοικήσεως

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

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

•Ικανοποιητικές αποδοχές. Εύκολη πρόσβαση από Αττική 
Οδό.

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Από βιομηχανία τροφίμων με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων 
σε όλη την Ελλάδα και με έδρα την Αττική, ζητείται:

Marketing Assistant

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

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

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

Στέλεχος για Ανάπτυξη 
 και Εξέλιξη Αγορών Εξωτερικού

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

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

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

Office Operations Manager

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

Main activities: 
•Managing day-to-day activities 
•Organize office operations and procedures 
•Control correspondences 
•Assign and monitor clerical functions 
•Supervise staff and evaluate staff performance 
•Coaching and disciplining staff  
Qualifications: 
•5+ years of experience working in operations, 
administration in a managerial position 
•Excellent verbal and written communication skills  
in English 
•Able to work in a highly complex, cross-functional 
environment. 
•Able to work with minimal supervision 
•Bachelor’s degree in business preferred, MBA/ MSc  
will be considered an asset 
•Must be positive, open-minded and ready  
for new challenges 
•Willing to relocate in South East Asia 

We are offering: 
•Excellent remuneration package 
•3 months living accommodation paid by the company  
in a very pleasant apartment in the city center 
•One return air ticket paid by the company 
•Working schedule: Monday to Friday

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

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, αναζητά 
για τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας:

«E-Commerce»  
κωδικος θεσης «ECE»

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στο E-commerce ή Ε-marketing 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών,  
σε αντίστοιχη ή σχετική με το αντικείμενο θέση 
•Καλές γνώσεις στο αντικείμενο του e-marketing 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση δεύτερης γλώσσας  
θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν. 
•Άριστες γνώσεις αντικειμένων SEO (search engine 
optimization) και SMO (social media optimization) 
•Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ 
•Να διαθέτει εμπορική λογική και να την ενσωματώνει 
στο τουριστικό παγκόσμιο ιστοχώρο 
•Ηλικία από 25 έως 30 ετών  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα  με πρόσφατη φωτογραφία δηλώνοντας τον 
κωδικό μέσω του link: http://aldemarformen.aplymycv.
gr/mainsite/careers.html. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα 
παραμείνουν εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο 
με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο 
και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να απασχολήσει στο τμήμα μάρκετινγκ:

Σπουδαστή ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης 
για Eξάμηνη Πρακτική Άσκηση

Κύρια προσόντα:  
•Τελειόφοιτος σπουδαστής ΤΕΙ εμπορίας και διαφήμισης 
με δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. 
•Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα μάρκετινγκ  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
•Άριστη γνώση αγγλικών. 
•Άριστη γνώση Η/Υ. Επιθυμητή η γνώση Photoshop. 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία τους υπ’ όψη τμήματος προσω-
πικού με e-mail στο: hr@techol.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
διαχειριστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία Chrispa LTD εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευ-
τικής και τεχνικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και διαθέτει 
σημαντική τεχνογνωσία σε πρακτικά επιχειρησιακά θέματα.

Για λογαριασμό της συνεργαζόμενης εταιρίας BIOFRESH 
S.A. ζητάει nα προσλάβει για μόνιμη συνεργασία στο ερ-
γοστάσιό της στη Σπάρτη:

Quality Control  
& Assurance Manager

Σκοπός της θέσης είναι η παρακολούθηση των διαδικασιών 
ελέγχου ποιότητας και των αναλύσεων σε όλες τις φάσεις 
της παραγωγικής διαδικασίας, και αναφέρεται στο γενικό 
διευθυντή και τον διευθυντή εργοστασίου.

Στα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων: 
•Η τήρηση ποιοτικών συστημάτων ISO 22000, HACCP  
και BRC 
•Παρακολούθηση και διασφάλιση των διαδικασιών  
παραγωγής 
•Τήρηση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας 
των παραγομένων προϊόντων 
•Η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του τμήματος 
•Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο  
ΑΕΙ με ειδίκευση στην τεχνολογία τροφίμων ή τη χημεία 
και εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην διαχείριση  
ποιότητας - ιδανικά στην βιομηχανία τροφίμων, ποτών  
ή γαλακτοκομικών.

Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα 
χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet, ERP’s) είναι σημαντική 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του ρόλου.

Σημαντικά είναι επίσης η ικανότητα διαχείρισης ομάδας, 
η ευελιξία, η σωστή οργάνωση και κατανομή εργασιών και 
χρόνου, η υπευθυνότητα και η αποτελεσματική επικοινωνία 
σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού.

Προσφέρουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και δυνα-
τότητες εξέλιξης.

Η BIOFRESH S.A. σαν εταιρεία είναι αφοσιωμένη στην παραγωγή 
φρεσκοστυμμένων χυμών NFC (not from concentrate) και 
είναι μία από της κύριες εταιρείες επεξεργασίας και εξαγωγής 
προϊόντων εσπεριδοειδών στην Ελλάδα. Η BIOFRESH S.A. 
είναι επίσης ο κύριος εξαγωγέας συμπυκνωμάτων εσπερι-
δοειδών στην Ελλάδα.
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Επενδύοντας σε νέες εγκαταστάσεις σε εταιρική έκταση 
50,000 τετραγωνικών μέτρων η BIOFRESH S.A. απέκτησε 
ένα νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Η επένδυση του νέου 
εργοστασίου ήταν στο ύψος των 11,5 εκατομμυρίων ευρώ 
και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2008.

Το όραμα της εταιρείας είναι να γίνει ο μεγαλύτερος πα-
ραγωγός φρεσκοστυμμένων χυμών στην Ελλάδα και στην 
Νότια Ανατολική Ευρώπη. Η μονάδα παραγωγής βρίσκετε στη 
Σπάρτη. Η Λακωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός περιοχή 
πορτοκαλιών Βαλένσια στην Ελλάδα.

Η BIOFRESH S.A. εξάγει σε περισσότερες από 38 χώρες σε 
όλο τον κόσμο με κύριες εξαγωγές σε Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ρωσική Ομοσπονδία, 
Βόρεια Αφρική και Άπω Ανατολή.

Η BIOFRESH S.A. παράγει κάτω από αυστηρό ποιοτικό έλεγχο 
και διαδικασίες. Η παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη 
με HACCP και ISO διαδικασίες και διαπίστευση.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν το βιογραφικό 
τους μέσω του link: http://www.chrispa.gr/component/rsform/
form/42-quality-control-assurance-manager-9-2014.html

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ Α.Ε.- Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο 
των Συμβούλων Ανάπτυξης, αναζητεί Σ.Δ.Ε. για την κάλυψη 
θέσεως εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος Διαχείρισης Έργων  
(κωδ. Σ.Δ.Ε.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού–αρχιτέκτονα ή μηχανικού 
δομικών έργων 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διαχείριση -  
παρακολούθηση υλοποίησης έργων 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτίμηση - αξιολόγηση - 
κατασκευή επαγγελματικών ακινήτων - ξενοδοχείων 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office & Autocad 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων υπαγωγής 
στον επενδυτικό νόμο και σε προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. διοίκηση 
& διαχείριση ενταγμένων επενδυτικών έργων σε επιδοτού-
μενα προγράμματα, συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς 
ελέγχους, αξιολόγηση–εκτίμηση επαγγελματικών ακινήτων.

Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή βιογραφικών: 
kaplanis@noisisdev.gr. Υπόψη κ. Αντώνη Καπλάνη

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

Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Έργων 
(Κωδικός Θέσης: 07/14)

•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε συναφή ειδίκευση 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία ή/και εξειδίκευση σε ανάλογη  
θέση 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κλπ) - επιθυμητή πιστοποίηση 
•Άριστη γνώση αγγλικών ( προφορικά και γραπτά) -  
δυνατότητα εργασίας στα αγγλικά. 
•Επιθυμητή η εμπειρία και γνώση σε θέματα επικοινωνίας 
και δημοσίων σχέσεων 
•Επιθυμητή γνώση διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων 
συμβάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
•Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση της τουρκικής ή σερβικής  
ή κροατικής γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης  
 (Κωδ. Θέσης ΤD 10/14)

Προφίλ υποψηφίου 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος μηχανολόγου  
ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις (καταστήματα) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία τροφίμων 
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές, τεχνικές ικανότητες και προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων τηρώντας χρονοδιαγράμματα 
•Υπευθυνότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα  
Καθήκοντα 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης ανακαινίσεων 
καταστημάτων 
•Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων & συντηρήσεων 
καταστημάτων 
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων συντήρησης  
διαφόρων ειδικοτήτων 
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου  
και διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος  
Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της εταιρείας, 
ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

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

Product Development Executive
City: Limassol  
Job description: 
•Manage all aspects of mobile and fixed (residential) 
product development and strategy including market  
and competitor analysis, product planning roadmap, 
product positioning and differentiation, pricing  
and profitability analysis 
•Develop the product pricing strategy for all new  
and existing mobile and fixed products and services 
•Work with cross-functional teams to define the product 
requirements and assess the product and service 
feasibility for their successful implementation 
•Help with product and service marketing efforts, before, 
during and after launches 
•Analyze the trends of new and existing products  
in the market  
Person specification: 
•Degree in marketing management, telecommunications 
or any other related field 
•3-4 years of relevant experience within  
an ICT/Telecom/media company, specifically  
in product development 
•Must have a proven track record of creating  
customer-focused products 
•Ability to conceptualize, define and translate a strategic 
vision to guide product development 
•Possess a good understanding of mobile services 
•Experience in customer-centric product development, 
design and project management 
•Ability to work under pressure and meet deadlines 
•Excellent command of the spoken/written English 
language 
•Computer literate (MS Office)  
Remuneration: 
•Salary and other benefits are commensurate  
with qualifications and experience.

Please note that only short listed candidates will be 
contacted. Applications close on October 22, 2014. Send 
your CVs to the following e-mail: jobs@prime-tel.com

Expediting Manager 
(EM 09/14)

Archirodon Construction Overseas is looking for a suitable 
candidate to be based in regional office who will be reporting 
directly to the regional procurement manager.

Roles and responsibilities: 
•Organize and oversee the work of field and desk 
expeditors based in the company’s operating sites and 
RO (instruct, coach, provide feedback, plan embedment  
of field expeditors within suppliers’ premises, ensure  
that work is performed according to the company’s 
related procedures, develop expediting plans). 
•Receive and resolve expediting issues as appropriate 
(receive and evaluate issues escalated by the desk and 
field expeditors, collect input to facilitate final decision, 
escalate issues according to the company’s procedures, 
follow up until closure). 
•Become involved in the procurement cycle as dictated  
in the company’s procedures (provide feedback at PO 
level for materials/services of high criticality) and liaise 
with other Departments by providing his/her expertise  
in expediting issues.  
Key requirements: 
•Bachelor’s degree (technical or business) or equivalent 
combination of education and related engineering  
and procurement experience. 
•Ten (10) years’ experience in one or more of the 
following areas: expediting, field service, manufacturing, 
construction or scheduling. 
•Working knowledge of procurement techniques, 
procedures and policies. 
•Sound understanding of accounting and business 
contract law. 
•Negotiation skills - able to negotiate effectively  
with suppliers in a manner that benefits the company  
and preserves the vendor relationship. 
•Communications skills - sound communication and 
interpersonal skills with internal and external clients. 
•Decision making/trouble shooting skills - make 
decisions that benefit the company. Able to resolve 
issues with suppliers by maintaining at the same time  
a good level of communication and cooperation. 
•Strong oral and written communication in English,  
and PC skills.

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

Vamvax S.A. is the exclusive distributor of home linen products 
representing the brand names Guy Laroche, Pierre Cardin and 
Blumarine. The company is looking to employ an E-Commerce 
Operation & Marketing Expert-Manager.

E-Commerce Operation &  
Marketing Expert-Manager

•On line media planning & buying 
•SEO (overview) 
•E mail marketing strategies & campaigns 
•Social networking strategies 

•Social media and affiliation management 
•Web site traffic growth and e. commerce growth 
•Ensure quality and accuracy of existing site content 
•Review products for each category within specific 
product channels to ensure proper content, including 
brand names, pictures, video, product titles marketing 
text, tech specs, and categorization 
•Organizing customer database 
•Service evaluation (through questionnaires and reports) 
by month 
•Statistical research using CRM 
•News letter management 
•Management of statistic tool with sales diagrams  
and trends in real time 
•Fluent in Greek  
CVs to be sent to the following e-mail:  
a.kouvarakou@vamvax.gr

Bilingual Sales and Marketing Expert 
CSE (Center for Sustainability and Excellence) - 

Athens

The Centre for Sustainability & Excellence (CSE) is a strategic 
consulting and training organization, specialized in CSR and 
Sustainability. CSE is looking for an individual who will support 
the organization’s operations to further expand the company’s 
consulting and training services. The candidate will assist in 
applying CSE’s business development strategy. Furthermore, 
via emphasis on sales (telephone/physical meetings), the 
candidate is expected to support the development of new 
market opportunities.

The candidate will be based in CSE office in Athens and 
work full time. Salary will be based on a monthly fee and 
commission upon successful completion of goals.

Candidate profile: 
•The candidate is expected to have minimum 4- 5 years 
of working experience in business development and 
Marketing in one of the following sectors 
•Business management consulting or training in Greece 
and abroad 
•Sustainability or PR in the field of new accounts 
development and marketing 
•Excellent use of the English language (written and oral) 
is a requirement (bilingual speakers, American-English 
will be preferred) 
•Excellent communication skills (in physical meetings 
and phone calls ) 
•Working experience of corporate social responsibility 
standards and guidelines would be a plus. 
•Professional social media and marketing experience

Only CVs meeting minimum requirements will be assessed. 
Please include your CV, cover letter and a recommendation 
letter from the latest employer. Send your CVs to the following 
e-mail: avlonas@cse-net.org

Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία μό-
δας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, η φα-
ντασία, 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 αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα κεντρικά της γραφεία 
στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Franchise  
Στο Εξωτερικό, Κωδικός Θέσης: (YF01)

Περιγραφή θέσης: 
•Πραγματοποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης 
•Αξιολόγηση επενδύσεων - χρηματοοικονομικός  
σχεδιασμός 
•Διαχείριση και το ποιοτικό φιλτράρισμα υποψήφιων 
franchisees 
•Κλείσιμο συμβολαίων με υποψήφιους  
franchisees 
•Λειτουργία & υποστήριξη δικτύου franchisee 
•Συνεργασία με τις κατασκευαστικές εταιρίες 
•Συμμετοχή στην κατάρτιση business plans & marketing 
plans 
•Κατάρτιση διαγνωστικών μελετών 
•Διάγνωση αναγκών και σύνταξη εξειδικευμένων  
προτάσεων σε πελάτες.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ανώτατης οικονομικής σχολής 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία 5-7 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση 
•Υποχρεωτική προϋπηρεσία σε δίκτυο λιανικής  
σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
(γνώση δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί) 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Δεξιότητες δημιουργικότητας και επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ικανότητα στην έρευνα, επεξεργασία, ανάλυση  
και σύνθεση δεδομένων.  
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο 
περιβάλλον.

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

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

Βοηθός Λογιστή 
 Για τη Στελέχωση του Λογιστηρίου της

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης 
•Γνώση λογιστικών προγραμμάτων ERP, προγραμμάτων 
μισθοδοσίας 
•Οργανωτικός και δυναμικός χαρακτήρας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Μεθοδικότητα και συνέπεια με έμφαση στην λεπτομέρεια 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας, σε ένα φιλικό περιβάλλον 
•Πλήρης απασχόληση, ασφάλιση ΙΚΑ 
•Δυνατότητα ανάπτυξης & εξέλιξης σε οργανωμένο  
λογιστήριο  
Στείλτε το βιογραφικό σας, στο e-mail:  
humanres50@gmail.com

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

Βοηθού Λογιστή 

Έως 30 ετών, με διάθεση για σταδιοδρομία και εξέλιξη στο 
λογιστήριο, μισθός βασικός σύμφωνα με την ισχύουσα γενική 
συλλογική σύμβαση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε βιβλία  
Γ’ κατηγορίας 
•Πολύ καλή γνώση windows - MS office 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Στείλτε το βιογραφικό σας μέσω e-mail στο: 
b.tsouvelekakis@gmail.com

Βοηθός Λογιστή

Με τα κάτωθι προσόντα: 
•Πτυχιούχος ανώτατης οικονομικής σχολής 
•Μέχρι 35 ετών 
•Με τριετή τουλάχιστον 
•Προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας 
•Άριστη γνώση Η/Υ  
Εμπειρία σε μηνιαία reports θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.  
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:  
info@ktirioae.gr

Στέλεχος Λογιστηρίου

Στέλεχος με εμπειρία στη λειτουργία λογιστηρίου και σημαντική 
εξοικείωση με το SAP, ζητείται από βιομηχανική αναπτυσσό-
μενη Α.Ε. παραγωγής υλικών συσκευασίας στο Σχηματάρι.

•Επιθυμητή η εμπειρία σε τήρηση βιβλίου αποθήκης.

Αποστολή βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
kotsivirosd@gmail.com με την ένδειξη: ACC

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

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

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who is leading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in 
solar modules, offers incredible opportunity to ambitious, 
motivated individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised of highly 
skilled professionals who possess expert knowledge and 
extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy industry 
and has established corporate branches in 8 countries. In all 
of its operations, the company maintains ‘best workplace 
practices’ and upholds the highest ethical standards. RECOM 
is an equal opportunity employer who prides itself for its 
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diverse background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.

Description of role: RECOM Corporation is currently seeking 
a junior level accounting professional to provide assistance 
to the accounting department of the Athens branch office. The 
selected candidate will possess knowledge of bookkeeping 
practices & regulations, and will be able to manage day to 
day finance activities. He/she must be extremely organized 
and detail oriented, so as to effectively complete deadlines 
in a fast paced environment.

Key responsibilities: 
•Prepare commercial invoices, billing, delivery notes, 
packing lists, credit notes, and other accounting 
documentation 
•Manage daily bookkeeping, credit/debit card transactions, 
and managing petty cash of office 
•Manage various company bank accounts with various 
currency requirements 
•Reconcile bank statements & finance accounts, and assist 
in preparing the weekly/monthly reporting for executive 
management 
•Perform credit control, including accounts payable/
receivable follow-up 
•Confirm accuracy and process vendor & supplier invoicing, 
expense forms, and payment requests in a timely manner 
•Assist department regarding declaration of tax & VAT 
duties 
•Monitor all expenses concerning the customs clearance 
of goods 
•Management of new customer contracts, files, data entry, 
and routing of new customer documents to appropriate 
company personnel  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in accounting or finance; master’s 
degree is considered an asset 
•Minimum 5 year related work experience, preferably  
in a fast paced international entrepreneurial environment 
•Maximum organizational skills and the ability  
to prioritize multiple competing tasks seamlessly  
and with excellent attention to detail 
•Excellent command of invoicing billing procedures 
•In depth knowledge of WHB (warehouse Book), Entersoft, 
and Kefalaio 
•Must be extremely proficient in Microsoft Outlook, Word, 
Excel and PowerPoint 
•High level of ethics, integrity and reliability,  
so as to handle matters confidentiality and manage 
sensitive data and information 
•Maximum organizational skills, attention to detail, and the 
ability to multi task in order to meet simultaneous deadlines 
•Outstanding verbal and written communication skills  
in the English language; additional languages  
are considered assets

Our expectations for selected candidates are high because 
we only deliver the best to our clients. Professionals fitting 
the abovementioned description, may forward their CVs to 
the following e-mail: cv@recom.gr For more information visit: 
www.recom-solar.com

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, αναζητά 
για τα κεντρικά γραφεία Αθηνών:

Βοηθό Οικονομικής Ανάλυσης  
(ΟΙΚ_Α)

Η θέση αναφέρεται στον οικονομικό διευθυντή ομίλου με 
έδρα την Αθήνα.

Κυριότερα καθήκοντα: 
•Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 
•Οικονομικός προγραμματισμός 
•Έλεγχος λογιστηρίων 
•Ισολογισμοί  
•Αποτελέσματα  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγουμένη εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ελληνικού οικονομικού πανεπιστημίου 
•Άριστη γνώση λογιστικής 
•Άδεια εξασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος  
Α’ τάξης 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
•Άριστη γνώση Η/Υ και συστημάτων MIS 
•Δυναμική προσωπικότητα και ικανότητα επίτευξης  
στόχων  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή επιμόρφωση - εκπαίδευση 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας ση-
μείωμα με πρόσφατη φωτογραφία δηλώνοντας τον κωδικό 
μέσω του link: http://aldemarformsen.applymycv.gr/mainsite/
careers.html. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν εμπι-
στευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις/τους υποψήφιες/
ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Από την εταιρεία NILO ζητείται:

Οικονομικός Διευθυντής 
Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Υπεύθυνος για τη διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας της 
εταιρείας και την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογι-
κών υποχρεώσεων.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου:  
•7 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πολύ καλή γνώση κοστολόγησης και οικονομικού  
προγραμματισμού 
•Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα των οικονομικών 

•Πολύ καλή γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων 
•Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένων προγραμμάτων 
λογιστικής 
•Άριστη γνώση χειρισμού υπολογιστικών φύλλων εργασίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 45 ετών  
Υπευθυνότητες 
Ο υποψήφιος θα: 
•Είναι υπεύθυνος για τη συνολική λειτουργία του λογιστηρίου 
•Διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και εργασίες 
για την ορθή τήρηση των βιβλίων, γενική λογιστική, ΚΒΣ, 
αναλυτική λογιστική και κοστολόγηση 
•Συμμετέχει στη σύνταξη αναφορών και απεικόνισης  
της πορείας της εταιρείας προς τη διοίκηση 
•Παρακολουθεί την καθημερινή ροή των εργασιών  
και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών  
Αποστολή βιογραφικών στo e-mail: kali@nilo.gr

Senior Auditor

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

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

Η TMS προς το παρόν απαριθμεί 19 συνεργάτες, από τους 
οποίους οι 6 κατέχουν τον βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή (ΟΕΛ), οι 9 είναι υποψήφιοι ΟΕΛ και οι 4 είναι κα-
τάλληλα καταρτισμένα στελέχη με ειδίκευση στην ελεγκτική, 
τη φορολογία και τη συμβουλευτική.

Επί του παρόντος αναζητούμε φιλόδοξα άτομα με πνεύμα 
ομαδικότητας και ισχυρή προσωπικότητα προκειμένου να 
στελεχώσουμε την ελεγκτική μας ομάδα, σε ένα ανταποδοτικό 
με γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, όπου δίδεται η δυνατότητα 
εξέλιξης και καθιέρωσης στον κλάδο μας.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα εργαστεί ως Senior 
Auditor και θα πρέπει να διαθέτει: 
•Απαραίτητη τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία. 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σχετικού αντικειμένου. 
•Κάτοχος (ή σε εξέλιξη) επαγγελματικής πιστοποίησης 
(ACCA, ΙΕΣΟΕΛ) [θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν 
ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων]. 
•Γνώση διεθνών λογιστικών προτύπων (IFRS). 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Proficiency). 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης (λογιστική,  
ελεγκτική, χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων).

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

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

Randstad Hellas, is seeking to employ a:
Credit Controller

On behalf of its client, multinational consumer product company.

Αρμοδιότητες/responsibilities  
Account Receivable (AR) Control: 
•Monitoring AR 
•Cooperation with WNS 
•Weekly reports 
•Calls for payments 
•CollectionSOX control  
Disputes/claim Control: 
•review and monitoring of current claims in existing DM 
system 
•solving and monitoring claims from previous finance years.  
AR insurance monitoring (EH and TC): 
•request for insurance for new customers 
•monitoring and requesting highest insurance for 
existing customers  
Order Authorisation: 
•daily order authorisation due to procedures and ToA 
(table of authorisation) 
•special authorisation and responsibility, when customer 
account is overdue below 10 days 
•daily report showing stopped orders & describing reasons.  
Account Payable (AP) Control: 
•current control of AP to trade customers 
•allocations and compensation/offsetting  
Προσόντα/requirements 
•Risk, credit or receivable control expires on independent 
control/audit position (minimum 3 years). 
•Perfect Excel knowledge. 
•SAP knowledge. 
•Willing to understand the occurrence of risk in 
international organisation. 
•Excellent Greek and English knowledge. 
•Hungarian knowledge will be an asset.

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

Send your CVs to the following link: http://www.randstad.gr/
index.php?pageid=55&pubID=4186. Follow us on: Linkedin, 
Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Aspis Real Estate - Κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας

Περιγραφή θέσης: Η ASPIS Real Estate αποτελεί το με-
γαλύτερο δίκτυο οργανωμένων μεσιτικών γραφείων στην 
Ελλάδα με πάνω από 30 καταστήματα και 200 διακεκριμέ-
νους Συμβούλους ακίνητης περιουσίας οι οποίοι με συνεχή 
εκπαίδευση εξειδικεύονται σε όλες τις υπηρεσίες της κτημα-
ταγοράς. Αναλαμβάνουν την πώληση - ενοικίαση κατοικιών, 
επαγγελματικής στέγης και οικοπέδων. Διαχειρίζονται το 
χαρτοφυλάκιο πελατών της εταιρείας με σκοπό την καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση και την εύρεση της χρυσής τομής. Για το 
κατάστημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει 10 
συνεργάτες, αναζητούνται 2 νέοι συνεργάτες για τις περιοχές 
Τούμπα και Καλαμαριά.

Απαραίτητα προσόντα: Εάν είσαι δραστήριος, δυναμικός, 
κοινωνικός, φιλόδοξος και γεμάτος όρεξη να δραστηριοποι-
ηθείς σε έναν κλάδο που μέσα στην κρίση γεννάει ευκαιρίες 
μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου. Είναι μία θέση 
γεμάτη δυσκολίες αλλά και γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν 
είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία αλλά θα εκτιμηθεί δεόντως.

Στο σημερινό ιδιαίτερα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον, η 
Aspis Real Estate σας παρέχει τη δυνατότητα να ανταμειφθείτε 
αξιοκρατικά, ανάλογα με τις επιδόσεις και τις ικανότητές 
σας.  Το κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης προσφέρει 
στους συνεργάτες κάθε απαραίτητη υποδομή και προβάλει 
το χαρτοφυλάκιο ακινήτων τόσο στα έντυπα αγγελιών όσο 
και στα site αναζήτησης ακινήτων. Επίσης ο συνεργάτης του 
καταστήματος λαμβάνει ανταγωνιστικές προμήθειες και bonus 
καθώς και δωρεάν σεμινάρια εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.  Οι 
περιοχές που καλύπτει κατά αποκλειστικότητα το γραφείο 
μας είναι οι παρακάτω: Τούμπα, Πυλαία - Χαριλάου - Νέα 
ελβετία, Καλαμαριά, Μπότσαρη - Μαρτίου - Βούλγαρη και 
Πανόραμα - Θέρμη.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: thessaloniki-
east@aspis-realestate.gr, fax: 2310 404019.Όλα τα βιο-
γραφικά θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Assistant Claims Technician

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

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

Skills: 
•Excellent Greek & English communication skills 
(written/spoken i.e., at least hold the Proficiency  
in English) 
•Computer literate and experienced in Microsoft office 
applications (MS Office, Internet) 
•Knowledge of clerical and administrative procedures 
and systems such as filing and record keeping  
is preferred. 
•Excellent interpersonal, problem solving, organizational 
and time management skills. 
•Flexible, team player, well presented. 
 
To apply for the position please send us your CV either 
in English or Greek including your photo, to the following 
address: hr@matrix-brokers.com

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά:

Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο 
(Δυνατότητα Μερικής Απασχόλησης)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Άριστη γνώση του χρηματοοικονομικού συστήματος 
•Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον τραπεζικό χώρο 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ηλικία 35 - 45 ετών  
Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων της εται-
ρείας 
•Επίβλεψη λογιστηρίου

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα  
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση 
e-mail: hr@andreadis.com

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
IT Technical Support Officer

A freelance IT technician is needed for a yachting 
company in Athens; responsible for: 
•installing and configuring computer hardware operating 
systems and applications; 
•monitoring and maintaining computer systems  
and networks; 
•talking staff or clients through a series of actions, either 
face to face or over the telephone to help set up systems 
or resolve issues; 
•troubleshooting system and network problems  
and diagnosing and solving hardware or software faults; 
•replacing parts as required; 
•providing support, including procedural documentation 
and relevant reports; 
•following diagrams and written instructions to repair  
a fault or set up a system; 

•supporting the roll-out of new applications; 
•setting up new users’ accounts and profiles and dealing 
with password issues; 
•testing and evaluating new technology; 
•conducting electrical safety checks on computer equipment.  
Please send your CV to: ekoudigeli@gmail.com.  
CVs in English only.

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

Ο μηχανικός θα πρέπει να έχει λεπτομερή κατανόηση και 
εμπειρία στο πλήθος των τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλ-
λων αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης 
και ασφάλειας που απαντώνται σε δίκτυα παρόχων τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών.

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

Μηχανικός Ασφάλειας - IT - Security Engineer - IT

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

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

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

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

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

Siebel Functional Analyst  
Having At Least 4 Years of Working Experience

Requirements: 
•University degree 
•Knowledge and experience in Siebel 
•Excellent communication skills 
•You must be a team player, able to work under pressure 
•We expect you to be fluent in both verbal and written 
English communication 
•Italian language will be a strong asset.

Interested candidates, who meet all the above requirements, 
may send a CV to the following e-mail: evolutiontech@evtch.com

Η SONAK Α.Ε.Β.Ε, πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία σε S/W 
αμυντικών συστημάτων, επιθυμεί να προσλάβει:

Software Engineers  
(Kωδ. Θέσης SWEA 1402)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών  
σε C# και winforms (.NET 4.0) 

www.voluntaryaction.gr
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•Εμπειρία σε XML, DCVS ή SVN, Continuous integration 
•Γνώσεις αρχιτεκτονικής λογισμικού (UML, OOP Design 
Patterns, SOLID) 
•Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (εμπειρία στην 
ORACLE θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

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

Key responsibilities: 
•Analyzing, designing, developing & supporting 
innovative solutions (backend engines /frontend user 
interfaces/ web services) 
•Maintaining existing technology solutions 
•Working on pioneering projects from initial design 
through to production 
•Keeping apprised of technology changes, advancements, 
trends and enhancements 
•Suggesting & executing technical or procedural 
improvements & introducing new concepts & ideas.  
Qualifications required: 
•Extensive experience in .NET 
•Fluency in C# & Javascript 
•Experience with WPF applications 
•Experience with ASP.NET MVC application 
•Strong experience with relational database systems 
such as MySQL & MSSQL 
•Strong problem-solving skills 
•Fluency in verbal and written English  
Other desirable skills: 
•Knowledge and experience in Ms Windows server  
and Linux server administration (LAMP) 
•Hands on experience in HTML5, CSS 
•Experience with PHP 
•Experience with server side Javascript (Node.JS) 
•Experience with Python 
•Superb communication and organizational skills,  
with the ability to work independently as well as part  
of a team. 
•Attention to detail and proven ability to identify process 
improvement opportunities. 
•Ability to effectively prioritize workload to meet 
deadlines and work objectives. 
•Ability to work independently on strategic issues  
with client, capable of managing fairly complex projects  
•Understanding of multiple MVC frameworks 
•Understanding ORMs 
•Familiarity with DevExpress tools 
•Will for long term team building and knowledge sharing 
•Producing documentation & and testing frameworks  
Please send your CV’s at the following e-mail:  
info@dotbydot.gr

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

Junior VB.NET  
Programmer/ Web Developer

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

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

Senior VB.NET Programmer

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

Αναλυτής Προγραμματιστής/τρια  
σε PowerBuilder

Η SYSCO Α.Ε. εταιρία πληροφορικής, από τους μεγαλύτερους 
Integrators στο χώρο μηχανοργάνωσης ξενοδοχειακών επιχει-
ρήσεων, ζητάει αναλυτή - προγραμματιστή για τις δραστηριότητες 
της στον ξενοδοχειακό / επισιτιστικό τομέα με το λογισμικό 
EPITOME PMS & EPITOME.Net PMS & EPIKOUROS P.O.S.

Προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής για ανάλυση/ 
προγραμματισμό σε PowerBuilder 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων  
(SQL, PL/SQL) 
•Τουλάχιστον 3ετή γνώση και εμπειρία σε Powerbuilder 
•Γνώση και εμπειρία σε τεχνολογίες Microsoft .Net & 

Microsoft Visual Studio, Visual Basic, Web, Java, Crystal 
Reports, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσει

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον, 
μεγάλους ορίζοντες εξέλιξης σε συνδυασμό με ελκυστικό 
πακέτο αποδοχών & bonus, ανάλογα με την εμπειρία & 
την απόδοση.

Στείλτε βιογραφικό σημείωμα στην: SYSCO Α.Ε.  
Εφέσου 6 & Λεωφ. Συγγρού - 171 21 Νέα Σμύρνη. 
Τηλ: 210 9319551, fax: 210 9319662,  
e-mail: info@sysco.gr

Web Programmers & Developers  
(Κωδ: WEBDV)

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

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

Προγραμματιστής Εφαρμογών Η/Υ  
ΙΤ Programmer - Θεσσαλονίκη

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη εφαρμογών  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω  
απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση σε εργαλεία της Oracle  
(Forms 6i, Reports 6i) ή εναλλακτικά καλή γνώση  
σε εργαλεία της Microsoft (.NET, C#, ASPx) 
•Πολύ καλή γνώση σε βάσεις δεδομένων Oracle ή SQL  
Απαραίτητα στοιχεία των υποψηφίων: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 1 έτους τουλάχιστον 
σε ανάλογη θέση 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας

Παρακαλείσθε τα βιογραφικά σας σημειώματα να τα στέλ-
νετε σε μορφή επεξεργαστή κειμένου και να περιλαμβάνουν 
φωτό, τηλέφωνα επικοινωνίας, τα στοιχεία της διεύθυνσης 
κατοικίας και το email σας.

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

Software Competitiveness International (SOFT COM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, specializing 
in software research & development and information & 
communications technologies services, located in Athens, 
and headquartered in Crete. The skills, the experience and the 
methodologies of the company and its experts, most of them 
with a long presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, technical 
excellence and valuable services, and to its employees the 
working conditions to further develop their technological 
expertise within a multi-national environment. Currently 
the company expands its activities further, expanding a 
new and a very promising cooperation with the German 
Automotive Market. Currently we are looking for:

Senior Software Engineers,  
C++, for Automotive

To offer their services (SW architecture, analysis, design, 
coding, testing) for one new cooperation for the international 
market. Work will be carried out in our company’s premises 
in Athens.

In case: 
•you are a talented software engineer, passionate  
about C++, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical, problem solving 
and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new and challenging 
technical and business related environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s mentality, 
•you like to be part of a very dynamically working 
company,  
And you cover the following set of skills: 
•University degree in computer science or relevant 
discipline 
•ExcellentProven working experience of 4 years,  
as a minimum, as a professional software developer, 
using the required technologies 
programming skills in C++ 
•Knowledge of OO- programming and developing 
principles 
•Strong oral and written communication skills in English 
and Greek  
The following skills will be considered as an asset: 
•Experience with versions management, UML, Case- Tools 
•Experience with embedded operating systems  
(Windows Mobile, embedded Linux, QNX) 
•The successful will be part of teams of highly qualified 
professionals, which will be established in Greece 
(Athens), being involved in the full software development 
lifecycle for one of our international customers, who is one 
of the key players of the German Automotive Market. 

•They will have an enabling in market- and product- 
specifics in Germany  
Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 6 weeks to 3 
months, during the enabling period 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

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

If you are results oriented and hungry for success then 
this opportunity may be for you.

Software Developer

KResearch has been providing consulting, professional and 
software development services for large IT and banking 
organizations in Europe, Middle East, Asia and Africa Areas 
since 2001. Currently KResearch is in partnership with NCR 
Corporation (Cyprus, Middle East, Asia, Africa) and has designed 
a number of software platforms related to Bill Payment, Cheque 
Clearing and other systems for NCR which are deployed for 
customer organizations worldwide. KResearch is seeking 
to recruit an experienced C/C++ developer to design and 
develop commercial applications in Windows OS.

The ideal candidate should 
•hold a degree in computer science/software engineering 
or any other related field 
•have 5+ years of programming experience in C/C++ 
programming languages 
•have experience in electronic payments 
•have experience in devices integration on Microsoft 
operating system 
•A good command of the English language  
(oral and written) is a must. For male candidates, military 
obligations must be fulfilled.

In return we offer a very attractive salary, benefits and 
a supportive environment, that encourages professional 
development and advancement opportunities.

Please send a copy of your CV, in full confidence, to: 
Kresearch Nicosia. (www.kresearch.com) , human resources 
department 8 D-E, Kyriacou Matsi Avenue1082 Nicosia, Cyprus. 
Fax: + 357 22453172, e-mail: kresearch@kresearch.com. 
Applications must reach Kresearch by October 15, 2014

Ασφαλιστική εταιρία αναζητά:
  Στέλεχος για το  

Τμήμα Πληροφορικής / Μηχανογράφησης

Καθήκοντα senior programmer:  
•Σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού.  
Προσόντα υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία σε ασφαλιστική εταιρία 
•Πτυχίο ΑΕΙ στον τομέα της πληροφορικής ή άλλο αντίστοιχο 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Προϋπηρεσία 2-4 ετών στον σχεδιασμό, ανάλυση,  
ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού μέσω της χρήσης 
προϊόντων της Microsoft  
•Καλή γνώση VB.Net και .Net Framework 
•Καλή γνώση Microsoft SQL Server 2012 
•Καλή γνώση Microsoft SQL Reporting 
•Καλή γνώση σε Web Service 
•Καλή γνώση και σχεδιασμός για Web εφαρμογές  
Επιπλέον προσόντα τα οποία θα προσμετρηθούν  
κατά την αξιολόγηση: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση  
την πληροφορική ή τη διοίκηση επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ασφαλιστική εταιρία 
•Διαχειριστική εμπειρία σε Microsoft Windows  
& Microsoft Windows Server (active directory),  
καθώς και βάσεων δεδομένων Microsoft SQL Server 
•SQL server reporting ή/και analysis services 
•Σχετικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Η εταιρία επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της,  
προσφέρει δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, σύγχρο-
νο περιβάλλον εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις 
παρακαλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στο 
παρακάτω e-mail: talktotheriver@gmail.com

THΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τηλεφωνητές - Τηλεφωνήτριες  
Ζητούνται για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος, πλησίον ηλεκτρικού σταθμού

Αντικείμενο απασχόλησης: H εταιρεία εκπροσωπεί τα μεγα-
λύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία και πολυιατρεία της Αθήνας και 
της Ελλάδας και οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε 
εξερχόμενες κλήσεις και μέσω ραντεβού για την προώθηση 
του προγράμματος υγείας τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο 
•Δυναμικό και αυτοσχέδιο χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας  
για την εκπλήρωση στόχων 
•Εμπειρία και προϋπηρεσία στις πωλήσεις και σε  
προγράμματα ασφαλιστικά και υγείας θα θεωρηθεί προσόν. 

Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό - απογευματινό, τετράωρο ή 
εξάωρο  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας:  
CC-YGEIA-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 5158845

Η εταιρεία PowerCall θα προσλάβει άμεσα:
Call Center Agents

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία 20-55 ετών 
•Απόφοιτοι λυκείου  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερό μηναίο μισθό με συνέπεια στην καταβολή του 
(ανεξαρτήτως πωλήσεων) 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Υψηλά bonus 
•Ωράριo εργασίας απογευματινό  
Εύκολη πρόσβαση σε ΗΣΑΠ - τρόλεϊ - λεωφορεία.  
Αποστολή βιoγραφικών με κινητό τηλέφωνο  
στο e-mail: powercall54@gmail.com

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

Εξυπηρέτησης Πελατών

(5ωρη απασχόληση, για εργασία σε κυλιόμενο ωράριο). 
Οι θέσεις αφορούν σε εισερχόμενες κλήσεις κι έχουν σαν 
στόχο την εξυπηρέτηση των συνδρομητών του πελάτη μας.

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

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

Τηλεφωνικούς Πωλητές με Σταθερό Μισθό 
(Μερική απασχόληση - 4ωρη & 5ωρη)

Για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου θα έχουν ως 
αντικείμενο τη διενέργεια εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχον 
και νέο πελατολόγιο με στόχο την πώληση ή αναβάθμιση 
υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Θετική σκέψη και χαμόγελο 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ 
•Εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ 
•Συνέπεια στις πληρωμές 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Εύκολη πρόσβαση με τον ΗΣΑΠ (σταθμός Βικτώρια)  
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail: nchatzi@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030581

Yπάλληλοι Εξερχομένων Κλήσεων

Μερική - Πλήρης απασχόληση  
Όνομα: Όμιλος ΒΜ 
Τοποθεσία: Περιστέρι  
Αμοιβή / παροχές: Σταθερός μισθός & bonus  
(κάθε Παρασκευή) 
Κλάδος: Τηλεφωνία  
Μεγάλος όμιλος ενδιαφέρεται για άμεση κάλυψη θέσεων 
yπαλλήλων εξερχομένων κλήσεων.  
Περιγραφή εργασίας 
•Τηλεφωνική επαφή και επικοινωνία με πελάτες  
με σκοπό την ενημέρωση και την προώθηση  
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων & υπηρεσιών  
σε νέο πελατολόγιο 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Πρωινή- απογευματινή απασχόληση  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
•Ευελιξία ωραρίου 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ 
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AMD Telecom is among the best companies worldwide 
in the telecommunications industry, with international 
presence and offices in Greece (Thessaloniki and Athens), 
Spain, France and India.

The company specializes in SMS marketing campaigns and 
our clients are well known corporations from around the 
world. (For example banks, airlines, multi-stores, e-shops) 
We are constantly expanding our activities and our personnel 
all over the world. For this purpose we are looking to recruit 
for our offices in Athens:

Account Manager for France  
(for our Offices in Athens)

Responsibilities 
•Contact prospect b2b clients by telephone / Skype / Mail, 
daily to present Company’s services in order  
to maximize market and revenue share in France; 
•Communicate with existing customers regarding prices, 
quotes and technical information’s and provide overall 
support on an ongoing basis; 
•Listen to customer requirements in order to gain a 
clear understanding of our customers’ businesses and 
requirements, present appropriately the •Company’s 
services, challenge any objections and negotiate with a 
view to persuade the customer to close the sale; 
•Meet and exceed sales quotas on daily and monthly 
bases; 
•Managing a CRM database, ensuring all calls are logged 
accurately, including contact details and any follow up 
dates or other action required; 
•Collation and reporting of management information 
including KPI’s; 
•Occasional tasks from the office at the discretion of the 
management and any additional ad-hoc duties as required;  
Skills & knowledge 
•At least 4 years’ experience in handling b2b sales 
accounts via phone / mail; 
•Tenacity to stick with short-term sales cycles; 
•Knowledge of the sales process with the ability to 
understand and interpret customer hidden needs using 
fact-finding to identify sales opportunities; 
•Excellent communication skills and ability to take 
initiative; Ability to persuade, influence and negotiate 
effectively at all levels; 
•Excellent communication skills - verbal and written  
in French language (mother tongue or native speaker); 
•Very good knowledge of French market; 
•Good knowledge in English or Greek language; 
•University degree in marketing / business administration, 
•Self-motivated, and capable of working independently 
with minimal directions; 
•Proven intergraded clientele management and strong 
negotiation skills in order to increase sales; 
•PC literature;  
The company offers 
•Monthly salary upon qualifications and bonus scheme; 
•Friendly and challenging working environment; 
•Opportunities for further growth and development;

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

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Α.Ε. εταιρία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με ηγετική θέση 
στο χώρο της υγείας και έδρα την Αθήνα ζητεί:

Πωλητές Χειρουργικών Προϊόντων  
για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη (Ηράκλειο)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία 3 ετών το ελάχιστο σε νοσοκομειακές  
πωλήσεις χειρουργικών προϊόντων 
•Γνώση διαδικασιών δημόσιων νοσοκομείων  
και διαγωνισμών 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ. 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cara@skywalker.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Αναισθησιολόγοι 

Zητούνται από τους SOS IATPOYΣ.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών & προϋπηρεσία.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@sosiatroi.gr 
ή στο φαξ: 210 8212611.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Φοιτητές / Απόφοιτοι Δημοσιογραφίας 

και Παραπλήσιων Σχολών

•Για προσωπική Πρακτική Εξάσκηση  
(εθελοντική συνεργασία) σε σελίδα αθλητικού  
περιεχομένου, εργασία από το σπίτι.  
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sportsonair.gr 

Δημοσιογράφοι

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

Το κέντρο σπουδών Αρνός Με αντικείμενο την on line εκ-
παίδευση ζητά συνεργάτες - καθηγητές πληροφορικής για 
δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία 
σε βίντεο για ΕΑΠ.

Με εξειδίκευση στα ακόλουθα: 
•Σχεδιασμός λογισμικού (ΠΛΗ 24) 
•Τεχνιτή νοημοσύνη - εφαρμογές (ΠΛΗ 31) 
•Προστασία και ασφάλεια συστημάτων (ΠΛΗ 37)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές  
αντικείμενο  
Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line  
εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  hr@arnos.gr  
(Κωδικός θέσης 5101). Προσοχή, στο θέμα του e-mail  
να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.

ΝΟΜΙΚΟΙ
In House Lawyer / Consultant  

for a Yachting Company in Southern  
Suburbs of Athens

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

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

Γεωπόνο

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» εταιρεία 
βιομηχανικού και ναυτιλιακού εξοπλισμού ζητά:

Μηχανικό  
για την Υποστήριξη Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ /ΤΕΙ ή ισοδύναμο 
•Άριστη γνώση προφορικά και γραπτά της αγγλικής 
γλώσσας 
•Γνώση MS Office και τεχνικών όρων 
•Προϋπηρεσία 3-4 συνεχών ετών σε ανάλογες θέσεις 
εμπορικών - τεχνικών εταιρειών, εξειδικευμένων  
στην προμήθεια υλικών δικτύων ρευστών  
(νερού - καυσίμων κ.λ.π.) υποστήριξης προϊόντων  
μηχανολογικού εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, 
επιμόρφωση. 
•Ικανότητα στην έρευνα αγοράς, πωλήσεων, τεχνική 
υποστήριξη, διαγωνισμών ιδιωτικού & δημόσιου τομέα 
με ευρεία αντίληψη της αγοράς και των τεχνολογικών 
εξελίξεων. 
•Ευρεία αντίληψη της αγοράς και των τεχνολογικών 
εξελίξεων 
•Ηλικία έως 35 ετών με επικοινωνιακή  
και διαπραγματευτική ικανότητα 
•Δίπλωμα οδήγησης - δυνατότητα ταξιδιών.  
Σκοπός θέσης: 
•Εμπορική & τεχνική προώθηση και υποστήριξη των 
προϊόντων στην βιομηχανία, ναυτιλία, τεχνικές εταιρείες 
και δημόσιο τομέα με έμφαση στο αποτέλεσμα 
•Ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω να αποστείλουν 
βιογραφικό στην διεύθυνση: Ιωάννης Γιόξας & Συνεργάτες 
Α.Ε. Αιτωλικού 23Α, 18545 Πειραιάς. Fax: 210-4610446. 
Τηλ.: 210-4610442 . E-mail: account@johngioxas.com.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρεία Eurotel Hospitality A.E. ζητεί:

Τεχνικό Εγκατάστασης  
και Υποστήριξης Λογισμικού POS

Kάτοχο πτυχίου ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
ή πληροφορικής.  
•Προϋπηρεσία σε υποστήριξη χρηστών HW και SW καθώς και 
βασικές γνώσεις SQL θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα. 
•Απαραίτητη η δυνατότητα ταξιδιών.   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tzian@eurotel.gr

Ηλεκτρολόγος

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

Τεχνικός - ναυτιλιακός όμιλος υψηλής τεχνολογίας ζητεί:

Ηλεκτρονικούς  
Ανώτερης / Ανώτατης Εκπαίδευσης

•Mε απαραίτητη ειδίκευση/εμπειρία σε ηλεκτρικά- 
ηλεκτρονικά συστήματα αυτοματισμών  
PLC/Microcontroller για μόνιμη απασχόληση.

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

Η ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα των εργοστασίων VAILLANT και NIBE, επιθυμεί 
να προσλάβει: 

Τεχνικό Υποστήριξης  
Συστημάτων Θέρμανσης

Περιγραφή: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι μέλος της ομά-
δας τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας. Θα εκτελεί εργασίες 
εκκίνησης, συντήρησης και διόρθωσης βλαβών σε λέβητες 
αερίου, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά και γεωθερμικά 
συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Επίσης θα παρέχει τεχνι-
κές συμβουλές στους επαγγελματίες πελάτες της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικού αερίων καυσίμων ή ψυκτικού 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Άδεια οδήγησης 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε θέρμανση/ φυσικό αέριο/ αντλίες θερμότητας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία 
•Γνώσεις Αγγλικών ή Γερμανικών  
Προσφέρονται: 
•Ποσοστά επί των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών 
•Διαρκής εκπαίδευση σε Ελλάδα και εξωτερικό 
•Εταιρικό κινητό τηλέφωνο  
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: careers@thermogas.gr 
ή στο fax: 210 6665564.

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

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης  
(κωδ.: THESS.SUPTECHMGR)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ανώτερης σχολής σε κλάδο πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον έτη σε τεχνική θέση 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση software  
και σε βάσεις δεδομένων 
•Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δυνατότητες  
και εμπειρία στη διαχείριση πελατών 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Microsoft SQL Server Queries, Stored Procedures / 
Functions, Triggers 
•Εμπειρία σε παραμετροποίηση συστημάτων ERP / CRM 
•Προγραμματισμός σε .Net Framework (C#/VB.net) 
•Εμπειρία σε περιβάλλον Cloud / SaaS 
•Εμπειρία σε εργαλεία Business Intelligence / OLAP  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

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

Η εταιρεία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας.

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή,  
εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων  
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 

•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης τεχνολογίας LED

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος:

Technical Product Manager 
(TPM 09/14)

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι έτοιμος να 
ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα ποιότητας της εταιρείας 
και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
εταιρικών της στόχων.

Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό 
και τον έλεγχο των τεχνικών λειτουργιών και δραστηριο-
τήτων της εταιρείας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη προς 
τους πελάτες και τους συνεργάτες.

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: 
•Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες 
των υφισταμένων του, προς επίτευξη των στόχων  
του τμήματος, επιδιώκοντας την υψηλότερη δυνατή  
απόδοση, από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς μέσα  
σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαιότητας. 
•Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται επί των νέων προϊόντων 
και των τεχνικών εξελίξεων ή βελτιώσεων, με στόχο  
τη μετάδοσή τους στο τεχνικό τμήμα και  
στα συνεργαζόμενα τεχνικά συνεργεία, ώστε η κατάρτισή 
τους να εξασφαλίζει ικανοποίηση των πελατών  
και συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εταιρεία. 
•Συμμετέχει στην κοστολόγηση νέων προϊόντων  
και υπηρεσιών, υποστηρίζοντας το τμήμα πωλήσεων  
της εταιρείας. 
•Συντηρεί και παρακολουθεί το αρχείο των συνεργατών, 
τεχνικών βελτιώσεων, εγγυήσεων, προγραμμάτων  
επισκέψεων και ανταγωνισμού. 
•Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα  
να χαρακτηρίζεται από επικοινωνιακές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες, ικανότητα αντίληψης  
στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην επίλυση προβλημάτων 
καθώς και ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, με σκοπό 
να εξελιχθεί σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.  
O κατάλληλος υποψήφιος για να ανταποκριθεί  
στις απαιτήσεις της θέσης και να σταδιοδρομήσει  
σε μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες,  
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού ΑΕΙ. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια ανάλογη προϋπηρεσία  
στον βιομηχανικό τομέα, με πρακτική εμπειρία  
σε συντήρηση μηχανημάτων. 
•Άριστη γνώση MS-Office και ERP συστημάτων. 
•Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας.   
Τόπος εργασίας: Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης: TPM 09/14 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα 
τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Manager Technical Services

Αναζητούμε άμεσα Υπεύθυνο Τεχνικών Υπηρεσιών για την 
ενίσχυση της ομάδας μας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

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

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

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

Μηχανικοί CAD (Packaging)

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

Δεξιότητες υποψηφίου  
•Διάθεση και όρεξη για εργασία 
•Θετική σκέψη 
•Ευχέρεια επικοινωνίας & γρήγορη αντίληψη 
•Ευγένεια, δυναμισμός  
Μισθός μεγαλύτερος του βασικού. 
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: telecon23@gmail.com,  
Κα Παπαδακη 211 1828794

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

Τηλεφωνήτριες Call Center,  
κωδ.1005

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

Η Aerotel είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρείες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών και άλλων υπηρεσιών 
contact center. Η πολυετής εμπειρία της στον χώρο του 
direct marketing και telemarketing, αλλά και το άρτια 
εκπαιδευμένο προσωπικό της, διασφαλίζουν την παροχή 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εξυπηρέτησης και προώ-
θησης στο καταναλωτικό κοινό.

Η Aerotel επενδύει συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, και σε 
επιλεγμένο προσωπικό, ώστε να πετυχαίνει τον απώτερο 
της σκοπό, που δεν είναι άλλος από το να καλύπτει κάθε 
ανάγκη της διαρκώς μεταβαλλόμενης σημερινής αγοράς.

Η Aerotel επιθυμεί να επιλέξει και εντάξει στην ομάδα 
των δραστήριων και επικοινωνιακών εργαζόμενων της, 
Νέοι και Νέες οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν εκπρόσω-
ποι προώθησης υπηρεσιών επικοινωνίας, ψυχαγωγίας 
και θεάματος Nova.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από τις 10:00 μέχρι  
και τις 15:00 κατά τις εργάσιμες μέρες ΔΕ-ΠΑ.  
Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα απασχόλησης προαιρετικά 
Σάββατο και Κυριακή.  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα και άνεση  
στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα, αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Φιλοδοξία για εξέλιξη 
•Πρωτοβουλία - ευελιξία - συμμετοχή στην ομάδα 
•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση προώθησης  
υπηρεσιών, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν  
Η εταιρεία μας παρέχει στους εργαζόμενους  
τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,  
και όλα το νόμιμα δώρα και επιδόματα  
•Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης  
στόχων 
•Ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε μια σύγχρονη  
και δυναμική επιχείρηση 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση από έμπειρα  
και ικανά στελέχη  
Άμεση πρόσβαση σε σταθμό metro - είσοδος μπροστά.   
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@aerotel.gr, 
follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn

Ο όμιλος CENTRONET GROUP ένα από τα μεγαλύτερα CALL 
CENTER με έδρα στον Αγ. Δημήτριο προσφέρει μερική ή πλή-
ρης απασχόληση για τον όμιλο Forthnet-Nova (τηλεφωνία, 
internet, συνδρομητική τηλεόραση) και για τον όμιλο Wind 
(σταθερής - κινητής τηλεφωνίας και internet)

Περιγραφή θέσης: 
•Διατήρηση και δημιουργία πελατολογίου 
•Ενημέρωση πελατολογίου για νέα προϊόντα  
και υπηρεσίες 
•Εξυπηρέτηση και διαχείριση πελατών  
Τυπικά προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου 
•Επιθυμητή η εμπειρία στην προώθηση και πώληση  
προϊόντων  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ευγένεια - ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μισθός (υψηλότερος του βασικού) 
•Υποχρεωτική ασφάλιση ΙΚΑ 
•Ανταγωνιστικά bonus παραγωγικότητας 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Επαγγελματική ανέλιξη 
•Πρωινό ή απογευματινό ωράριο 
•Εύκολη πρόσβαση  
(δίπλα ακριβώς στο μετρό του Αγ. Δημητρίου)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@centronet.gr  
ή στο fax: 210 3610152 ή στο τηλέφωνο 211-1038555

Το κέντρο Spa του Candia Maris ( «Club Magic Life Candia 
Maris Imperial»), ξενοδοχείο 5* στην Αμμουδάρα Ηρακλεί-

ου Κρήτης, ζητά να προσλάβει για το τμήμα πωλήσεων:

Telemarketing Agent
Προφίλ υποψηφίου  
Εμπειρία 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις  
Δεξιότητες, ικανότητες, στοιχεία προσωπικότητας 
•Ικανότητα εργασίας βάσει ατομικών στόχων 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Δεξιότητες διαπραγμάτευσης 
•Οργανωτικές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα/ πνεύμα συνεργασίας 
•Θετική/ευχάριστη προσωπικότητα 
•Πελατοκεντρική αντίληψη  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Μισθό και bonus βάσει πωλήσεων  
Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας  
σημείωμα με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail:  
hr@cretamaris.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ο όμιλος PANCHRIS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην 
Κύπρο στον κτηνιατρικό και κτηνοτροφικό τομέα. Λόγω επέ-
κτασης των εργασιών της αναζητεί για άμεση εργοδότηση 
άτομο για τη θέση:

Υπεύθυνος  
Πωλήσεων Pet Food

Οι κύριες αρμοδιότητες του κατόχου της θέσης θα είναι η 
προώθηση των προϊόντων pet food και άλλων προϊόντων 
για κατοικίδια σε υφιστάμενους και καινούργιους πελάτες, 
ευθύνη πωλήσεων και εισπράξεων, ανάπτυξη πελατολογίου 
και γκάμας προϊόντων και διαχείριση θεμάτων μάρκετινγκ.

Καθήκοντα 
•Επίσκεψη σε κτηνιάτρους και petshop 
•Τεχνική υποστήριξη κτηνιάτρων σε θέματα που αφορούν 
τις κλινικές δίαιτες της Hills. 
•Προώθηση διατροφικών και άλλων προϊόντων  
για κατοικίδια 
•Επικοινωνία με Hills για τεχνικά ή και άλλα θέματα 
•Σχεδιασμός και εφαρμογή προωθητικών ενεργειών 
•Διασφάλιση επίτευξης στόχων της εταιρίας στους τομείς 
εξυπηρέτησης και πώλησης 
•Συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Εργασιακή πείρα σε πωλήσεις, στον χώρο  
της βιομηχανίας κατοικίδιων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 
•Γεωπόνος ζωικής παραγωγής ή κτηνίατρος  
ή ζωοτέχνης 
•Καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
•Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άδεια οδήγησης  
Απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά 
•Άριστες ικανότητες επικοινωνίας  
και εξωστρέφεια 
•Αποφασιστικότητα, συνέπεια και πειθαρχία 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας  
με άλλα άτομα 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων  
Απολαβές και ωφελήματα 
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων 
•13ο μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα προς τον Πάρι Μαρκίδη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paris@panchris.com. 
Panchris. Τηλ: +357 24813333. Φαξ: +357 24813377. 
Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος, 
website: www.panchris.com

Ο όμιλος PANCHRIS είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην 
Κύπρο στον κτηνιατρικό και κτηνοτροφικό τομέα. Λόγω επέ-
κτασης των εργασιών της αναζητεί για άμεση εργοδότηση 
δυναμικό, δημιουργικό και αφοσιωμένο άτομο για θέση:

Πωλητής Κτηνιατρικών 
 και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Καθήκοντα 
•Επίσκεψη σε κτηνοτροφικές μονάδες με σκοπό  
την διατροφική και κτηνιατρική εξυπηρέτηση 
•Προώθηση διατροφικών και κτηνιατρικών προϊόντων 
•Διασφάλιση επίτευξης στόχων της εταιρίας στους τομείς 
εξυπηρέτησης και πώλησης 
•Άμεση και στενή συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη 
της εταιρίας 
•Συμβολή στην καινοτομία και βελτίωση λειτουργίας  
της εταιρίας 
•Συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο κτηνιατρικής (κτηνίατρος)  
ή γεωπόνος ζωικής παραγωγής 
•Προϋπηρεσία ή εμπειρία σε ζωική διατροφή θα θεωρηθεί 
πλεονέκτημα 
•Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά 
•Ενθουσιώδης και δυναμικός χαρακτήρας 
•Ευχάριστος και κοινωνικός χαρακτήρας 
•Αποφασιστικότητα, συνέπεια και πειθαρχία 

•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα 
•Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων  
Απολαβές και ωφελήματα 
•Ελκυστικό πακέτο απολαβών βάσει ικανοτήτων  
και εμπειρίας 
•13ο μισθό, κοινωνικές ασφαλίσεις, ταμείο πρόνοιας 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Προοπτική ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα προς τον Πάρι Μαρκίδη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: paris@panchris.com. Panchris. 
Τηλ: +357 24813333. Φαξ: +357 24813377. Βιομηχανική 
Περιοχή Αραδίππου, Λάρνακα, Κύπρος, website: www.
panchris.com

Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά:

Στέλεχος  
για το Τμήμα Πωλήσεων

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

Ανώνυμη εκδοτική εταιρία με ηγετική θέση στο χώρο 
των νομικών & φορολογικών βιβλίων και των CD ROM, 
για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη ζητά:

Εξωτερικούς Πωλητές  
(Ένδειξη: ΕΠ-14Θ)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις door 
to door (απαραίτητη προϋπόθεση) 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 45 ετών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (προμήθειες & bonus)* 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δυναμικό & αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Συνεχής εκπαίδευση  
* Θα προτιμηθούν όσοι διαθέτουν ΑΠΥ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά σημειώματα να 
αποστέλλονται με την αντίστοιχη ένδειξη. Υπ’ οψιν Κας Βα-
σιλειαδου, e-mail: fragon@sakkoulas.gr, fax: 2310 546812.

Build your career with a company that is making an impact 
on a global scale!

If you are seeking a stimulating career in a revolutionizing 
industry, join the company who isleading the crusade of the 
energy revolution. RECOM Corporation, the global leader in 
solar modules, offers incredible opportunity to ambitious, 
motivated individuals seeking a rewarding work environment. 
The diverse, multinational company is comprised of highly 
skilled professionals who possess expert knowledge and 
extensive experience in their fields.

RECOM stands at the forefront of the solar energy industry 
and has established corporate branches in 8 countries. In all 
of its operations, the company maintains ‘best work place 
practices’ and upholds the highest ethical standards. RECOM 
is an equal opportunity employer who prides itself for its 
diverse background and has developed its work force based 
solely on skill and expertise.

Sales Assistant

Job purpose: Supports sales and marketing managers by 
tracking, investigating, and reporting sales information; 
resolving problems.  
•Education: Degree in business administration. 
•Experience: Experience in sales or any related field will 
be considered as an asset.

Language skills: Native speaker in English. Excellent verbal 
and written communication skills in Greek. Knowledge of any 
additional language will be considered an asset.

Computer skills: Proficiency in using Microsoft Office 
suite applications and strong skills of Internet use.  
Tasks: 
•Providing information about products and prices  
by clarifying customer request; selecting appropriate 
information; forwarding information; answering 
questions. 
•Giving advice and guidance on product selection  
to customers. 
•Preparation of pro-forma invoices 
•Updating managers by consolidating, analyzing,  
and forwarding daily action summaries. 
•Providing sales vs. projection results by preparing  
and forwarding sales tracking reports 
•Maintaining customer database by inputting customer 
profile and updates; preparing and distributing monthly 
reports. 
•Being involved in stock control and management. 
•Travelling flexibility is required.  
Send your CVs to the following e-mail: cv@recom.gr

To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί:

Πρακτική στις Πωλήσεις

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος τουριστικών επαγγελμάτων 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσα  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη  
διεύθυνσης ανθρωπίνων πόρων στη διεύθυνση  
e-mail: hr-manager@president.gr. Fax: 210 6924900.

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

Sales Agent 
(Code SAL CRETE)

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

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

Should you wish to be a member of HotelBrain team, please 
send us your CV with a photo to the following e-mail: 
hr@hotelbrain.com. All applications will be treated in the 
strictest confidence.

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

Στέλεχος Πωλήσεων

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

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

Στελέχη Πωλήσεων

Η Globalstar Interactive, εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων 
ζητά για άμεση πρόσληψη επαγγελματίες Πωλητές ηλικίας 
28 -35 ετών.

Αντικείμενο πώλησης: 
•WEB Sites 
•E-shops 
•Υπηρεσίες Social Networking 
•Google Advertising 
•Υπηρεσίες SEO 
•Υπηρεσίες Hosting  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Επιθετική & αποτελεσματική τηλεφωνική προσέγγιση 
νέου πελατολογίου 
•Προετοιμασία, δημιουργία και παρουσίαση οικονομικών 
προσφορών 
•Διαδικασία follow up 
•Ολοκλήρωση διαδικασίας πώλησης  
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών στις πωλήσεις υπηρεσιών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Χρήστης Internet / Social Networks / CRM- 
•Πολύ καλή γνώση Office 
•Aποτελεσματικός, δυναμικός, ενεργητικός, επικοινωνιακός  
Προσφέρονται: 
•Μόνιμη απασχόληση με σταθερό μισθό και % ποσοστά  
επί των πωλήσεων 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας  
Στείλτε cv μαζί με φωτογραφία στο e-mail:  
cv@globalstar.gr, (Κωδ: SLGS).



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Η ΝΙΚΙ ζητά Μηχανολόγους / Αεροναυπηγούς / Ναυπηγούς 
μηχανικούς, κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού με εμπει-
ρία στον σχεδιασμό με λογισμικό CAD (3D/Solid Modeling) και 
αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακών οχημάτων και μοντέλων 
χωροθέτησης (packaging). Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα 
Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση του Siemens NX ή άλλου λογισμικού 
CAD όπως το CATIA V5 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασική γνώση γερμανικών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων

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

Βιομηχανία ζητά:
Μηχανολόγο Μηχανικό 
Κωδ. Θέσης: MHX.ΜHX.

Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού Α.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε βιομηχανικό χώρο 
•Ηλικία έως 35 ετών

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης, μέσω e-mail στη διεύθυνση: hrmdept140@gmail.com

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

Μηχανολόγο Μηχανικό (Mechanical Engineer) 
(Κωδικός Θέσης: 08/14)

•Πτυχίο στον κλάδο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου  
μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Εμπειρία και προϋπηρεσία στην εκπόνηση Η/Μ μελετών 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε περιβαλλοντικά έργα  
(μηχανική διαλογή και επεξεργασία απορριμμάτων,  
ΧΥΤΑ, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κλπ) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Autocad κ.α.) 
•Άριστη γνώση αγγλικής

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. Οι 
ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: jobs@
enviroplan.gr αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης.

Μηχανολόγος Μηχανικός ή  
Χημικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: Υποστήριξη πωλήσεων στο τμήμα έργων  
επεξεργασίας νερού. 
Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή. 
Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 3ετής προϋπηρεσία σε Η/Μ 
έργα, καλή χρήση του AutoCad και άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ. 
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Προϋπηρεσία σε έργα 
επεξεργασίας νερού.  
Καθήκοντα θέσης: 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό των έργων 
•Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων 
και εξοπλισμού 
•Σύνταξη προσφορών έργων 
•Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής  
εγκαταστάσεων

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στην σχεδίαση 
και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και 
συστημάτων επεξεργασίας νερού, με έμφαση σε βιομηχανικές 
εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες 
πληροφορίες στο www.sychem.gr.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν 
ενδεικτικά: 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού 
•Κτιριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις  
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση τεχνολογιών  
γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών ηλιακών 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών  
δεξαμενών 
•Συστήματα διαχείρισης (BMS) 
•Ενεργειακές μελέτες 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων νερού, 
αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών 
•Αντλιοστάσια

Επικοινωνία: Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr ή 
στο φαξ 210 6084942 με κωδικό θέσης SY-ROS-2.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Α’ & Β’ Υλών

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Τουλάχιστον 10 έτη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
•Άριστη γνώση αγοράς α’ & β’ υλών σε Ελλάδα & εξωτερικό. 
•Ανάθεση & συντονισμό παραγγελιών σε Ελλάδα  
& εξωτερικό. 
•Άριστη γνώση υφασμάτων σταθερών και ζέρσεϊ. 
•Άριστη γνώση ποιοτικού ελέγχου α & β υλών. 

•Αρίστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτώς / προφορικώς)  
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη < ΠΑΡΑΓΩΓΗ > 
στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Εταιρία τροφίμων με έδρα τη Θεσ/κη ζητά:

Οδηγό - Merchandiser  
για Διανομή στη Βόρεια Ελλάδα

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

 
H αλυσίδα MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Οδηγός (Κωδικός Θέσης OD 10/14)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Δίπλωμα επαγγελματικό πέμπτης (Ε΄) κατηγορίας 
•Εργασιακή εμπειρία πάνω στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1 έτους σε συρόμενο όχημα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό ση-
μείωμα 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.

Η εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡ-
ΣΗΣ Α. Ε. αναζητά υποψηφίους για τη στελέχωση της θέσης:

Οδηγός Ασθενοφόρου - Συντηρητής

Η θέση αφορά την περιοχή της Αττικής.

Ο ρόλος: Ο οδηγός ασθενοφόρου-συντηρητής έχει σαν βασικό 
σκοπό την εξυπηρέτηση των ασθενών, με την μετακίνηση 
τους τόσο με το ασθενοφόρο, όσο και εσωτερικά της ΜΧΑ.

Είναι υπεύθυνος για την συντήρηση των οχημάτων, την επί-
βλεψη και καλή λειτουργία των τεχνικών συστημάτων της 
ΜΧΑ, αλλά και την οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων.

Προϋπηρεσία: 
•1 χρόνο σε ανάλογη θέση

Επιπλέον κατάρτιση: 
•ECDL 
•Πτυχίο διασώστη ΕΚΑΒ ή επιτυχής συμμετοχή σε σεμινάριο 
διασώστη 
•Τεχνικές γνώσεις  
Απαιτήσεις θέσης: 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Να μην πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα 
•Δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας επιθυμητό  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@mesogeios.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Εταιρία τροφίμων με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

1 Υπεύθυνο Αποθήκης

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων THE BAKERS Α.Ε αναζητά:

Πωλητές - Πωλήτριες

•Mε κύριο χαρακτηριστικό την επικοινωνία και το ομαδικό 
πνεύμα. 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
και παροχών. 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Περιοχές καταστημάτων: Καλλιθέα, Ζωγράφου,  
Χαλάνδρι, Ν. Πεντέλη, Μελίσσια  
Βιογραφικά στο e-mail: info@thebakers.gr

Υπεύθυνο(-η) Βάρδιας
Ζητάμε δυναμικούς συνεργάτες απαραίτητα με εμπειρίες 
και επιτυχημένη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση αλυσίδας 
bakery, sandwich, café, έως 30 ετών με σπουδές σχετικής 
εκπαίδευσης & αντίστοιχη πείρα.

Θα έχει την ευθύνη της δραστηριότητας - επίβλεψης 
και συμμετοχής σε τομείς: 
•Προσωπικού για την επιλογή, εκπαίδευση, αξιολόγησή του 
•Πελατών με εφαρμογή διαδικασιών και ελέγχων για την 
εξυπηρέτηση των πελατών 
•Προϊόντων για την εγγύηση εφαρμογής των μεθόδων 

παραγωγής και ελέγχου ποιότητος προϊόντων και Α’ υλών 
•Λειτουργίας σύμφωνα με τα εγχειρίδια και προδιαγραφές 
της εταιρίας 
•Διαχείρισης στατιστικά, κόστη, αποκλίσεις, αποτελέσματα, 
στόχοι 
•Συμμετοχής με ενεργή συμμετοχή σε όλες τις θέσεις 
όταν και όπου χρειάζεται 
•Προσφέρουμε πακέτο αποδοχών αναλόγως εμπειριών 
και προσόντων.

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

Βοηθός Ζαχαροπλάστη,

•Eπιθυμητή προϋπηρεσία με πτυχίο σχολής και ειδικότητα 
στη ζαχαροπλαστική  
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας  
•Ικανότητα για εργασία σε περιβάλλον υπό πίεση  
και φόρτο εργασίας.

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

Ζαχαροπλάστης 

•Mε ειδίκευση στη ζαχαρόπαστα, στην τούρτα παραγγελία 
και στα διακοσμητικά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@thebakers.gr

To ξενοδοχείο Porto Platanias Beach Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανιών ζητεί για την παρακάτω θέση εργασίας. 
Ζητάμε να προσλάβουμε για τη σεζόν 2015:

Maitre D’ Hotel

Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Άριστες διοικητικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις  
διαπροσωπικές σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο 
e-mail: info@portoplatanias.gr ή στο fax: 28210 60641.

Το Μελινικόν - The Greek Pancake House  με έδρα στο 
Κολωνάκι στα πλαίσια της ανάπτυξης του ζητά:

3 Ψήστες / Υπεύθυνους  
Προετοιμασίας

•Με προϋπηρεσία κατά προτίμηση σε κρεπερί ή και  
σε ζαχαροπλαστεία. 
•Θα εκτιμηθεί ανάλογη πείρα στο ψήσιμο πάνω σε πλατό.  
Βιογραφικά στο ακόλουθο e-mail: thewmedia@yahoo.gr

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

Barista 
για το Κατάστημα της Περαίας

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

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

Μάγειρα Α’, Μάγειρα Β’, Μάγειρα Γ’ (C/14)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 3 ετών, σε ανάλογη θέση 
εργασίας, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή μονάδα all 
inclusive 
•Πτυχίο μαγειρικής σχολής (Σ.Τ.Ε.) 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα εκπαίδευσης προσωπικού 
•Απαραίτητες συστάσεις

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

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

Βοηθό Αρτοποιού  
για το Κατάστημα της Περαίας

Προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(πιστοποιητικό υγείας)  
Καθήκοντα: 
•Παραγγελίες προμηθειών  
•Παραγωγή άρτου και αρτοποιημάτων στο κατάστημα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

Η αλυσίδα καταστημάτων Crepaland (www.crepaland.gr) 
αναζητά για το κατάστημά της στην Άνω Γλυφάδα άτομα 
ηλικίας 25-40 για τη θέση του:

Υπευθύνου Βάρδιας / Μπουφετζή 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία.  
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη  
φωτογραφία) στο e-mail: dimitzanos@gmail.com

Η αλυσίδα καταστημάτων Crepaland (www.crepaland.gr) 
αναζητά για το κατάστημά της στην Άνω Γλυφάδα άτομα 
ηλικίας 18-40 για τη θέση του:

Κρεπαδόρου 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία.  
Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη  
φωτογραφία) στο e-mail: dimitzanos@gmail.com

Ο όμιλος επιχειρήσεων Χατζηλαζάρου ζητεί:

Αρτοποιούς - Ζαχαροπλάστες

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 5* ή 4* 
και εστιατόρια πολυτελείας  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση προδιαγραφών ISO και HACCP 
•Προϋπηρεσία σε luxury hotels chains  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση  
Αποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα,  
με φωτογραφία, στο e-mail: cv@hhotels.gr

Ο όμιλος επιχειρήσεων Χατζηλαζάρου ζητεί:

Α’, Β’, Γ’ Μάγειρες  
Ζεστής και Κρύας Κουζίνας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 5* ή 4* 
και εστιατόρια πολυτελείας  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση προδιαγραφών ISO και HACCP 
•Προϋπηρεσία σε luxury hotels chains  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@hhotels.gr

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading hotel companies 
in Cyprus and Greece, is expanding its operations. We are 
seeking to employ the following management position to 
join our already highly successful management team in the 
Atlantica hotels in Rhodes island:

F&B Manager

•We are looking for young, enthusiastic, self-motivated, 
customer-orientated graduates in hotel management 
or similar academic background with previous work 
experience in similar positions, of at least 3 years. 
•Perfect knowledge of English is essential and 
knowledge of German and/or Russian will be considered 
as an advantage.  
The successful candidates should be able to work in  
a challenging and demanding environment within a team.  
•An attractive package of benefits is offered according  
to qualifications.  
Please forward all CVs to the following e-mail: 
mkoutrouli@atlanticahotels.com. All CV’s will be treated 
in strict confidence.

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

(γερμανικά, γαλλικά ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα).  
Παρέχονται: 
•Σταθερή απασχόληση (όχι εποχική απασχόληση) 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Εκπαίδευση σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Οι ενδιαφερόμενοι -ες που πιστεύουν ότι μπορούν να αντα-
ποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλού-
νται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον 
κωδικό (HR 22398), μέσω e-mail: cv@ingroup.gr ή fax: 210 
8210230. Τηλ. επικοινωνίας: 210 8210555.

Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση

•Ζητούνται από τη Γαλλική αλυσίδα παιδικών  
ενδυμάτων ORCHESTRA για το κατάστημά της  
στον Εύοσμο.

Αποστολή βιογραφικών στο  e-mail: info@orchestrahellas.
gr, fax: 210-9887829, αναγράφοντας τον κωδικό ORC-ΕV.

Κατάστημα μεγάλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας στη 
Θεσσαλονίκη ζητεί:

Πωλητή - Πωλήτρια
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα  
Προσφέρεται: 
•Μισθός 
•Ασφάλεια 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Εκπαίδευση  
Βιογραφικά στο e-mail: cvmail71@gmail.com

Γνωστή εταιρεία στο χώρο της ζαχαροπλαστικής, ζητά 
να εντάξει:

Διευθυντή Πωλήσεων

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τον άριστο 
συντονισμό μονάδας παραγωγής και καταστημάτων λια-
νικής με στόχο την επίτευξη των οικονομικών στόχων 
της εταιρείας και την ανάπτυξη πωλήσεων.

Αναλυτικότερα: 
•Να προτείνει και να υλοποιεί την στρατηγική πωλήσεων 
•Να αναπτύξει το πελατολόγιο χονδρικής 
•Να συντονίζει και να επιβλέπει αποτελεσματικά τη 
λειτουργία της μονάδας παραγωγής και τη λειτουργίας 
των καταστημάτων 
•Να υποστηρίζει την επίτευξη στόχων πωλήσεων 
•Να παρακολουθεί και να επιβλέπει την επίτευξη  
των ποιοτικών στόχων.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στις 
πωλήσεις σε κλάδο τροφίμων και παραγωγής τουλάχιστον 
5ετή, και vα έχει εμπειρία σε διαχείριση ομάδας.

Επιπλέον να διαθέτει: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ - MS Office 
•Ηγετικό προφίλ 
•Ικανότητα για αυτοβελτίωση και βελτίωση  
των υφισταμένων του 
•Οργανωτική ικανότητα και αντίληψη 
•Πολύ καλή χρήση αριθμοδεικτών.  
Προσφέρεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους στο e-mail: biographies.hr@gmail.
com. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην απαι-
τούμενη εργασιακή εμπειρία, δε θα ληφθούν υπόψη.

Πωλητής-Πωλήτρια 

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

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

Η εταιρία MARKETIN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες super market στην Ελλάδα με περισσότερα από 
130 καταστήματα. H MARKET IN εφαρμόζοντας στρατη-
γική ανάπτυξης με εστίαση στον πελάτη, την ποιότητα και 
προσφέροντας χαμηλές τιμές, αναζητά τον κατάλληλο 
υποψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Διπλωματούχο Κρεοπώλη  
(κωδ. BU 03/14)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα σχολής κρεοπωλών 
•Σχετική εμπειρία 
•Εργασία κάτω από πίεση 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ομαδικότητα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές παροχές και αποδοχές 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρεία  
με συνεχή ανάπτυξη

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

Από κατάστημα εσωτερικής διακόσμησης ζητείται:

Πωλητής /τρια

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

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

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

Πωλητές /τριες 
(Κωδ. θέσης: HF_ THES_23914)

Για τα καταστήματά της στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της 
Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία πωλήσεων σε εταιρείες ένδυσης/ brand name-
luxury products 
•Με αγάπη και ενδιαφέρον για τις νέες τάσεις της μόδας 
και του styling 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Χαρακτήρας δυναμικός, ενθουσιώδης, κοινωνικός 
•Με στόχους προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σπουδές σχετικές με την μόδα ή το styling  
θα εκτιμηθούν. 
 
Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός (αναλόγως προσόντων), ασφάλιση,  
πενθήμερη 8ωρη απασχόληση 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σ΄ένα σύγχρονο και δυναμικό  
περιβάλλον εργασίας.

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

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιί-
ας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ 
ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 
αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 
ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Πωλήτρια / Παρασκευάστρια Σάντουιτς 
 με Προϋπηρεσία - Ομόνοια

Προφίλ υποψηφίων: 
•Προϋπηρεσία ανάλογη στην παρασκευή σάντουιτς 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Υποδιευθυντής-τρια Καταστήματος 
στο Ρέθυμνο

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

Τα καθήκοντά σας: Υποστηρίζετε και αντικαθιστάτε το/τη 
Διευθυντή-τρια κατ/τος στα καθήκοντά του, αναλαμβάνοντας 
υπεύθυνα τη διαχείριση ενός κατ/τος. Φροντίζετε για την 
εξυπηρέτηση των πελατών και ασχολείστε με εργασίες όπως 
διάταξη και παρουσίαση των εμπορευμάτων, παραγγελίες 
και ανεφοδιασμό, χρηματοοικονομική διαχείριση, απογρα-
φές. Μεριμνάτε για την εύρυθμη λειτουργία του κατ/τος, την 
καθαριότητα και εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και 
την επίτευξη των στόχων, συντονίζοντας παράλληλα τους 
Πωλητές-τριες /Ταμίες, μέσω προγράμματος εργασίας. 
Εργάζεστε με 6ωρη απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι 
σημαντικά για εμάς. Διαθέτετε ευχάριστη προσωπικότητα 
και αποτελείτε πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. 
Εργάζεστε με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σας διακρίνουν 
ομαδικό πνεύμα, ικανότητες διοίκησης, επικοινωνίας και 
παρακίνησης του προσωπικού. Ιδανικά είστε απόφοιτος-
η ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, με εμπειρία σε θέση 
ευθύνης στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργα-
σία με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές και 
ιδιωτική ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο 
και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες 
εξέλιξης. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαί-
δευσης, 20 περίπου εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση 
της εκπαίδευσης είστε έτοιμοι-ες να ενσωματωθείτε στη 
φιλοσοφία της εταιρίας μας και να αναλάβετε σταδιακά 
έναν πιο ενεργό ρόλο.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας 
ιστοσελίδας http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-07B74E06-
B0F8316D/lidl_gr/hs.xsl/4193_39675.htm. Θα σας απαντή-
σουμε άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

Πωλητής-τρια / Ταμίας (ημιαπασχόληση) 
στο Ηράκλειο Κρήτης

Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. 
Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι 
πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε 
αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα 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 προε-
τοιμασία των απογραφών. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με τη διάταξη και παρουσίαση 
των εμπορευμάτων, την εφαρμογή των κανονισμών υγιει-
νής και την καθαριότητα. Εργάζεστε με μερική απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

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

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

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του βιογρα-
φικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω του link: 
http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-E96D1D88-70CB7D8A/
lidl_gr/hs.xsl/4193_39676.htm. Θα σας απαντήσουμε σύντομα 
για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

Για τo κατάστημα μας στην Κοζάνη ζητάμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Υπεύθυνα για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος 
καθώς επίσης και για τη διαχείριση του πελατολογίου και 
την ανάπτυξη των πωλήσεων στον τομέα ευθύνης τους.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων  
και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής ή χονδρικής πώλησης 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές  
(συμπεριλαμβανομένου εταιρικού αυτοκινήτου) 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
•Πριμ επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.metro.com.gr. Κω-
δικός Θέσης: WS8102. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας και 
της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», 
διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχα-
ροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά 
να προσλάβει για τα νέα καταστήματά της στην Ομόνοια:

Πωλήτρια με Προϋπηρεσία  
για Πλήρη και Μόνιμη Απασχόληση (Κωδ. Π.Ο.)

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμφανίσιμη 
•Επικοινωνιακή 
•Εμπειρία σε χώρο εστίασης θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας και 
της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», 
διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχα-
ροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά 
να προσλάβει για τα νέα καταστήματά της στο Χαλάνδρι:

Πωλήτρια με Προϋπηρεσία  
για Πλήρη και Μόνιμη Απασχόληση (Κωδ. Π.Χ.)

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμφανίσιμη 
•Επικοινωνιακή 
•Εμπειρία σε χώρο εστίασης θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

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 προ-
σωρινής απασχόλησης.

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας που δρα-
στηριοποιείται στο χώρο της ανδρικής ένδυσης, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Καταστήματος  
(Κωδ. θέσης: S-722/44853)

Περιγραφή θέσης 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Τακτοποίηση και τοποθέτηση εμπορευμάτων  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η λυκείου, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θα συνεκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις επιθυμητή 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση επι-
πλέον γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 
•Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ανεπτυγμένη επικοινωνιακή ικανότητα, ομαδικό πνεύ-
μα, οργανωτικότητα, ευγένεια 
•Ικανότητα ανάπτυξης/διαχείρισης σχέσεων με τους 
πελάτες  
Παροχές εταιρίας 
•Σταθερό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com, μέσω 
fax στον αριθμό 210 7297907, ή στη διεύθυνση: Adecco 
HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων 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.

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Κατάστημα στo Βόλο

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10, e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγε-
λίας: 2014033.

 
Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
Πλήρης Απασχόλησης, για το Νέο 

 Κατάστημα στη Καστοριά 

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες 
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων, 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM 
A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Άγιος Στέφανος 
Αττικής, 145 10, e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός αγγε-
λίας: 2014032

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ 
H Randstad Hellas αναζητά να προσλάβει Part-time Retail 
Sales Associates για λογαριασμό πολυεθνικής εταιρίας πελάτη, 
ηγέτη στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.  

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

Προσόντα/Requirements 
•Προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών, κατά 
προτίμηση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, επιθυμητή 
•Άριστη ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών 
•Eπικοινωνιακές δεξιότητες 
•Εξαιρετικά οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα  
χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων υπό πίεση 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για την ολοκλήρωση 
των εργασιών και την επίλυση προβλημάτων 
•Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών,διαχείρισης χρόνου 
και ιεράρχησης προτεραιοτήτων 
•Ευελιξία όσον αφορά το πρόγραμμα εργασία

Πληροφορίες/Information: 2310 414731

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

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://www.randstad.
gr/index.php?pageid=55&pubID=4173, website: www.randstad.
gr. Ακολουθήστε μας στο: LinkedIn, Facebook, Twitter.

Υποδιευθυντής -τρια Καταστήματος 
στα Τρίκαλα

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

Τα καθήκοντά σας: Υποστηρίζετε και αντικαθιστάτε το/τη διευθυ-
ντή-τρια κατ/τος στα καθήκοντά του, αναλαμβάνοντας υπεύθυνα 
τη διαχείριση ενός κατ/τος. Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση 
των πελατών και ασχολείστε με εργασίες όπως διάταξη και 
παρουσίαση των εμπορευμάτων, παραγγελίες και ανεφοδιασμό, 
χρηματοοικονομική διαχείριση, απογραφές. Μεριμνάτε για την 
εύρυθμη λειτουργία του κατ/τος, την καθαριότητα και εφαρ-
μογή των κανονισμών υγιεινής και την επίτευξη των στόχων, 
συντονίζοντας παράλληλα τους πωλητές-τριες /ταμίες, μέσω 
προγράμματος εργασίας. Εργάζεστε με 6ωρη απασχόληση, 
αναλαμβάνοντας βάρδιες.

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Διαθέτετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Εργάζεστε με υπευθυ-
νότητα και συνέπεια. Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητες 
διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού. 
Ιδανικά είστε απόφοιτος-η ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης, 
με εμπειρία σε θέση ευθύνης στο χώρο του εμπορίου.

Τι προσφέρουμε: Αναλαμβάνετε μια ποικιλόμορφη εργασία 
με ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση. Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανω-
μένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Μέσα 
από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, 20 περίπου 
εβδομάδων, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη 
θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμοι-
ες να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας και να 
αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας 
ιστοσελίδας μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/
SID-06C91C6F-28156330/lidl_gr/hs.xsl/4193_39673.htm. Θα 
σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

Η εταιρεία Bodytalk A.E ζητά:
Area Manager  

Για το Δίκτυο των Καταστημάτων της

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
executive@bodytalk.com

To εστιατόριο ΚFC στη Γλυφάδα ζητά:
Tαμίες

•Με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας,  
ηλικίας 18 -30 ετών.   
•Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.  

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

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
Πλήρης Απασχόλησης, για το νέο  

Κατάστημα στην Κόρινθο 

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

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

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

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: DEXIM A.E.: 
22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας Άγιος Στέφανος Αττικής, 
145 10. Τηλ. 210 6217691, fax: 210 8140802, e-mail: cv@
dexim.gr. Κωδικος αγγελιας: 2014030

Πωλήτριες Λιανικής 
 (κωδ. Ret/Sal)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» ζητά πωλήτριες 
για άμεση πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας ευχάριστο περιβάλλον 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@rakas.gr.  
Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εταιρίας 
στο χώρο της λιανικής, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέ-
χωση της παρακάτω θέσης:

Πωλητής/τρια Καταστήματος  
Ειδών Υγιεινής (κωδ. θέσης: S-722/44569)

Περιγραφή θέσης 
•Ανάπτυξη και διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη 
•Διερεύνηση και κάλυψη αναγκών πελάτη 
•Παρακολούθηση και τήρηση συμφωνιών πώλησης 
•Επισκέψεις στο χώρο των πελατών και εξυπηρέτησή τους 
•Τήρηση αρχείου με στοιχεία επισκεψιμότητας 
•Επιμέλεια χώρου ευθύνης  
Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος/η λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ένα (1) έτος  
σε λιανική πώληση σε αντίστοιχο κλάδο 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χρήσης σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(ιδανικά Domus ή Infowood) 
•Οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα και φαντασία 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και συλλογής απαραίτητων πληροφοριών  
για σχεδιασμό ολοκληρωμένων προτάσεων 
•Άνεση στην επικοινωνία, ομαδικό πνεύμα, ευγένεια,  
πελατοκεντρικός τρόπος σκέψης 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων σε συνθήκες πίεσης,  
συνέπεια, υπευθυνότητα, ικανότητα αποτελεσματικής  
διαχείρισης χρόνου  
Παροχές εταιρίας 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών 
•Bonus βάσει επίτευξης στόχων 
•Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο  
περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας 
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, μέσω e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@adecco.com μέσω fax 
στον αριθμό 210 7297197, ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. 
Συγγρού 80-88, 117 41 Αθήνα.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειω-
μάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται 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.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας και 
της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», 
διαθέτοντας ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχα-
ροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να 
προσλάβει για τα νέα καταστήματά της στην Αγία Παρασκευή:

Πωλήτρια (Κωδ. Π.Α.Π.)  
για Πλήρη και Μόνιμη Απασχόληση

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμφανίσιμη 
•Επικοινωνιακή 
•Εμπειρία σε χώρο εστίασης θα θεωρηθεί πρόσθετο  
προσόν  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

Για τα καταστήματά μας στην Αττική ζητάμε:

Περιφερειακό  
Διευθυντή Λειτουργίας Καταστημάτων

Αναφέρεται στο διευθυντή λειτουργίας καταστημάτων MyMarket. 

Τα καθήκοντά του είναι: 
•Έλεγχος της αυστηρής εφαρμογής του κανονισμού  
λειτουργίας καταστημάτων 
•Πληροφόρηση των καταστημάτων και έλεγχος  
υλοποίησης της στρατηγικής και της πολιτικής  
της εταιρείας 
•Μελέτη των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων  
των καταστημάτων 
•Πραγματοποίηση προτάσεων για την καλύτερη  
και αποδοτικότερη λειτουργία τους.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε καταστήματα  
λιανικής πώλησης ως περιφερειακός διευθυντής 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας  
και επίλυσης προβλημάτων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
•Άριστη διαχείριση χρόνου, προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα και επίτευξη ποιοτικών και  
ποσοτικών στόχων 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, εταιρικό 
αυτοκίνητο, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, συνεχή εκπαί-
δευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
ελληνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.metro.com.gr. Κω-
δικός Θέσης: MOD05. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Αναζητάς ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική σου 
σταδιοδρομία; Vodafone Franchise συνεργάτης επιθυμεί να 
απασχολήσει Sales Representative, με πλήρη απασχόληση 
για τη στελέχωση καταστήματος Vodafone για την περιοχή 
Περαία Θεσσαλονίκης.

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

Sales Representative

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 24-35 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε προϊόντα τεχνολογίας 
και κινητής τηλεφωνίας  
Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνος/η για την παροχή 
ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης στους πελάτες που  
επισκέπτονται τo κατάστημα.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
panagiotis.males@vfshop.gr

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλισμού ζητά:

Υπεύθυνες Καταστημάτων 
για το Νομό Αττικής

Αντικείμενο εργασίας 
•Εξυπηρέτηση προσερχομένων στα καταστήματα  
πελατών μας 
•Διερεύνηση αναγκών καταστήματος και προτάσεις  
βελτίωσης λειτουργίας του 
•Τήρηση των διαδικασιών και των αρχών λειτουργίας 
•Διαχείριση προσωπικού καταστήματος 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική παρουσία 
και ήθος 
•Γνώση αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία στον χώρο του λιανικού εμπορίου τουλάχι-
στον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα οικιακού εξοπλι-
σμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 

•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει μισθό βάσει 
προϋπηρεσίας και υψηλά bonus επί τη επίτευξη στόχων  
του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος λυκείου ή ΤΕΙ 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ικανότητα επικοινωνίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με επαγγελματική παρουσία 
και ήθος 
•Γνώση αγγλικών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία στο χώρο του λιανικού εμπορίου  
τουλάχιστον 5 χρόνια. (Η εμπειρία σε κατάστημα οικιακού 
εξοπλισμού θα ληφθεί σοβαρά υπόψη) 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει μισθό βάσει 
προϋπηρεσίας και υψηλά bonus επί τη επίτευξη στόχων  
του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (περιλαμβάνει μισθό βάσει 
προϋπηρεσίας και υψηλά bonus επί τη επίτευξη στόχων  
του καταστήματος) 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα  
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στη διεύθυνση  
e-mail: hr@andreadis.com

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

Πωλήτρια 
για το Κατάστημα της Περαίας

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
στον κλάδο 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών  
υπηρεσίες 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
συνθήκες 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους με 
μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: 
hr@estiabakery.gr

Supermarket, ζητά, για το κατάστήμα του, στο δήμο Μίκρας 
Θεσσαλονίκης:

Πωλητές - Πωλήτριες 
για Mόνιμη Aπασχόληση

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

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

Η IN GROUP ΑΕ, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία απασχό-
λησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, πιστοποιημένη 
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
εύρεσης και επιλογής προσωπικού, ζητά για λογαριασμό πελάτη 
της, γνωστής εταιρείας ενδυμάτων:

Υπεύθυνο-η Καταστήματος 
 Περιοχή Μύκονος (Χώρα) (ΗR 22398)

Προσόντα: 
•Άτομο με οργανωτικές ικανότητες και με δυνατότητα 
διαχείρισης ομάδας υφισταμένων. 
•Άτομο δυναμικό, με προσεγμένη εμφάνιση και έφεση 
στην πώληση. 
•Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, τουλάχιστον  
5 ετών σε ανάλογη θέση, απαραίτητη 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία και άνεση επικοινωνίας. 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με άμεσο  
κι αποτελεσματικό τρόπο και προς όφελος  
του καταστήματος 
•Απόλυτη στόχευση στο αποτέλεσμα και στη γενικότερη 
ανάπτυξη του σημείου/ καταστήματος 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
•Ωράριο καταστημάτων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Θα συνεκτιμηθεί η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Τεχνικός Υποστήριξης  
(Technical Support Engineer) 

Zητείται από εξαγωγική εταιρεία κατασκευής εκτυπωτών Inkjet στη Θεσσαλονίκη.

Ωράριο εργασίας: Πλήρης  
απασχόληση, 9-5 Δευτέρα -  
Παρασκευή.  
Αρμοδιότητες: 
•Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 
after-sales 
•Καταγραφή τεχνικών κλήσεων 
•Service μηχανημάτων στην έδρα 
και on site σε όλη την Ελλάδα  
και το εξωτερικό  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ τεχνολογικής 
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση της αγγλικής  
γλώσσας (γραπτά και προφορικά) 
•Γνώσεις γραφιστικών  

προγραμμάτων Photoshop, Corel, 
Illustrator 
•Εμπειρία σε χρήση MS Office 
(Word, Excel) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης  
αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές  
υποχρεώσεις για τους άνδρες 
•Υπευθυνότητα & ομαδικό πνεύμα  
Επιπλέον θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία σε χρήση, επισκευή  
και συντήρηση εκτυπωτών Ink-jet 
μεγάλου πλάτους (Epson, Mimaki, 
Mutoh,Roland) 
•Προϋπηρεσία στον τομέα  

των ψηφιακών εκτυπωτικών  
συστημάτων 
•Γνώσεις ψηφιακής εκτύπωσης  
σε ύφασμα 
•Διαχείριση ERP (Softone) 
•Δίπλωμα οδήγησης δίκυκλου  
Προσφέρονται: 
•Εκπαίδευση σε διάφορους τύπους 
μηχανημάτων Inkjet 
•Μισθός, υπερωρίες, εκτός έδρας 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
σε εξαγωγική εταιρεία υψηλής  
τεχνολογίας, με δυνατότητα  
γρήγορης εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικού  
στο e-mail: hr@polyprint.gr

Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. σχετικής κατεύθυνσης 
•Επιθυμητή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού  
σε προϊόντα Oracle (Forms, Reports, Designer,  
BI, APEX) 
•Γνώση βάσεων δεδομένων Oracle 
•Γνώση PL/SQL 
•Καλή γνώση HTML, CS, XML, Javascript,  
Web Services 

•Γνώση λειτουργικών προγραμμάτων Windows /LINUX 
•Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό  
στη διεύθυνση:  apt.admin@apt.gr

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

Junior Oracle Developer

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

The company specializes in SMS marketing campaigns and our clients are well known corporations from around 
the world. (For example banks, airlines, multi-stores, e-shops). We are constantly expanding our activities and our 
personnel all over the world. For this purpose we are looking to recruit for our offices in Thessaloniki:

Procurement Officer  
(Based in Liti Thessaloniki)

Job description: 
•Operate as a link between company and global  suppliers; 
•Establishment and maintenance of supplier and partner agreements and relationships, supporting key projects 
and business initiatives; 
•Maintain complete updated purchasing records/data and pricing in the system; 
•Analyze current agreements and propose ways for cost savings and quality assurance; 
•Identify potential new provider’s opportunities and negotiate in terms of price, terms and cooperation; 
•Troubleshoot and huddling  provider’s tickets and requests raised by sales or customers;  
Required skills: 
•At least 3 years’ experience of working in a procurement department in service provision company  
(ideally for telecom company or IT environment); 
•Proven ability to establish contracts matching best the various needs and requirements  
(technical, commercial, legal, strategy); 
•Strong debugging and troubleshooting experience and skills; 
•An excellent level of written and spoken English; 
•Very good knowledge of at least one more European language; 
•Experience in cooperation in international environment; 
•Ability to work in a fast paced, flexible team environment; 
•PC literal (MS Office, CRM Software’s);  
•Able to manage multiple, competing demands communication, active listening and learning, judgment  
and decision making skills, organization skills, time management, writing, service orientation, negotiation 
•Engineering degree in telecommunications and/or IT technology will be a strong asset;  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications; 
•Friendly and challenging working environment; 
•Opportunities for further growth and development.

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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
To ξενοδοχείο President της Αθήνας ζητεί για την παρακάτω 
θέση εργασίας:

Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Οργανωτικές ικανότητές 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση λειτουργικού συστήματος epitome.  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία υπόψη  
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού στη διεύθυνση 
e-mail:hr-manager@president.gr.  Fax: 210 6924900.

Vezene restaurant group is seeking for a:

Reservations Specialist & Private  
Events Coordinator

Personal characteristics: 
•Organized, detail-oriented, and accurate with strong 
executive management skills 
•Commitment to establish and maintain courteous  
and professional working relationships in a diverse 
cultural environment.  
Education & background: 
•Bachelor degree in communication or business 
administration 
•Hotel management degree 
•Minimum 5 years work experience in tourism  
& travel or communications 
•Excellent computer skills and online bookings 
•Excellent organization, communication, negotiation  
& presentation skills 
•Excellent knowledge of english and of another language 
•Innovative, pro active and reliable  
•Able to work alone and within a team.  
Job description: 
•Coordination of restaurant reservations 
•Organization of corporate and private events 
•Food & beverage package creation 
•Coordination, monitor and troubleshooting events 
•Full knowledge about of all restaurants, promotions, 
special offers 
•Menu typing knowledge 
•Taking reservations in a proactive way 
•Sending proposals and confirmations 
•Follow-up of proposals and confirmations on or before 
cut-off dates 
•Updating database regularly 
•Tracking of spent of guests 
•Following up guest feedback with restaurant manager 
and mailing thank you notes.  
Send your CVs to the following e-mail: ari.vezene@gmail.
com. Website: www.vezene.gr

To ξενοδοχείο Porto Platanias Beach Resort & Spa στον 
Πλατανιά Χανιών ζητεί για την παρακάτω θέση εργασίας. 
Ζητάμε να προσλάβουμε για τη σεζόν 2015:

Υπάλληλο Κρατησεων

Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση  
Προσόντα / χαρακτηριστικά υποψηφίου 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
•Η πολύ καλή γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας  
(γερμανικών), θα εκτιμηθούν  
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στο 
e-mail: info@portoplatanias.gr ή στο fax: 28210 60641

Το Holiday Inn Athens Attica Avenue, Airport West, ζητεί:

Υπάλληλο Υποδοχής

•Έως 30 ετών με άριστη γνώση της αγγλικής  
και προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
•Επιθυμητή η γνώση OPERA, FIDELIO.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: tmarousopoulos@
hiathens.com υπ’ όψιν Κου Μαρουσόπουλου.

To ξενοδοχείο πολυτελείας CASTELLO BOUTIQUE RESORT 
& SPA, στο Σίσσι Λασιθίου ζητά:

Rooms Division - Reservations Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία 5 ετών σε ανάλογη θέση πολυτελών 
ξενοδοχείων  
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μιας δεύτερης 
γλώσσας  
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστα αποτελέσματα στην προώθηση πωλήσεων (μέσω 
παραδοσιακών καναλιών διανομής και μέσω e-channels).   
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη, δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα 

•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Ηγετικές ικανότητες και διαπραγματευτικές δεξιότητες  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 
•12μηνη εργασία 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία.  
Συστάσεις απαραίτητες. Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: kasmirlis@castellohotels.com

Η Intelligent Hotel Solutions, είναι μια εταιρεία που εξειδι-
κεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη  ξενοδοχείων καθώς και 
στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται επαγ-
γελματίες για ξενοδοχειακό συγκρότημα που διαχειρίζεται  η 
IHS, για τις παρακάτω θέσεις: 

Διοικητικά Στελέχη Ξενοδοχείου

Η IHS είναι σε αναζήτηση διοικητικού προσωπικού  
για τη στελέχωση νέου ανοίγματος 5* ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος για τη σεζόν 2015.  
Αναζητούνται οι εξής ειδικότητες: 
•Operations manager 
•Rooms division manager 
•Housekeeping manager 
•F&B manager 
•Maitre d’hotel 
•Chef de Cousine  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής ή /και Ρώσικης 
γλώσσας 
•Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
info@ihs.gr. Website: www.ihs.gr 

Υπεύθυνος Κοινωνικών  
Εκδηλώσεων και Συνεδρίων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε τμήμα εκδηλώσεων ξενοδοχείου 5*,  
ή σε κτήμα δεξιώσεων 
•Προϋπηρεσία σε outside catering (πώληση, προσφορά 
και επίβλεψη πλάνου και στησίματος) 
•Πτυχιούχος τουριστικής σχολής 
•Απαραίτητη η γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος,  
κατά προτίμηση opera 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Γνώση αθηναϊκής αγοράς 
•Ύπαρξη πελατολογίου θα συνεκτιμηθεί  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με πελατοκεντρική 
νοοτροπία 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kasiakou@themargi.gr

Ο πελάτης μας ισχυρός ελληνικός όμιλος εταιριών αναζητά 
για προσοδοφόρα τουριστική επιχείρηση του που διακρίνεται 
για την ξεχωριστή εμπειρία που θέλει να προσφέρει στους 
πελάτες του λόγω φυσικής τοποθεσίας:

Food and Beverage Manager  
(FBM/0914)

Γενικά χαρακτηριστικά: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύ-
θυνος για την ομαλή και επικερδή διαχείριση του εστιατορίου 
και καφέ το οποίο λειτουργεί όλη μέρα και αποτελείται από 
προσωπικό 25 ατόμων και με επιπλέον εποχικό προσωπι-
κό κατά περίπτωση. Πέρα από την καθημερινή λειτουργική 
διαχείριση σύμφωνα με τα πρότυπα καλής λειτουργίας ο 
κάτοχος της θέσης πρέπει να έχει την εμπορική αντίληψη 
ώστε να εκπληρώνονται οι εμπορικοί στόχοι αλλά και την 
διοικητική ικανότητα ώστε να επιλέγει, να εκπαιδεύει και 
να κινητοποιεί αντίστοιχα το προσωπικό.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Η ομαλή λειτουργία του χώρου και ο συντονισμός  
και η συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρείας. 
•Ο συντονισμός και επίβλεψη της διαδικασίας παραγγελίας 
προϊόντων 
•Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων. 
•Η κοστολόγηση των παρεχόμενων προϊόντων  
και υπηρεσιών. 
•Η διαχείριση των μηχανογραφικών συστημάτων. 
•Η οργάνωση και η διαμόρφωση των χώρων. 
•Η επίβλεψη της καθαριότητα χώρων εργασίας  
και εξοπλισμού. 
•Παρακολούθηση οικονομικών στοιχείων & δημιουργία 
αναφορών ανά μήνα. 
•Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (επιλογή,  
εκπαίδευση, αξιολόγηση, διαμόρφωση εβδομαδιαίου 
προγράμματος)  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια σχετικής προϋπηρεσίας  
σε ξενοδοχείο ή χώρο εστίασης. 
•Πτυχίο ξενοδοχειακών/ τουριστικών σπουδών  
ή συναφούς κατεύθυνσης. 
•Άριστη γνώση αγγλικών ή και δεύτερης γλώσσας. 
•Άριστη γνώση Η/Υ και εξοικείωση με πρόγραμμα  
εμπορικής/ ταμειακής διαχείρισης 
•Εμπορική αντίληψη σε συνδυασμό με τήρηση υψηλών 
ποιοτικών δεικτών 
•Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
•Ομαδικό πνεύμα και συνέπεια 
Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε έναν πανίσχυρο όμιλο 

εταιριών ο οποίος προσφέρει προοπτικές επαγγελματικής 
ανάπτυξης και εξέλιξης θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά το 
βιογραφικό σας σημείωμα μέσω του link: http://pfb.applymycv.
gr/form.asp, με κωδικό FBM/0914, ώστε να συμμετάσχετε στη 
διαδικασία αξιολόγησης. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην 
επεξεργασία όλων των αιτήσεων. Follow us to Linkedin, 
Twitter, Facebook, so as to be immediately informed 
about our latest news and ads!

Reservations Agent

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

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

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

Essential qualifications: 
•2 Years previous experience in similar position. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek and 
English language. 
•Computer literate and experienced with PMS & GDS 
systems. 
•Excellent organization and communication skills  
Key responsibilities & attributes: 
•Have full knowledge of hotel facilities and services, 
room descriptions as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s duties  
and reporting areas. 
•Adhere to company reservation procedures, phone  
and e-mail handling. 
•Assist with FO coverage and guest rooming  
when required. 
•Contribute actively in achieving monthly and yearly 
targets. 
•Develop and form positive relationships with guests  
and team members, whilst remaining professional  
and service standard orientated at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance with 
industry expectations and company standards including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a «service» attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects the 
guest experience 
-Take appropriate action to resolve guest dissatisfaction

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

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

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

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

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

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

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & «Renaissance 
Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, μέλος του 
ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να προσλάβει:

Spa Therapist - Masseur 
 (Γυναίκα)

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα διαχείρισης 
προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες 

Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές/
αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 
μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν human resources department of exclusive hotels. 
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία μέσω 
e-mail: meniaboe@hotmail.com. Όλα τα e-mail που δεν θα 
περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δε θα αξιολογού-
νται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

Ο όμιλος επιχειρήσεων Χατζηλαζάρου ζητεί:

Μασέρ - Αισθητικούς

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Εμφανίσιμη παρουσία και επαγγελματική συμπεριφορά 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
και σε ξενοδοχεία 5* 
•Γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
& επαγγελματικό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Εξέλιξη & συνεχής εκπαίδευση  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@hhotels.gr

ΜΟΔΑ
Η BODYTALK ζητάει:

Σχεδιαστή/τρια
Το δημιουργικό τμήμα της Bodytalk κάνει reboot & αναζητά 
σχεδιαστή/τρια, με καθημερινό update στην μόδα, με διάθε-
ση για δημιουργία και αχαλίνωτη φαντασία! H προϋπηρεσία 
πάνω σε σχέδιο μόδας, είναι επιθυμητή. Γνώσεις πατρόν και 
ραφής ευπρόσδεκτες.

Βασικές γνώσεις σε: 
•Corel Draw 
•Adobe 
•Ιnternet 
•Office 
•Άπταιστα αγγλικά (ομιλία και γραφή)  
Αντίστοιχα προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας,  
προοπτικές εξέλιξης 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

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

Η ALOUETTE ΑΕ αναζητά να προσλάβει:

Πατρονίστ

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε σταθερό και ζέρσεϊ 
ύφασμα. Η εμπειρία σε παιδική ένδυση θα ληφθεί  
ως προσόν. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικού πατρόν σύστημα LECTRA. 
•Η καλή γνώση Η/Υ και η γνώση αγγλικής γλώσσας  
θα ληφθούν ως προσόν.  
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «ΠΑΤΡΟΝ»  
στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαριστής-τρια Καταστήματος  
(ημιαπασχόληση) στα Βριλήσσια

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

Τα καθήκοντά σας: Φροντίζετε για την καθαριότητα των 
χώρων πώλησης και των αποθηκών του καταστήματος, των 
κοινόχρηστων χώρων του προσωπικού, καθώς και για τον 
καθαρισμό του parking πελατών. Το ωράριο απασχόλησης 
είναι δύο ώρες την ημέρα, για πέντε ημέρες την εβδομάδα 
(συμπεριλαμβάνεται και Σάββατο).

Το προφίλ σας: Τα προσωπικά σας γνωρίσματα είναι σημαντικά 
για εμάς. Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες. Σας διακρίνουν 
υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

Τι προσφέρουμε: Σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες 
οδηγίες και τα εργαλεία για την εργασία σας, ώστε να εν-
σωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας μας. Αμείβεστε με 
ελκυστικές αποδοχές, επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική 
ιατρική ασφάλιση.

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο του 
βιογραφικού σας στην Online φόρμα της ηλεκτρονικής μας 
ιστοσελίδας μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/
SID-E6944086-5A941626/lidl_gr/hs.xsl/4193_39668.htm. 
Θα σας απαντήσουμε άμεσα για την παραλαβή του βιογρα-
φικού σας.

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

A.E. ζητά:
Αποθηκάριο

(Κωδ. Θέσης: ΑΠΟΘ.)

Commercial Motor 
Vehicle Diesel Mechanic

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

Candidates should have experience with such diesel engines, be able to use computer to diagnose faults, knowledge 
of the English language, should be qualified and must be prepared to relocate to Zambia on a permanent, long term 
basis (at least 7 years). Due to the poor educational system prevailing in Zambia, priority will be given to candidates 
who are either newly married, single, or have children which are independent and have finished with their education.

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

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

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

Junior Project Manager
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 junior 
project manager.

If you are interested, please do the following: 
•Review our corporate web site www.adacom.com 
•Read a brief about our recruiting process and fill  
the online application form from the link below:  
https://docs.google.com/a/adacom.net/forms/d/ 
1NR5-JvRP69V6ND8cKBf7DSr4p-9bui01ZiBbBrI 
vWf8/viewform

Job description

Main duties & responsibilities: Junior project manager 
will be responsible to perform project management 
activities for specific projects assigned to him/her by 
the PMO manager, ensuring that it will be completed 
on time and to budget. He/She will be involved with the 
planning, design, execution, monitoring and controlling 
aspects of each project.

From the inception of a project, he/she must be able to: 
•Define project scope and stay close to it 
•Clarify assumptions 
•Ensure the goals of the project are met 
•Create a maintain a project plan 
•Engage project team and inform about roles and 
responsibilities 
•Monitor progress and time management 
•Manage the budget 
•Identify risks and minimize their impact 
•Customer satisfaction 
•Create lessons learned report 
•Produce project reporting

Vacancy details: 
•Job title: Junior Project Manager  

•Department: Security Services Division, Project 
Management Office (PMO)  
•Location: Adacom, Athens, Travelling may be 
required (according projects’ needs and delivery 
activities)

Candidate profile 
Qualifications (mandatory): 
•University degree in ICT (a master degree will  
be considered as a plus) 
•1-2 years of work experience in ICT field  
(preferably in IT security) 
•Basic skills and experience in project management 
will be considered as a plus 
•Knowledge of project management standards  
and/or methodologies (i.e. PMBOK, Prince2) 
•Knowledge of software tools for project management 
(i.e. MS Project) 
•Project management certifications will be considered 
as a plus 
•Information security certifications will be considered 
as a plus 
•Advanced level in English (additional language will  
be considered as a plus)  
Desired skills: 
•Excellent communication skills 
•Excellent analytical skills 
•Excellent reporting skills 
•Good time management skills 
•Negotiation skills 
•Ability to perform well under pressure 
•Act as a team player

Προφίλ υποψηφίου  
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. 
•Ηλικία έως 30 ετών. 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αποθήκη βιομηχανίας. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

•Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή Χαλκίδος  
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, μέσω email  
στη διεύθυνση: hrmdept140@gmail.com
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ στο χώρο της υγείας/
ευεξίας/διατροφής και ζητάμε άμεσα Ανεξάρ-
τητους Συνεργάτες για: εμπορικό τμήμα, τμήμα 
οργάνωσης/διοίκησης συνεργατών. Δυνατότητα 
μερικής ή πλήρης απασχόλησης κατ’ επιλογή του 
ενδιαφερομένου. E-mail: arctium@hol.gr, τηλ: 
213 0276214.

ΑΠΟ ΤΗΝ Domogroup ζητείται Διευθυντικό Στέλε-
χος Παραγωγής, με εμπειρία σε έναν τουλάχιστον 
τομέα ξυλουργικού προϊόντος. Βιογραφικά στο 
e-mail: theo@domogroup.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Επιχειρήσεων ζητείται από τη λογι-
στική-συμβουλευτική εταιρία Link, με εμπειρία σε 
προγράμματα ΕΣΠΑ, προώθηση δικτύων franchise, 
Business-Marketing Plans. Αμοιβή με ικανοποι-
ητικό ποσοστό επί των πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: link2@link.com.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία πιστοποίησης με έδρα την 
Αθήνα, αναζητά Διευθυντικό Στέλεχος, τμήματος 
ανάπτυξης. Διοικητικές/οργανωτικές ικανότητες, 
Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ. Εμπειρία 5ετή στο τομέα 
των τροφίμων. Άριστη γνώση Αγγλικών/Η/Υ. Επαγ-
γελματισμός/προσανατολισμός στο αποτέλεσμα. 
E-mail: cvs.certification@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με οργανωτικές/διοικητικές 
ικανότητες και γνώσεις ή ικανότητα στις πωλήσεις. 
Συνεργασία κατόπιν αξιολόγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: nobossmore@gmail.com, τηλ: 6938 
108072, κα Ελένη Γαλάνη.

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

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

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

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

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

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

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

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

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ, Γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο, με 
πενταετή εμπειρία, απαραίτητη γνώση χειρισμού 
Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, καθώς και 
μιας επιπλέον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση 
Ρώσικης-Κινέζικης γλώσσας. E-mail: papalaw@
otenet.gr, fax: 210 7223747.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πλήρης απασχόληση σε γραμ-
ματειακή υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής, Η/Υ 
και Αγγλικών σε εταιρία στην Παιανία. Απαραίτητα 
προσόντα, εμφανίσιμη και επικοινωνιακή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: megagianni84@yahoo.gr.

ΕΜΠΕΙΡΗ Γραμματέας ζητείται για απογευματινή 
απασχόληση στο Μαρούσι. Τηλ: 6984 232228.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γραφείου και Αποθήκης σε ανώνυμη 
εμπορική εταιρία ζητείται, με προϋπηρεσία στον 
κλάδο, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: prpthes@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη νέα για γραμματειακή 
υποστήριξη, για ημιαπασχόληση, σε ασφαλιστικό 
γραφείο, με προϋπηρεσία σε γραμματειακή υπο-
στήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: ergasia2011@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φοιτήτρια ή Απόφοιτη Σχολής Στα-
τιστικής και Ασφαλιστικής από το ΠΑΠΕΙ, για 
γραμματειακή υποστήριξη σε ασφαλιστικό γρα-
φείο. Βιογραφικά στο e-mail: asfalieslefkaros@
Gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Υπεύθυνη Υποδοχής ζητείται 
από κλινική αισθητικής ιατρικής, δερματολογίας, 
πλαστικής χειρουργικής για πλήρης απασχόλη-
ση. Άριστη γνώση Αγγλικών, επικοινωνία και 
ικανότητα στην εξυπηρέτηση πελατών. Βιο-
γραφικά με φωτογραφία στο e-mail: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΝΕΕΣ /οι ζητούνται για πλήρης απασχόληση 
από εταιρία πληροφορικής στην Αθήνα για κα-
ταχώρηση δεδομένων και σάρωση εγγράφων. 
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώση τυφλού 
συστήματος επιθυμητά. Βιογραφικά στο e-mail: 
scan.prj.cv@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου με άριστη γνώση 
Αγγλικών και πληροφορικής ώστε να απασχοληθεί 
με την ενημέρωση, συντήρηση και ανάπτυξη του 
εταιρικού ERP, e-shop και web. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistirioden@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εκπαίδευσης ζητείται Υπάλληλος 
Γραφείου με εμπειρία σε θέματα κατάρτισης στε-
λεχών επιχειρήσεων μέσω ΛΑΕΚ. Βιογραφικά 
στο e-mail: international1@forum-trainin.gr, 
τηλ: 210 8899401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εξαγωγική 
μονάδα στην περιοχή της Ξάνθης. Προϋπηρεσία 
2ετών, απαραίτητη γνώση Αγγλικών ή Γερμανι-
κών, δίπλωμα και ΙΧ υποχρεωτικά. Πτυχίο ΤΕΙ 
σε Σχολή Οικονομικών Επιστημών και γνώσεις 
Η/Υ.E-mail: logistiki.etaireia@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητάει Υπάλληλο 
Γραφείου με άριστες γνώσεις Αγγλικών και Office. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε τμήμα προμηθειών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrcompanysa@gmail.com.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά για το φροντιστή-
ριο του, στο Κορυδαλλό, Πτυχιούχο ΑΕΙ-ΤΕΙ για 
γραμματειακή υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
korydallos@poukamisas.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν 3 άτομα από γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας για καθημερινή πρωινή 
εργασία. Πληρωμή κάθε Παρασκευή. Τηλ: 6944 
668804 (What’s up), κα Πετροπούλου.

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

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

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

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

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

ΑΤΟΜΟ με καλά Ελληνικά ζητείται από ιατρο-
φαρμακευτικό όμιλο. 5θήμερη πρωινή ή απο-
γευματινή εργασία. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964009.

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

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

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

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

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

ΝΕΑ ζητείται από εταιρία ιατρικών παροχών για νέα 
τμήματα στη γραμματειακή υποστήριξη. Ευέλικτο 
ωράριο, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964009.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις - 
Διαφήμιση
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα που αναζητούν 
εργασία με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
να είναι συνεργάσιμος, με όρεξη για δουλειά, εκ-
παιδεύσιμος με ήθος και εντός Αττικής. Τηλ: 6945 
675759, 6943 113546.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα έως 23/10/2014. Σοβαρά, 
δραστήρια, φιλόδοξα στον τομέα της υγιεινής δι-
ατροφής και ελέγχου βάρους. Δεν αφορά πλασιέ 
dealer telemarketing. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: lifeaction@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτου φύλου, Απόφοιτοι 
Σχολής Social Media ή Εμπορίας και Διαφήμισης, 
με άπταιστα Αγγλικά για ολιγόωρη εργασία από 
Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6977 
41536, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για διαχείριση site και 
e-shop, δημιουργία έντυπων καταλόγων. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ τη δική σας επιχείρηση από το χώρο 
σας μέσω ίντερνετ. Ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
άμεσο ξεκίνημα, πλήρης εκπαίδευση. Απαραίτητες 
βασικές γνώσεις Η/Υ - ίντερνετ. Τηλ: 2341 070332.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Διαφήμισης, Marketing, ζητείται από 
Σχολές ομορφιάς, με άριστη γνώση Η/Υ, γνώσεις 
διαχείρισης social media, internet marketing, επικοι-
νωνιακή. Πλήρης απασχόληση, ωράριο 13:00-21:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: peiraias@evabeauty.gr.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση από πολυεθνική εταιρία για τομείς μάρκετινγκ 
- εποπτείας - ανάπτυξης, internet επιθυμητό. Τηλ: 
6943 950447. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις Internet, Facebook, 
marketing, προώθησης και δημοσίων σχέσεων για 
να αναλάβει το δημιουργικό κομμάτι προώθηση 
στα Media επισιτιστικής επιχείρησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών με έδρα Θεσσαλονίκη 
ζητεί Εξωτερικό Συνεργάτη για μόνιμη συνεργασία 
με αντικείμενα: οργάνωση, εκτέλεση στρατηγι-
κής μάρκετινγκ, επικοινωνία, social media, blog, 
newletters. E-mail με συστάσεις και ενδεικτικό 
portfolio: jobs@training.gr.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις marketing και πωλήσεων 
ζητά διαφημιστική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Στόχος η οργά-
νωση νέου τμήματος πωλήσεων και σχεδιασμού 
υπηρεσιών. Δεκτά άτομα με εμπειρία. E-mail: job@
exnethellas.gr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμη-

μάτων έρευνας αγοράς, διαφήμισης, πωλήσεων 
και management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: simvoulos@outlook.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται για ΕΠΕ εμπορική. Αρμοδιό-
τητες: παρακολούθηση πελατών - προμηθευτών, 
κωδικοποίηση-έκδοση παραστατικών. Προσόντα: 
Πτυχίο, άριστη γνώση ΚΒΣ, ΕΓΛΣ, ΦΠΑ, εργατι-
κής νομοθεσίας, Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: emporikithes@in.gr.

ΑΠΟ Α.Ε.Β.Ε. στη Μεταμόρφωση Αττικής, ζητείται 
Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη προϋπηρεσία του-
λάχιστον 5ετή σε βιβλία Γ’ κατηγορίας,. Χρήση 
προγραμμάτων ERP (κατά προτίμηση Entersoft), 
γνώση MS Office, Αγγλικών και κάτοχος διπλώματος 
αυτοκινήτου. E-mail: admin@nikolisgroup.com.

συνέχεια στη σελ. 22

Διαφημιστική εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει κατά προτίμηση:

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρεία 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:

Υπεύθυνο Εισαγωγών - Εξαγωγών 
Κωδικός Θέσης: (ΥΕΕ)

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
•Eνεργειακής κατεύθυνσης, με εμπειρία σε αυτοματισμούς, πίνακες μέσης - χαμηλής τάσης, για το τμήμα services. 
•Θα εκτιμηθεί η γνώση ηλεκτρονόμων προστασίας, μετασχηματιστών ισχύος και γεννητριών.  
Αποστολή βιογραφικού στο, e-mail: info@amcoelectric.gr

Βοηθός Λογιστή 
 με Γνώση Ισπανικών

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρίας.

Τα καταστήματα Mongo είναι η νέα πρόταση στην εστίαση και ειδικότερα στην ασιατική κουζίνα, για το δίκτυο 
των νέων εταιρικών καταστημάτων της στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Επιθυμεί να προσλάβει:

Supervisor - Manager  
Δικτύου Εστίασης έως 40 ετών

Πωλητές
Η βιομηχανία παραγωγής δομικών & χημικών προϊόντων Bauer ζητά να προσλάβει Πωλητές για τη στελέχωση του 
τμήματος πωλήσεων με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

H ATOM DYNAMIC είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι πρωτοπόρος 
στον τομέα των θερμικών κατεργασιών, NTD, διαχείριση και συντήρηση αγωγών και εγκαταστάσεων και βιομηχανικών 
επιθεωρήσεων. Δραστηριοποιείται διεθνώς σε σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και 
αγωγών φυσικού αερίου. Στα πλαίσια της συνεχούς και δυναμικής ανάπτυξής της αναζητά:

Project Manager  
Κωδ. Θέσης: PM 1

O/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ομαλούς ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην 
εταιρεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στελέχη Πωλήσεων 
 για 5ωρη Aπασχόληση

Η εταιρία Justcom ζητά να προσλάβει υποψηφίους για 5νθήμερη εργασία (ΔΕΥ - ΠΑΡ) με ευέλικτο ωράριο (πρωινό 
ή απογευματινό).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σε διοίκηση έργων 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοιες 
θέσεις τεχνικών έργων 
•Ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ικανότητα να παρακινήσει, να οδηγήσει  
και να ενισχύσει το ηθικό των ομάδων 
•Προθυμία να ταξιδέψει εκτενώς σε όλα τα εργοτάξια 
•Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ σχετικών με τεχνικά 
έργα 
•Γνώσεις τεχνολογίας, συντήρησης, εμπειρίας 
διαγωνισμών.

Καθήκοντα: 
•Εποπτεύει και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες  
που σχετίζονται με το έργο 
•Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προϋπολογισμού 
του έργου 
•Συμμετέχει σε συσκέψεις, παρουσιάσεις, επισκέψεις 
σε έργα με σκοπό την ενημέρωση της διοίκησης 
•Ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση τη διοίκηση της 
εταιρείας με αναφορές προόδου, κόστους, απόδοσης, 
προτάσεις βελτίωσης εργασιών, προβλέψεις εξέλιξης 
του έργου 
•Αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού σύμφωνα  
με τις ανάγκες του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: atomnewrec@gmail.com

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
•Οργάνωση και παρακολούθηση ανθρώπινου  
δυναμικού εταιρίας. 
•Καθημερινή ενασχόληση με προγράμματα  
μηχανογράφησης . 
•Επικοινωνία με κεντρικά γραφεία εξωτερικού  
της εταιρίας. 
•Αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, όπως αυτά  
προκύψουν.  
Περιοχή: Πάτρα 
Σχέση εργασίας: Μόνιμη - full time.

Αναζητούμε υποψηφίους με: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (ή σχολής εξωτερικού) 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(δεύτερη ξένη γλώσσα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν). 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office). 
•Εξοικείωση με προγράμματα μηχανογράφησης  
- αποθήκης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση.  
Στείλε το βιογραφικό σου τώρα στο e-mail:  
info@malliaris-ae.gr, αναγράφοντας τον κωδικό Α96.

Το ιδανικό προφίλ του υποψηφίου θα πρέπει  
να περιλαμβάνει: 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη 
θέση ευθύνης σε χώρο εστίασης ή τροφίμων 
•Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων  
(μεταπτυχιακό ΜΒΑ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Επαγγελματισμός 
•Εμπειρία σε διοίκηση και διαχείριση ομάδος  
(τμήμα παραγωγής, πωλήσεων κτλ) 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών  
(οργάνωση δικτύου λιανικής) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Οργανωτική ικανότητα 

•Αναλυτική σκέψη 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εργασιακή συνέπεια και ευελιξία ωραρίου 
•Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ  

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών που 
πέραν του μισθού περιλαμβάνει bonus επίτευξης στόχων. 
Επίσης, προσφέρει εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδικό SPV  
στο e-mail: petrou@mongo.gr ή στο φαξ 2310 281439. 
Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα τηλεφωνικών  
πωλήσεων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές (όχι ποσοστά) 
•Πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ 
•Υψηλό μηνιαίο bonus 

•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής εξέλιξης 
(team leader, εκπαιδευτής, προϊστάμενος) 
•Ωράριο εργασίας: Ευέλικτο (πρωινό ή απογευματινό) 
•Εύκολη πρόσβαση - 50 μέτρα από το μετρό  
(στάση Αργυρούπολη)

Για αποστολή  βιογραφικών: 
•Email: info@justcom.gr 
•Fax: 213-0799959 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-0799950

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση:  info@petrocoll.gr 
Όλα τα βιογραφικά θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Έως 26 ετών ή κοπέλα που  
να γνωρίζει άπταιστα τα αγγλικά  
για τα γραφεία της στον Πειραιά.  
Περιγραφή εργασίας: 
•Διορθώσεις, επιμέλεια  
και σύνταξη κειμένων τουριστικού 
περιεχομένου στα αγγλικά 
•Γραμματειακή υποστήριξη  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet) 
•Kατά προτίμηση κάτοικος Πειραιά 
ή γύρω περιοχών  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Αναπτυγμένες οργανωτικές  
και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ευχέρεια στον προφορικό  
και γραπτό λόγο 
•Επικοινωνιακό άτομο  
Η εταιρία προσφέρει: 

•Βασικό μισθό με αναπροσαρμογή 
μετά την παρέλευση του πρώτου 
τριμήνου 
•Προοπτικές εξέλιξης

Λόγω του μεγάλου όγκου  
βιογραφικών, σε περίπτωση  
μη επιλογής, δε θα μπορέσουμε 
να ενημερώσουμε όλους  
τους υποψηφίους. Βιογραφικά 
στο e-mail: athensjobs@gmail.com

Αρμοδιότητες: 
•Εφαρμογή του ετήσιου πλάνου 
πωλήσεων της εταιρίας 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων 
•Υποστήριξη πελατών 
•Εφαρμογή της εμπορικής &  
πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας 
•Παρακολούθηση εισπράξεων  
των πελατών 

•Συμμετοχή στο σχεδιασμό  
της στρατηγικής πωλήσεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 25-40 ετών 
•Τουλάχιστον 3ετής επαγγελματική 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα Ι. Χ. αυτοκινήτου 

•Δυνατότητα μετακινήσεων εντός 
& εκτός Νομού  
Προσόν θα θεωρηθεί: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού  
ή μηχανολόγου μηχανικού  
θα επιθυμητό 
•Εμπειρία στο κλάδο των δομικών 
ή των χρωμάτων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει 
να διαθέτουν: 
•Πτυχίο λογιστικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
λογιστικής 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία 
σε παρόμοια θέση ως βοηθός  
λογιστού ή σε λογιστήριο 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
(έμφαση στο MS Office-Excel, 
Word) και συστημάτων ERP, κατά 
προτίμηση του Atlantis/ALTEC. 
•Δίπλωμα οδήγησης, επιθυμητή 
κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Άριστη γνώση και χρήση  
αγγλικής και ισπανικής γλώσσας 
•Έντονη οργανωτική ικανότητα,  

με προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Ευχάριστη προσωπικότητα,  
ομαδικό πνεύμα, συνέπεια,  
επαγγελματισμός και διάθεση  
για εργασία  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Λογιστικές εγγραφές 
•Συνεχή συμφωνία μεταξύ φυσικής 
και λογιστικής απογραφής,  
έλεγχος ισοζυγίων αποθήκης. 
•Πιστωτικός έλεγχος πελατών  
( credit control), επικοινωνία  
με πελατολόγιο Ισπανίας. 
•Καταχώρηση δαπανών 
•Επικοινωνία με προμηθευτές,  
τράπεζες και συμφωνία υπολοίπων/ 

πληρωμών 
•Καταχώρηση και αποτίμηση  
παγίων στοιχείων 
•Έκδοση Φ.Π.Α και λοιπών φόρων 
•Γενική υποστήριξη λογιστηρίου  
H εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο εργασιακό κλίμα  
και υποστηρικτικό περιβάλλον  
και συνεργάτες 
•Ικανοποιητικό μισθό

Αποστολή βιογραφικών,  
Αθήνα: fax: 210 2819210,  
e-mail: hr@tzanos.gr  
(υπ’ όψιν κου Τσουρέ) αναφέροντας 
το κωδικό της θέσης ΒΛ-ΙΒ.
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με άριστη γνώση φο-
ρολογικών δηλώσεων και Ε9. Βιογραφικά στο 
e-mail: accoffice2222@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, με τουλάχιστον 3ετή προ-
ϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο, για τη τήρηση βι-
βλίων εσόδων - εξόδων. Τηλ: 6942 668779, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Μηχανογράφησης - Βοηθός Λογιστή 
ζητείται για εργασία σε εμπορικό κατάστημα στο 
κέντρο των Σερρών. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και χρήση ERP 2ετή. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv.hcserres@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Λογιστής για τουριστικό 
γραφείο, με 3ετή και άνω προϋπηρεσία σε αντί-
χτοιχη θέση. Γνώση Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@yourc.gr.

ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ φοροτεχνικό γραφείο ζητείται 
Βοηθός Λογιστή με γνώσεις μισθοδοσίας και εμπει-
ρία στα λογιστικά προγράμματα της epsilonnet. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@provlepsi.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρε-
σία ζητείται από ξενοδοχείο στο Μπαλί Ρεθύμνου. 
Απαραίτητη γνώση MS Office. Δωρεάν διαμονή/
διατροφή, εφόσον ζητηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
rabosee@baliparadise.gr, τηλ: 2834 094165, fax: 
2834 094255.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η εμπειρία 
σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καθώς και η προϋπη-
ρεσία στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων 
και Ε9. Έδρα Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
accoffice2222@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΝΕΑ κεντρική μονάδα διεθνούς ομίλου θα προσλάβει 
άμεσα 6 Πτυχιούχους Οικονομικής Κατεύθυνσης 
με εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

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

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

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

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΕΤΑΙΡΙΑ μακροχρόνιας παρουσίας στο χρηματοοι-
κονομικό τομέα, ζητά ικανά και επικοινωνιακά άτομα 
για τη δημιουργία νέου γραφείου. Αμοιβή, bonus, 
εκπαίδευση, προοπτική καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: alxasf2005@gmail.com, τηλ: 6985 021351.

Η TELEMASTERS.gr. ζητά Ανεξάρτητους Συνεργά-
τες(Ασφαλιστές-Μεσίτες), Πωλητές για προώθηση 
των εταιριών σταθερής/κινητής τηλεφωνίας κατ’ 
επιλογή του πωλητή. Δραστήρια/ικανά Στελέχη 
με εμπειρία. Μισθός/ασφάλιση/bonus πωλήσεων/
προοπτική εξέλιξης(ομάδας-γραφείο). Συνεχή κα-
θοδήγηση/υποστήριξη. E-mail: .hr@telemasters.
gr. τηλ: 2311 207393.

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

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

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για εταιρία ταμειακών και 
συστημάτων μηχανογράφησης, για εξωτερικές 
εργασίες για μερική ή πλήρης απασχόληση. Προ-
ϋπόθεση κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και 
μηχανάκι. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. E-mail: 
kanetheo@gmail.com, τηλ: 6974 829009.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Εξωτερικό Συνεργάτη, Τεχνικό Η/Υ για on site 
υποστήριξη σε H/W και δίκτυα πελατών, 8 ώρες 
την ημέρα, κάτοχο διπλώματος αυτοκινήτου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 210 
9531001, κωδ: FE09/14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εφαρμογών erp από εταιρία 
πληροφορικής για στελέχωση τμήματος με εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση. Παρέχονται σεμινάρια. Θα 
εκτιμηθούν γνώσεις εφαρμογών της SingularLogic. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ntsgroup.gr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Δικτύων από καλωδιακό 
πάροχο τηλεπικοινωνιών. Απαραίτητη βασική 
γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Βιο-
γραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: office@hcn.gr.

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

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

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

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΑΠΟ ΤΟ σπίτι, Developer που θα πραγματοποιεί 
αλλαγές/προσθήκες και συντήρηση σε υπάρχον 
σύστημα CMS Netvolution ζητείται. Πληρωμή ανά 
project. Γνώσεις HTML/CSS, SQL, server, asp. 
Βιογραφικά στο e-mail: dpurpler@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Development - Προγραμματιστής 
Διαδικτύου, με γνώσεις php, html5, css για την 
ανάπτυξη και εξέλιξη e-shop ταπετσαρίας τοί-
χου. Θέρμη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
ldpssavvas@gmail.com, τηλ: 6979 553641.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - συνεδριακή εταιρία ζητεί Ι.Τ. Manager 
για στελέχωση θέσης. Απαιτείται πολύ καλή γνώση 
Networking Windows Server, Exchange Server, 
Linux Firewalling και HTML 5. Βιογραφικά στο 
e-mail: ets.it@events.gr.

H MEGASOFT ζητά Developers Ανώτερης ή Ανώ-
τατης Σχολής με γνώσεις Visual Studio,C# και MS 
SQL. Eκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Προσφέρονται εκπαίδευση/ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών/προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@megasoft.gr, κωδ: C#SE14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής με εμπειρία σε τεχνο-
λογίες ASP.NET, VB.NET., C#.NET. Bιογραφικά 
στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, Προγραμματιστής Web 
Developer με άριστη γνώση Joomla για κατασκευή 
sites. Προσφέρεται μισθός και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: stefanos.economou.law@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για αναβάθμιση σε 
site, wordpress, είδος agrigator (για πλατφόρμα 
αναζήτησης, εύρεσης και σύγκρισης τιμών). Τηλ: 
6946 277730, κος Λευτέρης.

CGSOFT Ltd seeks for experienced, qualified 
persons to fill a Software Engineer position. 
CVs: pdalianis@cgsoft.gr.

Η PREDICTA AE, ζητά να προσλάβει Απόφοιτο 
Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ, στα πλαίσια του προ-
γράμματος επιδότησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ, 
για ανέργους έως 29 ετών. Αγγλική γλώσσα απα-
ραίτητη. E-mail: info@predicta.gr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προγραμματιστές με πολύ καλή γνώ-
ση PhP, mySQL για κατασκευή εφαρμογών ERP 
και CRM, δεκτοί από όλη την Ελλάδα για άμεση 
εξαρτημένη συνεργασία και συνεργασία εξ’ απο-
στάσεως. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

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

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

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

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

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

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

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

IT ASSISTANT, with University degree, for 
Shipping Company, remotely support vessels, 
board the ships and troubleshoot problems, fluent 
in English, preferable 1-2 years experience. Military 
Obligations Complete. CVs: imancvs@gmail.com.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γραφίστας για να αναλάβει 
τη διαχείριση του e-commerce τμήματος εταιρίας 
ένδυσης-υπόδησης. Γνώσεις σε web-development 
και social-media θα προσμετρήσουν θετικά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@toptrends.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής βίντεο και live streaming 
μεταδόσεων, αναζητά Στέλεχος για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητες γνώσεις:βιντεοσκόπηση, 
επεξεργασία και μοντάζ βίντεο, Adobe After Effects, 
Adobe Photoshop, άριστη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: vdel.media@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί, Χορευτές, Παιδαγωγοί, 
επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και Βο-
ηθητικό Προσωπικό, για τη στελέχωση του 2ου 
Christmas Factory, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
(28/11/2014 - 6/1/2015). Βιογραφικά στο e-mail: 
staff@starkid.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ Domogroup ζητείται για το τμήμα 
marketing, Γραφίστας -τρια για μόνιμη απα-
σχόληση. Στις υποχρεώσεις και η γραμματειακή 
υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων χονδρικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: theo@domogroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας με γνώσεις Photoshop, 
illustrator, corel σε περιβάλλον Mac και pc. 
Μισθός ανάλογα με τις δυνατότητες και εμπειρία. 
Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
ldpssavvas@gmail.com, τηλ: 6979 553641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια με εμπειρία στο χώρο 
των γραφικών τεχνών από διαφημιστική εταιρία. 
Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα προγράμματα 
photoshop, illustrator, indesign. Γνώσεις Web 
Design θα προτιμηθούν. Ε-mail: liasef@hotmail.com.

Η FORUM AE ζητά Photo Editor. Άριστη γνώση 
Adobe Photoshop και Bridge για την οργάνωση 
φωτογραφικού αρχείου. Bιογραφικά στο e-mail: 
magazines@forumsa.gr.

ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ με τραγούδια λαϊκά, έντεχνα, 
ρεμπέτικα, δημοτικά, ζητά Συνθέτη για σοβαρή 
συνεργασία. Τηλ: 6946 329338.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για ταπετσαρίες καναπέδων 
για εργοστάσιο στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για κουστούμια και νυφικά. 
Άμεση πρόσληψη για Αγγλία, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

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

συνέχεια στη σελ. 24

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

Υπάλληλο Τιμολόγησης 
 για το Κατάστημα στις Τρεις Γέφυρες

Athenaeum InterContinental Athens (A leading international firm operating in hotel & tourism industry), based 
in Athens, is now looking for a:

Catering Sales Manager  
Code: CatSM 10/14

Υπεύθυνος 
 Προγραμματισμού Παραγωγής

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

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

Aπόφοιτος Τ.Ε.Ι Tεχνικής Kατεύθυνσης 
•Κατά προτίμηση με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
•Εργασία σε βάρδιες.

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

Μηχανικός  
Υποστήριξης Πωλήσεων

Η ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε. με κεντρικά γραφεία στην Πάτρα αναπτύσσει στην Ελλάδα τα εμπορικά σήματα Claire’s (www.
claires.gr) και Hunkemöller (www.hunkemoller.com). Με καταστήματα στους πιο σημαντικούς εμπορικούς δρόμους 
και εμπορικά κέντρα της Ελλάδας, αναζητούμε ένα νέο συνεργάτη για τα κεντρικά μας γραφεία. Αν είσαι κοινωνική, 
οργανωτική, σου αρέσουν οι επαγγελματικές προκλήσεις και δεν φοβάσαι την δουλειά, στείλε μας το βιογραφικό σου.

Υπάλληλος Γραφείου 
στα Κεντρικά Γραφεία της Claire’s

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

Αναλυτή / Προγραμματιστή 
Για τη διεύθυνση μηχανογράφησης στα κεντρικά γραφεία στο 14o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Γέφυρα 
Λυκόβρυσης.

H εταιρία 2ΧΜ Ελλας ΕΠΕ στα πλαίσια της αναπτυξης της στον τομέα της λιανικής αναζητεί:

Πωλήτριες
•Mε προϋπηρεσία για full και part time εργασία για το νέο της κατάστημα Crocs  στο Mediterranean Cosmos  
της Θεσσαλονίκης. 
•Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού εμπορικών προγραμμάτων Η/Υ.  
Τα βιογραφικά πρέπει να αποσταλούν στο e-mail: lekakis@2xm.eu έως τις 15 Οκτωβρίου.

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

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

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

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

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διοικητική και οικονομική υποστήριξη 
•Οργάνωση και παρακολούθηση ανθρώπινου  
δυναμικού εταιρίας. 
•Καθημερινή ενασχόληση με προγράμματα  
μηχανογράφησης. 
•Επικοινωνία με κεντρικά γραφεία εξωτερικού  
της εταιρίας. 
•Αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων, όπως  
αυτά προκύψουν.  
Περιοχή: Πάτρα 
Σχέση εργασίας: Μόνιμη - full time.

Αναζητούμε υποψηφίους με: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (ή σχολής εξωτερικού) 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(δεύτερη ξένη γλώσσα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν). 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office). 
•Εξοικείωση με προγράμματα μηχανογράφησης  
- αποθήκης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση.  
Στείλε το βιογραφικό σου τώρα στο e-mail:  
info@malliaris-ae.gr, αναγράφοντας τον κωδικό Α96.

Προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ με αντικείμενο τον προγραμματισμό. 
Επιθυμητό μεταπτυχιακό, πιστοποιήσεις 
•Άριστη γνώση HTML, XML, CSS και JavaScript 
•Υπηρεσίες WCF/Web 
•Άριστη γνώση MS Visual Studio 
•Ανάπτυξη σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία  
(τουλάχιστον 3ετή) σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και  
υλοποίηση έργων πληροφορικής με την τεχνολογία .Net 
•Ικανότητα επικοινωνίας γραπτά και προφορικά  
σε τεχνικό και επιχειρηματικό επίπεδο 
•Επιχειρηματική εμπειρία - εμπειρία σε Retailing θα 
εκτιμηθεί 
•Εμπειρία σε Business Intelligence εργαλεία επιθυμητή  
Ο ενδιαφερόμενος, μεταξύ άλλων: 
•Θα ηγηθεί ομάδας ανάπτυξης νέων εφαρμογών  
σε περιβάλλον .Net 
•Θα αναλάβει την συντήρηση και ανάπτυξη  
υφιστάμενων εφαρμογών 
•Θα υποστηρίξει νέα εφαρμογή .NET  
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Άριστο και σταθερό εργασιακό περιβάλλον 
•Bonus ανάλογα με την απόδοση 
•Συνεχής και άμεση εκπαίδευση σε θέματα ΙΤ & business 
•Προοπτικές ανάπτυξης, ανάλογα με την απόδοση

Σχετικά με την εταιρεία «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ»: Η «ΚΩΤΣΟ-
ΒΟΛΟΣ» είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην 
Ελλάδα. Η εταιρεία «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ξεκίνησε το 1950 
από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 97 
καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. 
Από το Σεπτέμβριο του 2004, κάτοχος της πλειονότητας του 
μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. 
Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυξη της «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» τα 
τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες 
συντήρησης μετά την πώληση.

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

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

Αρμοδιότητες: 
•Υποδοχή πελατών (reception) 
•Τιμολόγηση - έκδοση & έλεγχος 
•Προγραμματισμός δρομολογίων / 
παραδόσεων / εισπράξεων 
•Επικοινωνία με πελάτες 

•Ωράριο εμπορικών καταστημάτων 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ευγένεια στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (ERP) 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ / ΤΕΙ οικονομικής 

κατεύθυνσης 
•Επαγγελματική εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση 
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω 
e-mail: hr@veneti.gr

Requirements: 
•Degree in hotel management/tourism  
and /or business administration 
•4 years of experience, ideally gained in a catering 
sales team of a 5* hotel 
•Fluent in English and Greek - conversation, reading 
and writing. 
•Fully computer literate and especially with Word, 
Excel applications & sales and catering programs 
•Strong communication and presentation skills 
with the ability to build strong long-term client 
relationships. 
•Team player and results orientated 
•Negotiation skills - handling guest complaints 
•Very flexible in working hours  
Main responsibilities: 
•Establish client base of individuals, organizations, 
associations, social, and/or corporate businesses 
through direct outside and inside sales efforts 
•Develop and maintain excellent relationships with 
key & prospect clients and proactively manage clients’ 

requirements 
•Familiarize clients with the hotel’s facilities through 
invitations, hotel inspections and entertainment 
•Monitor and handle inquiry calls, negotiate guest 
room rates, meeting room rental, function space,  
and/or hotel services and provide client proposals. 
•Work closely with other hotel departments  
to facilitate services agreed upon by the sales office 
and prospective clients.   
•Assists the department’s head in preparing yearly 
budget and monthly forecast  
We offer: 
•Challenging working environment. 
•Attractive remuneration package. 
•Career opportunities. 
•Continuous training and development. 
•Private insurance scheme.

If you believe that you fulfill the above mentioned 
requirements please send your CV with a recent photo 
at e-mail:  hr2@athensintercon.gr or fax: 210-9206595. 
All applications are considered as strictly confidential.

Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο μηχανολόγου, ή χημικού μηχανικού,  
ή μαθηματικού 
•Τουλάχιστον πέντε χρόνια πρόσφατης εμπειρίας  
σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή εμπειρία σε manufacturing resource planning 

•Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Άριστη γνώση ελληνικών & αγγλικών  
(γραπτά & προφορικά)  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν  
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  
hr_dpt@otenet.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια



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

ΤΡΙΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 201424 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Από ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα, ζητούνται:

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

70,000 Σύμβουλοι Ακινήτων - 8,500 Γραφεία - 60 Χώρες - Νο 1 Παγκόσμιο Real Estate Δίκτυο.

Με περισσότερους από 170,000 συνεργάτες και πάνω από 8,500 γραφεία σε 60 χώρες, η CENTURY 21® είναι 
με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών υπηρεσιών στον κόσμο και 
αναζητά άτομα για τη στελέχωση των γραφείων της στο Ελληνικό.

Σύμβουλος Οικιστικών Ακινήτων

Structural Design Engineer 
(SDE 09/14)

Archirodon Construction Overseas is looking for a Structural Design Engineer to be involved in a Major Project 
based in UAE.

Primary objective: ARCHIRODON (ARCO) has been awarded a large scale oil and gas, port expansion project in 
Qatar on EPC basis (engineering, procurement, and construction). ARCO has assigned the detailed design to Worley 
Parsons, Abu Dhabi, and has supplemented the design team with lead engineers (one per engineering discipline) 
overseeing and coordinating with the client the design efforts. We are currently seeking a structural design engineer 
to join our team of design coordinators in Abu Dhabi.

General requirements: 
•Organize and manage all aspects of the detailed design (specifications, reports, drawings) of a team  
of (Worley Parsons) structural discipline engineers and designers, within the parameters of a project schedule 
•Coordination with other engineering disciplines 
•Ability to work to tight deadlines and prioritization of work to achieve goals 
•Strong verbal and written communication skills in English 
•Good working knowledge of applicable international design guidelines, codes and standards 
•Project experience in oil and gas facilities will be considered an advantage 
•Project experience in marine port facilities (container terminals preferably) will be considered an advantage.  
Key requirements: 
•Minimum bachelor’s in civil/structural engineering (MSc in structural engineering will be considered an advantage) 
•10 - 15 years design experience of structural works (reinforced concrete and structural steel) including: 
Pipe-racks, Buildings, Marine structures, Industrial structures  
Send your CVs to the following link: http://www.skywalker.gr/showExternalForm.aspx?width=720px&height=1
000px&companyID=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.applymycv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

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

M+W Process Industries GmbH is a company of the M+W Group, one of the Top15 worldwide acting high tech 
contractors.  We are one of the market leaders as integrated engineering and construction company for the pharmaceutical, 
biotechnological, consumer car, food and chemical industry. Headquartered in Stuttgart and with more than 20 
other offices in Europe, our more than 650 employees are developing solutions for highly-complex process plants 
and facilities. With up-to-date knowhow, long-standing experience and extraordinary commitment we support our 
clients during all project phases, including consulting, engineering, construction, commissioning until qualification/
validation and technical facility management. For our entity in Vienna, we are looking for a highly motivated:

Senior M&E Design & Field Engineer (m/w)

Logistics Controller 
Κωδικός Θέσης: LgCnt22092014

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

Απαριθμούμε 41 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 
σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

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

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον εντοπισμό και 
την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι  γνώσεις, οι ικανότητες και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως σας ενδιαφέρει 
η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου / logistics controller: Ο /Η logistics controller, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των παραγγελιών 
προς τους προμηθευτές, αλλά και τον προγραμματισμό - ροή των προϊόντων προς το δίκτυο των καταστημάτων και 
την κεντρική αποθήκη της εταιρείας. Ο ετήσιος  προγραμματισμός,  ο προϋπολογισμός για την εισαγωγή και διακίνηση 
των προϊόντων, αλλά και η ανάλυση των τάσεων της αγοράς, εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις 
του εργασιακού ρόλου.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει στην προσωπική και επαγγελματική  ανάπτυξη με προσανατολισμό 
στα αποτελέσματα.

Ο ρόλος, απαιτεί την συμμετοχή στην διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής αποθήκευσης και διανομών, τους όρους 
και τα κόστη μεταφοράς.

Η εισαγωγή, αποθήκευση και η διανομή των προιόντων, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση όλων των πόρων και 
των συστημάτων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, εντάσσεται στις άμεσες προτεραι-
ότητες και απαιτήσεις του εργασιακού ρόλου.

Προϋποθέσεις - γνώσεις – ικανότητες: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, πολύ καλή γνώση σε θέματα logistics και marketing, χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων και άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Στρατηγική, αναλυτική και σύνθετη σκέψη, ευχέρεια ανάλυσης οικονομικών δεδομένων, επικοινωνία, οργάνωση, 
ευελιξία, διαπραγματευτικότητα, εστιασμό στα αποτελέσματα και τους πελάτες.

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε 
τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, με συγκεκριμένη 
θεματολογία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά την διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης θα γνωρίσετε, την βασική δραστηριότητα όλων των τμημάτων 
της εταιρείας, την προιοντική γκάμα και τις διαδικασίες μας. Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας Αποστεί-
λατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Αλεξανδροπούλου.

Με υψηλή και αποδεδειγμένη πρακτική εμπειρία σε: 
•επιχειρηματικά σχέδια (business plan) 
•business analysis tests 
•marketing plan 
•business consulting 
•business coaching 
•μελέτες σε τομείς σχετικούς με την αγορά εργασίας 
(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: μελέτης  
χαρτογράφησης αγοράς εργασίας, προτάσεων  
χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας κλπ)  
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία των υποψηφίων σε: 
•επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ της διαχειριστικής 
αρχής EQUAL και κατά προτίμηση ΤΟΠΣΑ - ΤΟΠΕΚΟ. 
•προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
•οργάνωση θεματικών εργαστηρίων 
•δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων 
(mentoring) 

•σύνταξη εκθέσεων/ προτάσεων σε θέματα ανάπτυξης 
επιχειρηματικότητας ή και ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο σε όλες τις ειδικότητες οικονομικών,  
πολιτικών και κοινωνικών σπουδών, λογιστικής,  
χρηματοοικονομικής ή διοίκησης επιχειρήσεων  
επιπέδου ΠΕ ή ΤΕ 
•Τεκμηριωμένη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών  
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
και δυνατότητα εξέλιξης.  
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
infojobath@gmail.com

•Σας εγγυόμαστε: χαρτοφυλάκιο πελατών, εκπαίδευση, 
ενδιαφέροντα κίνητρα και αυτοκίνητο διανομής. 
•Ευκαιρία για επαγγελματική ανέλιξη ανάλογα  
με τα αποτελέσματα. 

•Αναγκαία η ύπαρξη διπλώματος οδήγησης, κατηγορίας Β’. 
•Θα προτιμηθεί η γνώση της ιταλικής γλώσσας. 
 
Αποστολή βιογραφικών στο email μας: it@bofrost.gr

Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Καθοδήγηση πελατών  
στις αγοραπωλησίες ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση 
συναλλαγών  
Προφίλ υποψηφίων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη 
στόχων 
•Δίψα για μάθηση και υψηλά  
εισοδήματα 
•Επαγγελματικό ήθος

•Τυχόν προϋπηρεσία θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
 
Παροχές 
•Υψηλότατες αποδοχές βάση  
απόδοσης 
•Αρχική εκπαίδευση και συνεχής 
ανάπτυξη 
•Σχεδιασμός, παρακολούθηση  
και υποστήριξη καριέρας με από 
τον Νο1 παγκόσμιου οργανισμού 
ακίνητης περιουσίας 
•Ευελιξία ωραρίου

Θέσεις - περιοχές 
•RERAS - σύμβουλος οικιστικών 
ακινήτων - Αθήνα /  
νότια προάστια - Ελληνικό

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα άμεσα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης και την περιοχή, 
μέσω e-mail: info@century21greece.
com ή μέσω fax στον αριθμό 210 
6148116. Όλες οι αιτήσεις θεωρού-
νται απόλυτα εμπιστευτικές Web: www.
century21greece.com

Candidate requirements: 
•A university degree in chemistry, 
pharmacy  
or any other relevant field. 
•Minimum of 1 year experience  
in regulatory affairs

•Fluency in English 
•PC literacy 
•Excellent communication  
and presentation skills  
The company offers competitive 
salary, training and development 

opportunities.  
To apply send your CV which  
will be treated in strict 
confidence, e-mail:  
info@pharmabide.gr.  
Fax: 210 6827155.

Major responsibilities:  
•Design and creation of technical 
specifications & tender documents 
for pharmaceutical production 
plants in respect to electrical 
systems 
•Internal coordination with other  
execution disciplines and 
subcontractors on project site 
•Ensurement of construction 
practices as required for compliance  
of construction operations 
•Willing to work for projects in 
Greece & Europe-wide as required 
by management.

Ideal experience: 
•Degree holder in electrical 

engineering 
•3+ years in design & construction 
management 
•Fluency in spoken and written 
English and Greek is a must 
•Mechanical expertise is an 
advantage 
•Experience working in the field of 
pharmaceutical or Semiconductors 
is an advantage 
•Ability to communicate and work 
in a team with proven leadership 
skills 
•High commitment, resilience, 
assertiveness and a large portion 
initiative 
•Able to start at short notice  
will be advantageous 

We offer: 
•A position with a broad variety  
of tasks in a successful  
and profitable company  
with perspectives 
•High degree of entrepreneurial 
flexibility 
•A competitive and performance-
related package dependent on 
your professional and personal 
qualifications

For immediate consideration, please 
send your cover letter and resume 
to our Human Resources Manager: 
Mag. Mirha Adanalic, MBA to the 
following e-mail: mirha.adanalic@
mwgroup.net 

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιάστρια / Γραφίστρια σε Η/Υ από 
εταιρία Α.Ε στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Καθαρός μισθός 
600€/μήνα, ώρες εργασίας: 40ώρες/εβδομάδα, 
περιοχή Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv11082014@hotmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ με εμπειρία τουλάχιστον 4ετή, από 
διαφημιστική εταιρία ζητείται. Τηλ: 210 8652378, 
6944 848981.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ζητούνται για εργασία από το σπίτι 
τους, για σοβαρή συνεργασία. Τηλ: 6907 300197, 
211 4078708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία και γνώση πατρόν 
στον Η/Υ από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@pinelopi.me, τηλ: 210 
6180849.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητείται Γραφίστας 
/τρια με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών. Τηλ: 6944 
848981, 210 8652378.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές από εταιρία 
σε όλη την Ελλάδα για συνεργασία με μικρό κεφάλαιο, 
επικερδή. Βιογραφικά στο e-mail: arxitektoniki.
diakosmisi@gmail.com, τηλ: 6933 453399.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ή Art Director ζητείται, 3ετή τουλά-
χιστον εμπειρία στη διαφήμιση, με γνώσεις Mac, 
οικολογική κουλτούρα, και θετική σκέψη. Θα δι-
αχειριστεί project με οικολογικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο. E-mail: info@greenmind.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλές γνώσεις στη 
δημιουργία animation παρουσιάσεις. Απαραίτη-
τη κάποια εμπειρία στο αντικείμενο. Δυνατότητα 
δημιουργίας video animation. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@exnet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τελειόφοιτοι Σχολών Γραφιστικής 
για Πρακτική Άσκηση σε εταιρία κατασκευής ιστο-
σελίδων και διαφήμισης στο ίντερνετ, προοπτικές 
μόνιμης εργασίας και καριέρας μετά το πέρας της 
πρακτικής. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων στην Αγία Πα-
ρασκευή ζητείται Μοδίστρα, για μερική απασχόληση 
2 - 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 216 7004339.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση στη Μεταμόρφωση 
Αττικής ζητείται Χειριστής Offset για μηχανή Roland 
700. Βιογραφικά στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό ζητεί Cameraman για 
συνεργασία, με δικό του εξοπλισμό. Απαραίτητη 
εμπειρία σε τηλεοπτικό εργασιακό περιβάλλον και 
γνώσεις μοντάζ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: «camera».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από διαφημιστική με έδρα την 
Κηφισιά, για πλήρης απασχόληση, με απαραίτητες 
γνώσεις χειρισμού μηχανήματος ψηφιακής εκτύπωσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mediamotionltd.gr.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τηλεφωνητές από εταιρία 
προώθησης μεγάλης σταθερής/κινητής τηλεφωνίας 
για εσωτερικές/εξωτερικές πωλήσεις. Μισθός 
ασφάλιση, 600€. Άμεση πρόσληψη, 5θήμερη ερ-
γασία. Ολοκαίνουριος χώρος, νεανικό περιβάλλον. 
Αξιοκρατία, συνεχής εκπαίδευση. E-mail: hr@
telemasters.gr, τηλ: 2311207393.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ Τηλεφωνητές Σταθερής - Κινητής 
Τηλεφωνίας ζητούνται. Επιλογή προώθησης εται-
ρίας κατά την επιλογή του πωλητή. Προσόντα: 
διάθεση/πάθος για εργασία/προσωπικές φιλο-
δοξίες/έξυπνους χειρισμούς/ευελιξία/εμπειρία 
σε πωλήσεις/ευδιάθετο χαρακτήρα. Παρέχουμε 
μισθό/bonus/ένσημα/πλήρης απασχόληση. Μόνιμη 
εργασία/εκπαίδευση. E-mail: hr@telemasters.gr, 
τηλ: 2311 207393.

CALL Center Manager ζητείται, με εμπειρία για 
ανάληψη νεοσύστατου τμήματος. Υψηλές αποδοχές, 
ΙΚΑ, bonus ατομικό και ομάδας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@2ipowerpo.gr, κωδ: CCM2.

ΣΤΕΛΕΧΗ Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεφωνικού 
Κέντρου, ζητούνται με εμπειρία και άνεση επι-
κοινωνίας. Παρέχεται, μισθός, bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@2ipowerpro.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Εξυπηρέτησης Πελατών 
από εταιρία για νεοσύστατο τμήμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@amci.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά άτομα με εμπειρία 
στο telemarketing (όχι πωλήσεις). Περιοχή Αθήνα, 
Αμπελόκηποι. Μισθός, μπόνους, IKA. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr κωδ: 5.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τη θέση εξυπηρέτησης πελατών 
σε internet cafe. Επιθυμητές ικανότητες/προσόντα: 
επικοινωνιακή, να της αρέσουν τα video games, 
ανάλογη προϋπηρεσία, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: jobapplication144@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές -τριες για προώθηση 
της κάρτας υγείας Stirixis, προσφέροντας μισθό, 
ασφάλιση ΙΚΑ, μπόνους επίτευξης στόχων και 
χαρτοφυλακίου. Τηλ: 2310 541797.

ΑΤΟΜΑ με άνεση στις τηλεφωνικές πωλήσεις, 
ζητούνται άμεσα για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση, από νεοσύστατο τμήμα πωλήσεων. 
Ευχάριστο περιβάλλον, δυνατότητες εξέλιξης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@copielor.com, τηλ: 
210 7524064, ώρες επικοινωνίας 08:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό (πλησίον μετρό Πανόρμου) 
ζητά άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις με σταθερό 
μηνιαίο μισθό 4ωρης πρωινής - απογευματινής 
απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό πλησίον μετρό Πανόρμου 
ζητά Φοιτητές για το τμήμα των τηλεφωνικών 
πωλήσεων με σταθερό μισθό, ωράριο 4ωρο 
πρωινό-απογευματινό. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@hellassolar.gr, τηλ: 210 6706000.

ΕΤΑΙΡΙΑ σεμιναρίων και συνεδρίων ζητά άμε-
σα Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις κατά προτίμηση σε call 
center. Παρέχεται βασικός, ασφάλιση και ποσο-
στά. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από διαφημιστική 
εταιρία για μόνιμη εργασία. Παρέχεται βασικός 
μισθός και ασφάλιση. Απαραίτητες προϋποθέσεις, 
Πτυχιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Τηλ: 210 3239890.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξειδικευμένων υπηρεσιών customer 
support στη Καλλιθέα ζητεί άτομα για υποστήριξη 
πελατών 1ου επιπέδου στην Αγγλική γλώσσα 
για λογαριασμό πελάτη του εξωτερικού. Απαι-
τείται άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. E-mail: 
kickoffservices@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 2 κύριους - ες με άνεση λόγου 
για τηλεφωνική επικοινωνία στους πελάτες 
μας. Τμήμα υπενθύμισης ανανεώσεων. 5θήμε-
ρο, απογευματινό ωράριο 17:00-21:00, αμοιβή 
κάθε Παρασκευή. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
6205060, 6984 606183.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί κύριο - α με ευχέρεια λόγου, 5θή-
μερη ημιαπασχόληση, εσωτερική εργασία, υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 210 6251004, 6984 606183, ώρες 
επικοινωνίας 13:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Βορείων Προαστίων, ζητεί άτομα για 
4ωρη απασχόληση, υψηλές αποδοχές, ευκαιρίες, 
εξέλιξη. Τμήμα αλλαγές ανταλλακτικών φίλτρων 
νερού. 5θήμερο, σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 210 
6251004, 6984 606183, ώρες επικοινωνίας 
13:00-17:00.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εισαγωγική εταιρία ελαστικών ζητά 
άτομο για τηλεφωνική εξυπηρέτηση - πώληση 
πελατών χονδρικής. Ανάλογη προϋπηρεσία θα 
προτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: info@elve.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ (2) ζητούνται από μεγάλο όμιλο 
ιατρικής αισθητικής. Περιοχή Πειραιά, μόνο με 
εμπειρία σε ανάλογο χώρο. Παρέχεται βασικός 
μισθός, ΙΚΑ, μπόνους παραγωγικότητας. Τηλ: 210 
4138513, 210 4138480.

ΝΕΑ με ή χωρίς εμπειρία προσλαμβάνεται από 
ανώνυμη εταιρία για επάνδρωση νέων τμημάτων. 
8ωρο, 6ωρο, 5ωρο, 4ωρο, πρωί ή απόγευμα. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 9964007.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Νέα Κηφισιά ζητεί άμεσα 2 κύριους 
- ες για τμήμα διαχείρισης πελατολογίου, 4ωρο 
απογευματινό. Αμοιβή κάθε Παρασκευή, προσόντα, 
άριστη επικοινωνιακή ικανότητα - ευγένεια. Τηλ: 
210 6205060, 6984 606183.

ΝΕΑ ζητείται από νοσοκομειακή μονάδα για 
διαχείριση κλήσεων στη ρεσεψιόν. Πρωινό ή 
απογευματινό 5θήμερο ωράριο, ασφάλιση, μι-
σθός. Τηλ: 211 9964009.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα ζητούνται για προώθηση στα-
θερής και κινητής τηλεφωνίας, σταθερός μισθός 
700€, συν ΙΚΑ, μπόνους, πλησίον ΗΣΑΠ. Τηλ: 210 
4836421, 6987 286261.

AGENT τηλεφωνικού κέντρου ζητείται για το τμήμα 
παραγγελιών. Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, 
πριμ, μπόνους, ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964004.

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

O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άτομα για call center. Η 
θέση αφορά Tηλεφωνήτριες για κλείσιμο ραντεβού 
για το τμήμα B2B πωλήσεων. Ωράριο: 10:00-15:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@focus-on.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο κοσμετολογίας στον Πύργο Αθηνών, 
ζητά για άμεση πρόσληψη έμπειρες Τηλεφωνήτριες. 
Τηλ: 210 7774737.

CALL Center Manager, Στέλεχος με εμπειρία 5-10 
ετών ζητείται για κάλυψη τμήματος εξυπηρέτησης 
πελατών. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε ανάλογη θέση 
ιδιαίτερα στο χώρο υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@2ipowerpro.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητεί Τηλεφωνήτριες, κά-
τοικοι Παγκρατίου και γύρω περιοχών με ευχέρεια 
λόγου για εξυπηρέτηση εξερχομένων κλήσεων, 
για 5θήμερη 4ωρη πρωινή εργασία. Προσφέρεται 
μισθός, ασφάλεια, μπόνους. Τηλ: 210 7247308, 
πρωινές ώρες.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες για στελέχωση 
call center. Τηλ: 2310 511316, ώρες επικοινωνίας 
09:30-16:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα άτομα, για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου στο τμήμα δι-
αφήμισης και προώθησης ηλεκτρονικού οδηγού 
αναζήτησης. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Μισθός και 
μπόνους. E-mail: fmagnews@gmail.com, τηλ: 215 
5050400, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητάει άτομα με πολύ καλές 
γνώσεις Η/Υ, Internet και εμπειρία σε τηλεφωνι-
κές πωλήσεις για προώθηση νέας υπηρεσίας σε 
επιχειρήσεις. Σταθερός μισθός και bonus, 6ωρη 
απασχόληση. E-mail: jobs@theseopartners.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος AEI/TEI, εμφανίσιμος και 
ιδιαίτερα επικοινωνιακός. Άριστη γνώση Η/Υ και 
Αγγλικών. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο, 
ενοικιάσεις αυτοκινήτων κλπ. Παρέχονται μισθός, 
ένσημα. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: parousia6@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για μερική απασχόληση στο τομέα 
έρευνας αγοράς. Τηλ: 6945 285755.

Η MED On Line 24η ιατρική βοήθεια ζητάει Υπεύθυνο 
Τμήματος Τηλεμάρκετινγκ για προώθηση κάρτας 
υγείας. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Προσφέρει μισθό, 
ασφάλιση ΙΚΑ,ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα 
μπόνους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvmed@medonline.gr.

Η MED On Line 24η ιατρική βοήθεια προσφέρει 
5 θέσεις εργασίας σε Τηλεφωνητές /τριες για 
προώθηση κάρτας υγείας. Προσφέρει μισθό, 
ασφάλιση ΙΚΑ,ιδιωτική ασφάλιση και πρόσθετα 
μπόνους επίτευξης στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvmed@medonline.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τηλεπικοινωνιών/Σταθερής-Κινητής 
Τηλεφωνίας ζητούνται όλων των εταιριών. Έχε-
τε πολύ διάθεση, πάθος για εργασία, προσωπικές 
φιλοδοξίες, έξυπνους χειρισμούς, ευελιξία και 
εμπειρία? Αναζητάτε αναγνώριση? Έχετε ευδιά-
θετο χαρακτήρα? Μισθός/bonus/ένσημα/πλήρης 
απασχόληση/εκπαίδευση. E-mail: hr@telemasters.
gr, τηλ: 2311 207393.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία έρευνας αγοράς στο 
Χαλάνδρι (πλησίον μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας) 
για τηλεφωνική συμπλήρωση ερωτηματολογίων 
σε δημοσκοπήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
threesixtyone.gr.

O ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά άμεσα άτομα για Τηλε-
φωνήτριες και αφορά στην υποστήριξη του back 
office (τηλεφωνική εξυπηρέτηση και διαχείριση 
πελατολογίου, κλείσιμο ραντεβού για το τμήμα 
πωλήσεων. Ωράριο: 10:00-15:00. E-mail: career@
focus-on.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ -τριες ζητούνται για προώθηση 
γνωστού ηλεκτρονικού οδηγού αναζήτησης. Πρωινά, 
απογευματινά τμήματα, μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιο-
γραφικά στο e-mail: fmagnews@gmail.com, τηλ: 
210 6454406, ώρες επικοινωνίας 11:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με διάθεση για εργασία απο-
γευματινή στο τηλεφωνικό κέντρο εξερχόμενων 
κλήσεων εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Άριστο εργα-
σιακό περιβάλλον, μισθός, ΙΚΑ ΠΡΙΜ, προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 6976 850828.

ΑΜΕΣΗ πρόσληψη 20 ατόμων για απογευματινή 
εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο μεγάλης εταιρίας. 
Προσφέρονται σταθερός μισθός, ΙΚΑ, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail:carriera123@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις για προώθηση παρόχου σταθερής τη-
λεφωνίας. Περιοχή Κεραμεικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: callcenter.exelixis@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητούνται άτομα για τμήμα του call 
center. Θα εργαστούν σε εξερχόμενες κλήσεις για 
την προώθηση σταθερής τηλεφωνίας. Μισθός 383€, 
6ωρο,ΙΚΑ, μπόνους. Ωράριο 09:00-15:00, μετρό 
Κεραμεικός. Βιογραφικά στο e-mail: callcenter.
exelixis@gmail.com.

ΝΕΑ ζητείται με προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις για προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. 
Τηλεφωνική προσέγγιση με στόχο το κλείσιμο 
ραντεβού συνάντησης με εξειδικευμένους ασφα-
λιστικούς συμβούλους. Ευέλικτο ωράριο, part 
time. Τηλ: 6972 213294.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα για προώθηση σταθερής και κι-
νητής τηλεφωνίας, μισθός σταθερός 700€ συν 
ΙΚΑ, δίπλα σε ΗΣΑΠ και μέσα μεταφοράς. Τηλ: 
210 4836421, 6987 286261.

ΑΤΟΜΑ έμπειρα στο χώρο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ 
ζητούνται για στελέχωση τμήματος. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό, περιοχή μετρό Αμπελοκήπων, 
μισθός σταθερός, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνικών υπηρεσιών ζητεί 10 νέες 
για τηλεφωνική ενημέρωση, όχι τηλεμάρκετιγκ ή 
πωλήσεις με ευφράδεια λόγου, άριστος χειρισμός 
Η/Υ, 4ωρη απογευματινή ή πρωινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 8696724.

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

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της ευεξίας, 
για παρουσιάσεις, προωθήσεις μεθόδων και προ-
ϊόντων ευεξίας αντιγήρανσης. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμπληρωμάτων διατροφής ζητάει 
νέες εξαιρετικά ευπαρουσίαστες για προώθηση 
προϊόντων στο χώρο του φαρμακείου. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@amhealth.biz.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Βασικές 
γνώσεις χρήσης internet, επιλογή ωραρίου, άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: popirodopoulou@
gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος για την Αττική με πελατεία 
στο χώρο της διακόσμησης, δόμησης, κατασκευών, 
μηχανικών από εταιρία παραγωγής και εμπορί-
ας δαπέδων, κουζινών. Βιογραφικά στο e-mail: 
melas@iwood.gr, τηλ: 2394 073459.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ άτομα με ευχέρεια στον Η/Υ που θέλουν 
έξτρα εισόδημα ζητούνται ως Πωλητές -τριες, για 
ελεύθερη συνεργασία στο τομέα αντιγήρανσης 
και προσωπικής περιποίησης. Τηλ: 6972 859909, 
6907 470478, 210 9818619.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα υπεύθυνα/οργανωτικά/
εκπαιδεύσιμα, με ομαδικό πνεύμα για συνεργασία 
με εταιρία στο χώρο αντιγήρανσης και αθλητικής 
διατροφής, για κύριο ή συμπληρωματικό εισό-
δημα. Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 
9818619, 6972 059909.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά επικοινωνιακές, 
εμφανίσιμες για promotion, διαφήμιση, συνεχής 
συμμετοχή σε επώνυμους εκθεσιακούς χώρους 
στην Αθήνα. Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@spyrouholiays.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Συνεργάτης που επισκέπτεται 
ήδη καταστήματα εστίασης (καφετέριες-ξενοδο-
χεία-αναψυκτήρια-κυλικεία κλπ) για προώθηση 
προϊόντων. Πληρωμή με προμήθεια και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.
com, τηλ: 6986 824097.

Η WORLD Talent αναζητά Yπαλλήλους με έδρα 
Αθήνα, για μόνιμη 5θήμερη ή part time απασχό-
ληση στο τομέα της προώθησης. Καλή εμφάνιση, 
επικοινωνιακές ικανότητες, καλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: worldtalenteu@gmail.com.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες για προώθηση προϊόντων σε 
αθλητικούς χώρους από διαφημιστική εταιρία. 
Τηλ: 210 8652378, 6944 848981.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για προώθησης 
προϊόντων, γευστική δοκιμή σε super market, από 
όλες τις περιοχές. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: success7@otenet.gr, τηλ: 210 5750355, 
ώρες επικοινωνίας 17:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα φιλόδοξα, οργανωτικά, εκπαι-
δεύσιμα για συνεργασία με πολυεθνική προϊόντων 
υγείας και ομορφιάς, για προώθηση σε ιδιώτες/
επαγγελματίες και ανάπτυξη/υποστήριξη ομάδας 
συνεργατών. Βιογραφικά στο e-mail: ioannav77@
hotmail.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για πλήρης απασχόληση. 
Άμεσο ξεκίνημα, βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: popirodopoulou@gmail.com, 
τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για ολική απασχόληση. 
Άμεσο ξεκίνημα, ευέλικτο ωράριο, απαραίτητες 
γνώσεις χρήσης internet. Bιογραφικά στο e-mail: 
popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 6949 291999, 
κα Ροδοπούλου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δραστήρια για συνεργασία σε 
εταιρία προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς. Δωρεάν 
εκπαίδευση, ποσοστά, bonus. Τηλ: 6907 21003, 
2310 421891.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Προωθήτριες εμφανίσιμες από 
γραφείο της Λάρισας. Αμοιβή με εργόσημο. Τηλ: 
6944 461348.

ΑΤΟΜΑ για ανεξάρτητη συνεργασία για προώθηση 
προϊόντων περιποίησης υαλουρωνικού οξέως, 
αλόης, συν ενζύμου Q10, επαγγελματικού μα-
κιγιάζ, κοσμημάτων, ικανοποιητικά αυξανόμενα 
εισοδήματα. Τηλ: 6943 877516.

ΕΜΠΕΙΡΑ Στελέχη Πωλήσεων, για προώθη-
ση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ζητά να 
προσλάβει εταιρία telemasters.gr, για εσωτε-
ρικές/εξωτερικές πωλήσεις. Παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Άμεση πρόσληψη, άριστο μοντέρνο 
εργασιακό περιβάλλον. Μόνιμη εργασία. E-mail: 
hr@telemasters.gr, τηλ:2311 207393.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση οικολογικών, 
εναλλακτικών προϊόντων υγείας και ομορφιάς σε 
πολυεθνική εταιρία. Τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Πωλήτριες για προώθηση 
των προϊόντων της σε προκαθορισμένο ραντεβού. 
Προσφέρεται ασφάλεια, έξοδα μετακίνησης. Τηλ: 
210 7247308, πρωινές ώρες.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέες εμ-
φανίσιμες, για προώθηση προϊόντων σε αθλητι-
κούς χώρους. Τηλ: 6944 848981, 210 8652378.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα οργανώνει εκπαιδευτικές παρα-
στάσεις, ζητά Συνεργάτη με άνεση στην επικοινω-
νία, για προώθηση των εκπαιδευτικών δράσεων 
σε σχολεία. Παρέχονται μισθός, ποσοστά, έξοδα 
μετακίνησης. Απαραίτητη κατοχή Ι.Χ. E-mail: info@
theatronio.gr, τηλ: 210 6470003, 6947 675619.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ επιχείρηση αναζητά Συνεργάτες. 
Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές και δυνατό-
τητα εξέλιξης. Προϋπηρεσίες στις πωλήσεις, δι-
αφήμιση θα προτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
svdevelopmentgr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά άμεσα έμπειρο Πωλητή 
X-van με απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατεψυγμένες 
πίτες - σφολιάτες. Βιογραφικά στο e-mail: food.
biografiko@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για την προώθηση προγραμμάτων 
σταθερής τηλεφωνίας, internet, και τηλεόρασης. 
Παρέχονται σταθερός μισθός, ασφάλιση και bonus 
παραγωγικότητας. Τηλ. 211 8007860, fax: 211 
7901840, ώρες επικοινωνίας 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Διαφήμισης με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις για προώθηση προ-
ϊόντων προβολής και διαφήμισης. 5ωρη απασχό-
ληση, ΙΚΑ, σταθερός μισθός και μπόνους, εύκολη 
πρόσβαση με μετρό, τραμ Βιογραφικά στο e-mail: 
odigosonline@gmail.com, τηλ: 210 7256742.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για να εργαστούν ως Αντι-
πρόσωποι πολυεθνικής εταιρίας καλλυντικών 
με μεγάλα ποσοστά και μπόνους. Βιογραφικά στο 
e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση υπηρεσιών 
και προϊόντων. Σταθερές μηνιαίες αποδοχές και 
ασφάλιση ΙΚΑ, μηνιαίο bonus, ωράριο εργασίας 
ευέλικτο (πρωινό ή απογευματινό), 40 μέτρα από 
το μετρό Αργυρούπολης. E-mail: info@justcom.
gr, τηλ: 213 0799950.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για την προώθηση 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στο πανεπιστη-
μιακό χώρο, σε τυπογραφεία με πανεπιστημιακές 
σημειώσεις και φροντιστήρια πανεπιστημιακών 
μαθημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cloudnotes.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για την προώθηση 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή της 
Αττικής. Δίνονται ποσοστά επί των πωλήσεων 
και τα ημερήσια έξοδα μετακινήσεων. Θέση 
μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cloudnotes.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση βιολογικών 
προϊόντων καθαρισμού στην Αττική. Προσφέρεται 
σταθερός μισθός, μπόνους.Απαραίτητο προσόν 
η προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spyriadisgroup.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ έναντι μετρό Περιστέρι, ζητεί 5 άτομα 
για προώθηση υπηρεσιών τηλεφωνίας και τη-
λεόρασης, 4ωρο/8ωρο απογευματινή εργασία, 
σταθερός μισθός, εβδομαδιαίο μπόνους, ασφά-
λιση, εύκολη πρόσβαση. Βιογραφικά στο e-mail: 
telephonemedia@gmail.com, τηλ: 211 1822900.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων 
βιβλιοχαρτικών και φωτοαντιγράφων, ζητούνται 
άμεσα Φοιτητές /τριες για προώθηση πωλήσε-
ων στη σχολή τους. Μεγάλη προμήθεια, ευέλικτο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: info@fwtoxart.gr.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο στην Κηφισιά. 
Απαραίτητες συστάσεις και προϋπηρεσία. Τηλ: 
6976 906844, ώρες επικοινωνίας 16:00-01:00, 
εξαήμερο, κα Τόνια.

συνέχεια στη σελ. 26
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Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

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

Αναλυτή  
Προγραμματισμού Παραγωγής

Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για την προετοιμασία του προγραμματισμού παραγωγής. Συνδυάζοντας τα 
δεδομένα των γραμμών παραγωγής, της ζήτησης προϊόντων και των αποθεμάτων τους, καταρτίζει το ημερήσιο και 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας των γραμμών παραγωγής και ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα για τις απαιτήσεις 
σε πρώτες ύλες. Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες μακροχρόνιου προγραμματισμού. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις 
τεχνικές βελτιστοποίησης και αναγνωρίζει / προτείνει ευκαιρίες αριστοποίησης στηριζόμενος/η σε μετρήσιμους δείκτες 
απόδοσης (service to sales, supply plan adh erence, lines utilization, lines efficiencies κ.α). Επιπλέον υποστηρίζει το 
τμήμα προϋπολογισμού και αναφορών.

Software Engineer  
[Position Code: SE1014]

VoiceWeb is an international speech technologies, mobile marketing and intelligent user interface provider. 
Leveraging the experience amassed in over ten years of designing, deploying and operating a variety of cutting-
edge Speech, SMS, Web, Video and Smartphone applications, many corporations across a number of industries 
have trusted VoiceWeb to assist them in applying a customer-centric communication approach, meeting their 
objectives in creating new revenue opportunities and improving customer satisfaction. Utilizing and combining 
a multitude of emerging technologies such as natural language understanding, voice biometrics and speech 
analytics in order to enable more natural, intuitive, human-like interactions, VoiceWeb is committed to providing 
next generation interactive value-added, mobile marketing and customer care services to its clients so that they 
can enhance their relationship with their customers.

VoiceWeb specializes in mobile marketing, loyalty and SMS campaigns, value-added services, natural language 
understanding technologies, customer care automation, voice biometrics and speech analytics. Its products and 
solutions are currently sold to over 20 markets mainly in Europe, Africa and the Middle East.

VoiceWeb’s list of clients includes leading telecom, banking and entertainment firms as well as Public Sector organizations 
such as OTE/Cosmote, Vodafone, WIND, Raiffeisen Bank, Akbank, Piraeus Bank, National Bank of Greece, First Data, 
HSBC, Emporiki Bank, Alpha Bank, Guatevision, British American Tobacco, Procter & Gamble, Vivartia, Makro Cash 
& Carry, Carrefour, Leo Burnett, Motorola, Village Roadshow, Movistar, América Móvil, Tigo, Umniah, Asiacell, 
Globacom, Mobilink, Warid, Airtel, MTN, Digicell, Orange, Bezeq, Vodacom, ACS, Hellenic Festival, Tickethour, HOL, 
Tellas, Proton Bank, MAD TV, InternetQ, Mediatel, Upstream, Lexitel, Care Direct, Ministry of Economy & Finance 
(Greece), Ministry of Foreign Affairs (Greece), Ministry of the Interior, Public Administration and Decentralization 
(Greece), European Commission, Ministry of Mercantile Marine (Greece) and many others.

Job description: The software engineer is a customer facing, technical role which includes requirements gathering, 
designing and developing robust, redundant, scalable speech solutions and products. The main focus will be on the 
expansion of our dialog management platform to allow for the rapid development and tuning of high performance, 
multilingual, natural dialog systems.

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

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

Grace Santorini are under preparation for another successful season by putting together a strong team of well 
experienced individuals and is currently seeking to recruit Front Office Agent for the daily operation of the front 
office departments of the hotels during the 2015 season. The reception operates 24 hours and provides full concierge 
services. Daily activities and responsibilities require the following:

Essential qualifications 
•Previous experience in similar position in a 5* hotel. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek and English language. 
•Computer literate and experienced with PMS. 
•Excellent organization and communication skills  
Key responsibilities & attributes  
•Have full knowledge of hotel facilities and services, as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s duties. 
•Adhere to company check-in and check-out procedures, rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales turnover with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with guests and team members, whilst remaining professional  
and service standard orientated at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance with industry expectations and company standards including: 
•Guest attentiveness 
•Anticipate guest needs 
•Demonstrate a «service» attitude 
•Accurately & promptly fulfilling guests requests 
•Maintain a high level of knowledge which affects the guest experience        
•Take appropriate action to resolve guest dissatisfaction

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

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

Α.Ε. εταιρία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με ηγετική θέση στο χώρο της υγείας και έδρα την Αθήνα ζητεί:

Διευθυντή Πωλήσεων

•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών  
με οικονομική κατεύθυνση ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα  
της ανάλυσης της παραγωγής 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων  
και καλή γνώση οικονομικών 
•Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
στην επικοινωνία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 

•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word) 
•Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση χρήσης Excel 
(συναρτήσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 56234BR, μέσω 
του link: http://www.aplitrak.com/?adid=dGhvbWFzLnl
mYW50aWRpcy4zNTYyMi40MjgwQHBlcHNpY28uYXBsa
XRyYWsuY29t ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: 
TASTY FOODS ΑΒΓΕ 22ο ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, 
Αγ. Στέφανος Αττική, ΤΚ 14565.Τηλεφωνικό κέντρο: 
210-6298000. Υπόψιν: H.R. με την ένδειξη 56234BR

Role responsibilities: 
•Development of our core framework using cutting 
edge technologies 
•Working closely with product managers, user 
interaction designers, and other software engineers  
to develop effective speech applications based  
on specific requirements and design guidelines. 
•Second level support of existing applications 
•Provide support to the presales team 
•Research of new frameworks, tool stacks and 
methodologies  
Required qualifications: 
•University degree in computer science, electrical 
engineering or a related subject 
•4 years minimum of working experience  
in a similar position, with a substantial practical 
contribution to software engineering production  
cycles 
•Expert in Java SE and/or the Spring framework 
•Excellent command of English language, both  
oral/written  
Other qualifications that will be considered a “plus”: 
•Experience in technical documentation, system  
test plans, and UAT plans 
•Experience with mobile application development 
•Familiarity with front-end web development 
frameworks (Backbone.js, Angular.js) 
•Familiarity with SVN, Maven and software 
development processes

The ideal candidate should: 
•Possess excellent interpersonal and communication 
skills, team spirit; Strong sense of responsibility; 
Multi-tasking abilities 
•Be organized, have an eye for detail, and be able  
to put ideas into a tangible form 
•Have desire for continued growth 
•Have keen interest in applied research 
•Be able to demonstrate easy/fast adjustment 
 to a rapid changing environment 
•Enjoy working closely with others in small teams  
as well as be able to work individually 
•Have advanced problem solving and debugging skills  
VoiceWeb offers: 
•A great environment in which to work, excel and 
progress. 
•A highly attractive remuneration package. 
•Private insurance & health plan. 
•Continuous learning and training in new technologies 
and products. 
•An excellent opportunity for career development 
within a dynamic, fast moving market sector offering 
demonstrable career challenges both in Greece and 
internationally.

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

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης 
•Εμπειρία 5 ετών το ελάχιστο ως διευθυντή πωλήσεων 
στο χώρο 
•Γνώση διαδικασιών δημόσιων νοσοκομείων  
και διαγωνισμών 
•Εξωστρεφής, με εμπορικό προσανατολισμό,  
αποτελεσματικός, προσανατολισμένος στην επίτευξη 
στόχων και με ομαδικό πνεύμα 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας,  

διαπραγμάτευσης και οργανωτικότητα 
•Σύνταξη προϋπολογισμών πωλήσεων  
και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
•Δυνατότητα ταξιδιών στην επαρχία 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ. 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
cara@skywalker.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για patisserie ζητείται, με προϋπηρεσία 
σε εστίαση, γνώση Αγγλικών και office. Εργασία 
πλήρης με βάρδιες. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ εταιρία παγωμένου γιαουρτιού MyYoghurt 
ζητούνται Υπάλληλοι Καταστήματος για τη Θεσσα-
λονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: my.yoghurtgreece@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ Καταστήματος ζητούνται για εργασία 
σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο των Σερρών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετή σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.hcserres@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ - Ταμίες ζητούνται για εργασία σε 
εμπορικό κατάστημα στο κέντρο των Σερρών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.hcserres@gmail.com.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ οπτικών καταστημάτων EZ2C αναζητά 
έμπειρο Οπτικό - Οπτομέτρη για τη θέση Υπευθύνου 
νέου υποκαταστήματος στο Χαλάνδρι. Απαραίτητη 
4ετή εμπειρία, άδεια ασκήσεως και γνώση Αγγλι-
κών, Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@optical.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων βιβλιοχαρτοπωλείου 
ζητεί Πωλητές, Βιβλιοθηκονόμους, για το υπο-
κατάστημά της, στην περιοχή Νίκαιας, ωράριο 
σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 5140060.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων βιβλιοχαρτοπωλείου 
ζητεί Πωλητές, για το υποκατάστημά της, στην 
περιοχή Μενιδίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 5140060.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων βιβλιοχαρτοπωλείου 
ζητεί Πωλητές, για το υποκατάστημά της, στην 
περιοχή Γαλατσίου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 5140060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για ζαχαροπλαστείο στη 
Γλυφάδα με εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελα-
τών. Βιογραφικά στο e-mail: alexa.anastasiou@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές με προϋπηρεσία σε πω-
λήσεις λιανικής επίπλων ή προϊόντων εξοπλισμού 
για κατάστημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χασάπης στο τμήμα κρεάτων για Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Χασάπης για μόνιμη απασχόλη-
ση (εποχιακά) στα Χανιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
solimarjobsearch@gmail.com, τηλ: 6936 060628.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστημα κινη-
τής τηλεφωνίας γνωστής αλυσίδας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση σε ίδιο ή αντίστοιχο κλάδο τηλεπι-
κοινωνιών. Βιογραφικά στο e-mail: ts-amfiali@
windstores.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια ή άτομο για σέρβις σε νέο 
Consept Store με εμπορικό κατάστημα και καφέ. 
Σόλωνος κοντά στη Νομική. Πλήρης ή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@palerosdreamhomes.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Κινητής Τηλεφωνίας, 
για part time με προοπτική full απασχόλησης στο 
κατάστημα Vodafone Συκεών. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: telred.
mobiles@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής, ειδικός σε θέματα internet 
και setup κινητών τηλεφώνων στο κατάστημα 
Vodafone Συκεών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: telred.mobiles@
gmail.com.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ με προϋπηρεσία, ζητείται στην περιοχή 
Νέα Σμύρνη. Τηλ: 210 9319738, 210 9310849.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση σε γνωστό 
καφεκοπτείο, ευχάριστη, ευγενική, προσεγμένη 
εμφάνιση με ή χωρίς προϋπηρεσία. Άμεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
anna.harissi@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα επίπλων και 
κουζινών. Απαραίτητη γνώση σχεδίου και προ-
γραμμάτων σε Η/Υ, ξένη γλώσσα. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 6978 897771, 6978 897772.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Καταστήματος για την πε-
ριοχή των Σερρών. Γνώση Η/Υ και καλή γνώση 
Αγγλικών. Πλήρης Απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: b.ypodioikisi@gmail.com.

2 ΑΤΟΜΑ για εργασία σε κατάστημα τροφίμων 
ζητούνται. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα, 
2ετή προϋπηρεσία, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα επίπλων στα 
Πατήσια. Τηλ: 210 2462049, 69452 95619.

VIDEO club στην Αθήνα ζητάει νέες, με εμπειρία 
σε καταστήματα λιανικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
nea_ergasia@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια για κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2ετή. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και κινημα-
τογραφικών ταινιών εμφανίσιμοι και κοινωνικοί 
ζητούνται για τα Blue Video.Tηλ: 2810 289170, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-01:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Πλακιδίων και Εξωτερικοί 
Συνεργάτες για τα καταστήματα λιανικής: Γλύκα 
Νερά, Μενίδι, Άλιμος και Χαϊδάρι. Επιθυμητές 
γνώσεις σχεδίων μπάνιου. Μισθός και ποσοστά. 
E-mail: irini@cresta.gr, fax: 210 5573994.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε σουπερ μάρκετ στην περιοχή 
Νεάπολη / Πολίχνη. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο 
τμήμα κοπής αλλαντικών. Κάτοικοι της περιοχής. 
Βιογραφικά στο e-mail: kamenarista@hotmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται, έξυπνη, δραστήρια, εμφανίσιμη 
για κατάστημα με είδη αυτοκινήτου. Πρωινό ωράριο 
άνευ προϋπηρεσίας, περιοχή Πλ. Βικτωρίας. Τηλ: 
210 8226595.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ και 
γνώσεις Η/Υ για φωτοτυπικά κέντρα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: vasilis7060@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Άλιμο, με εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές /τριες Λιανικής για κατά-
στημα επίπλων - διακοσμητικών στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία, προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας επιθυμεί να προσλάβει για τα σημεία 
πώλησης της Πωλήτριες. Απαραίτητη η γνώση 
Ρώσικων και επιθυμητή προϋπηρεσία 1-2 έτη σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρασκευής και πώλησης παρα-
δοσιακών προϊόντων φρέσκιας ζύμης στον Άγιο 
Δημήτριο, ζητεί για πλήρης απασχόληση έμπειρο 
Μπαρίστα και Πωλήτρια, με προϋπηρεσία σε κα-
ταστήματα ταχείας εστίασης. Τηλ: 6973 042074.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί 3 άτομα για τη διαχείριση λιανικών 
- χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση εμπορι-
κού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, (δεν 
αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing). Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια, με εμπειρία στον τομέα 
της κομμωτικής για άμεση πρόσληψη σε κατάστημα 
πώλησης επαγγελματικών ειδών κομμωτηρίου, 
Θεσσαλονίκη, με δίπλωμα οδήγησης δίτροχου. Τηλ: 
2310 234846, κα Τζατζούλη Βασιλική.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, ευπαρουσίαστες για την υπο-
δοχή σε καφέ-μπαρ στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. 
Προϋποθέσεις: κατοχή βιβλιαρίου υγείας, άδεια 
εργασίας, εμπειρία και προϋπηρεσία, τόπος διαμονής 
Δυτική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 6906 212121, ώρες 
επικοινωνίας 9:00-14:00, 18:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια σε κατάστημα τροφίμων στην 
περιοχή της Καλαμαριάς. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinagait@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για super market στον 
Εύοσμο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες, Ταμίες για super market 
στον Εύοσμο. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι, Πωλήτριες Τυροκομι-
κών Αλλαντικών για super market στον Εύοσμο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετη σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ: 2310 601485.

ΓΡΗΓΟΡΟ εστιατόριο Ιαπωνικής κουζίνας στο 
κέντρο της Αθήνας προκειμένου να επανδρώσει 
τα καταστήματα του ζητά Προσωπικό για τις παρα-
κάτω θέσεις: Διευθυντή Καταστήματος, Υπεύθυνος 
Βάρδιας, Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικών Παραγγελιών. 
E-mail: yokomanager@gmail.com.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εσωτερικής διακόσμησης 
ζητείται Στέλεχος με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3έτη σε πωλήσεις ειδών πολυτελείας (έπιπλα, 
κοσμήματα, ρούχα), με άποψη στη διακόσμηση, 
Αγγλικά, Η/Υ, Office, με ευελιξία στο ωράριο. 
E-mail: furdeco@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστημα βιολογικών 
προϊόντων, αποκλειστικά με πείρα στα συμπλη-
ρώματα διατροφής, καλλυντικά, Η/Υ, Αγγλικά, 
Ελληνικά. Τηλ: 210 8316836.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα σε όλη την Αθήνα για 
την οργάνωση και το συντονισμό εμπορικού 
τμήματος. Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ, part time ή 
full time εργασία, μηνιαία εισοδήματα από 550€. 
Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα έως 12/10/2014. Σοβαρά 
(κατόπιν αξιολόγησης), δραστήρια/φιλόδοξα/υπεύ-
θυνα, στο τομέα της υγιεινής διατροφής/ελέγχου 
βάρους. Δεν αφορά πλασιέ-dealer-telemarketing. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Η αγγελία απευθύνεται 
σε κατοίκους Ν.Ζακύνθου, Ν.Κερκύρας. E-mail: 
lifeaction@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα. Σοβαρά, φιλόδοξα, δραστή-
ρια στο χώρο της υγιεινής διατροφής και ελέγ-
χου βάρους. Δεν αφορά dealer, telemarketing, 
πλασιέ. Ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα καριέρας 
για όσους επιθυμούν. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
E-mail: lifeaction@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 6 άτομα κατόπιν αξιολόγησης έως 
12/10/2014. Δραστήρια, υπεύθυνα, φιλόδοξα στην 
περιοχή των Ιωαννίνων, στο τομέα της υγιεινής 
διατροφής και ελέγχου βάρους. Δυνατότητα καριέρας 
για όσους επιθυμούν. Δεν αφορά πλασιέ - dealer. 
Βιογραφικά στο e-mail: lifeaction@hol.gr.

ΝΕΟΣ επιχειρηματίας ζητάει άτομα, επικοινωνιακά 
και δραστήρια, με όρεξη για δουλειά και συνεργασία 
με πολυεθνική οικολογικών μη μεταλλαγμένων 
προϊόντων. Τηλ: 6947 967733, κα Φανή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής/τρια για την περιοχή της Ατ-
τικής από εταιρία παραγωγής ρολών αλουμινίου/
σιτών/κουφωμάτων. Απαιτείται τουλάχιστον 3ετής 
προϋπηρεσία στο κλάδο. Αρχικά θα πρέπει να κάνει 
χρήση του δικού του μεταφορικού μέσου. E-mail: 
aluminiumindustry@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 5 άτομα για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία, με ομαδικό πνεύμα, συνεπείς, 
με στόχους, ελεύθερο ωράριο εργασίας. Παρέχεται 
εκπαίδευση/υποστήριξη, ικανοποιητικά εισοδήματα, 
πληροφορίες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6955 448825.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα 
ζητά άμεσα Στελέχη Δημοσίων Σχέσεων για το 
τμήμα πωλήσεων. Απαραίτητο Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται άμεσα για 
αναζήτηση και εγγραφές μελών καταναλωτών και 
συνεργατών/επαγγελματιών, για εμπορική εταιρία. 
Δυνατότητα καριέρας, πληροφορίες μόνο κατόπιν 
ραντεβού. Τηλ: 6955 448825, ώρες επικοινωνίας 
πρωινές.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές από εταιρία προ-
ώθησης μεγάλης σταθερής/κινητής τηλεφωνίας 
για εσωτερικές/εξωτερικές πωλήσεις. Μισθός, 
ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη, 5θήμερη εργασία. 
Ολοκαίνουριος χώρος, νεανικό περιβάλλον. 
Αξιοκρατία, συνεχής εκπαίδευση. E-mail: hr@
telemasters.gr, τηλ: 2311 207393.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής αντλιών με έδρα την Νεα Κη-
φισιά ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για 
το τμήμα πωλήσεων. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ. Άριστη 
γνώση Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alphadynamic.eu.

2 ΑΤΟΜΑ ζητά η εταιρία my kid με άνεση στις 
δημόσιες σχέσεις και αγάπη για τη μητέρα και το 
παιδί για μόνιμη πρωινή εργασία. Απαραίτητο Ι.Χ. 
Ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 210 6444628.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ Πωλήσεων ζητά η εκδοτική εται-
ρία my kid για την προώθηση νέας εκπαιδευτικής 
σειράς. Απαραίτητη η κατοχή Ι.Χ. και η άνεση στην 
επικοινωνία. Ικανοποιητικές αποδοχές, προκαθο-
ρισμένο πελατολόγιο. Τηλ: 210 6444627.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα, που αναζητούν μια 
εργασία με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
εργατικός, εκπαιδεύσιμος με ήθος. Βιογραφικά στο 
e-mail: Αrxigos01@yahoo.gr, τηλ: 6945 675759, 
6943 113546.

Η ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ζητεί Πωλητή - Ηλεκτρο-
λόγο, κάτοχο Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) για τη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. 
Το αντικείμενο είναι οι λαμπτήρες LED και ΑΠΕ. 
E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Τηλεπικοινωνιών-Πωλητές Στα-
θερής-Κινητής Τηλεφωνίας ζητούνται. Επιλογή 
προώθησης εταιρίας κατά την επιλογή του πωλητή. 
Προσόντα: διάθεση/πάθος για εργασία/προσωπικές 
φιλοδοξίες/έξυπνους χειρισμούς/ευελιξία/εμπειρία 
σε πωλήσεις/ευδιάθετο χαρακτήρα. Παρέχουμε 
μισθό/bonus/ένσημα/πλήρης απασχόληση. Μόνιμη 
εργασία/εκπαίδευση. E-mail: hr@telemasters.gr, 
τηλ: 2311 207393.

Η TELEMASTERS.gr. ζητά Ανεξάρτητους Συνεργάτες 
(Ασφαλιστές-Μεσίτες), Πωλητές για προώθηση 
των εταιριών σταθερής/κινητής τηλεφωνίας κατέ 
‘πιλογή του πωλητή. Δραστήρια/ικανά Στελέχη με 
εμπειρία. Μισθός/ασφάλιση/bonus πωλήσεων/
προοπτική εξέλιξης (ομάδας-γραφείο). Συνεχή 
καθοδήγηση/υποστήριξη. E-mail: hr@telemasters.
gr. τηλ: 2311 207393.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Εξωτερικό, Εσω-
τερικό Πωλητή για υπηρεσίες πληροφορικής 
software-hardware, για ανάπτυξη πελατολογίου 
και διαχείριση του υπάρχοντος. Ευέλικτο ωράριο, 
αμοιβή με ποσοστά επί των πωλήσεων. Yψηλά 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@sunteccity.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη με επικοινωνιακή ικανό-
τητα για τη θέση Εξωτερικής Πωλήτριας στο νομό 
Σερρών. Δίπλωμα ΙΧ επιθυμητό. Πλήρης ασφάλιση. 
Τηλ: 6973 459940, ώρες επικοινωνίας 9:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων για την Αττική, 
από εταιρία παραγωγής ρολών αλουμινίου και 
κουφωμάτων. Απαιτείται τουλάχιστον 3ετής προ-
ϋπηρεσία στον κλάδο. Απαραίτητο το μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικά στο email: aluminiumindustry@
gmail.com.

2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πωλήσεων με Ι.Χ. ζητά εκπαιδευτικός 
όμιλος για μόνιμη 5θήμερη εργασία, σχετική με 
την διαπαιδαγώγηση παιδιών. Απαραίτητο προσόν 
η άνεση στην επικοινωνία. Τηλ: 210 6401954.

ΠΩΛΗΤΕΣ /τριες - Παραγγελιολήπτες ζητούνται, 
από εταιρία με 15ετή παρουσία, για επισκέψεις 
σε σχολεία και κέντρα ειδικής αγωγής. Απαιτού-
νται: μέσο μετακίνησης, ικανότητα επικοινωνίας, 

εμπειρία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
sc.tsinari@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Προϊόντων Ζύμης από αναπτυσ-
σόμενη εταιρία. Εμπειρία απαραίτητη. Παρέχονται 
μισθός, αυτοκίνητο, ποσοστό επί των εισπράξεων. 
Τηλ: 69748 00932.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από μικρή εταιρία γαλακτοκομικών 
προϊόντων για την ανάπτυξη του πελατολογίου στην 
περιοχή της Αττικής. Μισθός, bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsantilishrls@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων, online διαφη-
μιστικού χώρου με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3ετή. Μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
kostasc@balleto.gr.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ εισόδημα από το χώρο σας, μέσω 
internet. Ανεξάρτητη σχέση συνεργασίας. Παρέχεται 
διαρκής δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη στην 
ανάπτυξή σας. Τηλ: 2341 070332.

ΑΤΟΜΑ (7) ζητούνται για υπεύθυνη συνεργασία, 
μερική - πλήρης απασχόληση. Άμεσο ξεκίνημα 
κατόπιν αξιολόγησης. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ, Συνεργάτες ζητούνται, για εποπτεία 
πωλητών, οργάνωση, ανάπτυξη, πωλήσεις. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εμπορικός Αντιπρόσωπος για την Αττική. 
Γνώση πάνω στο ξύλο, δάπεδο επιθυμητή. Τηλ: 
2394 073459, 6970 984410.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, εμπορική εταιρία στο χώρο των λευκών 
ειδών, ζητά Πωλητή για Αττική και πανελλαδικά, 
με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. Μεγάλο εύρος 
κλάδων πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
fasmaoe.gr, τηλ: 210 5713233.

Η POWERSALES ζητάει για άμεση πρόσληψη 
Πωλητή κατά προτίμηση Τεχνικό Ηλεκτρολόγο-
Ηλεκτρονικό. Aπόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με προϋπηρεσία 
2ετή σε πωλήσεις βιομηχανικών υλικών (Συστήματα 
UPS). Βιογραφικά στο e-mail: info@powerservices.
gr, fax: 210 2848676.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικού και μηχανολογικού εξοπλι-
σμού ζητά Πωλητή για τα προϊόντα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: lefo2000@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα, όχι ντίλερ - πλασιέ, 
επιθυμητή γνώση Η/Υ. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (3) ζητούνται από νεοσύστατο γραφείο 
επιχείρησης για κάλυψη νέων θέσεων. Δυνα-
τότητα πρωινής - απογευματινής απασχόλησης. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 6943 950447.

ΣΤΕΛΕΧΗ Πωλήσεων ζητούνται άμεσα από εμπο-
ρική εταιρία, όχι ντίλερ-πλασιέ. Μοναδική ευκαιρία, 
υψηλά εισοδήματα. Τηλ: 6973 910604.

ΠΩΛΗΤΕΣ/τριες ως Σύμβουλοι Τηλεπικοινωνιών/
Σταθερής-Κινητής Τηλεφωνίας ζητούνται όλων 
των εταιριών. Έχετε πολύ διάθεση/πάθος για εργα-
σία/προσωπικές φιλοδοξίες/έξυπνους χειρισμούς/
ευελιξία και εμπειρία? Αναζητάτε αναγνώριση? 
Έχετε ευδιάθετο χαρακτήρα? Μισθός/bonus/ένσημα/
πλήρης απασχόληση. E-mail: hr@telemasters.gr, 
τηλ: 2311 207393.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής αντλιών στη Κηφισιά ζητά να 
προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για το τμήμα 
πωλήσεων. Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. 
Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ Μηχανολογίας. Άριστη γνώ-
ση Αγγλικής (Proficiency of Cambridge). E-mail: 
n.prodromidis@alphadynamic.eu, κωδ:SKM1.

Η ΚΕΒΕ ΑΕ ζητά Στέλεχος για το τμήμα πωλήσεων 
με εμπειρία και προθυμία να ταξιδεύει εντός και 
εκτός Ελλάδος. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άπταιστα 
Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: info@kebe-sa.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από διαφημιστική εταιρία για 
μόνιμη εργασία. Απαραίτητες προϋποθέσεις, Πτυ-
χιούχος ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Τηλ: 210 3239890.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής ιστοσελίδων, λογισμικού και 
διαφήμισης στο διαδίκτυο αναζητά Ανεξάρτητους 
Αντιπροσώπους για συνεργασία στην προώθηση 
B2B διαφημιστικών υπηρεσιών. Email: info@exnet.
gr, τηλ: 2310 519249, Θεσσαλονίκη Λαγκαδά 301.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας ζητά άτομα με εμπειρία από πόρτα 
πόρτα πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η υπηρεσίες 
μας αφορούν διαφήμιση στο διαδίκτυο, ιστοσελίδες, 
προγράμματα CRM και συνδρομητικές υπηρεσίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@exnethellas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για εξωτερική εργασία 
από Αθήνα για εταιρία κατασκευής ιστοσελίδων. 
Υψηλό πακέτο αποδοχών, bonus και προοπτικές 
μόνιμης καριέρας. Δεκτοί από όλη την Ελλάδα. 
E-mail: job@exnet.gr, τηλ: 2310 519249.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τη θέση εξωτερικών πωλήσεων 
σε εταιρία διαφήμισης και κατασκευής ιστοσελί-
δων. Υψηλές αποδοχές και προοπτικές μόνιμης 
καριέρας. Παρέχεται εκπαίδευση. Δεκτοί από όλη 
την Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: job@exnet.gr.

Η WELLNESSNOW στο πλαίσιο ανάπτυξης του 
δικτύου πωλήσεων μας, ζητάμε Πωλητές, σοβαρούς 
και δυναμικούς για συνεργασία.Βιογραφικά στο 

e-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 
6986 219045.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος ζητεί Στελέχη Πωλήσεων, 
για επάνδρωση τμήματος πωλήσεων. Παρέχεται 
εκπαίδευση, διαπιστεύσεις, δυνατότητα εξέλιξης 
καριέρας, φιλόδοξοι, επικοινωνιακοί. Τηλ: 6943 
950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ 45 χρόνων στο χώρο της κυτιοποιίας, 
ζητά Πωλητή με εμπειρία στο χώρο για ανάπτυξη 
πελατολογίου, με δικό μας μεταφορικό μέσο. Έδρα 
Καματερό. Βιογραφικά στο e-mail: printopack@
printopack.gr.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση εμπο-
ρικού τμήματος εταιρίας. Επιθυμητή γνώση Η/Υ, 
εισοδήματα από 500€. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση από εμπορική εταιρία, όχι ντίλερ - πλασιέ. 
Τηλ: 6973 910604.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για άμεση συνεργασία με 
εμπορική εταιρία. Παρέχεται εκπαίδευση. Άμεσο 
ξεκίνημα. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Στελέχη Πωλήσεων άμεσα, 
για στελέχωση εμπορικού τμήματος εταιρίας, όχι 
πλασιέ ή ντίλερ. Επιθυμητή γνώση Η/Υ, υψηλές. 
Τηλ: 6973 910604.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ νέου πρωτοποριακού γυναικείου δι-
αδικτυακού περιοδικού, ζητά άτομο για πωλήσεις 
σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τη γυναίκα. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
success-keys.gr, κωδ: ΑΣΓΠ#1.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος Συνερ-
γάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. Ελεύθερο 
ωράριο. Δωρεάν εκπαίδευση. Όχι ντίλερ - πλασιέ. 
Δυνατότητα εισοδήματος απεριόριστη βάση προ-
σωπικής δουλειάς. Τηλ: 23410 70332.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τη στελέχωση νέου τμήματος 
από παράρτημα ανώνυμης εμπορικής εταιρίας. Άμε-
ση πρόσληψη, ικανοποιητικές αποδοχές, ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 211 9964004.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Clearnet αναζητεί νέα/νέο για την 
ανάπτυξη του τμήματος πωλήσεων. Ικανοποιητι-
κό πακέτο αποδοχών, οικογενειακό περιβάλλον, 
εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@clearnet.gr, τηλ: 210 2830545, ώρες 
επικοινωνίας: 15:00-18:00.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία. Δυ-
νατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. Ικα-
νοποιητικές παροχές. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
anats.gr, fax: 210 7625077.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel Ιατρικά, ασχολείται με τη 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή -τρια, σε κατάστημα της. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης με προϋπηρεσία σε 
ειδικότητες Ογκολόγων - Χειρούργων - Γαστρεντε-
ρολόγων, από εταιρία συμπληρωμάτων διατροφής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@nutriendi.gr.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ, δραστήρια ζητείται για το εμπορικό 
τμήμα παραφαρμακευτικής, χωρίς προϋπηρεσία, 
μόνη προϋπόθεση μεταφορικό μέσο. Σταθερές 
αποδοχές 800€, ΙΚΑ, μπόνους. Τηλ: 211 0124014.

ΝΕΑ ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας, ζητείται από 
εταιρία ιατρικών παροχών. Άμεση πρόσληψη, 
ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 211 9964007.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων και 
καλλυντικών, που απευθύνονται σε δερματολό-
γους, πλαστικούς χειρουργούς και αισθητικούς, 
ζητά Πωλητή -τρια. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Προϋπηρεσία και αντίστοιχο Πτυχίο, θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@
goumaswellness.gr, τηλ: 210 2910061.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στο χώρο του φαρμα-
κείου ζητείται Περιοδεύων Πωλητής, με εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mihailidis@otenet.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Dukan αναζητά Pharmacy Sales 
Representative με: εμπειρία στο χώρο των πω-
λήσεων στα φαρμακεία, άνεση στην επικοινωνία, 
ικανότητα διαπραγμάτευσης/επίτευξης στόχων, 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δίπλωμα οδήγησης, 
γνώσεις Η/Υ. E-mail: dukan@urgreat.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανημάτων αισθητικής ιατρικής με 
έδρα στο Χαλάνδρι, ζητεί Πωλητή Μηχανημάτων. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@pantimeless.gr, fax: 210 6565507.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραϊατρικών ειδών, έδρα Αθήνα, ζητά 
Πωλητές για πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. 
Δυνατότητα για ταξίδια. Προηγούμενη εμπειρία 
απαραίτητη, μισθός, αυτοκίνητο, κινητό, μπόνους. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@2sonline.gr, τηλ: 210 
2385211.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επισκέπτες 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα Πτυχίο ΑΕΙ, 
άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. Προσφέ-
ρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής 
εκπαίδευση και ανάπτυξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
johdimax@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 28

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

Τελειόφοιτους Σπουδαστές ΤΕΙ Τμημάτων  
Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολογίας  

για την Εξάμηνη Πρακτική του/της Άσκηση
Περιγραφή θέσης / καθήκοντα:  
Οι πρακτικά ασκούμενοι θα εκπαιδευτούν: 
•Στον έλεγχο, την παραμετροποίηση και την αναβάθμιση 
τερματικών εξοπλισμών CPEs 
•Μικτονομήσεις και βλάβες τηλεπικοινωνιακών  
βρόχων 
•Εγκαταστάσεις και παραμετροποιήσεις οικιακών  
και επαγγελματικών τερματικών εξοπλισμών VOIP  
Τόπος εργασίας: 
•Αθήνα και Μεταμόρφωση Αττικής 
•Πάτρα

Απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά): 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φοιτητές των τμημάτων τη-
λεπικοινωνιών ή πληροφορικής ή ηλεκτρολογίας ή ηλε-
κτρολογίας και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών να 
μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση

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

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται  
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα 
σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά  
με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, μέσω του link: http://www.cyta.gr/el/aboutUs/
Jobs?sel={A83366B1-4E57-425D-90F5-44BD2791B93A 
ή στο fax: 2155008801 με την ένδειξη: ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΤΕΧΝΙ-
ΚΟΙ_ΕΛΕΓΧΟΣ_ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στο τηλέφωνο 2155008995. 
Διεύθυνση οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού Λεωφ. 
Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα, website: http://www.cyta.gr
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Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών και επίσημος συνεργάτης της hol δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας 
και επιθυμεί να προσλάβει:

Outbound Sales Representative 
6ωρη Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ - 01-14)

MetLife, a major international life insurance company, is seeking a high potential individual to join our team, for 
the position of:

Marketing & Communications 
 Manager (Code: MC)

With a direct report to the MetLife Head of marketing and dotted to general manager, he/she will design/implement 
programs related to sales promotion, digital marketing, advertising, P.R., sponsorships, internal/external communication, 
brand management etc.

Η PHILIAN HOTELS & RESORTS είναι μια ελληνική εταιρία που αναπτύσσεται  ταχύτατα και δραστηριοποιείται στο 
χώρο του τουρισμού. Philian σημαίνει φιλία, λέξη που αποτελεί το πρώτο συνθετικό του όρου φιλοξενία. Η φιλοξενία 
αποτελεί το κύριο αντικείμενο των επιχειρήσεων που  αναπτύσσει ο όμιλος PHILIAN HOTELS & RESORTS. Αναζητούμε:

Front Office Manager

Η εταιρεία PHARMAZAC A.E., μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στο χώρο της ανάπτυξης, εμπορίας και διακίνησης 
φαρμάκων, αναζητεί για το τμήμα registration & regulatory affairs: 

Regulatory Affairs Officer 
(κωδ. 905)

Περιγραφή θέσης: Ο Regulatory Affairs Officer θα έχει την ευθύνη των regulatory διαδικασιών για τα γενόσημα 
σκευάσματα της εταιρείας (registration νέων προϊόντων, ανανεώσεις, τροποποιήσεις και follow up αδειών) και των 
επαφών με τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων. Επίσης, θα συνεργάζεται στενά με το τμήμα εγκρίσεων εξωτερικού και 
το τμήμα ανάπτυξης νέων προϊόντων.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίων: Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει εμπειρία σε φαρμακευτική εταιρεία 
σε αντίστοιχο τμήμα και θέση, καθώς και γνώσεις πάνω στο ρυθμιστικό πλαίσιο (regulatory affairs) του φαρμάκου 
της Ελλάδας. Ιδανικά οι υποψήφιοι θα έχουν και πρότερη εργαστηριακή εμπειρία είτε σε τμήμα ποιοτικού ελέγχου 
είτε σε τμήμα ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων.

Απαραίτητες είναι οι ολοκληρωμένες σπουδές στο χώρο της φαρμακευτικής, χημείας ή βιολογίας, η άριστη χρήση 
της αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητες επίσης θεωρούνται οι δεξιότητες στην διαχείριση χρόνου, στην επικοινωνία και 
στην οργάνωση εγγράφων και διαδικασιών.

Παροχές: Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβής, άριστο περιβάλλον εργασίας καθώς και την δυνατότητα 
δημιουργίας και ανέλιξης σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία.

Για την εμπιστευτική υποβολή ενδιαφέροντος και βιογραφικού σημειώματος η επικοινωνία θα γίνει μέσω e-mail 
στο: pharmazac@pharmazac.gr και αναγράφοντας τον κωδικό θέσης ή με fax στο 210 8661262.

MedNet International is a unique information technology company. We are specialists in Health Insurance since 
1992, exclusively developing and implementing innovative IT software solutions worldwide. MedNet International 
is a member of Munich health, the healthcare segment of Munich Re, providing primary insurance, reinsurance and 
risk management services worldwide. This gives us access to the expertise of more than 3,000 specialists at 26 
locations. We have extended our product portfolio with health specific IT expert solutions for medical underwriting, 
claims management and actuarial tasks. For this striking product line you will take an essential role in expanding 
and improving the technical- as well as expert content of these solutions, in an international working field and in 
cooperation with the statistical team at Munich Re in Munich.

Your job: 
•Statistical activities and applying state-of-the-art business analytical methods for maintaining, improving and 
expanding our IT expert products for medical risk underwriting, actuarial underwriting and claims management 
•Improving and extending our BI solution 
•Supporting the sales and implementation teams for customer acquisition, consulting and retention, worldwide 
and on-site 
•Point-of-contact for all queries on the area “statistics”  
Your profile: 
•Master/PhD of statistics or mathematical stochastic 
•Deep mathematical understanding of statistical standard methods (i.e. regression, tree analysis, clustering) 
•Excellent skills in SQL and programming in R, SAS or another statistical software Good theoretical 
understanding of relational database concepts •Knowledge of MS Office   
•Further IT knowledge of advantage 
•Good interpersonal skills and ability to operate effectively with people at all levels of the business 
•Goal oriented and strong execution skills   
•Ability to work with minimal supervision and to successfully manage large projects independently 
•Fluency in written and spoken English, good command in other languages, preferably Spanish  
We offer: 
•Challenging international projects 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology  
Send your C.V. c/o HR department: 
Address: 15 Neratziotissis & Thiseos str. 151 24 Marousi Athens, Greece. E-mail:recruitment@mni.gr.  
Fax: 210-6141366.

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

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

Deloitte Consulting’s technology professionals help clients identify and solve their most critical information and 
technological challenges. We provide advisory though end-to-end implementation services and are recognized in the 
marketplace for capabilities across the spectrum. Our SAP Technologies team performs advisory and implementation 
services to address financial, supply chain, manufacturing and other business needs throughout the enterprise with 
the full suite of SAP products.

Due to our continuing expansion, we are currently seeking to recruit high caliber SAP consultants in the areas of 
ERP financials & logistics modules, BI/EPM/BPC, as well as technical consultants (basis & developers) to join 
our technology consulting team.

Potential candidates should fulfill the following criteria: 
•A functional/technical background with full lifecycle SAP ERP implementations and relevant experience in 
industry and/or consulting 
university degree in finance, engineering or IT 
•A postgraduate qualification in related disciplines will be highly appreciated 
•Adeptness in defining systems strategy, developing systems requirements, designing and prototyping, testing, 
training, defining support procedures, and implementing practical business solutions under multiple deadlines 
•Ability to implement technology-enabled business solutions for clients as part of a high-talent team 
•Ability to collaborate with clients, provide guidance on SAP functionality, transfer knowledge, and train end-
users 
•Excellent command of the english language 
•Excellent written, verbal & presentation skills 
•Commitment to gaining exposure to multiple industries 
•Deep understanding of financial concepts and data 
•Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor

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

Interested applicants should send their curriculum vitae to the following e-mail: career@deloitte.gr, by quoting 
the reference code (MC-SAP/1014). All applicants will be acknowledged and treated in the strictest confidence.

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων 
ανήκουν στη διεύθυνση πωλήσεων και 
οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν 
την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

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 σε 
περιβάλλον Windows (Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή  
εμπειρία σε τηλεφωνική πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία  
τηλεπικοινωνιών / internet.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός 
& υψηλές προμήθειες επί των 
πωλήσεων. 

•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό 
πρόγραμμα επιπλέον της νόμιμης 
ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις 
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά  
συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα 
εταιρεία ταχύτατα αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και  ιδιαίτερα  
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.  
Στείλτε το βιογραφικό σας 
με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

The right candidate should possess: 
•University degree in business administration  
or marketing 
•Almost 6 years of professional experience in related 
fields 
•Able to understand and translate business issues 
and multi-channel distribution needs into effective 
campaigns 
•Fluency in english 
•Excellent knowledge of MS Office 
•Knowledge of Social Media environment and business 
practices 
•Ability to work in a large, complex and global organization 
•Good knowledge and experience of marketing 

research techniques 
•Strong communication skills, both written and verbal 
•Strong organizational skills 
•Ability to travel abroad

The company offers a competitive compensation 
package, which includes additional life, accident, 
medical and pension insurance and the prospect  
to work in a dynamic international environment with  
a great potential for further career development.

Please apply with a full CV in English, (quoting code MC), 
to: MetLife, Human Resources department 119 Kifissias 
Avenue, 151 24 Marousi By e-mail to the address: resumes.
hr@metlife.gr

Tοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Θα αναφέρεται στον general manager του ομίλου,  
θα συνεργάζεται με το τμήμα marketing, το τμήμα  
πωλήσεων και τα υπόλοιπα τμήματα των ξενοδοχείων.

Απαραίτητα προσόντα/αρμοδιότητες: 
•Σπουδές στον κλάδο hotel management. 
•Εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιπλέον γλώσσα επιθυμητή. 

•Άριστη γνώση χειρισμού MS-Office. 
•Δυναμική, επικοινωνιακή προσωπικότητα  
με οργανωτικές ικανότητες 
•Καλή γνώση διαχείρισης OTAs 
•Ικανότητα άριστης συνεργασίας με το τμήμα marketing 
και το τμήμα πωλήσεων 
•Καλή γνώση λειτουργίας reception.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@philianhotels.com

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επι-
σκέπτες με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητα Πτυχίο 
ΑΕΙ, καλή γνώση Αγγλικών και MS Office. Προ-
σφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και 
συνεχής εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
johdimax@gmail.com.

ΖHTOYNTAI Συνεργάτες, Συνεργάτιδες - Αντιπρό-
σωποι, από εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 
παρουσία στο χώρο του ιατρικού και παραιατρικού 
ενδύματος για την ανάπτυξη του πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: frame.scrubs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. (Βιολογίας ή Χημείας) για 
το τμήμα προώθησης και εφαρμογών διαγνωστικών 
αντιδραστηρίων. Απαραίτητη η άριστη γνώση της 
Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: flowcytogen@
yahoo.gr, fax: 210 9961690, κωδ: S/R&D:135.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για ανάπτυξη πελατο-
λογίου, ιδιωτών/επαγγελματιών και ανθρώπινου 
δυναμικού για εμπορική εταιρία. Ανάλογη εμπει-
ρία όχι απαραίτητη, ικανοποιητικά εισοδήματα, 
πληροφορίες μόνο κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6955 
448825, ώρες επικοινωνίας πρωινές.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για ανάπτυξη δικτύου 
καταναλωτών και συνεργατών/επαγγελματιών, 
όχι ντίλερ-πλασιέ, για κύριο ή συμπληρωματικό 
εισόδημα. Δυνατότητα καριέρας, πληροφορίες 
μόνο κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6955 448825, ώρες 
επικοινωνίας πρωινές.

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

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εναλλακτικοί Θεραπευτές που 
ασχολούνται με εναλλακτικές και ολιστικές θε-
ραπείες για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία 
εναλλακτικών, βιολογικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail marinos2papad@gmail.com, τηλ: 6934 
692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για πλήρης απασχό-
ληση σε φαρμακείο στα Άνω Λιόσια. Ευχάριστο 
περιβάλλον και ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
6942 463849.

ΙΑΤΡΟΙ με ειδικότητα γενικής ιατρικής, δερματολο-
γίας, πλαστικής χειρουργικής ζητούνται από κλινική 
αισθητικής, δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής 
για πλήρης απασχόληση. Παρέχεται εκπαίδευση 
και άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: lagiant@cosmeticdermamedicine.gr.

ΙΑΤΡΟΙ σε αναμονή ειδικότητας (επιθυμητή 
δερματολογία/πλαστική χειρουργική) ζητούνται 
από πρότυπη κλινική αισθητικής ιατρικής, δερ-
ματολογίας, πλαστικής χειρουργικής, για πλήρης 
απασχόληση. Παρέχεται εκπαίδευση, εξέλιξη και 
άριστο περιβάλλον εργασίας. E-mail: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός με γνώση και εμπειρία στην ενέ-
σιμη μεσοθεραπεία για συνεργασία με ινστιτούτο 
αισθητικής στη Κόρινθο. E-mail: dimitrachristou@
hotmail.com, τηλ: 6944 294624.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής στην ευρύτερη περιοχή 
της Θεσσαλονίκης για το κέντρο αποκατάστασης 
Ευεξία. Θα εκτιμηθούν γλώσσες, Αγγλικά-Ρώσικα 
κατά προτίμηση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
evexia.com, τηλ: 2399 076700, fax: 2399 051820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχίατρος με εμπειρία στις διά-
χυτες αναπτυξιακές διαταραχές, για συνεργασία 
σε κέντρο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
cgalanopoulou@hotmail.com, τηλ: 210 6893610.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται για εργασία στη περιοχή της Θή-
βας. Βιογραφικά στο e-mail: info@ergoasfaleia.
gr, τηλ: 215 5404556.

ΙΑΤΡΟΙ με ειδικότητα ιατρικής εργασίας ζητού-
νται για συνεργασία σε Αττική και σε όλους τους 
νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Τηλ: 215 5404556.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός ή Βοηθός Φαρμακείου 
για εργασία στο φαρμακείο μας. Σπουδές, πείρα, 
επιπλέον γνώσεις στους τομείς των καλλυντικών/
διατροφής, ξένες γλώσσες, δυνατότητα πρόσληψης 
μέσω ΟΑΕΔ. Βιογραφικά στο e-mail: farmakeio.
vaena@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός με εμπειρία στις ενέσιμες θερα-
πείες προσώπου και σώματος για συνεργασία με 
ινστιτούτο αισθητικής στη Κόρινθο. Βιογραφικά 
στο e-mail: christoukor@gmail.com, τηλ: 2741 
024360.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες πανελλαδικώς (Πτυ-
χιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) για άμεση πρόσληψη σε κλινικές 
της Αγγλίας. Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών, 
κατοικίας κτλ. από τη mediconnect δωρεάν. Υψη-
λός μηνιαίος βασικός μισθός. Γνώση Αγγλικών 
τουλάχιστον επιπέδου B2. Τηλ: 2310 833666.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ζητείται από θεραπευτικό 
κέντρο για Τρίτη - Πέμπτη με μπλοκ παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: exairi@yahoo.gr.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Ιατρούς ειδικευόμενους ή ειδι-
κευμένους στη νευρολογία για κλινική της Στουτ-
γκάρδης. Βιογραφικά στα Αγγλικά ή Γερμανικά 
στο e-mail: eleni.takidou@grecruitment.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Βύρωνα ζητεί Βοηθό Φαρμακο-
ποιού ή Φαρμακοποιό, με προϋπηρεσία για πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 210 7645547.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εξωτερική συνεργασία μάχιμος 
Δικηγόρος, δυναμική προσωπικότητα με 5 έτη 
δικαστηριακές παραστάσεις και συντάξεις δι-
κογράφων σε ποινικό και αστικό, εμπορικό και 
εργατικό. Αμοιβές τα γραμμάτια προείσπραξης. 
E-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: ΠAE-sk.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο για 
Νομική Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ, Δικηγόροι Αθηνών Συνεργάτες, από 
μεταφραστικό κέντρο, για συνεργασία στο τομέα 
των επικυρώσεων μεταφράσεων. Στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος παρακαλούμε αναφέρετε γλώσσες 
που επικυρώνετε, αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv2@translation.gr.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Αγγλικών Κειμένων με υψηλό επί-
πεδο Αγγλικής γλώσσας (Proficiency και άνω) 
ζητούνται. Βιογραφικά στο e-mail: sirnasosnapo7@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών από κέντρο ξένων 
γλωσσών στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: kavallieratoslanguages@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηθοποιοί, Χορευτές, Παιδαγωγοί, 
επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και Βο-
ηθητικό Προσωπικό, για τη στελέχωση του 2ου 
Christmas Factory, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 
(28/11/2014 - 6/1/2015). Βιογραφικά στο e-mail: 
staff@starkid.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αθλητές, Γυμναστές, Παιδαγωγοί, 
Εμψυχωτές, για ολοήμερα αθλητικά events, σε 
συνεργασία με το Replayce, 14/10 - 19/10. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: info@replayce.
com, τηλ: 210 2725101.

NETWORK foundation seeks to recruit Academic 
Staff in the fields of Mathematics, Physics, 
Biochemistry, Communications, Theater Arts, 
Law. CVs: athens@network.gr, tel: 210 7488131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Γερμανικών από φρο-
ντιστήριο ξένων γλωσσών, για 2 ώρες κάθε Πα-
ρασκευή, 6€/ώρα συν ένσημα. Περιοχή Νέο Ρύσιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: lkandrou@hotmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων βιβλιοχαρτοπωλείου ζητεί 
Πωλητές, Βιβλιοθηκονόμους, για το υποκατάστη-
μά της, στην περιοχή Νίκαιας, ωράριο σπαστό. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, τηλ: 
210 5140060, fax: 210 5140060.

2 ΑΤΟΜΑ με ευχέρεια στην επικοινωνία ζητά η 
εταιρία my kid για να εργασθούν ως Σύμβουλοι 
σε νέες μητέρες. Τηλ: 210 6444628.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός από εταιρία για τη δια-
φήμιση εκπαιδευτικής σειράς. 5θήμερη μόνιμη 
πρωινή εργασία, υψηλές αποδοχές. Απαραίτητο 
Ι.Χ. Τηλ: 210 6432348.

ΔΑΣΚΑΛΑ Αγγλικών ζητείται, άμεση πρόσληψη, 
εργατική/συνεπής/ενθουσιώδης/άριστη προφορά 
και κατοχή της γλώσσας/νέα, με αγάπη για το λει-
τούργημα της εκπαίδευσης. Eπίσημη άδεια διδα-
σκαλίας της Αγγλικής, για Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται, κάτοχος Ι.Χ. από εταιρία για 
μόνιμη πρωινή εργασία. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 210 6444628.

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ Ποιήτρια αναζητά Εκδότη. Τηλ: 
69463 29338.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Ρώσικης, Κινέζικης και 
Αγγλικής γλώσσας, από κεντρικό κέντρο ξένων 
γλωσσών στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: sotiriou204@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Αγγλικής γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη Επιχειρήσεων στο Νομό 
Δράμας. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@executive-
communication.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές -τριες Αγγλικών, Γαλλικών, 
Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών από τον εκπαι-
δευτικό όμιλο Γράψα για το νέο εκπαιδευτήριο του 
Αμαρουσίου. Άριστο εργασιακό περιβάλλον. Τηλ: 
210 6140100, ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

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

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

NATIVE English Language Teacher is needed for 
English Language training to executives. Area: 
Northern Suburbs Athens, afternoon hours. CVs: 
jobs@executive-communication.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζητά Καθηγήτρια Κινέζικων για 
διδασκαλία στην περιοχή της Νίκαιας. Βιογραφικά 
στο e-mail: nikea_neapoli@soeasy.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Site ζητεί Πτυχιούχους 
Δημοσιογράφους για Πρακτική Άσκηση στο 
καλλιτεχνικό - life style ρεπορτάζ, με προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ:_PVS.

Η ΑΜΠΕΤΕΙΟΣ Σχολή Καΐρου Ιεράς Μονής Σινά 
ζητάει ένα Μαθηματικό και ένα Χημικό για να στε-
λεχώσουν το εκπαιδευτήριο τους Γυμνάσιο-Λύκειο, 
για τη χρονιά 2014-2015. Τηλ: 6945 387116, κος 
Νικόλαος Βαδής.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά για 
εκμάθηση Αγγλικών σε προφορικό επίπεδο σε πολύ 
μικρό παιδί. Περιοχή Κόρινθος. Τηλέ: 6982 385346.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γαλλικών από εκπαιδευ-
τήριο στο κέντρο. Απόφοιτοι Πανεπιστημίου με 
2ετή προϋπηρεσία σε φροντιστήριο για πλήρης 
απασχόληση την σχολική χρονιά 2014-2015. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.english.teacher@
gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μαθηματικών και Φυσικής, με 2ετή 
τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία σε Β’ και ́ Γ 
Λυκείου και ηλεκτρονικές σημειώσεις, ζητούνται 
από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο κέντρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: thetikoi.meshs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια με άριστη γνώση Αγ-
γλικών για κέντρο παρέμβασης στην Ηλιούπολη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών native speaker 
για κέντρο ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης Αρει-
μάνιο ζητά Καθηγητές Βιολογίας για διδασκαλία 
στην περιοχή του Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
contact@areimanio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικός, Φιλόλογος, Μαθηματικός για 
φροντιστήριο στην Επανομή Θεσσαλονίκης για 
2 ή περισσότερες ημέρες/εβδομάδα. Τηλ: 2392 
045123, ώρες επικοινωνίας 19:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής -τρια Γερμανικής γλώσσας για 
απογευματινά μαθήματα Δευτέρα-Τετάρτη-Παρα-
σκευή. Απαραίτητη εμπειρία στα Πτυχιακά επίπεδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: mosxato@eurognosi.info.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ κέντρο ξένων γλωσσών στη Βέροια 
ζητείται Καθηγήτρια Ισπανικής γλώσσας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: kjgt@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Γερμανικών για μερική 
απασχόληση σε φροντιστήριο στο Ωραιόκα-
στρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
languages365@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας προτίθεται να απασχολήσει Τελει-
όφοιτο Τεχνολόγο Τροφίμων στα Χανιά, Κρήτη για 
πρακτική με προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: vetanth@gmail.com, τηλ: 2821 020851, 
κος Θεοδόσης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Γερμανικής γλώσσας με 
προϋπηρεσία για απογευματινά μαθήματα Δευτέρας, 
Τετάρτης, Παρασκευής. Βιογραφικά στο e-mail: 
mosxato@eurognosi.info.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /τριες Αγγλικών, ζητούνται, με 
άριστο βιογραφικό/συνεπείς, με αγάπη για το 
λειτούργημα του παιδαγωγού, άριστη προφορά/
κατοχή της γλώσσας/ομαδικό πνεύμα συνεργασί-
ας/μητρόγλωσσοι/άριστο εργασιακό ήθος. Άμεση 
πρόσληψη Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός με προϋπηρεσία για 
καθημερινή μελέτη μαθητών Γυμνασίου από 
εκπαιδευτικό όμιλο στο κέντρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: maths.meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος με προϋπηρεσία για κα-
θημερινή μελέτη των θεωρητικών μαθημάτων 
σε μαθητές Γυμνασίου από εκπαιδευτικό όμιλο 
στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: filologos.
meleti@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα με προϋπηρεσία για καθημερι-
νή μελέτη μαθητών Δημοτικού, από εκπαιδευτικό 
όμιλο στο κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: daskala.
meleti@gmail.com.

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ τη γνώση και προορισμό την επι-
τυχία, ο όμιλος εκπαιδευτηρίων Σταθμός Γνώσης 
στα Πετράλωνα ζητεί Καθηγητές Μαθηματικών, 
Φυσικής και Κοινωνιολογίας, με 2ετή προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@stathmosgnosis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Ρώσικης γλώσσας για 
φροντιστήριο στην περιοχή Ν. Μουδανιών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: za_elena@yahoo.gr, τηλ: 
6945 056311.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Πάτρα. E-mail: cv.application.oa@gmail.
com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Νάξος. E-mail: cv.application.oa@gmail.
com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Χανιά Κρήτης. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Ναύπλιο. E-mail: cv.application.
oa@gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Κομοτηνή. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Καβάλα. E-mail: cv.application.oa@gmail.
com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 
2 ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και 
τεχνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Ιωάννινα. E-mail: cv.application.
oa@gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Σύρος. E-mail: cv.application.oa@gmail.
com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Ηράκλειο Κρήτης. E-mail: cv.application.
oa@gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΜΕΓΑΛΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητάει 
Καθηγητές Αγγλικών. Προαπαιτούμενα: Πτυχίο 
Αγγλικής Φιλολογίας, αποδεδειγμένη εμπειρία 2 
ετών. Διδασκαλία όλων των επιπέδων και τεχνι-
κής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά ώρα. 
Περιοχή Ξάνθη. E-mail: cv.application.oa@gmail.
com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φωτορεπόρτερ για δόκιμη εργασία. 
Απαραίτητο μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο 
e-mail: personnelstr@gmail.com.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Μοριακός Βιολόγος πλήρους απασχό-
λησης για διαγνωστικό εργαστήριο στην περιοχή 
Αθηνών με εμπειρία σε μοριακές τεχνικές και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχο εργαστήριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@neogenetics.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων. Απαραί-
τητη η προϋπηρεσία. Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail info@
stathis-sn.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων για τεχνικούς 
ελέγχους οχημάτων. Απαραίτητες προϋποθέσεις το 
Πτυχίο, μπλοκ παροχής υπηρεσιών και το δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου. Τηλ: 6942 801098, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-20:00, κος Χρήστος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι, Απόφοιτοι Τεχνι-
κού Λυκείου, ΙΕΚ, Σχολών ΟΑΕΔ ή αντίστοιχης 
ιδιωτικής Σχολής, με άδεια ηλεκτρολόγου για 
εργασία σε τεχνική εταιρία. Τηλ: 210 6017860, 
κος Λάζαρος Λεωνίδας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Απόφοιτος 
ΑΤΕΙ (με άδεια χειρισμών μέσης τάσης) για συ-
ντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή 
της Πάτρας. Επιθυμητή εμπειρία σε μέση τάση. 
E-mail: info@cantreva.com, τηλ: 210 6096460, 
fax: 210 6131333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Απόφοιτος 

ΑΤΕΙ (με άδεια χειρισμών μέσης τάσης) για συ-
ντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή 
της Ξάνθης. Επιθυμητή εμπειρία σε μέση τάση. 
E-mail: info@cantreva.com, τηλ: 210 6096460, 
fax: 210 6131333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για επιγραφές - αυτοκόλλητα, 
για κάθετη μονάδα εκτυπώσεων. Θέρμη Θεσσαλο-
νίκη. Βιογραφικά στο e-mail: ldpssavvas@gmail.
com, τηλ: 6979 553641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνι-
κή εταιρία για πλήρης απασχόληση. Εμπειρία 
σε δημόσια έργα και έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας είναι επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dektor.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, κάτοχος διπλώματος οδήγησης και 
με βασικές γνώσεις και προϋπηρεσία σε ηλεκτρο-
λογία, για εργασία στο υποκατάστημα του Κιλκίς. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@megawatt.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός. Επιθυμητά 
προσόντα: Αutocad, Εxcel, δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Πιθανή εργοταξιακή εμπειρία, είναι χρήσιμη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@ergopraxis.gr, τηλ: 
210 6754310, fax: 210 6754320.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Vertical ζητά Τεχνίτη με άριστη τεχνική 
κατάρτιση στην επεξεργασία και τοποθέτηση BOND 
για περιοχή Αθηνών και Κορίνθου. E-mail: info@
vertical.gr, τηλ: 2744 065800, fax: 2744 026660.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις σε γυψοσοβά και 
θερμοπροσώψεις για εργασία στη Γερμανία. Τηλ: 
6909 148064, κος Βασίλης.

Η MANAGEMENT Force ζητεί Πολιτικό Μηχανικό 
για Μηχανικό Ασφάλειας. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά (Β2), καλή γνώση χρήσης Η/Υ, 3ετής 
εμπειρία. E-mail: info@mforsafety.com, fax: 
210 6109786, κωδ: ΠΜ_12.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής αντλιών με έδρα τη Νεα Κηφι-
σιά ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για 
το τμήμα πωλήσεων. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ. Άριστη 
γνώση Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alphadynamic.eu.

ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ηλεκτρονικών συστημάτων 
και συστημάτων ασφαλείας ζητούνται 2 Τεχνικοί 
Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@genius.gr, fax: 210 5156268.

ΕΛΕΓΚΤΗΣ Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ζητείται 
από ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
η πιστοποίηση ελεγκτή ελαφρών οχημάτων και 
δίκυκλων. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: cveurokteo@gmail.com.

Η ΑΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ζητεί Πωλητή - Ηλεκτρο-
λόγο, κάτοχο Πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) για τη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. 
Το αντικείμενο είναι οι λαμπτήρες LED και ΑΠΕ. 
E-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητεί Τεχνικό - Τεχνολόγο 
Μηχανικό, Απόφοιτο ΤΕΙ ή Τεχνικού Λυκείου, για 
το αντίστοιχο τμήμα της εταιρίας που βρίσκεται στο 
νομό Πέλλας. Βιογραφικά στο e-mail: engineering@
danais-sa.com, info@danais-sa.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνολόγοι Μηχανικοί Δομικών Έρ-
γων ή Έργων Υποδομής για εργασία ως Τεχνικοί 
Ασφαλείας σε Λαύριο, Πάρο, Σύρο και Μύκονο. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergonomia@ergonomia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασίας, 
ζητά Απόφοιτο Μηχανολόγο, Χημικό Μηχανικό. 
Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή γνώση Αγγλικών/
Ιταλικών/Η/Υ, ευχέρεια επικοινωνίας με προμηθευ-
τές, πελάτες. Προϋπηρεσία στο τομέα παραγωγής 
θα εκτιμηθεί. E-mail: contact@multitank.net.

Η MANAGEMENT Force ζητεί Πολιτικό Μηχανικό 
για Σύμβουλο Διαχείρισης Ασφάλειας. Απαραίτητα 
προσόντα: Αγγλικά (Β2), καλή γνώση χρήσης Η/Υ, 
5ετής εμπειρία σε θέματα ασφάλειας. E-mail: info@
mforsafety.com, fax: 210 6109786. κωδ:ΠΜ_11.

ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ - Τορναδόρος ζητείται από βιο-
μηχανία. Γνώση φρέζας και συμβατικού τόρνου. 
Γνώση CNC και Αγγλικών, επιθυμητή όχι απα-
ραίτητη. Τηλ: 210 5403400, fax: 210 5691741.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων ζητείται νέα για 
κοπή, διακίνηση, σίδερο. Τηλ: 2310 950790, 
κος Βαγγέλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Υφαντουργίας για εργασία 
σε εργοστάσιο στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
εμπειρία 1 χρόνος, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με γνώσεις ξυλουργικές 
για τοποθέτηση stand σε εκθέσεις στην Αγγλία. 
Δίπλωμα οδήγησης, Αγγλική γλώσσα. Άμεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Τεχνίτες για γυψοσανίδες, 
με εμπειρία, για εργασία στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Μηχανολόγοι Μηχανικοί με 
γνώσεις cnc προγραμμάτων για εργασία σε εταιρίες 
στην Αγγλία, 2-3ετή προϋπηρεσία, Αγγλική γλώσ-
σα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξυλουργός για Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
καλά Αγγλικά, 2ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjos.com.
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ελευθέρων σπουδών. Ικανότητες εκπαίδευσης και 
οργάνωσης, πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητα, 
ευέλικτο ωράριο. E-mail:info@foodissues.gr.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - Ζαχαροπλάστης ζητείται από 
ζαχαροπλαστείο - χειροποίητα σνακ στον Άγιο 
Στέφανο Αττικής, με καθήκοντα παραγωγής ορι-
σμένων προϊόντων καθώς επίσης και πώλησης 
εντός καταστήματος. Πλήρης απασχόληση. Άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 6980 662230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από ουζερί στο κέντρο της Αθήνας, 
με προϋπηρεσία και βιβλιάριο υγείας, για 8ωρο. 
Τηλ: 210 5231926.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι για το χώρο εστιατορίου από 
μπαρ ξενοδοχείου. Γνώση Αγγλικών απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: reservations@ilissos.gr.

ΤΟ ΚΑΒΑ wine bar στα Νότια Προάστια ζητεί 
Προσωπικό για σέρβις - μπαρ και πωλήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: cava.vegera@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χασάπης στο τμήμα κρεάτων για Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α, κάτοχος κάρτας ανεργίας, για 
μπιστρό στο κέντρο. Απαραίτητα προσόντα: ευγε-
νική, παρουσία με άνεση στην επικοινωνία με ή 
χωρίς εμπειρία. Γνώσεις κουζίνας θα θεωρηθούν 
προτέρημα. Τηλ: 2310 597570.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα /ος για μόνιμη δουλειά με 
προϋπηρεσία σε καφετέρια στην Πειραϊκή, με 
γνώσεις pda. Βιογραφικά στο e-mail: avrajohn9@
yahoo.gr, τηλ: 6944 282858.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για σέρβις, παραγωγή και μπαρ 
από τη Δυτική Θεσσαλονίκη για σταθερή εργασία 
σε καφέ. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: peopleiknow889@gmail.com, τηλ: 
6909 207210, 6932 365586.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια ή άτομο για σέρβις σε νέο 
Consept Store με εμπορικό κατάστημα και καφέ. 
Σόλωνος κοντά στη Νομική. Πλήρης ή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@palerosdreamhomes.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 50 δωματίων στη Σαντορίνη, ζητά 
για τη σεζόν 2015 νέο Μπουφετζή / Service. 5μηνη 
απασχόληση. Παρέχεται στέγη. Προϋπηρεσία και 
Αγγλικά απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
giorgios.giannoulis@e-mail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Εστιατορίου με προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις εκδηλώσεων για εστιατόριο στα 
Δυτικά Προάστια. Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις, βαρύτητα στην καθαριότητα. Ασφά-
λιση/μισθός/εργασία όλο το χρόνο. E-mail: jobcv.
fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, με άριστες γνώσεις Ελληνικής/
Μεσογειακής κουζίνας για εστιατόριο στα Δυτικά 
Προάστια. Ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης, 
πνεύμα συνεργασίας, βαρύτητα στην καθαριότητα, 
υπευθυνότητα. Ασφάλιση, μισθός, εργασία όλο το 
χρόνο. E-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για κρεπερί στην περιοχή 
Αμπελόκηποι, Ιωαννίνων. Επιθυμητή σχετική 
εμπειρία. Πρωινές ώρες εργασίας 7:00-15:00. 
Τηλ: 6977 023288.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
1 έτους και γνώση ψησίματος για μεζεδοπωλείο 
στην περιοχή Αιγάλεω. Νυχτερινή μόνιμη εργα-
σία, ασφάλιση και άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
5319891, 6979 003046.

ΝΕΑ για υποδοχή σε εστιατόριο πολυτελείας ζη-
τείται. Εμφανίσιμη, ευχάριστη προσωπικότητα, 
Αγγλικά, για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. 
Αμοιβή 320€ καθαρά. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: ergasthri@gmail.com.

BARWOMAN με προϋπηρεσία στο χώρο ζητείται, 
από γνωστό καφέ - μπαρ στο Γκάζι. Τηλ: 6938 
968308.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία 1) Σερβιτόροι Απόφοιτοι 
σχολών διετούς ή τριετούς φοίτησης 2) Μάγειρες 
Απόφοιτοι σχολών διετούς ή τριετούς φοίτησης. 
Προϋπόθεση: γνώση Γερμανικής γλώσσας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr, τηλ: 
0049 21021485950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης με προϋπηρεσία για 
νυχτερινή μόνιμη εργασία και άμεση πρόσληψη, 
περιοχή Νεάπολης Συκεών. Πλήρης απασχόληση, 
καθαρές αποδοχές 600€. Βιογραφικά στο e-mail: 
xoriatikothesslonikis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός με προϋπηρεσία, μόνιμη εργασία 
και άμεση πρόσληψη. Περιοχή Νεάπολης Συκεών. 
Πλήρης απασχόληση καθαρές αποδοχές 600€. 
Βιογραφικά στο e-mail: xoriatikothesslonikis@
gmail.com.

SOUS Maitre ζητείται από το ξενοδοχείο Lichnos 
Beach στην Πάργα για τη σεζόν 2015. Γνώστης 
αντικειμένου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

MAITRE ζητείται από το ξενοδοχείο Lichnos 
Beach στην Πάργα για τη σεζόν 2015. Γνώστης 
αντικειμένου με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε Γερμανία και 
Ολλανδία, διαμονή και διατροφή, 1.100€ μηνιαίως 
μισθός. Τηλ: 6984 356431, κος Κώστας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας για ταβέρνα - τσι-
πουράδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 2451826944 168776, ώρες επικοινωνίας 
14:00-19:00, 21:00-24:00.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ παραδοσιακό ουζερί στην περιοχή 
των Αμπελοκήπων, ζητά νέα με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mantineia@andrianakos.
gr, τηλ: 210 8020199.

ΕΡΓΑΤΗΣ ανειδίκευτος ζητείται για απασχόληση 
σε φούρνο στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5130804.

ΑΛΥΣΙΔΑ επώνυμη καταστημάτων εστίασης, ζητεί 
Μπαρίστες, περιοχή Αχαρνές. Βιογραφικά στο 
e-mail: nes@gmail.com, τηλ: 210 2896400.

ΝΕΑ ζητείται για Υποδοχή σε εστιατόριο πολυ-
τελείας, περιοχή Σύνταγμα, με γνώση Αγγλικών, 
ευπαρουσίαστη, ευχάριστη προσωπικότητα. Ωρά-
ριο απογευματινό 19:00-23:00. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: ergasthri@gmail.com.

ΕΜΠΕΙΡΟΣ Σερβιτόρος ζητείται σε εστιατόριο 
πολυτελείας, περιοχή Σύνταγμα. Κυλιόμενο ωρά-
ριο, αμοιβή αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail: ergasthri@gmail.com.

ΓΝΩΣΤΗ αλυσίδα καφέ ζητά νέα άτομα για τη 
στελέχωση νέου καταστήματος στα Τρίκαλα, για τη 
θέση Βarista. Βιογραφικά στο e-mail: trikalacv@
gmail.com, τηλ: 6985 071033, 6947 511110.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ 2 ζητούνται για εργασία σε πολύ 
γνωστό εστιατόριο στη Ρόδο για τη χειμερινή 
περίοδο. Παρέχεται διαμονή, διατροφή και ικα-
νοποιητικές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Μάγειρας ζητείται με του-
λάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, έν-
σημα, ΙΚΑ, για Ελληνικό εστιατόριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: antonio18159@hotmail.com, τηλ: 
6974 354340.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά, Σερβιτόρους 
για part time για το Banquet. Απαραίτητα προσό-
ντα: 2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώση 
Αγγλικής, άριστη ικανότητα στην επικοινωνία, 
κάτοχος Πτυχίου Τουριστικής Σχολής. Ε-mail: 
nhotel1@gmail.com.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από κε-
ντρικό κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ με εμπειρία ζητείται από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Τηλ: 6945 421156.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για λάντζα σε εστιατόριο. Τηλ: 
6396 072823, sms με τα στοιχεία σας, να αρχίζει 
με κωδ: 002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Βοηθοί Σερβιτόροι σε εστι-
ατόριο. Τηλ: 6936 072823, sms με τα στοιχεία 
σας, να αρχίζει με κωδ: 001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σεφ για Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
γνώση Αγγλικών, εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Χασάπη για εργασία στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, 2ετή προϋπηρεσία, Αγγλική 
γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης για πλήρης απασχόληση 
στην Κ.Τούμπα. Βιογραφικά στο e-mail: chavras@
live.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ψήστες - Τυλιχτές από εστιατόριο 
σε εμπορικό κέντρο στα Σπάτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: sbatis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μπουφετζήδες για το cantinaburgers στο 
Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: cantinaburgers@
gmail.com, τηλ: 210 6143232.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α, Μπουφετζής για καφετερία 
γηπέδου στα Μεσόγεια. Απαιτείται προϋπηρεσία 2-3 
έτη στο χώρο της εστίασης. Απασχόληση 5θήμερη, 
4-5 ωρη εργασία. Ασφάλιση και αμοιβή 250€. 
Βιογραφικά στο e-mail: anadoum@yahoo.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ /ες ζητούνται από Κρητικό εστιατόριο 
στην Αθήνα για μερική και πλήρης απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, ευγένεια, 
υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.estiatorio@gmail.com.

F&B MANAGER ζητείται από Κρητικό εστιατόριο 
στην Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, 
καλός χειρισμός Η/Υ και social media, υπευθυνό-
τητα και ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.estiatorio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ουζερί στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 245182, 6944 168776, 
μετά τις 14:00, κα Δέσποινα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε μπουγάτσα κρε-
περί στον Εύοσμο. Βασικός μισθός και ένσημα, 
κατά προτίμηση από Εύοσμο ή γύρω περιοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: alexdinos@hotmail.com.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ζητεί νέες στην περιοχή Άνω Πα-
τήσια. Τηλ: 6971 817410, ώρες επικοινωνίας 
9:00-12:00, 20:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής σε οβελιστήριο, 
στην περιοχή Τρίγωνο Άρτας. Τηλ: 2681 061492, 
6985 564881.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ με πολυτελείς σουίτες στη 
Σαντορίνη ζητείται Σερβιτόρος - Μπάρμαν μέχρι 
31/10/2014. Απαραίτητα προϋπηρεσία και του-
λάχιστον καλή γνώση Αγγλικών. Bιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: takisskondr@hotmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Σεφ ζητείται, γνώση από νέες τάσεις, 
πίτες και vegetarian λαμβάνεται υπ’ όψιν. Βοήθεια 
και για λάντζα της μαγειρικής, τιμή 1€, συζητήσιμη. 
Bιογραφικά στο e-mail: melivision1@hotmail.com, 
τηλ: 6947 617561, ώρες επικοινωνίας 11:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α για εστιατόριο στην παραλία 
Θεσσαλονίκης με προϋπηρεσία. Τηλ: 2310 263730, 
ώρες επικοινωνίας 12:00–14:00, 18:00–20:00.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οργανικών λιπασμάτων 
ζητεί Γεωπόνο-Πωλητή Λιπασμάτων για Στερεά 
Ελλάδα και Αττική. Προσόντα: ειδίκευση φυτικής 
παραγωγής. Προϋπηρεσία: 2 έτη σε πωλήσεις, 
Αγγλικά. Παρέχονται: αυτοκίνητο. E-mail: info@
eco-terra.gr.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται για το τμήμα πωλήσεων, 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ζωοτροφών. 
Προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ζωϊκής Πα-
ραγωγής). Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο. 
Προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
E-mail: epilogi1111@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό, 
με εμπειρία σε εργασίες κλαδέματος υψηλών 
δέντρων με καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου σε 
δημόσια έργα, επιθυμητό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: g.prasino1975@
gmail.com, fax: 211 7804055.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για εργασία σε μια βίλα, ως 
Κηπουρός και ως Γηροκόμος. Παρέχεται διαμονή 
διατροφή και ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 
8221097.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κηπουρού που να γνωρίζει 
από αγροτικές εργασίες, χλωρά κλαδέματα, 
χρήση μηχανημάτων κλπ. Με άδεια οδήγησης, 
για part time απασχόληση. Τηλ. 6977 554751, 
ώρες επικοινωνίας 15:30-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα εμφανίσιμη με γνώσεις μπου-
φέ/service/Αγγλικών σε καφέ-μπαρ στα Φηρά 
Σαντορίνης. Μόνιμη απασχόληση. Δεν παρέχεται 
διαμονή. Μισθός ικανοποιητικός. Θα προτιμηθούν 
άτομα που εργάζονται ή διαμένουν ήδη στο νησί. 
E-mail: ggorix@gmail.com.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εναλλακτικοί Θεραπευτές που 
ασχολούνται με εναλλακτικές και ολιστικές θε-
ραπείες για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία 
εναλλακτικών, βιολογικών προϊόντων. Βιογραφικά 
στο e-mail marinos2papad@gmail.com, τηλ: 6934 
692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που ασχολούνται με ρεφλε-
ξολογία, αρωματοθεραπεία, shiatsu, ολιστικές 
θεραπείες για στελέχωση δικτύου πολυεθνικής 
εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: marinos2papad@
gmail.com, τηλ: 6934 692222, κα Φαίη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στο κατάστημα 
της Θεσσαλονίκης, για ημιαπασχόληση-πλήρες 
ωράριο. Απαραίτητες προϋποθέσεις, οι γνώσεις 
στους τομείς ονυχοπλαστικής (να έχει δουλέψει 
ως Ονυχοπλαστικός) και κομμωτηριακού. E-mail: 
nailtips@windowslive.com, τηλ: 6973 663318.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αθλητές, Γυμναστές, Παιδαγωγοί, 
Εμψυχωτές, για ολοήμερα αθλητικά events, 
σε συνεργασία με το Replayce, 14/10 - 19/10. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
replayce.com, τηλ: 210 2725101.

ΑΛΥΣΙΔΑ εμπορίας καλλυντικών αναζητά Μακιγιέζ, 
για υποκατάστημα στο Γαλάτσι, με 3ετή εμπειρία 
στις πωλήσεις, για εξυπηρέτηση πελατών, τακτο-
ποίηση προϊόντων, παραγγελίες. Απασχόληση σε 
βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: beauty.jobs4u@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ στη Σαντορίνη Γυμναστής, με ειδικότητα 
στο βόλεϋ για ακαδημίες. Προσφέρετε διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 6944 226204.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Spa Therapist με εκπαίδευση στο 
μασάζ για κέντρο ευεξίας στους Αγίους Αναργύ-
ρους. Βιογραφικά στο e-mail: info@olonion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για απασχόληση σε ινστιτούτο 
αισθητικής στη Κόρινθο. E-mail: dimitrachristou@
hotmail.com, τηλ: 6944 294624.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού 
αναζητά Hair and Make-Up Artist με εμπειρία σε 
επαγγελματικό μακιγιάζ για ταινίες. Βιογραφικά 
στο e-mail: tripart@mail.com.

ΖΗΕΤΙΤΑΙ νέα, κάτοχος κάρτας ανεργίας να έχει 
επικοινωνιακό χαρακτήρα από studio ομορφιάς 
στη Κυψέλη. Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση 
μανικιούρ - θεραπευτικά πεντικιούρ, ονυχοπλαστικής, 
μακιγιάζ, αποτρίχωσης. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 8827738, 6948 006062.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα δυναμική με επαγγελματική συ-
μπεριφορά με άνεση στην επικοινωνία και τις 
πωλήσεις. Απαραίτητα προσόντα: πολύ καλή 
γνώση μανικιούρ - θεραπευτικό πεντικιούρ, 
ονυχοπλαστικής, μακιγιάζ και αποτρίχωσης. 
Τηλ: 210 8827738, 6948 006062.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται από χώρο αισθητικής, 
έμπειρος -η με προϋπηρεσία, ικανός -ή στην δι-
αχείριση και εξυπηρέτηση πελατολογίου. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση υψηλή ανταγωνιστικότητα 
και ικανότητα για επίτευξη στόχων. Τηλ: 216 
0003400, 6948 000015.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητεί άτομο για ρεσε-
ψιόν. Απογευματινές ώρες. Τηλ: 210 6615020.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στου Ζωγράφου ζητεί έμπειρη 
για σαλόνι. Ημιαπασχόληση. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι περιοχής ή γύρω. Τηλ: 210 7489244, 
6947 906405.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ έμπειρη γνώστρια μανικιούρ, πεντι-
κιούρ ζητείται για κατάστημα γνωστής αλυσίδας 
στο Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: gkely@
fairynails.gr, τηλ: 210 7470601, fax: 210 7470677.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο, με πολύ 
καλές γνώσεις στο σαλόνι. Περιοχές Πετρούπολη, 
Ίλιον. Τηλ: 210 5062903.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια που να γνωρίζει άριστο πιστο-
λάκι και κούρεμα, ζητείται για 3ήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 9719639.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κηφισιά ζητεί Κουπέρ, εξει-
δικευμένο στο ανδρικό κούρεμα, που να γνωρίζει 
και φαλτσέτα. Τηλ: 210 8080913.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Βοηθό Κομμώτριας, με 
γνώσεις πιστολάκι, βαφές, πρωινά - βραδινά 
χτενίσματα και μανικιούρ - πεντικιούρ. Περιοχή 
Ίλιον. Τηλ: 6983 457107.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Δάφνη ζητεί έμπειρη Βοηθό 
Κομμώτριας, νεαρής ηλικίας, με γνώσεις τεχνι-
κών εργασιών και πιστολάκι. Τηλ: 210 9315246.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Γλυκά Νερά, ζητεί Υπεύθυνο 
βαφείου με προϋπηρεσία για στελέχωση καταστή-
ματος, συνεχής εκπαίδευση, ΙΚΑ, μισθός αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 210 6042777.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας στο Νέο Ηράκλειο 
ζητεί Αισθητικό που να γνωρίζει μανικιούρ - πε-
ντικιούρ - αποτρίχωση, πολύ καλός μισθός, ΙΚΑ, 
πενθήμερη εργασία. Τηλ: 210 2835552, 6932 
245100.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ με ή χωρίς προϋπηρεσία 
ζητούνται από spa. Τηλ: 6955 426121.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αισθητικής ζητεί Αισθητικούς με 
γνώση σε όλους τους τομείς (πρόσωπο, σώμα, 
φωτοαποτρίχωση IPL, μασάζ, μανικιούρ, πεντι-
κιούρ). Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ. Απαραίτητη η 
κάρτα ανεργίας και σχετική προϋπηρεσία. Τηλ: 
6977 899062, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής -τρια με γνώσεις zumba, 
pilates yoga ή κάτι από τα παραπάνω για Σχολή 
Χορού στο Μεσολόγγι. Βιογραφικά στο e-mail: 
amalias_box@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο κομμωτήριο στα Βόρεια 
Προάστια Βοηθός Κομμωτή. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinaminioti@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τριας Μανικιούρ, Πεντικιούρ 
από Σχολή περιποίησης άκρων, με έδρα στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail. info@allmcosmetics.gr.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ /της Μακιγιάζ ζητείται από Σχολή 
Μακιγιάζ με έδρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@allmcosmetics.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο κοσμετολογίας ζητά για άμεση 
πρόσληψη έμπειρους Leader. Τηλ: 210 7774737.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες για φωτογραφίσεις ρούχων, 
μαγιό ζητούνται για καταλόγους σε μαγαζιά. Βι-
ογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: adgety@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για εργασία σε ινστιτούτο 
αισθητικής στη Κόρινθο. Βιογραφικά στο e-mail: 
christoukor@gmail.com, τηλ: 2741 024360.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμωτές για δουλειά σε κομ-
μωτήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6972 829655.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κομμώτριες και Βοηθοί για Μαρούσι. 
Νόμιμες αποδοχές και ένσημα. Τηλ: 6936 717358.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη Κομμώτρια που να γνωρίζει 
καλό πιστολάκι από κομμωτήριο στη Νέα Σμύρνη 
για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 6973 952462.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητεί Κομμωτή 
-τρια για κουπ, χτένισμα και βαφείο. Τηλ: 210 
8026201, 6973 795379.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για μανικιούρ, πεντικιούρ, 
τεχνητά, αποτρίχωση, μασάζ κυτταρίτιδας και 
μυοχαλαρωτικό. Καλές τιμές, εξυπηρετούνται 
περιοχές πλησίον Αμπελοκήπων, μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6980 366760.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες για pilates και 
yoga. Περιοχή: Ίλιον, Αττικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@artfygio.gr.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ και Φυσικοθεραπευτές Απόφοιτοι 
ΙΕΚ ζητούνται από το ινστιτούτο Figura για Πρα-
κτική Άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εστίασης, ζητεί Διατροφολόγο εξειδι-
κευμένο στην αθλητική διατροφή. Άριστη γνώση 
σε συμπληρώματα διατροφής και superfoods. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, διοικητικές ικανότητες, 
διαρκής έρευνα και συνεργσία με head chef. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. E-mail: healthynutricv@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπεύτρια Spa με εμπειρία 1 ή 2 
χρόνια στο μασάζ σώματος. Γνώση Αγγλικών 
απαραίτητη. Γνώση ρεφλεξολογίας, τάι μασάζ 
θα εκτιμηθεί. Εργασία σε spa ξενοδοχείου. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδο-
χείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη ηλικιωμένου και 
για μόνιμη διαμονή σε χωριό της Θεσσαλονίκης. 
Tηλ: 2393 042133, κα Σοφια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Καθαρισμού, για πλή-
ρης απασχόληση σε εταιρία καθαρισμού. Τηλ: 
6945 366831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από εταιρία ζωοτροφών 
στην περιοχή Αγχιάλου Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη 
προϋπόθεση να διαμένει στην περιοχή. Βιογραφικά 
στο e-mail: n.pistofidis@agrohellas.com, τηλ: 
2310 710004, 2310 710005, fax: 2310 710006, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Οικιακή Βοηθός, περιοχή 
Κηφισιά. Θα προτιμηθούν όσες μιλούν Αγγλικά. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
captain@navigatorltd.gr, fax: 210 6230789.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ, Φύλακας, Συντηρητής ζητείται από 
παιδική κατασκήνωση στη Καριανή, Καβάλας. 
Βιογραφικά στο e-mail: .info@alexandracamp.
gr, τηλ: 2310 267805, fax: 2310 267142, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security για να εργασθούν ως 
Προσωπικό Ασφαλείας στη Σπάρτη. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security. Τηλ: 6980 981773.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα όλων των ηλικιών για 
καθημερινή πρωινή εξωτερική εργασία με πλη-
ρωμή κάθε Παρασκευή, από εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 8212972.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ - τριες ζητούνται για πώληση ημερο-
λογίων και πρώτων βοηθειών από διαφημιστικό 
γραφείο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πληρωμή 
κάθε Παρασκευή. Τηλ: 210 8213596.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για διανομή/προώθηση 
έντυπου υλικού, ημερολογίων και χαρτών από 
γραφείο στο Πεδίον του Άρεως. Με πληρωμή 
κάθε Παρασκευή. Καθημερινή πρωινή εργασία. 
Εμπειρία στο χώρο της πώλησης, διανομή. Τηλ: 
210 8212972.

ΦΥΛΑΚΕΣ Ασφαλείας και Σωματοφύλακες ζη-
τούνται, με πολεμικές τέχνες, άδεια αστυνομίας 
και άριστη εκπαίδευση για κάθε είδους φύλαξη ή 
προσωποφύλαξη στην Αττική. Επαγγελματισμός, 
συνέπεια, σοβαρότητα. Τιμές λογικές. Τηλ: 6946 
824100, 24 ώρες.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Θήβα. Τηλ: 6971 992583.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών με όρεξη για ερ-
γασία ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για πρωινή εξωτερική 
εργασία. Τηλ: 6974 525093, κα Πετροπούλου.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θελήματα (ψώνια κ.λ.π). 
Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 9680938.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία στην αφισοκόλληση 
για εσωτερικούς χώρους αθλητικών κέντρων, 
από διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 210 8652378, 
6944 848981.

ΝΕΕΣ ευπαρουσίαστες ζητούνται για μοίρασμα 
διαφημιστικών φυλλαδίων, 5€/ώρα. Τηλ: 6944 
375200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για διανομή εντύπων σε στα-
θερό σημείο (Αθήνα). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@miow.gr.

ΑΤΟΜΟ με Ι.Χ., ζητείται για μόνιμη 4ωρη εργασία. 
Σχετική με έρευνα. Τηλ: 210 6432348.

ΑΤΟΜΟ ως Εσωτερική ζητείται για φροντίδα 
ηλικιωμένης κυρίας στην Πετρούπολη Αττικής, 
κατά προτίμηση Μολδαβή και να γνωρίζει Ελ-
ληνικά. Τηλ: 6977 214566.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για διανομή εντύπων στην 
Πτολεμαΐδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@miow.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉ εταιρία ζητά άτομο, με καλό 
παρουσιαστικό για διανομή εντύπων, 2 φορές/
βδομάδα, περιοχή Αθήνα, 11:00-15:00. Τηλ: 210 
6454406, 210 6454406, ώρες επικοινωνίας 
11:00-15:00.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών, 
ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ με 5ετή 
προϋπηρεσία ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ 
με 2ετή προϋπηρεσία, στη Λαμία. Βιογραφικά 
στο e-mail: eng.hrhoca@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνκός Ιατρικών Μηχανημάτων ή 
Ηλεκτρονικός, Απόφοιτος ΤΕΙ. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και 
Η/Υ. Τηλ: 2441 042001.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται από τεχνική εταιρία στην 
Πυλαία ως Επικεφαλής Υλοποίησης Έργων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@3ds.com.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται από τεχνική εταιρία στην 
Πυλαία που θα αναλάβει τους υπολογισμούς/
διαδικασίες για κόστη έργων και προμήθειες 
υλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@3ds.com.gr.

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Μηχανών Γραφείου, με εμπειρία ζητείται 
στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα γραφείου. 
Απαραίτητα Αγγλικά, για 5θήμερη απασχόληση, 
με δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@copielor.com, 
τηλ: 210 7524064.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία κλιματισμού, θέρμανσης, ζητά 
Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στο κλιματι-
σμό. Γνώσεις Αγγλικών, δίπλωμα αυτοκίνητου 
και δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός 
Αττικής απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cp.klimatismos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης γαλβανιστηρίου για παραγω-
γική μονάδα με προϋπηρεσία και προοπτική για 
Υπεύθυνος. Βιογραφικά στο e-mail: dimitrios_
stergiou@yahoo.com, τηλ: 6951 669533, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής για 
παραγωγική μονάδα με προϋπηρεσία και προ-
οπτική για Υπεύθυνος. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimitrios_stergiou@yahoo.com, τηλ: 6951 669533, 
ώρες επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ΤΕΙ ζητείται από 
βιομηχανία εγκατεστημένη στη Σίνδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: production_dept@palaplast.gr, fax: 
2310 712564, κος Α. Τζιβανόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας ή 
Πολιτικός Μηχανικός 10ετούς εμπειρίας σε 
προδιαγραφές μελετών, κανονισμού μελετών 
ή έργων, πολεοδομική νομοθεσία, παραλαβής 
έργων, κατάρτισης/ελέγχου υλοποίησης προϋπο-
λογισμού και ελέγχου κόστους έργου. Βιογραφικά 
στο e-mail: kionate@kion-ate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διπλωματούχος Τοπογράφος Μη-
χανικός 10ετούς εμπειρίας σε θέματα ελέγχου 
και παραλαβής έργων, κατάρτισης / ελέγχου 
υλοποίησης προϋπολογισμού έργου και ελέγ-
χου κόστους έργου. Βιογραφικά στο e-mail: 
kionate@kion-ate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με Σπουδές σε Πολυ-
τεχνική Σχολή ή και στη Διοίκηση/Διαχείριση 
Έργων, Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, με 20ετη εμπειρία στη διοίκηση / 
διαχείριση έργων και διοίκηση ομάδων εργασίας. 
E-mail: kionate@kion-ate.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ηγέτης στο χώρο της, ζητά Μη-
χανικό, με εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές. 
Εργοταξιακή εμπειρία θα θεωρηθεί πρόσθετο 
προσόν. Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο παροχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: s.xanthop@yahoo.com.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τελειόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανολογίας 
ζητούνται για την πραγματοποίηση της 6μηνης 
Πρακτικής Άσκησης σε εταιρία εμπορίας, επισκευής 
και ανακατασκευής μηχανημάτων. Δεκτό δίπλωμα 
για μηχανάκι. Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Γραφικών Τεχνών ζητείται από 
εταιρία εκτυπώσεων μεταξοτυπίας, για διεκπε-
ραίωση, συντονισμό εργασιών - γραμματειακή 
υποστήριξη. Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@printme.gr, τηλ: 210 
5155223, ώρες επικοινωνίας 210 09:00-18:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολο-
γίας, ζητά Τεχνικό Ηλεκτρονικό, Απόφοιτο ΙΕΚ/
ΤΕΙ για μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 210 5820000, 
fax: 210 5820030.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Βιομηχανικού Επίπλου, 
Τεχνίτες, Μηχανολόγοι. Γνώση Autocad και Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: fd@nikoliakisgroup.
gr, τηλ: 22620 81440.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ εταιρία ζητά Μηχανικό με προϋπηρεσία 
σε μεταλλικές γέφυρες. Γνώσεις: σχεδιασμός, 
επίβλεψη, ασφάλεια, υγιεινή, οδοποιία, ποιο-
τικός έλεγχος. Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, 
Αραβικά, προαιρετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
sks@sks.com.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Εργάτες Παραγωγής σε διάφορες ειδικό-
τητες. Φρετζαδόρος, Τορναδόρος, Στραντζαδόρος. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοδηγός τμήματος χυτοπρεσσών. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannis@convexdesign.
gr, fax: 210 5559817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μηχανουργός στη κατασκευή 
χυτοπρεσσαριστών καλουπιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: yannis@convexdesign.gr.

ΖΗΤΕΙΤAΙ Τεχνίτης Φορτηγών Οχημάτων για 
πλήρης απασχόληση σε συνεργείο Scania στον 
Ασπρόπυργο. Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος 
διπλώματος Ι.Χ. Βιογραφικά στο e-mail:evrotexniki@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για το Νομό Φθιώτιδας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο τομέα 
ασφαλείας και υγείας για την περιοχή Ιωαννίνων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας με ειδικότητα 
Πολιτικού Μηχανικού με 5ετή εμπειρία στο 
τομέα ασφαλείας και υγείας για την περιοχή 
της Κοζάνης. Βιογραφικά στο e-mail: info@
atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνίτης που να γνωρίζει 
από κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. 
Να έχει κάρτα ανεργίας και δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ και fax 2310 318384, τηλ: 2310 312891.

Η ΜΙΚΤΗ Αλγερινοελληνική εταιρία μελετών 
και κατασκευών Algerian Design and Services 
Engineering αναζητά Συνεργάτες για την ανάληψη 
έργων στην Αλγερία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cfilkari@gmail.com, τηλ: 6971 881895.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για γυψοσανίδες στην 
Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, £7.50-£10.00/ώρα, 
Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ενδυμάτων ζητείται νέα για 
κοπή, διακίνηση, σίδερο. Τηλ: 2310 950790, 
κος Βαγγέλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για κουστούμια και νυφικά. 
Άμεση πρόσληψη για Αγγλία, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για ταπετσαρίες κα-
ναπέδων για εργοστάσιο στην Αγγλία. Άμεση 
πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επιπλοποιός / Μηχανικός με τεχνικές 
γνώσεις στο έπιπλο, ως Υπεύθυνος Παραγωγής. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετή και γνώση Η/Υ. 
Άμεση, μόνιμη εργασία και μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πατρονίστ με εμπειρία και γνώση πατρόν 
στον Η/Υ από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pinelopi.me, τηλ: 
210 6180849.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου, ζητείται 
από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία σε 
έλεγχο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: Prod.as.0914.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Παραγωγής, ζητείται από βιομηχανία 
τροφίμων με έδρα τη Σίνδο. 5-8ετή προϋπηρεσία. 
Άριστη γνώση, εμπειρία σε υδραυλικά, ηλεκτρο-
λογικά συστήματα. Βιογραφικά με 2 συστατικές 
στο e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων στην Αγία 
Παρασκευή ζητείται Μοδίστρα, για μερική απα-
σχόληση 2 - 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 216 
7004339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου από 
εταιρία μεταλλικών κατασκευών στην Ελευσί-
να. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 
2ετή εμπειρία, Αγγλικά, Η/Υ, επιθυμητά: τίτλος 
ΙWE και πιστοποίηση NDTS. E-mail: secretary@
sofman.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για βιοτεχνία τροφίμων στην 
περιοχή της Καρδίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
paragogos@northnet.gr.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ εκπαιδευτικός οργανισμός ζητά να 
προσλάβει Σχεδιάστρια Μόδας και Κοπτικής-Ρα-
πτικής. Πτυχιούχοι Σχολής, Μεταπτυχιακός Τίτλος 
θα εκτιμηθεί. Διδακτική και εργασιακή εμπειρία. 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ευγένεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: iiekjobs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για επιδιορθώσεις ρού-
χων, πεπειραμένη σε κατάστημα με επιδιορθώσεις 
ρούχων στην Άνω Γλυφάδα για ημιαπασχόληση. 
Απαιτείται γνώση χρήσης επαγγελματικής μηχανής. 
Τηλ. 210 9600032, ώρες επικοινωνίας: 09:30-
13:30, 17:30-20:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη, ζητείται για ραφή μαξι-
λαριών φερ φορζέ και σαλονιών, περιοχή Δυτικών 
Προαστίων. Τηλ: 210 2692646, 211 4027605.

ΑΠΟ ΤΗΝ Domogroup ζητείται Διευθυντικό Στέλε-
χος Παραγωγής, με εμπειρία σε έναν τουλάχιστον 
τομέα ξυλουργικού προϊόντος. Βιογραφικά στο 
e-mail: theo@domogroup.gr. 

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Α’ ή Β’ για επαγγελματική 
θαλαμηγό 25.μ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε θα-
λαμηγό. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cpt.manthos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτοκαμαρώτος με ναυτικό φυλλάδιο 
για επαγγελματική θαλαμηγό 25μ. Τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία σε θαλαμηγό. Άπταιστα Αγγλι-
κά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: cpt.
manthos@yahoo.com.

IT ASSISTANT, with University degree, for Shipping 
Company, remotely support vessels, board the 
ships and troubleshoot problems, fluent in English, 
preferable 1-2 years experience. Military Obligations 
Complete. CVs: imancvs@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το εμπορικό τμήμα εταιρίας 
που ασχολείται με μεσιτείες επισκευών στον ναυτι-
λιακό κλάδο. Με εμπειρία, καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mkapnia@hotmail.com.

MARINE Electrical Engineer is seeking by GOLDEN 
A/S to work at Dubai. Experience of 4-5 years 
especially in yachting, English and references 
needed. CVs: info@gma.gr, tel: 00302104312349.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία GOLDEN A/S για εργασία 
στο Dubai, Marine Electrical Engineer, προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 4-5 χρόνια ειδικά στον κλάδο 
του yachting. Καλή γνώση Αγγλικών. Συστάσεις 
απαραίτητες. E-mail: info@gma.gr, τηλ: 210 4312349.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γραφείου και Αποθήκης σε ανώνυμη 
εμπορική εταιρία ζητείται, με προϋπηρεσία στον 
κλάδο, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: prpthes@gmail.com.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ Καταστήματος ζητείται για εργασία 
σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο των Σερρών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετή σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.hcserres@gmail.com.

POST εταιρία στη Γερμανία ζητεί έμπειρους Οδη-
γούς με δίπλωμα οδήγησης Β’ Γ’ Ε’ κατηγορίας να 
γνωρίζουν Ελληνικά και Ρώσικα. Βιογραφικά στο 
e-mail: m.meggas@yahoo.com, τηλ: +49, 0151 
17823212, ώρες επικοινωνίας 12:00-00:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για βαν για μετφορά παραγ-
γελιών στην Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, εμπειρία 
2ετή, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εργάτριες για την Αγγλία, σε εργο-
στάσιο για ετικέτες και πακετάρισμα παπουτσιών. 
Εμπειρία 1 χρόνο, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για την Αγγλία με δίπλωμα 
Γ’ και Ε’ κατηγορίας. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική 
γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας, Oδηγός (Courier) από εταιρία 
ταχυμεταφορών, εμπειρία επιθυμητή. Να γνωρίζει 
τις περιοχές Χαλάνδρι, Βριλήσσια, Πεντέλη. Τηλ: 
6942 709751.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι για εργασία σε αποθήκες 
στην Αγγλία με δίπλωμα κλαρκ, Αγγλική γλώσσα. 
Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές με ψυγείο 
στη Δυτική Ευρώπη ως δεύτερος οδηγός. Τηλ: 
2682 023225.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος για πλήρης απασχόληση 
από εμπορική εταιρία ιατρικών στο Περιστέρι. 
Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Άριστη 
χρήση Η/Υ και Αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
contact@medicalsolutions.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Αποθηκάριο με 3ετή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, Χειριστής Clark 
και γνώση χειρισμού Η/Υ με προγράμματα απο-
θήκης. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: ΑΠ0914.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον κλάδο της μεταξοτυπίας 
αναζητεί Χειρίστρια Μεταξοτυπίας, για μόνιμη ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: emxkey@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία Οδηγοί Λεωφορείων, 
κάτοχοι διπλώματος Δ/ΔΕ με ΠΕΙ, Οδηγοί ΤΡΑΜ 
κάτοχοι διπλώματος Β’ κατηγορίας με προϋπηρε-
σία. Προϋπόθεση, γνώση Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr, 
τηλ: 0049210 21485950.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Εργάτες Παραγωγής σε διάφορες ειδικό-
τητες. Φρετζαδόρος, Τορναδόρος, Στραντζαδόρος. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 
2221 034914.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΑΠΟ ΤΗ Σαντορίνη ζητείται εργαζόμενος για 
7μηνη πλήρης απασχόληση, με άριστη γνώση 
Αγγλικών, άνεση και ικανότητα στην επικοι-
νωνία, όρεξη για δουλειά. Παρέχουμε, άριστο 
περιβάλλον και σχέσεις εργασίας. Τηλ: 22860 
31322, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια για ξενοδο-
χείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για 12μηνη απασχόληση σε ξε-
νώνα στο Ναύπλιο. Αγγλικά απαραίτητα. Τηλ: 
2752 027686.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό μικρού ξενοδοχείου, για 
εργασία σε παραδοσιακό ξενώνα στο Ναύπλιο. 
Τηλ: 6977 210821.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Ζαφόλια ζητεί Προϊστάμενο 
Πλυντηρίων και Λινοθήκης. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ζητάει Υπάλληλο Reception που θα 
κάνει και service. Απαραίτητα προσόντα: σχετική 
προϋπηρεσία, γνώση Protel, άριστη γνώση Αγ-
γλικής γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@emmantina.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Υπεύθυνο Λειτουργίας της μονάδας 
με μόνιμη κατοικία στο χώρο δραστηριότητας. 
Πτυχίο συναφούς αντικειμένου και εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hotel@
schellas.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προϊσταμένη για το τμήμα του HouseKeeping. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα, 
ζητάει Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για τη 
σεζόν 2015. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πραγματοποίηση Πρακτι-
κής Άσκησης, για όλα τα τμήματα ξενοδοχείου 
(εστιατόριο, μπαρ, housekeeping, reception). 
Βιογραφικά στο e-mail: ilissos@ilissos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για (3 θέσεις) για εργασία γραφείου 
σε νέο τουριστικό γραφείο για τη καλοκαιρινή 
περίοδο 2015(6 μήνες).Απαραίτητες γνώσεις 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: hr@travelot.net.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη ζητεί Δι-
ευθυντικό Στέλεχος για 12μηνη απασχόληση. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
solvavel@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 50 δωματίων στη Σαντορίνη, ζητά 
για τη σεζόν 2015 νέους Υπαλλήλους Υποδοχής 
και Υπεύθυνους Κρατήσεων. 5μηνη απασχόλη-
ση. Παρέχεται στέγη. Προϋπηρεσία και Αγγλικά 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@e-mail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
εργασία σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Τηλ: 210 
6800060.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Καμαριέρες για ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία. Τηλ: 210 8132060.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Δροσιά Αττικής ζητά Υπάλ-
ληλο τμήματος reception. Απαραίτητα προσόντα: 
σχετική προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anastaziahotel.gr, τηλ: 210 8132060.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Υποδοχής ζητούνται για τη σεζόν 
2015, για το ξενοδοχείο Lichnos Beach στην 
Πάργα. Γνώστες αντικειμένου με αποδεδειγμέ-
νη προϋπηρεσία ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@lichnosbeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτοκαμαρώτος για επαγγελματική 
θαλαμηγό 25μ. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: cptmanthos@yahoo.gr.

TAGLI Resort στο Λιβάδι Αράχωβας ζητάει 
Προσωπικό για Καθαρίστρια /η και Καμαριέ-
ρα. Μισθός βασικός και ασφάλιση. Υπό προ-
ϋποθέσεις παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@tagliresort.gr, 
τηλ: 6947 072097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Τμήματος Κρα-
τήσεων/Reception. Απαραίτητα προσόντα: σχετική 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση συστημάτων κρατή-
σεων, Αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας, 
Πτυχίο Τουριστικής Σχολής, συστάσεις. E-mail με 
φωτογραφία στο e-mail: emousseti@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Καμαριέρες για πλήρης απασχόλη-
ση σε ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της Αθήνας, στο 
Σύνταγμα. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα και Υπεύθυνη Δωματίου σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bali Paradise στο Μπαλί Ρε-
θύμνου ζητάει Υπάλληλο Υποδοχής για τη φετινή 
σεζόν και για το 2015. Απαραίτητη γνώση Γαλλι-
κών. Παρέχεται διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: roomdivision@baliparadise.gr, τηλ: 
2834 094253.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ACCH Hotel Management ζητά για 
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία της 4* στο Ρέθυμνο, 
Κρήτης, Room Division Manager. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχο πόστο και γνώση Γερμανικών απα-
ραίτητα. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
achaidoussis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρης και μερική απασχόληση 
Καμαριέρες και Καθαρίστριες για εργασία εντός 
Αθηνών. Τηλ: 210 6800060, 210 6800058.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής από ξενοδοχείο Α’ 
κατηγορίας στην Άρτα. Απαραίτητα προϋπηρεσία, 
ξένες γλώσσες και γνώση Ermis. Βιογραφικά στο 
e-mail: palacearta@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση ζητείται Υπάλληλος 
Τουριστικού Γραφείου με απαραίτητη προϋπη-
ρεσία καθώς και γνώση συστήματος Amadeus. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@peopletravel.gr.

ΞΕΝΩΝΑΣ 10 δωματίων ζητά άτομα για 12μηνη 
απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών, προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: sparti.guest.house@gmail.com.

ΝΕΟΣ -α με εμπειρία στην πώληση τουριστικών 
πακέτων και αεροπορικών εισιτηρίων ζητείται από 
την KEFI TOURS στη Κηφισιά. Αγγλικά, άριστη χρήση 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@kefitours.gr.

TΟ ZAFOLIA Hοtel ζητεί Υπάλληλο Πωλήσεων, 
με 3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Προσωπικό. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 
με άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Προ-
ϋπηρεσία σε τουριστικό γραφείο επιθυμητή. Τηλ: 
6932 353076.

ΜΟΝΑΔΑ 50 Studios στον Περίβολο - Σαντορίνης, 
ενδιαφέρεται για συνεργασία με νεαρό ευπαρου-
σίαστο, έμπειρο για τη θέση της Reception και 
κρατήσεων. Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: giorgios.giannoulis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 
2015 απασχόληση, έμπειρο νεαρό ως Υπάλληλο 
Υποδοχής και Υπεύθυνο Κρατήσεων, ευπαρουσί-
αστο με γνώση Αγγλικών και γνώστη συστήματος 
κρατήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Σερβι-
τόρο. Προϋπηρεσία απαραίτητη, γνώση μπουφέ 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@emmantina.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα Νότια Προάστια ζητεί Barman 
έμπειρο. Προϋπηρεσία απαραίτητη καθώς και γνώ-
ση παρασκευής cocktail. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@emmantina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα με καφέ, 
βάφλες, παγωτό, pancakes, γιαούρτι, στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία προαιρετική. 
Βιογραφικά στο e-mail: demiflower1.7@gmail.
com, τηλ: 6977 535250.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για μπαρ και σέρβις, στην περιοχή 
της Μενεμένης. Τηλ: 6936 676150, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α και για διάφορες εργα-
σίες στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Ρόδο, ζητά F & B Manager 
για το 2015. Σοβαρές προτάσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής 
ζητείται με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία και 
Πτυχίο ΟΤΕΚ ή ΙΕΚ, ανάλογης Σχολής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef, με άριστες γνώσεις μαγειρικής 
τέχνης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο, με εκπαιδευτικές ικανότητες για εργαστήριο 




