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

25.000 Αντίτυπα

155 θέσεις εργασίας για Υπαλλήλους Γραφείου σελ. 16-17, 20

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Γραμματείς,  
Στελέχη Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές,  
Οικονομικά Στελέχη,
Μηχανοργάνωση,  
Προγραμματιστές

σελ. 6, 8

Γραφίστες, 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

σελ. 10

Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων,  
Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Νομικοί

σελ. 12-13

Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Τεχνίτες, Τεχνικοί,  
Μηχανικοί, Logistics,  
Οδηγοί 

σελ. 14

Αποθηκάριοι,  
Εστίαση, Τουρισμός,  
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι

σελ. 18

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

2.234
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

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

ΤΡΙΤΗ 14 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

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά -Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  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, 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 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
• 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

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού-Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

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

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

➤  Δήμος Ηλιούπολης: Δωρεάν μαθήματα 
αγγλικών, γαλλικών και ιταλικών. 
Τμήματα δωρεάν εκμάθησης ξένων 
γλωσσών, αγγλικών, γαλλικών  
και ιταλικών, θα λειτουργήσουν  
για ενήλικες αρχάριους κατοίκους  
ή δημότες της Ηλιούπολης,  
από εθελόντριες καθηγήτριες μέλη  
της Τράπεζας Χρόνου της πόλης,  
που προσφέρονται να διδάξουν 
αφιλοκερδώς. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή  
στην Κοινωνική Υπηρεσία  
στο τηλέφωνο 210 9970053  
στην Κοινωνική Λειτουργό Δήμητρα 
Χριστοδουλοπούλου ή στον αρμόδιο  
Αντιδήμαρχο Χ. Γιαννάκη 210 9970010 
και στο Διοικητικό προσωπικό  
της Τράπεζας Χρόνου στο τηλέφωνο 
210 67002719 τις ώρες 09:30-14:00  
έως 31/10/ 2014.

➤  Δήμος Παλλήνης: Δωρεάν 
μαστογραφίες σε ανασφάλιστες  
και άπορες γυναίκες. Συνεχίζεται  
το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων 
ψηφιακής μαστογραφίας σε άπορες  
και ανασφάλιστες γυναίκες από  
το Δήμο Παλλήνης, σε συνεργασία  
με το Σύλλογο Φίλων του Ογκολογικού 
Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι».  
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν 
να απευθύνονται για ραντεβού  
και περισσότερες πληροφορίες  
στο τμήμα Προστασίας και Προαγωγής 
της Δημόσιας Υγείας στο Δημοτικό 
κατάστημα Παλλήνης (Φειδιππίδου 
22β), τηλέφωνα: 210 6600821-22  
& 24 ή στα Δημοτικά Ιατρεία Παλλήνης,  
Υψηλάντου 3, τηλέφωνο: 210 6668888 
(ώρες 8:30 έως 14:00).

➤  Δήμος Αθηναίων: Πρόγραμμα 
«Κοινωνική Κατοικία».  
Το πρόγραμμα παραμένει ανοικτό  
για την υποβολή νέων αιτήσεων  
για επόμενες δομές του δικτύου 
Κοινωνικής Κατοικίας. Για περισσότερες 
Πληροφορίες στη Δ/νση Κοινων, 
Αλληλεγγύης & Υγείας, οδός  
Αγ. Κωνσταντίνου 14 Αθήνα, Υπεύθυνη 
Κοινων. Λειτουργός: Δαναλάτου 
Ραχήλ,τηλ. 210 3425513, 210 5210616.

➤  Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν 
εκμάθηση ρωσικής γλώσσας. 
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης  
στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος 
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης 
και με την ευγενική δωρεά - χορηγία  
του ομίλου Mouzenidis Group, 
προσφέρει για τρίτη συνεχόμενη  
φορά δωρεάν προγράμματα  
εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας  
για τον Τουρισμό σε πολίτες - δημότες  
και κατοίκους Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες στις ανακοινώσεις  
της ιστοσελίδας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.gr.  
Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του 
Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου 
Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
και Αθλητισμού, τηλ:2310 840295  
και 2310 841962.

➤  «Feel Free to Feel Green» 
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών,  
με αφορμή τα 10 χρόνια του Φεστιβάλ 
Ψηφιακών Τεχνών και Νέων Μέσων 
(Athens Video Art Festival), φιλοξενεί 
στον εκθεσιακό χώρο «Περιβάλλον  
& Πολιτισμός», μια μοναδική έκθεση 
πολυμέσων και σύγχρονης 
περιβαλλοντικής αφύπνισης, με τίτλο: 
«Feel Free to Feel Green». Από 3/9  
μέχρι 31/12, όλο το 24ωρο ανοιχτό, 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Αττική 
Οδός, Σπάτα - Αρτέμιδα.

Η εργασιακή επιτυχία δεν είναι κάτι που 
αφορά μία μόνο μερίδα εργαζομένων. Στο 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλ-
λον, που έχει διαμορφωθεί στην περίοδο της 
κρίσης, δεν αρκεί το να κατέχει κανείς μια 
θέση εργασίας, πρέπει και να αποδείξει ότι 
είναι ικανός για αυτήν ή, ακόμα περισσό-
τερο, ότι αξίζει κάτι καλύτερο. Επιπλέον, η 
επιτυχία δημιουργεί θετικά συναισθήματα 
στον ίδιο τον εργαζόμενο, ενώ επιφέρει την 
αναγνώριση και τον σεβασμό από όλους, 
τόσο συναδέλφους όσο και προϊσταμένους.

Τι χρειάζεται όμως κάποιος να κάνει για 
να κατακτήσει την εργασιακή επιτυχία; Δεν 
υπάρχουν μυστικά, μικρά ή μεγάλα. Υπάρ-
χουν ορισμένες βασικές στάσεις και συμπε-
ριφορές που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα, όπως:

1Επιβεβαίωσε τις προσδοκίες αυτών που 
σε προσέλαβαν. Αυτοί που σε προσέλαβαν 

πήραν ένα ρίσκο, καθώς γνωρίζουν λίγα 
πράγματα για σένα και προφανώς η θέση που 
κατέλαβες είναι σημαντική για την πορεία 
της επιχείρησής τους. Θα πρέπει επομένως 
να αγωνιστείς ώστε να μην τους διαψεύσεις.

2Μάθε τη δουλειά σου. Από τη στιγμή που 
έχεις προσληφθεί για μια συγκεκριμένη 

εργασία, θα πρέπει να την κάνεις όσο κα-
λύτερα μπορείς. Για να γίνει όμως αυτό θα 
πρέπει να την ξέρεις.

3Βάζε ρεαλιστικούς στόχους. Φυσικά και 
το αφεντικό θα χαρεί να έχει κάποιον 

που θα μπορεί να κάνει δέκα δουλειές ταυ-
τόχρονα, αλλά αν δεν είσαι εσύ αυτός μην 
υποσχεθείς τίποτα παρόμοιο. Θα πρέπει οι 
στόχοι που θέτεις να είναι ρεαλιστικοί, ώστε 
να είναι υλοποιήσιμοι.

4Έχε θετική στάση. Αυτό σημαίνει δύο 
πράγματα: πρώτον, να αντιμετωπίζεις τις 

προκλήσεις με τη νοοτροπία του «μπορώ να 
το κάνω», ώστε να αναζητάς τρόπους για να 
υλοποιήσεις αυτό που σου έχει ανατεθεί. 
Δεύτερον, να έχεις μια ευχάριστη διάθεση 
απέναντι στην εργασία σου, έστω κι αν δεν 
συμπαθείς κάποιους από το περιβάλλον σου.

5Ομαδικό πνεύμα. Βασικός παράγοντας 
επιτυχίας είναι η ικανότητά σου να εργά-

ζεσαι ομαδικά. Ειδικά όταν βρίσκεσαι σε μια 
εταιρία, όπου καθένας έχει μια συγκεκριμένη 
δουλειά να κάνει. Η αδυναμία συνεργασίας 
θα οδηγήσει μοιραία σε αποτυχία, πρώτα της 
ομάδας και, στη συνέχεια, δική σου.

6Σεβασμός προς τους συναδέλφους. Δε 
χρειάζεται να συμπαθείς όλο τον κόσμο 

στη δουλειά σου. Χρειάζεται όμως να τους 
σέβεσαι και, φυσικά, να το δείχνεις. Πέραν 
τούτου, σίγουρα θα έχεις πράγματα να μάθεις, 
ειδικά αν είσαι νέος στη δουλειά, ακόμα κι αν 
ο άλλος είναι το πιο αντιπαθητικό πρόσωπο 
που έχεις γνωρίσει ποτέ.

7Μάθε το εργασιακό σου περιβάλλον. 
Δουλειά δεν είναι μόνο τα καθήκοντα που 

έχεις αναλάβει. Δουλειά είναι και το σύνολο 
των ανθρώπων που εργάζονται μαζί σου. Θα 
πρέπει επομένως να μάθεις τους άγραφους 
κανόνες του εργασιακού σου περιβάλλοντος.

8Μάθε να ιεραρχείς. Σε όποια δουλειά 
και να πας, ό,τι και να σου ανατεθεί να 

κάνεις, θα χρειαστεί να ιεραρχείς τις προτε-
ραιότητές σου. Διαφορετικά, είναι πιθανό να 
βρεθείς εκτεθειμένος, δηλαδή να αποδειχθείς 
αναποτελεσματικός.

9Πάρε πρωτοβουλίες. Αυτό δε σημαίνει 
ότι θα πρέπει να κάνεις ό,τι σου κατέβει 

στο κεφάλι. Θα υπάρξουν όμως στιγμές που 
θα χρειαστεί να πάρεις μια απόφαση, μικρή 
ή μεγάλη δεν έχει σημασία, έξω από το κα-
θορισμένο πλαίσιο των καθηκόντων σου. 
Ενδέχεται να μην κριθεί το εργασιακό σου 
μέλλον από τη συγκεκριμένη απόφαση, μη 
δραματοποιούμε καταστάσεις, αλλά σίγουρα 
θα φανεί αν είσαι από εκείνους που μπορεί 
να βασιστεί κανείς ή θα χρειάζεται πάντα να 
υπάρχει κάποιος δίπλα σου.

10Να καταγράφεις τις επιτυχίες σου. Αυτό 
είναι σημαντικό για δύο λόγους: πρώτον, 

γιατί έτσι έχεις τη δυνατότητα να αποδείξεις 
ότι εσύ είσαι αυτός που είχε τη συγκεκριμένη 
επιτυχία και όχι κάποιος άλλος. Δεύτερον, καλό 
είναι να κρατάς αρχείο, διότι μπορεί να σου 
χρειαστεί στο μέλλον (π.χ., σε μια συνέντευξη 
εργασίας, αν αποφασίσεις να αλλάξεις δουλειά).

Πέρα από τα παραπάνω, δύο είναι οι πλέον 
βασικοί παράγοντες για την εργασιακή επι-
τυχία. Ο ένας είναι η βούληση. Αν δεν είσαι 
αποφασισμένος να πετύχεις, αν φοβάσαι να 
πετύχεις, αν δε σε ενδιαφέρει να πετύχεις, 
όποια δουλειά και να σου αναθέσουν, όσο 
ταιριαστή με τις δεξιότητές σου και να είναι, 
όσο εύκολη και να είναι, το μόνο που θα κα-
ταφέρεις θα είναι μια παταγώδης αποτυχία. 
Ο άλλος είναι η σκληρή δουλειά, κάτι που 
δε χρειάζεται καμία διευκρίνιση.

Μιχάλης Κατσιμίτσης, PhD, Edujob.gr

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ήρθαν για να αλλάξουν την καθημε-
ρινότητά μας. Τον τρόπο που επικοι-
νωνούμε με τους φίλους μας, τον 
τρόπο που ενημερωνόμαστε καθώς 
και τον τρόπο με τον οποίον βρίσκουμε 
εργασία, ενημερωνόμαστε για τα νέα 
του κλάδου που μας ενδιαφέρει και 
συνδεόμαστε με ανθρώπους-κλειδιά 
του κλάδου μας. 

Κατά γενική ομολογία, όσα πε-
ρισσότερα κοινωνικά δίκτυα χρη-
σιμοποιεί κανείς για το χτίσιμο της 
επαγγελματικής του ταυτότητας, τόσο 
αυξάνονται οι πιθανότητές του να συν-
δεθεί με τα κατάλληλα άτομα και να 
κατακτήσει το στόχο του που αποτελεί 
η αποτελεσματική εύρεση εργασίας 
και η διεύρυνση του επαγγελματικού 
δικτύου. Ένα από τα πιο δημοφιλή 
κοινωνικά δίκτυα είναι το Twitter. 
Παρακάτω ακολουθούν κάποιες 
συμβουλές που θα μπορούσατε 
να χρησιμοποιήσετε προκειμένου 
να βαδίσετε σωστά στον “Twitter-
όκοσμο”.

Καταρχάς, καλό είναι να χρησι-
μοποιήσετε μια επαγγελματική και 
αντιπροσωπευτική φωτογραφία 
σας, τύπου πορτρέτου. Φωτογρα-
φίες σας που σας δείχνουν σε πόζες 

από βραδιές που και εσείς ο ίδιος 
θα θέλατε να ξεχάσετε, καλό είναι 
να αποφεύγονται. Είναι σημαντικό 
επίσης να περιγράφετε εν συντομία 
τον εαυτό σας δίνοντας στοιχεία που 
θα θέλατε να γνωρίζουν για εσάς οι 
πιθανοί εργοδότες σας ή τα άτομα 
που θα μπορούσαν να σας βοηθή-
σουν να βρείτε εργασία. Επιπλέον, 
η ικανότητα να εκφράζεται κάποιος 
αποτελεσματικά μέσα σε 140 χαρα-
κτήρες εκτιμάται ιδιαίτερα. Από τη 
στιγμή που χρησιμοποιείτε το Twitter 
για επαγγελματικούς λόγους, είναι 
σημαντικό η συμπεριφορά σας σε αυτό 

να ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. 
Προσοχή λοιπόν στις συζητήσεις στις 
οποίες συμμετέχετε ή μοιράζεστε στο 
προφίλ σας. Δώστε τη δυνατότητα 
στους εργοδότες να γνωρίσουν μέσα 
από τις αναρτήσεις που δημοσιεύ-
ετε ότι γνωρίζετε και ενδιαφέρεστε 
πραγματικά για το αντικείμενό σας.

Ένας άλλος λόγος που είναι σχε-
δόν επιβεβλημένη η παρουσία σας 
στο Twitter είναι ότι ένας σημα-
ντικός αριθμός των επιχειρήσεων 
διαθέτουν λογαριασμό στο Twitter 
κάνοντας καθημερινές αναρτήσεις, 
δημοσιεύοντας τις νέες θέσεις ερ-

γασίας τους, επικοινωνώντας με το 
κοινό τους. Συνδεθείτε λοιπόν με τις 
εταιρίες που σας ενδιαφέρουν ώστε 
να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα 
τους και δημιουργήστε μια γέφυρα 
επικοινωνίας μαζί τους. Συμμετέχο-
ντας, σχολιάζοντας και απαντώντας σε 
σχόλια παρέχετε τη δυνατότητα στους 
μελλοντικούς εργοδότες σας να σας 
γνωρίσουν, δίνοντας ταυτόχρονα ένα 
προβάδισμα στην υποψηφιότητά σας. 

Η χρήση των “hashtags” είναι αρ-
κετά διαδεδομένη στο Twitter. Μέσα 
από αυτά μπορείτε να ακολουθείτε 
ένα συγκεκριμένο θέμα και να βλέ-
πετε όλες τις #aggeliesergasias που 
δημοσιεύονται. Για να ακολουθή-
σετε το Skywalker.gr μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα εξής hashtags: 
#skywalkergr, #skywalkergrEvents, 
#skywalker, #skywalkerfreepress, 
#kanonikesdouleies. 

Σε μια εποχή που αλλάζει με ταχύ-
τατους ρυθμούς, ένας υποψήφιος που 
επιθυμεί να ξεχωρίσει σε ένα πλήθος 
από υποψήφιους με ίδια ή παρόμοια 
τυπικά προσόντα, είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που 
διαθέτει στην κατοχή του.

Αθανασία Τσουκαλά, Υπεύθυνη 
Digital Marketing, Skywalker.gr

Τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να πετύχει στην δουλειά του;

Συμβουλές για τη χρήση του Twitter στην αγορά εργασίας



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η ιατροφαρμακευτική εταιρεία CIMIFAR, με έδρα στην Καισα-
ριανή, αναζητά κυρία ή κύριο για υπεύθυνη θέση:

Γραμματειακής Υποστήριξης

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: miralis@cimifar-
miralis.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 7252222. 
Υπεύθυνος: Μυράλης Χρήστος.

Από εμπορική εταιρία Α.Ε. στον Πειραιά με έντονη εισα-
γωγική δραστηριότητα στο χώρο της ναυτιλίας, βιομηχανί-
ας, 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, ιnternet 
•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 ν’ αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα 
στα κάτωθι στοιχεία: Ιωάννης Γιόξας & συνεργάτες Α.Ε. 
Αιτωλικού 23Α - 18545 Πειραιάς. Τηλ: 210- 4610442 - 
fax: 210- 4610446. E-mail: account@johngioxas.com.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
DHI Medical Group, the world leader in hair restoration 
with 40+ clinics worldwide, is seeking a:

Customer  
Care Employee

With exceptional communication skills. We are seeking 
for a man 25-35 who has the energy and passion to grow 
within a multinational company.  
Desired skills and experiences: 
•University degree in tourism or marketing 
•Excellent communication skills 
•Previous experience in sales 
•Responsibility and ability to prioritize 
•Excellent command of the English language 
•Excellent command of PC 
•Military services fulfilled

Please do not apply whether your CV meets the above 
qualifications. Send your CV to the following e-mail: 
hr@dhiglobal.com

DHI Medical Group, the world leader in hair restoration 
with 40+ clinics worldwide, is seeking for:

Assistant CEO

Reporting to the chairman and global board of directors. 
We are looking for a self-motivated, self directed individual 
who has the energy and passion to grow within a multina-
tional company.

Required qualifications: 
•University degree in finance and management 
•Masters in finance and/or management 
•At least 5 years experience in a multinational company 
•Excellent command of English 
•Any other language will be considered as an asset 
•Excellent command of PC and Office 
•Excellent organizational skills 
•Strong written and verbal skills 
•Accuracy and attention to detail 
•Ability to carry out several tasks at the same time 
•A flexible and adaptable approach to work 
•Ability to use your own initiative 
•Ability to travel  
Please do not apply whether your CV meets the above 
qualifications  
•Giving directions to the employees so that company 
vision can be fulfill 
•Creating, communicating, and implementing  
the organization’s vision, mission, and overall direction 
•Evaluating the results of the organization 
•Preparing annual operating plans as per the directions 

set by board of directors 
•Submitting the operating plans for approval 
•Setting up long term & short term goals  
for the organization 
•Evaluating organizations staff performances 
•Inform the important updates to staff & board  
of directors 
•Representing the organization in media & other public 
events 
•To achieve the organization mission successful 
•Stay informed about the current trends related  
to product & services offered by the organization 
•Managing marketing opportunities for the organization 
•Preparing broad marketing strategies & directing  
marketing team to meet the goals & developing PR  
Send your CV to the following e-mail: hr@dhiglobal.com

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  
Cv’s to be sent to the following e-mail:  
a.kouvarakou@vamvax.gr

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

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

Ο όμιλος ξενοδοχείων Domotel, επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό του:

Marketing Manager 
 (με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Αρμοδιότητες: 
•Υλοποίηση και παρακολούθηση marketing plan  
της εταιρείας 
•Διαχείριση των διάφορων θεμάτων προβολής  
της επιχείρησης 
•Διαχείριση του site της εταιρείας καθώς και των σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης 
•Δημιουργία newsletter και δελτίων τύπου 
•Αναγνώριση ευκαιριών και ανάπτυξη νέων στρατηγικών 
προώθηση 
•Ανάπτυξη διαδικτυακών/online στρατηγικών  
σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης marketing  
ή/και διοίκησης επιχειρήσεων 
•Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 
τριών (3) ετών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστος χειριστής των social media και γνώστης  
της χρησιμοποίησης τους για σκοπούς marketing 
•Γνώση και εμπειρία σε e-marketing 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Οργανωτικό πνεύμα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα  
και ευελιξία  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας 
•Γνώση και εμπειρία στην τουριστική αγορά 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων (Fidelio) 
•Εμπειρία σε sales promotion, digital communication, 
διοργάνωση events 
•Γραφιστικές γνώσεις

Παροχές: Ανταγωνιστικό πακέτο σε ένα σύγχρονο εργασια-
κό περιβάλλον με διαρκή ανάπτυξη, συνεχή εκπαίδευση και 
υποστήριξη, καθώς και προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό  τους σημείωμα με μία φωτογραφία, στη 
διεύθυνση:  hr@domotel.gr(Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

Το ξενοδοχείο Lato boutique στην πόλη του Ηρακλείου 
Κρήτης ζητάει να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Λειτουργίας 
(Operations Manager) 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Να διαθέτει ηγετικές ικανότητες. 
•Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας όλων των κύριων 
ξενοδοχειακών τμημάτων (front office, housekeeping, 
F&B). 
•Ομαδικό πνεύμα, διοικητικές, οργανωτικές,  
και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
•Δυναμική προσωπικότητα με προσήλωση στην επίτευξη 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Διαχείριση προβλημάτων πελατών και προσωπικού. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών.  
Επιθυμητή η γνώση τρίτης γλώσσας. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Καθήκοντα: 
•Ευθύνη & συντονισμός του προσωπικού όλων  
των τμημάτων του ξενοδοχείου. 
•Ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων  
υποδοχής, οροφοκομίας, και επισιτιστικών, καθώς  
και συντονισμό των εκδηλώσεων του ξενοδοχείου. 
•Ευθύνη επικοινωνίας και διεκπεραίωσης προσφορών 
εκδηλώσεων (banqueting). 
•Μέριμνα κι ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας. 
•Ενεργή συμβολή στην επίτευξη των ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων της εταιρείας. 
•Επίλυση προβλημάτων πελατών και προσωπικού.  
Έγκαιρη εκπλήρωση αιτημάτων πελατών και διασφάλιση 
υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών. 
•Ευθύνη δημοσίων σχέσεων.  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Πλήρη απασχόληση όλο το χρόνο (12μηνη εργασία) 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: lefteris@lato.gr

H ATOM DYNAMIC είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι πρωτοπόρος στο 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 ολο-
κλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στην 
εταιρεία, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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 παρακα-
λούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέ-
ροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
atomnewrec@gmail.com

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 shortlisted candidates will be 
contacted. Applications close on October 22, 2014. 
Send your CV to the following e-mail: jobs@prime-tel.com

Από τη διεύθυνση HR του μεγαλύτερου τραπεζοπιστωτικού 
ομίλου και στα πλαίσια στελέχωσης της νέας του επιχειρη-
σιακής μονάδας ανάπτυξης ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης που θα  
Στελεχώσουν τις Παρακάτω Θέσεις Εργασίας

•Financial Planners 
•Συντονιστής Ομάδας 
•Στέλεχος Παραγωγικής Υποστήριξης 
•Υπεύθυνος Πωλήσεων και Εκπαίδευσης  
Σημείωση: Για την κάθε θέση εργασίας θα επιλεγούν 2 
άτομα.  
Απαραίτητες εργασιακές προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έναν από τους 
παρακάτω τομείς: management, marketing - πωλήσεων - 
επικοινωνίας, εκπαίδευση, χρηματοοικονομικών,  
διοικητικής υποστήριξης. 
•Ηλικία 25-45 ετών  
Ιδιαίτερες δεξιότητες: 
•Προφίλ προσωπικότητας με δυναμισμό, ακεραιότητα και 
ενέργεια 
•Συνθετική και αντιληπτική ικανότητα 
•Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων και σύνθετων 
επιχειρησιακών θεμάτων 
•Προσήλωση στην επίτευξη μετρήσιμων και υψηλών στόχων 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες 
και επαγγελματική επικοινωνία 
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•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλες τις ομάδες κοινού  
Οι απολαβές μα: 
•Σταθερές απολαβές βάση θέσης εργασίας καθώς  
και επαγγελματικών ικανοτήτων 
•Υψηλές προμήθειες συν bonus αποδοτικότητας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης στο ανώτατο  
χρημ/κο management 
•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης  
Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο κωδικό 
θέσης στο e-mail: sofia21dim@gmail.com.  
Υπ’όψιν κας Κωνσταντοπούλου.

Η 3M Hellas MEPE, πολυεθνική εταιρεία που διακινεί μία 
μεγάλη σειρά ιατρικών/ οδοντιατρικών, βιομηχανικών, κα-
ταναλωτικών και ειδικών επαγγελματικών προϊόντων, ζητά:

Υπεύθυνο/η Κλινικών Εφαρμογών & Εκπαίδευσης  
Ιατρικών Προϊόντων  με έδρα Αθήνα

Οι υποψήφιοι/ες είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι πτυχίου 
νοσηλευτικής Π.Ε. η Τ.Ε. με άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας και χειρισμού Η/Υ. Κάτοχοι συναφούς μεταπτυ-
χιακού τίτλου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η εμπειρία ως νοσηλευτής/τρια στο χώρο του νοσοκομείου 
(2-4 χρόνων) είναι απαραίτητη και ειδικότερα στο χώρο 
του χειρουργείου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Η εταιρεία μας, προσφέρει ικανοποιητικό μισθό, ειδικό 
κίνητρο πωλήσεων, αυτοκίνητο, ελκυστικό πρόγραμμα 
πρόσθετων παροχών και δυνατότητες εκπαίδευσης,  
ανάπτυξης και σταδιοδρομίας σε μία μεγάλη, διεθνή,  
πρωτοποριακή εταιρεία.

Παρακαλώ, στείλτε το βιογραφικό σας για τη θέση 
«Υπεύθυνος/η Κλινικών Εφαρμογών & Εκπαίδευσης 
Ιατρικών Προϊόντων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
fsakaroudi@mmm.com

Κατάστημα μεγάλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη αναζητά:

Διευθυντή Καταστήματος
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Εμπειρία στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε κατά-
στημα λιανικής 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός στο 
αποτέλεσμα 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού  
Προσφέρεται: 
•Πλήρες πακέτο αποδοχών  
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης   
Βιογραφικά στο e-mail: cvmail71@gmail.com

Η εταιρεία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ ΑΕ δραστηρι-
οποιείται στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών και ειδικά στα 
τουριστικά έντυπα πάνω από 50 χρόνια και ενδιαφέρεται για 
την κάλυψη μιας θέσης στο χώρο του ψηφιακού marketing 
και social media. Διαθέτει οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων 
σε όλη την Ελλάδα.

Social Media Marketing
Profile: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής ή marketing 
•Άριστη γνώση αγγλικής 
•Ομαδικότητα και αναλυτική σκέψη 
•Εμπειρία σε internet marketing and social media 
•Μεταπτυχιακές σπουδές, θεωρούνται πλεονέκτημα 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών  
Position: 
•Η θέση αφορά την ανάπτυξη της παρουσίας της εταιρείας 
στο διαδίκτυο και τα social media και συγκεκριμένα: 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή on line marketing strategy  
με στόχο τις διεθνής πωλήσεις 
•Γνώσεις joomla 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή social media marketing campaigns 
•Email marketing 
•Search engine optimization (SEO) management 
•Website & blog content management 
•Social media management

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό με συνοδευτική 
επιστολή και κωδικό θέσης στη διεύθυνση: info@toubis.gr, 
υπ’ όψιν κ. Γεωργίου Νεόφυτου.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Βοηθός Λογιστή  

με Γνώση Ισπανικών

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
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.

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

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

Τόπος: Θεσσαλονίκη  
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•Καταχώρηση και ορθή τήρηση λογιστικών εγγραφών 
στην γενική και αναλυτική λογιστική, συγκεντρωτικών 
δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, αποσβέσεων, ισοζυγίων 
πληρωμών και ανάλυση λογαριασμών 
•Σύνταξη, υποβολή, παρακολούθηση και συμμόρφωση 
των οικονομικών καταστάσεων και δηλώσεων  
της εταιρίας σύμφωνα με την Ελληνική  
•Φορολογική (ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, κλπ.), ασφαλιστική, εργατική 
και εταιρική νομοθεσία, 
•Σύνταξη και διαχείριση της μισθοδοσίας προσωπικού 
•Σύνταξη του ισολογισμού της εταιρίας 
•Παρακολούθηση φορολογικής νομοθεσίας και διαχείριση 
φορολογικών θεμάτων 
•Διοίκηση και διαχείριση της ομάδας του λογιστηρίου  
για την επίτευξη των εταιρικών στόχων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•7ετής προϋπηρεσία ως προϊστάμενος/υπεύθυνος  
λογιστηρίου με επιθυμητή προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις 
στον τουριστικό κλάδο 
•Άριστη γνώση των ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, φορολογίας εισοδήματος, 
ΦΠΑ και εργατικής νομοθεσίας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό  
αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης.  
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών επιθυμητός 
•Γνώση λογισμικού ‘ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5’ 
•Κάτοχος άδειας Α΄ τάξης του οικονομικού επιμελητηρίου 
της Ελλάδος 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργανωμένο 
περιβάλλον ERP-CRM 
•Άριστη γνώση Word, Excel, Power Point 
•Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος 
σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@meligroup.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.

Λογιστής

Mε τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Γνώσεις ΕΓΠΣ, Φ.Ε., ΦΠΑ 
•Παρακρατούμενων φόρων 
•Μισθοδοσία εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου  
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: dimenou@alliott.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
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.farantou@tms-auditors.gr

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 the following e-mail:  
ekoudigeli@gmail.com. CVs in English only.

IT Manager  
Θεσσαλονίκη

Η INTERLIFE ασφαλιστική επιθυμεί να προσλάβει  
αναπληρωτή διευθυντή πληροφορικής.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής η τηλεπικοινωνιών 
•Άριστες γνώσεις: windows server, active directory, 
exchange server, IIS δίκτυα (networking) 
•Καλές γνώσεις hardware και backup solutions 
•Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό ή τραπεζικό κλάδο 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας-γραπτή και προφορική 
•Ικανότητα να εργάζεται με πιεστικές προθεσμίες  
και εντός των περιορισμών  
Παρέχεται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης 
•Ιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων & νοσοκομειακής  
περίθαλψης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: mpanagiotopoulou@interlife.gr.  
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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, σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

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

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

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 info@dotbydot.gr

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

Software Engineers 
 (κωδ. Θέσης SWEA 1402)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών  
σε C# και winforms (.NET 4.0) 
•Εμπειρία σε XML, DCVS ή SVN, Continuous integration 
•Γνώσεις αρχιτεκτονικής λογισμικού (UML, OOP Design 
Patterns, SOLID) 
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•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.

ALBA Graduate Business School, a not-for-profit educational 
organization that provides graduate studies in business 
administration, is seeking to employ an:

SQL / BI Specialist 

Core responsibilities: 
•Responsible for the design, development, and support  
of Business Intelligence solutions in Microsoft BI stack. 
•Designs and develops new SQL server functionality, 
including OLAP cubes, Tabular Models, SSIS, and 
reporting through SSRS, PowerView, PowerPivot. 
•Works with business users to gather and understand 
requirements, rules and processes, identify key 
performance indicators (KPI’s) and high-level reporting 
metrics. 
•Designs and maintains reporting solutions that support 
user interactivity and increase user acceptance of BI tools. 
•Define, design and implement logical and physical data 
models. 
•Identify opportunities to optimize performance  
of existing data structures. 
•May be required to perform other related duties  
as assigned.  
Qualifications: 
•Bachelor’s degree in IT related field. 
•Experience working with databases (SQL Server 2000  
& SQL Server 2008 & SQL Server 2012) 
•Ability to design, implement and maintain databases. 
•Ability to build and execute complicated SQL queries  
& views. 
•Ability to develop and debug complicated stored 
procedures and triggers. 
•Ability to administer (backup, restore, optimize)  
SQL databases.  
Experience working with the Microsoft Business 
Intelligence stack: 
•Create and maintain ETL flows with SQL server 
Integration services. 
•Create and maintain OLAP cubes with SQL server 
Analysis services. 
•Knowledge of Excel 2013 PowerPivot & PowerQuery.  
Various skills: 
•Familiarity with CRM concepts. 
•Familiarity with visual studio and C# language.  
Other skills: 
•Teamwork. 
•Customer service. 
•Goal orientation. 
•Excellent command of Greek and English languages. 
•At least 5 years of working experience at a relevant 
position.

Contact: 
•Interested candidates who meet the above 
requirements can send their CV (preferable in 
English): hr@alba.edu.gr no later than 15/10/2014.

Εταιρεία με επιτυχή δραστηριότητα από το 2002 στο χώρο 
της εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και 
με εξειδίκευση σε innovation projects & digitals portals 
στο χώρο της αγροτικής παραγωγής τροφίμων, αναζητά:

Business Development Manager

Ικανό στέλεχος να αναλάβει την διοίκηση και ανάπτυξη 
των υπαρχόντων έργων καθώς και την δημιουργία νέων 
έργων.  
Ο ιδανικός υποψήφιος /α πρέπει να έχει εμπειρία  
σε ψηφιακά μέσα, στην διαχείριση πελατών και φιλοδοξία 
για εξέλιξη.  
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Απαιτούμενη προϋπηρεσία 3-5 χρόνια αντίστοιχη θέση 
•Ηλικίας έως 35 ετών  
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
στο e-mail: jobs@actionline.gr αναγράφοντας τον κωδικό 
REF_BDM914.

Mobile Applications Developer

Εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, 
Business Center της SingularLogic με πιστοποιημένους τεχνι-
κούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο επιθυμεί να προσλάβει: 
Mobile Applications Developer με εμπειρία στο σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη εφαρμογών iOS & Android.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση των XCode & Eclipse 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προϋπηρεσία 2 ετών  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων  
(SQL Server, MySQL, Oracle) 
•Γνώσεις ανάπτυξης WCF services 
•Portfolio  
Προσφέρονται: 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, συνεχής  
εκπαίδευση, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. 

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα (έως 
25/10) στο e-mail: info@upgrade.net.gr (όλα τα βιογραφι-
κά θεωρούνται εμπιστευτικά).

Remote Position  
for C# and .NET Software Developer

Large company abroad is looking for an experienced, team 
player, developer to join our team remotely. Our company 
offers exciting opportunities to learn and develop new skills, 
education we’re is needed and an agile environment to work.

You will become member of a capable and agile development 
team and participate in all phases of the development process 
with the rest of the team, having a mission to deliver pioneering 
applications for our systems.

Mandatory skills 
•Minimum years of experience required 4-5 
•Understanding OOP and MVC 
•Proven experience in ASP.NET, C# and C++ 
•Knowledge of .NET Framework (4.5) 
•Razor view engine 
•Responsibility for deadlines, organizational, 
communication and collaboration skills 
•Ability to travel 
•Fluency in English  
Optional skills 
•Xamarin 
•Knowledge of Microsoft Azure 
•SCRUM method 
•Mobile development  
Apply: applyfordev@gmail.com

Εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων και πληροφορικής 
με 25 και πλέον έτη λειτουργίας στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό ζητά:

Στέλεχος για το Τμήμα Πληροφορικής  
για Άμεση και Πλήρη Απασχόληση 

Κωδ. Θέσης: ITSP 14/03  
(IT SENIOR DEVELOPER)

Απαραίτητα προσόντα: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι 
απαραιτήτως κάτοχοι αναγνωρισμένου στην Ελλάδα πτυχίου 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μεταπτυχιακού πληροφορικής με καλή γνώση 
αγγλικών, να έχουν γνώσεις στην αντικειμενοστραφή σχε-
δίαση και ανάπτυξη λογισμικού, στον σχεδιασμό και χρήση 
βάσεων δεδομένων καθώς θα πρέπει να τεκμηριώνουν 3ετή 
τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πλήρους απασχόλησης στις 
παρακάτω τεχνολογίες και εργαλεία:

•PHP, Java 
•Web Services (SOAP, REST) 
•Προγραμματισμός κελύφους σε περιβάλλον Linux  
(Shell Scripting) 
•Eclipse IDE 
•MySQL 
•Εμπειρία προγραμματισμού και διαχείρισης Liferay 
Portal (portlets programming) 
•Εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης συστημάτων  
(System Administration)  
Επιθυμητά προσόντα που θα ληφθούν σοβαρά υπόψη: 
•Εμπειρία και γνώση στην χρήση σύγχρονων συστημάτων, 
μεθοδολογιών και εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών 
(π.χ. BI, CMS, CRS κ.λ.π.) 
•Εμπειρία στην τεκμηρίωση και συγγραφή τεχνικών  
προδιαγραφών για συστήματα πληροφορικής 
•Εμπειρία στη σύνταξη προσφορών για υλοποίηση έργων 
του δημοσίου τομέα

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
αναλόγως προσόντων, σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, 
πολύ ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο απασχόλησης και 
σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα (κατά προτίμηση μέσω e-mail), αναφέροντας 
απαραίτητα τον κωδικό της αιτούμενης θέσης. ADVANCED 
SERVICES GROUP LTD (ASG) ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΠΕ , Βεντούρη 12, 15561, Χολαργός, τηλ. 210 6540901, 
fax. 210 6564407.  E-mail: asgltd@asg.gr

Company profile: CRI, established in 1981 in Luxembourg, 
is a European Group operating within the IT & telecoms 
ecosystem. Currently the group is present in 8 countries, 
serving through a comprehensive technology offering, the 
European Union Headquarters, Telecom Operators, Financial 
Institutions and Governmental bodies in 23 countries. CRI 
I.C.T. Greece, part of the CRI Group, is seeking to recruit 
in Athens a:

 Java and JSF  
Software Developer

The right candidate is expected to work in developing, 
implementing, and maintaining Java and JSF based software 
components, interfaces and solutions.

The department is associated with the delivery of highly 
demanding software solutions for Telecom organizations 
and European institutions.

Software developer: The right candidate will be part of 
the development team that has strong experience in the 
industry and will be offered opportunities on many research 
areas and involvement in all the parts of product lifecycle.

A. Nature of the tasks: 
•Analysis of requirements and design of new information 
systems 
•Data analysis, data modeling 
•Implementation of the solution 
•Following quality assurance methodologies  
(including: TDD, Stress testing) 
•Installation and Integration 

•Support of the product 
•Documentation.  
B. Knowledge and skills:  
Required qualifications: 
•BSc/MSc in computer science or equivalent 
•Ability to participate in multi-languages meeting, ease 
of communication 
•Capability of integrate in an international environment, 
rapid self-starting capability and experience in team 
working are mandatory 
•J2EE 
•JMS 
•MySQL 
•Hibernate 
•UNIX 
•Web services  
Desired qualifications: 
•JBOSS 4.3 or later (JBOSS 7 will be an asset) 
•Apache\Tomcat 
•Primefaces JSF 2 
•Oracle 
•No SQL Dbs 
•PHP, JSF, JAVASCIPT, CSS, HTML5 
•JPA 
•Spring (Spring Batch, Spring Integration, Spring MVC, 
Spring security, Spring JMS) 
•MAVEN 
•JBPM 
•Design patterns 
•Team development tools 
•File sharing tools 
•Writing unit tests with proven experience of Unit Testing 
best practices.  
C. Desired experience: 
•Experience in IT (In telecommunication industry will be 
an asset) 
•CASE tools/ Java.  
Please send us your detailed CV to the following 
e-mail address: kyriaki.bithara@cri-group.eu

Software Engineer 
 (Code: SEC-SK-1407)

Overview:Successful candidates will join a team of highly 
qualified professionals and will be involved in the full software 
system adaptation development lifecycle for enterprise-
class line-of-business applications, being responsible for 
the application customization, integration and migration. 
The ideal candidate needs to have good programming skills 
in t-sql, programming skills in Object-Oriented programming 
and development principles within the .NET framework using 
C#, Asp .Net, Microsoft SQL Server ETL tools and preferably 
previous banking industry experience. 

Responsibilities: 
•Participate in various phases of the software adaptation 
process from client requirement analysis to downstream 
production; 
•Perform ETL design and development for migration, 
integration from client legacy/core system to Qualco 
enterprise-class line-of-business applications- primary 
focus will be Microsoft SQL Server ETL tools and t-sql; 
•Perform design and development for application 
customizations in primary technologies - primary 
focus will be .net 3.5 and 4 (C#) with main focus around 
Microsoft WCF services and ASP.NET; 
•Work with project management and lead developers 
to translate feature requirements and specifications 
that could be implemented through domain engineering 
into detailed functional specifications, technical 
specifications, plan and estimates; 
•Create unit test plans and scenarios for development 
unit testing- document new development, procedures  
or test plans as needed; and 
•Participate in key initiatives as assigned to implement 
best practices in development, testing and delivery.  
Requirements: 
•Excellent knowledge of relational data models, 
databases and related concepts; 
•Excellent knowledge and experience of tSQL (MSSQL 
2008/2012) and Microsoft ETL tools; 
•Good programming skills in object-oriented 
programming and development principles within the .NET 
framework using C#, VB.Net, Asp.Net; 
•University degree in computer science or a relevant field 
of study; 
•2+ years experience as professional software developer; 
•Proven record in developing software components 
within multi-tiered application architecture (client, 
middle tier, database, etc.); 
•Experience developing web services and components 
using WCF/ASP.NET web services and IIS (6.0+); 
•Ability to adapt quickly to new and changing technical 
environments as well as strong analytical, problem 
solving and quantitative abilities. 
•Demonstrate strong oral and written communication 
skills (Greek and English); and 
•Availability for travelling abroad as needed.   
Send your CV to the following e-mail: careers@qualco.eu

MyOmega is the technology company for the internet 
of things. MyOmega is a growing company, specialized 
in R & D for information and communications technology 
services and products. MyOmega provides mobile technology 
and application services, mobile IP and products. We are 
located in Athens and Nuremberg. Our customers are top 
international companies in the forefront of the technology. 
MyOmega is currently seeking to recruit candidates with 
the following academic and professional skills:

SW Engineers - Cryptology

Definition and Implementation of Algorithms RSA, Elliptic 
Curves, SHA, DES and similar state of the art cryptologic 
methods. Knowledge how to create Physical Unclonable 
Functions (PUF), noise generators and other means to create 
unique physical entities. Methods and knowledge how to 
protect and design protocols and information exchanges 
to create the highest levels of security and secure systems 
for the internet of things.

•Java, C, C++, C#, Objective C, Assembly for ARM CPU’s. 
•Basic Knowledge of embedded systems, ARM CPU, 
busses I²C, SPI, UART, ISO 7816 
•Knowledge of smart cards and related operating 
systems. 
•Knowledge how to create physical implementation  
and how to protect security relevant circuits. 
•Payment system (EMV) and Smart Card (ISO 7816)  
and NFC standards.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies in relevant 
fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Proactive attitude, communicative and customer-
oriented 
•Willingness to travel and work within the EU  
Kindly submit your detailed CV in English to the 
following e-mail:  webadmin@myomegasys.com

TRASYS is a leading Information Technology services and 
consulting Company focusing on four activities: Consulting 
Services, Solutions on Development & Integration, Managed 
Services and Technical Assistance. With more than 650 IT 
professionals combining in-depth business expertise and 
state-of-the-art most advanced working methodology, 
TRASYS aims to provide innovation in environments marked 
by constant shifts. With the client’s success in mind and our 
people as our number one asset, we enjoy through a highly 
versatile team the trust of over 300 customers spanning 
Europe in a wide range of sectors including International 
Organizations, Industry and Distribution, Financial Services, 
Utilities, Public Sector, Aeronautics and Defense. As part 
of its business development strategy, TRASYS is currently 
looking for a:

Automation Test Engineer  
with HP QTP Helsinki - Finland

The position: 
The work required therefore comprises of: 
•Definition of the test cases, test scripts and test ware, 
data validation by writing SQL database queries 
•Automation of tests cases using HP QTP 
•Communicate with users and oversee testing where 
appropriate 
•Perform any other testing as required and is deemed 
necessary by the project manager 
•Log issues in JIRA or quality center where appropriate, 
prepare test result reports 
•Ensure that documentation are available, complete  
and to a high standard 
•Review and refine existing test scripts. Analyze  
and report on the test results 
•Investigate reported failures and ensure failures  
are followed-up  
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess  
the following: 
•University degree in information technology 
•Extensive experience in testing area including system 
testing and automated testing 
•Proven track record with test tools like QTP, Quality 
Center, JIRA 
•Proven track record in managing UAT, and report 
writing, test plan creation as well as definition of test 
cases, test scripts and test ware 
•Excellent verbal and written communication skills in 
English 
•Good Team spirit and able to work in an international 
and multi-cultural environment

The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to work 
abroad, outstanding career development within a prominent 
and dynamic multinational organization, as well as the 
conditions to express and develop both your expertise and 
your business development capabilities, in a multi-disciplinary 
and rewarding work environment.

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

UTX Technologies LTD is an R&D company providing 
innovative technological solutions for cellular telecom and 
asset security markets. If you like challenges and working 
at the cutting edge of technology then maybe U-TX is right 
for you. We are currently looking for a:

System Engineer
Job description: 
•Oversee all phases of solution life cycle from 
presale, concept design, requirement development, 
implementation, production, testing and integration. Will 
serve as single point of technical contact 
•Understand customer needs and requirements and 
adapt the solution in accordance with those requirements 
and stand within the limits of the proposal compliance 
•Carry end to end responsibility for an on-time delivery 
of a fully functional high quality product by taking into 
account the product road map and development efforts 
consideration 
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•Liaising with the respective technical interfaces such  
as HW design, mechanical engineering, SW development, 
production, QA, inventory, support function, 3rd Parties 
and customer technical representatives during all project 
phases  
Qualifications required: 
•Bachelor’s degree in electrical engineering or computer 
engineering 
•1+ year of similar capacity experience in a technical 
company 
•4+ years of development background 
•Multidisciplinary high level knowledge, including 
working experience in the following domains: Board 
design, RF, mechanical engineering, SW development  
and assembly process 
•Basic understanding of wireless communication 
architectures, including antennas and radio frequency 
propagation. Familiarity with cellular communication -  
an advantage 
•Work experience with test equipment, such as Spectrum 
Analyzer and Oscilloscope 
•Ability to write technical documentation in English  
Other requirements: 
•Highly committed and accountable, independent  
and able to take initiative 
•Strong communication skills with the ability to 
motivate colleagues & subcontractors. The candidate 
should be organized and clear in communicating plans, 
requirements, results and information 
•Multi-tasking capabilities. Very good problem solving 
and analytical skills. Perform well under pressure and 
capable to prioritize in the presence of high work load 
•Self-learning capabilities with hands on approach 
•Wide system view with deep technical understating 
•Flexible work hours. Ability to travel abroad (10%-20%)  
Send your CV to the following e-mail: jobs@u-tx.com

UTX Technologies LTD is an R&D company providing 
innovative technological solutions for cellular telecom 
and asset security markets. 

If you like challenges and working at the cutting edge of 
technology then maybe U-TX is right for you. We are currently 
looking for a:

Software Engineer - Application
Job description: 
•Design, development, testing and maintenance of cutting 
edge cellular communications related applications for 
Windows 
•Development environment is primarily C# / WPF / MVVM 
/ .NET 4.5 / TFS 2013 / GIT with Visual Studio 2013 (some 
CLI C++ and C++ may also be involved) 
•Working as part of a Scrum team 
•Carry out peer coding reviews 
•Working closely with UX designers and QA Engineers 
•Take part in “Innovation afternoon”  
Qualifications required: 
•BSc or equivalent in computer science or related field 
•2+ years’ work experience with C# 
•Some knowledge of WPF and C++  
Advantageous: 
•Knowledge of Scrum and Agile development techniques 
(TDD, Pair Programming etc.) 
•Knowledge of other Microsoft technologies  
(WinRT, ASP.NET, WCF etc.  
Other requirements: 
•Passion for software development and technology  
in general 
•Hunger to learn and continuously improve 
•Excellent English 
•Good communication skills 
•EU passport is an advantage 
•Able to work effectively as part of a team  
Send your CV to the following e-mail:jobs@u-tx.com

UTX Technologies LTD is an R&D company providing 
innovative technological solutions for cellular telecom and 
asset security markets. If you like challenges and working 
at the cutting edge of technology then maybe U-TX is right 
for you. We are currently looking for a:

Hardware Designer
Job description: 
•Detail designing of digital, analog and RF electronic 
circuits 
•Working from concept design to board/ product level 
•Schematic capture 
•Development of cellular communications related 
applications primarily on the FPGA platform 
•Involvement in the full product life cycle: research, 
design, coding, verification, testing, lab integration,  
and maintenance

•Bring up new PCB design, perform design verification 
against requirements and specifications, and generate 
verification report 
•Integration of completed PCB design into systems  
Qualifications required:

•An honors degree in electronic engineering or a similar 
•A minimum of 5 years work experience in board and 
FPGA designing 
•A broad range of design, development and debug skills 
•Experience with schematic-design, pcb-layout, and 
simulation CAD tools 
•Experience in FPGA developing environments, VHDL  
and Verilog languages 
•Knowledge in digital systems 

•Knowledge in RF, transmitter/ receiver architecture- 
advantage  
Other requirements: 
•Strong organizational, multi-tasking and prioritization 
skills 
•Flexible attitude, ability to perform under pressure 
•Able to work effectively individually or as part of a small 
team 
•Good communication skills  
Send your CV to the following e-mail: jobs@u-tx.com

UTX Technologies LTD is an R&D company providing 
innovative technological solutions for cellular telecom and 
asset security markets. If you like challenges and working 
at the cutting edge of technology then maybe U-TX is right 
for you. We are currently looking for a:

Android Software Developer

Job description: 
•Passionate Android developer required for design, 
development and maintenance of Android applications 
related to cellular communications 
•Work in a Scrum team and pairing with other developers 
when appropriate 
•Carry out research into new technologies, libraries  
and development techniques 
•10% of your time will be dedicated to innovation projects  
Qualifications required: 
•BSc or equivalent in computer science or related field 
•2+ years Android software development experience 
•In depth knowledge of two or more of the following 
Android topics: Networking and I/O, Interprocess 
Communication, 2D/3D graphics, User Interfaces, Security 
•Experience in full design, development and testing life cycle 
•Published Android Apps in Google Play or equivalent  
Advantageous: 
•Experience in Agile software development - Scrum, TDD, 
Pair Programming, Continuous Integration 
•Knowledge of GUI usability theory 
•Experience in Linux programming  
Other requirements: 
•Excellent English and communication skills 
•EU passport is a major advantage 
•Able to work effectively individually or as part of a team 
•Flexible attitude, ability to perform under pressure  
Send your CV to the following e-mail:jobs@u-tx.com

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 
Η BODYTALK ζητάει:

Σχεδιαστή/τρια

Το δημιουργικό τμήμα της Bodytalk κάνει reboot & ανα-
ζητά σχεδιαστή/τρια, με καθημερινό update στην μόδα, με 
διάθεση για δημιουργία και αχαλίνωτη φαντασία!

H προϋπηρεσία πάνω σε σχέδιο μόδας, είναι επιθυμητή. 
Γνώσεις πατρόν και ραφής ευπρόσδεκτες.  
Βασικές γνώσεις σε: 
•Corel Draw 
•Adobe 
•Ιnternet 
•Office 
•Άπταιστα αγγλικά (ομιλία και γραφή)  
Αντίστοιχα προσφέρουμε: 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, προοπτικές 
εξέλιξης 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων

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

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

Γραφίστα /τρια  
(Κωδ.DES.1)

Ψάχνουμε ένα άτομο για δημιουργικό τμήμα της εταιρίας 
μας με νέες ιδέες και γνώσεις στο packaging, editorial 
καταλόγων, newsletter κλπ.  
Περιγραφή θέσης: 
•Ελκυστική συσκευασία των προϊόντων και των brand μας 
•Εμπειρία σε editorial μεγάλων καταλόγων 
•Γνώση των τρεχόντων trends & τεχνικών στο graphic 
design. 
•Επιθυμητή γνώση φωτογραφίας 
•Οργανωτική σκέψη και ικανότητα παρουσίασης έργου  
και εκτίμηση παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
Online Portfolio έργων 
•Άριστη γνώση Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office και internet 
•Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική και κέφι  
για φρέσκες ιδέες 

•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας 
επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή 
•Πολύ καλά αγγλικά τουλάχιστον lower 
•Ηλικία έως 37 ετών  
Παροχές: 
•Υπερσύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον  
με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Cv@fournarakis.gr, 
website: www.fournarakis.gr 

Senior Web  
Designer / Graphic Designer

Πιστεύεις ότι έχεις τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθείς 
στον κόσμο του Web & Graphic Design, σε ένα από τα κο-
ρυφαία digital interactive agency του κλάδου?

Η GlobalStar Interactive ενδιαφέρεται να προσλάβει Web 
Designer για τα κεντρικά γραφεία της, στην Αθήνα, (δίπλα από 
τον σταθμό του μετρό στην Ηλιούπολη), για να γίνει μέλος 
της δημιουργικής της ομάδας και να παίξει κύριο ρόλο στην 
υλοποίηση των πολύπλοκων και καινοτόμων projects της.

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις ψηφιακής 
στρατηγικής και UI design σε πολλαπλές πλατφόρμες που 
περιλαμβάνουν web, mobile, social, tablet και γενικότερα 
νέες τεχνολογίες. Οι βασικοί τομείς της εξειδίκευσης του 
περιλαμβάνουν: concepting, pitching, wireframing, prototyping 
και τελειοποίηση του design.

•Μισθός: 1200-1700 ευρώ.  
Επιθυμητές ικανότητες υποψηφίου: 
•Άριστη γνώση των τελευταίων εκδόσεων Photoshop  
και Illustrator. 
•Προϋπηρεσία στο interactive / interface design. 
•Κατανόηση θεωρίας χρωμάτων, typography, composition 
και photo retouching. 
•Ικανότητα άμεσης συνεργασίας με τον Creative Director 
και λήψης οδηγιών από εκείνον σχετικά με το design. 
•Δημιουργική και outside of the box σκέψη. 
•Να είναι πρόθυμος για περαιτέρω γνώση και εξέλιξη. 
•Εμπειρία στα social media, όπως Twitter, Facebook, 
Tumblr και Instagram. 
•Κατανόηση της αγγλικής γλώσσας και σωστή ορθογραφία 
της Ελληνικής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@globalstar.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

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

Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Πελατών Forthnet - Nova 
(5ωρη Απασχόληση, για Εργασία σε Κυλιόμενο Ωράριο)

Οι θέσεις αφορούν σε εισερχόμενες κλήσεις κι έχουν σαν 
στόχο την εξυπηρέτηση των συνδρομητών του πελάτη μας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον Windows 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή  
Η 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

Τηλεφωνητές - Τηλεφωνήτριες  
Ζητούνται για Ασφαλιστικό Γραφείο

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος

Αντικείμενο απασχόλησης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
εργασθούν σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο την ενη-
μέρωση ασφαλιστικών προϊόντων καθώς και τον προγραμ-
ματισμό ραντεβού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα -ευελιξία στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό - απογευματινό  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: Ins-Call 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 215 5158845

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 στο 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

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

«Ούτε τέχνη, ούτε σοφία είναι εφικτή για κάποιον αν δεν τη 
διδαχτεί» , Δημόκριτος ( 460 π.Χ - 370 π.Χ.)

Εντάξου στο δυναμικό μας... 
…Επειδή η πώληση είναι τέχνη 
…Επειδή παρέχουμε συνεχή εκπαίδευση με καθημερινή 
υποστήριξη & καθοδήγηση 
…Επειδή προσφέρουμε κλίμα συνεργασίας  
& ομαδικότητας 
…Επειδή η συνέπεια στις πληρωμές με σταθερούς  
μισθούς & επιπλέον bonus είναι δέσμευσή μας 
…Επειδή επενδύουμε στον άνθρωπο και σχεδιάζουμε 
στρατηγικά την επαγγελματική του εξέλιξή

Στη Mediatel Α.Ε., μια από τις πιο σύγχρονες & δυναμικά 
εξελισσόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών μέσω τηλε-
φώνου αναζητούμε: Δυναμικούς, υπεύθυνους & φιλόδοξους 
συνεργάτες, με ευχέρεια στην επικοινωνία που επιθυμούν 
σταθερή επαγγελματική συνεργασία, για στελέχωση του 
τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων.

Επικοινώνησε μαζί μας: (Αποστολή βιογραφικού με την 
ένδειξη ΚΩΔ. 02) Τηλέφωνο: 2142148000 (επιλογή 1) E-mail: 
hr@mediatel.gr Fax: 2142148090. Διεύθυνση εργασίας: Λ. 
Κηφισίας 125 - 127, Αμπελόκηποι (Cosmos Center - 3’ 
από στάση μετρό Πανόρμου).

Νέοι / Νέες για  
Προώθηση Κάρτας Υγείας - Δάφνη

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης στη Δάφνη, ζητά να εντάξει άμεσα στην ομάδα 
της κυριες για να εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλή-
σεων κάρτας υγείας σε part time απασχόληση. 

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία & την διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη στόχου 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθοδοσία καθε Παρασκευή 
•Μισθός μεγαλύτερος του βασικού 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα - επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα & ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσβαση σε στάση μετρό

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: telecon23@gmail.com. 
Τηλ 210 9853333-6906508984 Κα Καλαβρού.

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

Call Center  
Sales Team Leader

Έχοντας ήδη πολύ το μεγαλύτερο δίκτυο πελατών, τους 
περισσότερους ευχαριστημένους πελάτες και τα καλύτερα 
προϊόντα, ψάχνουμε τoν καλύτερο Sales Team Leader για 
να απογειώσει την απόδοση του call center μας.

Εργαλεία του θα είναι η άριστη γνώση των τεχνικών του 
τηλεφώνου, της χρήσης της τεχνολογίας και η προσωπική 
του ενασχόληση και hοbby το do it yourself.

Περιγραφή καθηκόντων: 
•Σχεδιασμός, υλοποίηση εκπαίδευσης και αξιολόγησης 
της ομάδος σε θέματα τεχνικών πωλήσεων, διαδικασιών 
τμήματος και μεταφοράς γνώσης προϊόντων από το τμήμα 
marketing. 
•Ορισμός ομαδικών και ατομικών στόχων. 
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Η εταιρεία Bodytalk A.E ζητά:

Area Manager 
 για το Δίκτυο των Καταστημάτων της

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

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

 
Εξασφαλίστε τώρα την καριέρα σας κατοχυρώνοντας μία 
θέση εργασίας στα ακόλουθα τμήματα:

Πωλητής Β2Β, κωδ. 1008

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

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

Από την MEGA SYSTEMS ζητούνται:

Ένας πωλητής και Μια πωλήτρια 

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

Στελέχη Προώθησης Προϊόντων

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

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

Το “Πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας,  
ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης εκπαίδευσης 
είναι δελεαστικό.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα  
στο e-mail: dimostsintziras@gmail.com

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).

Η B4U εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης πελατολογίου 
και προώθησης πωλήσεων, από τις πιο δυναμικά αναπτυσ-
σόμενες στο χώρο ζητά:

 Εκπροσώπους Πωλήσεων  
8ωρης Απασχόλησης (Ωράριο Καταστημάτων)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου - ΙΕΚ,ΤΕΙ ΑΕΙ 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευγένεια και θετική διάθεση 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή (όχι απαραίτητη) 
•Χειρισμός Η/Υ 

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός (όχι ποσοστά) 
•Υψηλό bonus με την επίτευξης στόχου 
•Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ωράριο εργασίας: 8ωρη απασχόληση  
(ωράριο καταστημάτων) 
•Εύκολη πρόσβαση (από το μετρό Πανόρμου)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@hellassolar.gr  
ή στο τηλέφωνο: 210 6713111. Κωδικός θέσης B.

 
Η εταιρεία AKSHOTELS, που διαθέτει 5 ξενοδοχεία, στα 
πλαίσια της υποστήριξης των δύο μονάδων της στο Πόρ-
το Χέλι Αργολίδας και του αυτόνομου συνεδριακού της 
Κέντρου, ζητεί:

Corporate Sales Executive 
(Head Office)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην επαφή με εταιρείες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση  
στο χώρο των εξωτερικών πωλήσεων 
•Απόφοιτος/η ανώτατης σχολής με ανάλογες σπουδές 
•Αγγλική γλώσσα απαραίτητη, δεύτερη γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να οργανώνει καθημερινά τις επα-
φές του/της με εταιρείες και να συνεργάζεται με τα άλλα 
στελέχη του τμήματος πωλήσεων στα κεντρικά γραφεία και 
στα ξενοδοχεία.

•Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και  
άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: 
AKS HOTELS, Τ.Θ. 62137, 152 10 Χαλάνδρι. Φαξ: 210 
6852440. E-mail: t.aggelis@akshotels.com. Υπ’ όψιν γενικού 
διευθυντή (θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

Η εταιρεία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί να 
προσλάβει:

Προϊστάμενο Τμήματος Λιπαντικών  (έδρα Βάρη) 
(Κωδ. Θέσης REV 46)

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

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων λιπαντικών με στόχο αύξηση  
μεριδίου αγοράς και κερδοφορίας 
•Συμμετοχή στη διαμόρφωση της εμπορικής στρατηγικής 
& ανάπτυξης των λιπαντικών στα διαφορετικά κανάλια 
πωλήσεων 
•Παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτική υποστήριξη  
και εκπαίδευση συνεργατών 
•Διαχείριση συμφωνιών με προμηθευτές 
•Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων και διαδικασιών  
της εφοδιαστικής αλυσίδας 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού, τεχνολογικών  
εξελίξεων και ανάπτυξη του προϊοντικού μίγματος  
των λιπαντικών 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση & παρακίνηση στελεχών  
ανάπτυξης πωλήσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δυναμική προσωπικότητα, με ομαδικό πνεύμα  
και ικανότητα οργάνωσης, ελέγχου και διαχείρισης  
προτεραιοτήτων 
•10 έτη και άνω εμπειρία στις πωλήσεις εκ των οποίων  
τα 5 έτη στον κλάδο των λιπαντικών 
•Εμπειρία σε καθοδήγηση ομάδας 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγματεύσεων 
•Γνώση αγγλικών και Η/Υ(ΜS Office) 
•Διαθεσιμότητα για ταξίδια εντός Ελλάδος  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευκαιρίες συνεχούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@revoil.gr

H ΤΗΕ FRANCHISE CO. για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας 
παροχής υπηρεσιών B2B, ζητά για τα γραφεία της εταιρείας 
στην Αθήνα:

Σύμβουλους Πωλήσεων

Αντικείμενο εργασίας:  
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Aνεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα/θέση  
πωλήσεων υπηρεσιών 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης απαραίτητο  
προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, Word, 
PowerPoint, Internet) 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  

για του άντρες υποψήφιους  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων 
•Επιχειρηματική αντίληψη 
•Γνώση της αγοράς 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Ομαδικό πνεύμα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση 
των βιογραφικών σημειωμάτων. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: pgr@tfc.gr

Η εμπορική τεχνική εταιρεία ΑΤΡΟΠΟΣ με 24 χρόνια σημαντικής 
παρουσίας στην αγορά των διαγνωστικών και εξοπλισμού 
για τη βιομηχανία τροφίμων, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Για την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, με έδρα 
την Αθήνα.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Εκπαίδευση: Επιστήμες των Τροφίμων 
 (τεχνολογία τροφίμων, γεωπονία, χημική μηχανική)  
ή μάρκετινγκ και πωλήσεις. 
•Εργασιακή εμπειρία: Διετής τουλάχιστον επαγγελματική 
εμπειρία, κατά προτίμηση στη βιομηχανία τροφίμων. 
•Ξένες γλώσσες: Καλή γνώση αγγλικών  
Δεξιότητες: 
•Ικανότητα στην επικοινωνία και πειθώ 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών με πελατοκεντρικό  
προσανατολισμό 
•Ικανότητα βασικής τεχνικής κατανόησης  
(technical understanding)  
Παρέχονται: 
•Μισθός & bonus  
•Τηλέφωνο και φορητός υπολ/στής, 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Μόνιμες προοπτικές επαγγελματικής/επιστημονικής 
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Το κέντρο spa του Candia Maris (“Club Magic Life Candia 
Maris Imperial”), ξενοδοχείο 5* στην Αμμουδάρα Ηρακλείου 
Κρήτης, ζητά:

Υπεύθυνο Ομάδας Πωλήσεων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 χρόνια σε τμήμα πωλήσεων 
σε αντίστοιχη θέση ευθύνης 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση MS Office  
Επιθυμητά προσόντα, που θα συνεκτιμηθούν: 
•Προϋπηρεσία σε κέντρο spa 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: Sofia.Tsioutra@
cretamaris.gr

Πολυεθνική εμπορική εταιρία με δραστηριότητα στο χώρο 
των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών προϊόντων με έδρα 
την Αθήνα, ζητά:

Πωλητή

•Mε έδρα το νομό Ξάνθης.  
Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο γεωπονικής σχολής  
(ΑΕΙ/ΤΕΙ)  
Αρμοδιότητες: τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις  
σε γεωπονικά καταστήματα και παραγωγούς.  
Προσφέρονται: αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές  
και bonus.

Για αποστολή βιογραφικού υπόψη κας Μπλατσή Δανάης 
στο fax: 210-6217246, e-mail: dblatsi@gr.roullier.com

Γνωστή εταιρεία στο χώρο της ζαχαροπλαστικής, ζητά να 
εντάξει στο να εντάξει:

Διευθυντή Πωλήσεων

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τον άριστο συ-
ντονισμό μονάδας παραγωγής και καταστημάτων λιανι-
κής 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  
την λειτουργία της μονάδας παραγωγής και την 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 τουλάχιστο 
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 βιογρα-
φικό τους στο e-mail:biographies.hr@gmail.com. Βιογραφικά 
που δεν ανταποκρίνονται στην απαιτούμενη εργασιακή 
εμπειρία, δε θα ληφθούν υπόψη.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
Ιατρικός Επισκέπτης - Χανιά Κρήτης  

Κωδικός Θέσης: ΙΕΧ

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

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Απαραίτητη 2ετής εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως  
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο  
Αποστολή βιογραφικών στo fax: 210 6201332,  
στο e-mail: nio@gcp.gr,ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website: www.gcp.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αναζητούν:

Νοσηλευτές/τριες 
 για Συνεργασία με Σύμβαση Έργου

Απαραίτητα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άδεια άσκησης επαγγέλματος 
•Εγγραφή στην ΕΝΕ (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος) 
•Προϋπηρεσία 
•Τιμολόγιο (απόδειξη) παροχής υπηρεσιών

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις  
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους  
σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sosiatroi@sosiatroi.gr

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας 
μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο internet: 
www.sosiatroi.gr και στο Facebook και να μας ακολουθήσετε 
στο Twitter και στο LinkedIn.

ΕΚΠΑΙδΕΥΣΗ
Διαφημιστική εταιρία, ενδιαφέρεται να προσλάβει κατά 
προτίμηση:

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας   

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

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. 

•Οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση εκτέλεσης 
του καθημερινού προγράμματος. 
•Ορισμός διαδικασιών τμήματος 
•Οργάνωση πλάνων πωλήσεων και προώθησης  
σε συνεργασία με το τμήμα marketing και ευθύνη τήρησης 
αυτών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Deree ή ανώτερης - ανώτατης σχολής  
με οικονομική 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε οργανωμένο περιβάλλον call center  
(με ειδίκευση την πωλήσεις κατά προτίμηση) 
•Πετυχημένη προϋπηρεσία ως team leader και εμπειρία 
σε δημιουργία εκπαιδεύσεων 
•Αποδεδειγμένη Ικανότητα στη διαχείριση και σωστή 
αξιολόγηση προσωπικού 
•Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office, CRM και ERP . 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία 28 - 35 ετών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία 
•Ενθουσιασμό στο do it yourself !!!  
H εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικός σταθερό μισθό αναλόγως προσόντων 
•Μεγάλο bonus επίτευξη στόχου 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές  
εξέλιξης

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail:cv1@
fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr. Αποστολή 
βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν ακριβώς τα 
ζητούμενα προσόντα.

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Promoters

Μεγάλη διαφημιστική εταιρία ζητεί άμεσα κοπέλες εμφανί-
σιμες για μόνιμη προώθηση προϊόντων καπνοβιομηχανίας, 
στην περιοχή της Πάτρας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της προώθησης  
προϊόντων - ιδανικά στο χώρο των καπνοβιομηχανιών 
•Άδεια οδήγησης ΙΧ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office, Internet) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητα εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιο-
γραφικά τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου 
και ολόσωμη, μέσω e-mail: abounatsou@westsa.gr

Εταιρεία: Η TALANTON business consulting & marketing 
services, εταιρεία ανάθεσης εξειδικευμένων υπηρεσιών 
δικτύων πωλήσεων & merchandising τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στα Βαλκάνια και την Κύπρο, πιστοποιημένη σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 στον τομέα 
παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών, αναζητά να προσλάβει 
για τις ανάγκες ανάπτυξης πωλήσεων και merchandising 
πολυεθνικής εταιρείας στον κλάδο των τροφίμων και ποτών 
/ αναψυκτικών, άτομα πλήρους απασχόλησης για την περιο-
χή των νομών: Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, 
Ρόδου, Μυκόνου, Ιωαννίνων.   

Merchandiser / Πωλητής

Ρόλος: Είναι υπεύθυνος/η για την ενημέρωση και ανάπτυξη 
των προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών πωλήσεων των 
κωδικών (προϊόντων) στα σημεία πώλησης, καθώς και για 
την παραγγελία αυτών. Καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών 
στοιχείων και δημόσιες σχέσεις με τους υπεύθυνους των 
σημείων πώλησης.

Περιοχές έδρας: 
•Χανιά, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Ρόδος, Μύκονος, 
Ιωάννινα  
Περιοχές κάλυψης: 
•Όμορες περιοχές 

Καθήκοντα: Merchandising, παραγγελιοληψία, συλλογή 
στοιχείων, παρουσιάσεις στοιχείων, υλοποίηση  
πλανογραμμάτων στις μεγάλες αίθουσες, εκπλήρωση 
στόχων, κλπ.

Προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου ή ανωτέρας εκπαίδευσης 
•Εμπειρία σε καταναλωτικό προϊόν στο δίκτυο 
Supermarket 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Δυνατότητα αντίληψης των αναγκών του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας, ευελιξία 
και ευγένεια 
•Δίπλωμα οδήγησης (κατηγορίας Β ή Α)  
Παρέχονται: 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο και ασφαλιστικές 
καλύψεις 
•Χρήση εταιρικού αυτοκινήτου 
•Κάλυψη εξόδων κινήσεως 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκής εκπαίδευση στον κλάδο υπηρεσιών  
•Δυνατότητες σύντομης εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα βι-
ογραφικά τους, μέσω e-mail: merch@talanton.gr (site: 
www.talanton.gr). Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε 
στο 210 9407745-7 για περισσότερες πληροφορίες με την 
κα Π. Δεληγιάννη.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ 
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 στη Γλυφάδα:

Πωλητή / Πωλήτρια 
 (Κωδ. Π.Π.Γ.)

Για παρασκευή πίτσας με ανάλογη προϋπηρεσία 
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 
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 εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες  
για Πλήρη Απασχόληση,  

για το Κατάστημα στα Ιωάννινα

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. Κωδικός αγγελίας: 2014042

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες 
 για Πλήρη Απασχόληση,  

για το νέο Κατάστημα στην Έδεσσα 

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. Κωδικός αγγελίας: 2014041

Πωλητής - Πωλήτρια 

•Για κατάστημα ενδυμάτων στην περιοχή των Σπάτων 
(Εκπτωτικό Χωριό McArthur Glen).

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

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

Βιομηχανία Ανακύκλωσης ζητά Προσωπικό, για την επάν-
δρωση των καταστημάτων της σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 
Ζητούνται:

Υπάλληλοι 

•Έως 45 ετών με τεχνική κατάρτιση, βιομηχανική εμπειρία 
(μηχανήματα) και γνώση αγγλικής γλώσσας.  
Παρακαλώ τα βιογραφικά να προωθούνται στο:  
aksa_cv@yahoo.gr

 
Supermarket, ζητζά, για το καταστήμα του, στο δήμο Μίκρας 
Θεσσαλονίκης:

Πωλητές - Πωλήτριες 
για Μόνιμη Απασχόληση

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

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

Υπεύθυνη Καταστήματος και Πωλήτριες  
για Πλήρη ή Μερική Απασχόληση

•Ζητούνται από τη Γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων 
ORCHESTRA για το κατάστημά της στη Ρόδο.

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

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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 CV to the following 
e-mail: avlonas@cse-net.org

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

Στέλεχος Πωλήσεων Εξωτερικού 
(κωδ. 26054/14)

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση (διατήρηση & ανάπτυξη) υπάρχοντος  
πελατολογίου μέσω επισκέψεων - εξωτερικό μόνο. 
•Η δημιουργία νέου πελατολογίου στις υπάρχουσες  
αγορές (εξωτερικό) που δραστηριοποιείται η εταιρία, 
•Ανάπτυξη νέων αγορών εξωτερικού 
•Την εφαρμογή στρατηγικών διείσδυσης για νέες  
συνεργασίες πελατών 
•Έρευνα αγοράς-έλεγχοs και ανάλυση του ανταγωνισμού 
•Την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο 
•Παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση των τάσεων 
και των αλλαγών στην αγορά.  
Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού πολυτεχνείου- επιθυμητό 
•Πολύ καλές ηλεκτρολογικές γνώσεις 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη οργανωμένη 
επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση - πωλήσεων εξωτερικού 
•Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων και ΜS Office 

•Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη - 
υπερχονδρική / μεγάλα έργα 
•Ικανότητα διαχείρισης μεγάλων πελατών - key account  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση  
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@cosmoshellas.com

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων   
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον τομέα 
των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνεργάζεται με 
την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας προσφέρει μια 
μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 
και αναγνώριση.

Η ιστορία και η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφα-
λιστικής, το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα 
συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών 
και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις 
δυνατότητες σας, είναι τα συστατικά που μπορούν να εξα-
σφαλίσουν τη δική σας επιτυχία.

Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη σταδιοδρομία 
ασφαλιστικού συμβούλου και να μοιραστούμε τα προνόμια 
και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής εταιρίας και 
του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία επικοινωνίας: 
•Για αποστολή βιογραφικών e-mail:  
ea.athina8721@insurance.nbg.gr

Πωλητής Β2Β

•Όνομα πελάτη: TOTAL HELLAS  
•Τοποθεσία: Αθήνα βόρεια προάστια 
•Αμοιβή / παροχές: 1.100 μικτά & bonus  
•Κλάδος: Chemical / Petrochemical 
•Κωδικός αγγελίας: GRC/7625  
•Τύπος θέσης: Μόνιμη

Περιγραφή εργασίας: Η ManpowerGroup, για λογαριασμό του 
πελάτη της TOTAL HELLAS, πολυεθνική εταιρία λιπαντικών 
αυτοκινήτου, αναζητά ένα (1) πωλητή Β2Β με τις παρακάτω 
αρμοδιότητες:

•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Δημιουργία αναφορών σχετικά με τις πωλήσεις.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε πωλήσεις Β2Β 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Δυνατότητα ταξιδιών (min 5 ημέρες/μήνα εκτός Αττικής).  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ευγένεια και επαγγελματισμός 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων

Παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, i-pad, έξοδα διαμονής 
και κίνησης, προμήθεια επί των πωλήσεων, ιατροφαρμακευτική 
κάλυψη του ιδίου και της οικογένειάς του.

Recruiter info:  Άρτεμις Θεοδώρου

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση: www.
manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό 
σας λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για όλες 
τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για όλες 
όσες σας ενδιαφέρουν.

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

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

Εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής ζητά:

Στέλεχος 
 για το Τμήμα Πωλήσεων

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η “ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΟΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.” εταιρεία βιο-
μηχανικού 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 στη 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 στη διεύθυνση: Ιωάννης Γιόξας & Συνεργάτες 
Α.Ε. Αιτωλικού 23Α, 18545 Πειραιάς, fax: 210-4610446, 
τηλ.: 210-4610442, e-mail: account@johngioxas.com.gr

Ο πελάτης μας είναι τεχνική εταιρία στον κλάδο των χημι-
κών δομικών υλικών με πολυετή δυναμική παρουσία στην 
αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης της 
εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύ-
ψουν άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα Ανατ. Προάστιο 
της Θεσσαλονίκης:

Μηχανικός Πωλήσεων 
κωδ D-14

Το έργο: Aποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου 
πωλήσεων στον τομέα ευθύνης με επίτευξη των ποσοτικών 
και ποιοτικών στόχων.

Προφίλ κατάλληλων υποψηφίου: 
•Σπουδές μηχανικού, χημικού ή marketing 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε πωλήσεις 
δομικών και μονωτικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή γνώση 2ης ξένης 
γλώσσας 
•Σύγχρονες δεξιότητες πληροφορικής και χρήσης PC 
•Πολύ καλή εμπορική αντίληψη 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου  
συνεργατών & αντιπροσώπων 
•Πολύ καλή γνώση της αγοράς του κλάδου 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, 
λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης 
•Ικανότητα διαπραγματεύσεων και αποτελεσματικής  
επικοινωνίας 
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Δυνατότητα ταξιδίων στο εσωτερικό 
•Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled),  
με καλλιεργημένη παρουσία, επαγγελματική εμφάνιση,  
και έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να 
αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με επαγ-
γελματικού ύφους φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν 
απάντηση και αντιμετωπίζονται   με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ηλεκτρολόγος  

(Συντηρητής έως 35 ετών)

Όμιλος επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (facility management) 
επιθυμεί να προσλάβει ηλεκτρολόγο για την υποστήριξη 
του τεχνικού του τμήματος. Ο κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος κατά κύριο λόγο για την διαχείριση τεχνικών 
έργων. Αναλυτικότερα, ο τεχνικός θα έχει ευθύνη για την 
σωστή λειτουργία όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
στην κουζίνα, στα πλυντήρια, στο μηχανοστάσιο, μηχανο-
στάσιο πυρασφάλειας, γεννήτριας, καυστήρες, φωτισμός, 
αυτοματισμοί κίνησης κλπ.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση τεχνικών έργων και τήρηση προγράμματος 
συντήρησης 
•Παροχή τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης  
προς τον πελάτη 

•Διαπραγμάτευση με πελάτες και προμηθευτές 
•Μηνιαίες αναφορές προς την διοίκηση για την πρόοδο 
των έργων 
•Τακτικές συναντήσεις με πελάτες  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Αδειούχος ηλεκτρολόγος των ακόλουθων ειδικοτήτων: 
-Α. Ειδικότητας (φωτισμού) -Β. ειδικότητας (κίνησης)  
-Γ. Ειδικότητας (ανελκυστήρων)  
-Δ. Ειδικότητας (υποσταθμών, εναέριων και υπόγειων 
δικτύων) 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις μεγάλων κτιρίων (κατά προτίμηση εμπειρία 
ως συντηρητές κτιρίων) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
(γραπτός και προφορικός λόγος) 
•Άριστη γνώση MS Office και κυρίως Excel 
•Αναπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
•Δυνατότητα διαπραγμάτευσης 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Απαιτείται συνέπεια και οργάνωση 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και δικύκλου   
Παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο επαγγελματικό περιβάλλον 
•Παροχή κινητού τηλεφώνου 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό όμιλο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reception@globewilliams.com

Εργοδηγοί Τεχνολόγοι Συντήρησης  
Παραγωγής & Συσκευασίας

Για λογαριασμό πελάτη μας, εξαγωγική εταιρία  
στον κλάδο τροφίμων, με μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία 
χρόνια, ζητάμε: 
•2 Τεχνολόγους εργοδηγούς συσκευασίας* (P102) 
•1 Τεχνολόγο εργοδηγό παραγωγής*(P103) 
•1 Τεχνολόγο συντηρητή (P104) 
•6 Τεχνικούς χειριστές μηχανών παραγωγής (P105) 
•1 Αποθηκάριο* (P106) 
προκειμένου να καλυφθούν οι αναπτυξιακές ανάγκες  
της εταιρείας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΛ ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας 
•Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Τεχνικές γνώσεις 
•Ευκολία στην επικοινωνία 
•Ομαδικότητα, προθυμία και συνέπεια 
•Διάθεση για μάθηση 
•Για τις θέσεις με * απατιούνται και γνώσεις Η/Υ

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προαναφερόμενα προσόντα κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα με e-mail το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία) στο e-mail: info@franklincovey.gr, 
με θέμα τον κωδικό Θέσης για την οποία ενδιαφέρονται. Η εται-
ρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν 
απόλυτα την ανωτέρω περιγραφή της θέσης.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
Τεχνικός Υποστήριξης  

(Technical Support Engineer)

Ζητείται 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 στο 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

Τεχνικός Ιατρικών Μηχανημάτων ή  
Ηλεκτρονικός Απόφοιτος ΤΕΙ

•Έως 30 ετών.  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση αγγλικής  
γλώσσας και υπολογιστών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bougoulias.hd@gmail.
com. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24410 42001. 

Από μεγάλη επισκευαστική εταιρία στη Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό ζητείται:

Πεπειραμένος Τορναδόρος

•Γνώση ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.

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

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 
ομάδας 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 τεχνικές 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.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Εταιρία ηλεκτρικών συσσωρευτών με έδρα τον Ασπρόπυργο, 
που δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών με προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, αναζητά έμπειρο:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Η θέση αφορά στην υποστήριξη πωλήσεων, σύνταξη και υποβολή 
προσφορών συμμετοχής σε διαγωνισμούς εσωτερικού και 
εξωτερικού, εκπόνηση τεχνικό - οικονομικών προσφορών και 
μελετών εφαρμογής, διεκπεραίωση παραγγελιών, οργάνωση 
συνεργείων για την υλοποίηση ενεργειακών έργων και στην 
τεχνική εκπαίδευση τμήματος πωλήσεων.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδικότητα ηλεκτρολόγος μηχανικός 
•Αναλυτικός τρόπος σκέψης και οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint).  
Σχετική εμπειρία σε διαστασιολόγηση, προώθηση και 
πώληση ενεργειακών προϊόντων και γνώση της αγοράς 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  
Βιογραφικά στο e-mail: info@viosy.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

Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδος στον κλάδο 
των υαλοπινάκων (κύκλος εργασιών 20 εκ. ευρώ -150 άτομα 
προσωπικό), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Μηχανικό Επίβλεψης Έργων 
(Κωδ. 26056-14)

Αρμοδιότητες: 
•Εκπόνηση τεχνικών μελετών -γυάλινων κατασκευών 
μεγάλων έργων (ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτίρια,  
οικοδομές κτλ) 
•Τεχνική υποστήριξη, στον τομέα των γυάλινων  
κατασκευών της ομάδας μηχανικών-αρχιτεκτόνων,  
τεχνικών έργων κατά την φάση σχεδιασμού των έργων. 
•Επίβλεψη όλων των έργων της εταιρίας (κατασκευές 
υαλοπινάκων), μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σε όλη 
την Ελλάδα. 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων στην έκδοση  
των προσφορών - τεχνική κάλυψη (ομάδα οχτώ ατόμων)  
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος μηχανικός 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε κατασκευές 
•Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων και ΜS 
Office 
•Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη 
•Εμπειρία σε μεγάλες κατασκευές γυαλιών 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε όλη την Ελλάδα  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 

•Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
•Αποτελεσματικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση  
επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@cosmoshellas.com

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

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

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

Επικοινωνήστε μαζί μας: Σας ενδιαφέρει πραγματικά αυτή 
η θέση;  Τότε θέλουμε οπωσδήποτε να σας γνωρίσουμε. 
Στείλτε μας με e-mail το βιογραφικό σας στα αγγλικά μαζί 
με μια πρόσφατη φωτογραφία σας στο 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

Εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ζητεί, για την 
περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Χημικό Μηχανικό

Aπόφοιτο Πολυτεχνείου έως 35 ετών για απασχόληση ως Σύμ-
βουλος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης ISO - HACCP.

Απαιτείται: 
•Εργασιακή εμπειρία σε θέματα συστημάτων διαχείρισης. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: exyppthes@gmail.com, 
κωδ. θέσης ΔΠ - 002. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

LOGISTICS
Νεαρός για Logistics - Kηφισιά 

Κωδικός Θέσης: LOG AΘ

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Νεαρός για προετοιμασία και αποστολή μικρών δεμάτων 
με ιατρικό υλικό 
•Γνώσεις κομπιούτερ 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Τόπος εργασίας: Νέα Κηφισιά  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Εξέλιξη μετά από σύντομο αρχικό διάστημα 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως απόδοσης 
•Συνεχής εκπαίδευση on and off-the-job 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία 9.30 έως 18.00

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

ΟδΗΓΟΙ 
Οδηγός

Από εταιρεία Γ’ κατηγορίας για τη διανομή των προϊόντων 
της, πλήρης απασχόληση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης γ’ κατηγορίας 
•προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
•ηλικία έως 35 ετών

Αποστολή βιογραφικού στο e -mail:  
vmar@marmouris.gr

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

Παρέχονται: 
•Βασικός μισθός και ασφάλιση 
•Πενθήμερη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα, συνοδευόμενο από βεβαίωση ανάλογης 
προϋπηρεσίας στην παρακάτω διεύθυνση: ACTION LINE ΜΟΝ 
ΕΠΕ. Για αποστολή βιογραφικού: E-mail: jobs@actionline.
gr. Fax: 210 3637544. Mailing address: Ακαδημίας 35, 
106 72 Αθήνα.

 
Η εταιρεία ΗΡΑ ΒΕΒΕ ζητά:

Υπάλληλο για Γραμματειακή 
  Υποστήριξη και Μηχανογράφηση

Καθήκοντα 
•Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και εγγράφων 
•Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία. 
•Τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση μηχανογραφικού 
αρχείου. 
•Έλεγχος όλων των στοιχείων πριν και μετά  
την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό αρχείο.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής 
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών  
καθηκόντων 
•Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου και στην ανάληψη 
δύσκολων καθηκόντων 
•Άτομο ώριμο, ευέλικτο, εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό, 
συνεργάσιμο 
•Ηλικίας 22-37 ετών  
Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr.  
Fax: 210 9985706.

 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Η εταιρεία μας, μια από τις  μεγαλύτερες στο 
χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στέλεχος για 
την κάλυψη θέσεως εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα.

Γραμματεία (κωδ. Γ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση 
γραμματειακής υποστήριξης 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office & χειρισμού 
CRM 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον  
Περιγραφή θέσης: 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
•Διαχείριση εισερχόμενης & εξερχόμενης  
αλληλογραφίας 
•Γραμματειακή υποστήριξη των στελεχών της εταιρείας 
καθώς και της διοίκησης αυτής  
Υπεύθυνος επικοινωνίας-αποστολή  
βιογραφικών: Υπόψη κα. Αικατερίνη Πρεκετέ,  
e-mail: prekete.katerina@gmail.com

 
Η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητά:

Υπάλληλο 
για το Τμήμα Αγορών

Προσόντα: 
•Τριετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ  
Τα βιογραφικά να έρχονται στο e-mail:  
info@astronchemicals.gr

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

Yπεύθυνο/η Εξαγωγών 
Με έδρα: Αθήνα

Ψάχνουμε  το καλύτερο στέλεχος για εξαγωγές από 
τον κλάδο των πωλήσεων και του marketing ικανό να 
«εκτοξεύσει» τις πωλήσεις των brand της εταιρείας 
σε διεθνές επίπεδο και να διεκδικήσει υψηλά bonus.

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχει έδρα, την έδρα  
της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.  
Περιγραφή θέσης: 
•Έρευνα αγοράς μέσω νέων τεχνολογιών internet, 
digital marketing κλπ. 
•Έρευνα αγοράς - αξιολόγηση πληροφοριών 
•Ανάπτυξη πελατολογίου και δικτύου πωλητών 
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού 
•Επικοινωνία με πελάτες του εξωτερικού 
•Σύνταξη και αποστολή προσφορών 
•Επισκέψεις σε πελάτες  και προετοιμασία επισκέψεων 
πωλητών στα ταξίδια του εξωτερικού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στην αγορά εξωτε-
ρικού, γνώση πελατολογίου θα θεωρηθεί μεγάλο προσόν 
•Γνώσεις των όρων της διεθνούς εμπορίας και των 
διαδικασιών εκτελωνισμού 

•Άριστη γνώση internet και άριστη γνώση χειρισμού 
εφαρμογών MS Office, ERP + CRM εφαρμογών  
απαραίτητη προϋπηρεσία 
•Γνώση σε digital marketing θα θεωρηθεί σημαντικό 
πρόσθετο προσόν 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση marketing - 
management 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαραίτητο Toefl 
η Proficiency 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας επιθυμητό 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές, τεχνολογία 
και το «do it yourself» 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας  
σε απαιτητικό περιβάλλον

Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, ορ-
γανωτικές ικανότητες σε εργασία περιβάλλοντος γραφείου 
με σύγχρονη μηχανογράφηση και διαδικασίες, μεθοδικότητα, 
δημιουργικότητα.

Παροχές εταιρείας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους πληρούν τα 
απαραίτητα προσόντα στο e-mail: cv7@fournarakis.gr, 
website: www.fournarakis.gr

 
Περιγραφή: Η Klüh Human Resources A.E.Π.Α. αποτελεί 
μέλος του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Klüh 
Service Management GmbH. Είναι από τις πρώτες εταιρείες 
στην Ελλάδα που έλαβαν άδεια λειτουργίας από το Υπουρ-
γείο Απασχόλησης ως εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης.

Πελάτης: Μεγάλη εταιρεία ενδιαφέρεται να προσλάβει 
γραμματέα-receptionist για την περιοχή του Ασπροπύργου. 
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών 
•Άριστες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Κάτοικος κοντινών περιοχών

Παρακαλούμε να στείλετε άμεσα το βιογραφικό σας ση-
μείωμα αναφέροντας οπωσδήποτε στο θέμα τον κωδικό 
θέσης, φωτογραφία απαραίτητη, μέσω fax στον αριθμό 
2118008866, στο e-mail: cv@ksmhr.gr ή στη διεύθυνση: Klüh 
Human Resources Ελλάς Α.Ε.Π.Α., Γεωργίου Παπανδρέου 
76-78 Ζωγράφου 15377. Τηλ. επικοινωνίας: 2107472010. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 
Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοι-
νωνιών Κύπρου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Υπάλληλο στο 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Περιγραφή θέσης / καθήκοντα: 
•Συνεχής επιτήρηση των δικτύων τηλεπικοινωνιακών 
και πληροφορικής της Cyta Ελλάδος 
•Εντοπισμός συναγερμών/δυσλειτουργιών  
και δρομολόγηση κατάλληλων ενεργειών για την άμεση 
αντιμετώπιση αυτών 
•Αποστολές ενημερώσεων και τήρηση  
των διαδικασιών σχετικά με την λειτουργία του κέντρου 
διαχείρισης δικτύου 
•Καταγραφή όλων των συμβάντων στο trouble ticketing 
tool  
Τόπος εργασίας: 
•Μεταμόρφωση, Αττικής  
Ωράριο εργασίας: 
•Πλήρης απασχόληση δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά / επαγγελματικά): 
•Απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδίκευση  
στις τηλεπικοινωνίες 
•Πολύ καλή γνώση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 
(δίκτυα σταθερής/ κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα etherrnet, 
πρωτόκολλα TCP/IP,SIP,RIP,BGP,OSPF) 
•Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων UNIX/
LINUX 
•Ικανότητα στην διάγνωση και επίλυση τεχνικών  
προβλημάτων (trouble shooting) σε δίκτυα  
τηλεπικοινωνιακών παρόχων 
•Ικανότητα σε ομαδική εργασία 
•Επιθυμία διερεύνησης γνώσεων και συμμετοχής  
σε ad hoc έργα/ εργασίες 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου 
τουλάχιστον Β2)  
Επιπλέον προσόντα: 
•Πιστοποίηση Cisco, τουλάχιστον επιπέδου CCNA  
Εμπειρία: 
•Αν υπάρχει θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν  
Ατομικές ικανότητες: 
•Προφορική επικοινωνία 
•Γραπτή επικοινωνία 
•Ομαδικότητα 
•Οργάνωση & προγραμματισμός 
•Προσανατολισμός στον πελάτη 
•Αντίληψη / κατανόηση 
•Ανάλυση & σύνθεση 
•Δημιουργικότητα / καινοτομία 
•Αντοχή στην πίεση 
•Επίλυση προβλημάτων 
•Επιζήτηση μάθησης

Γενικές προϋποθέσεις: Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι υπο-

ψήφιοι πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και 
προϋποθέσεις κατά την πιο κάτω αναφερόμενη ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας. Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα μέχρι τις 17/10/14 μέσω του link: http://www.
cyta.gr/el/aboutUs/Jobs?sel={740B3827-6A73-4B65-
83B2-E7C17E5B932B ή στο fax: 2155008801 με την 
ένδειξη NOC_10_14.

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

Υπάλληλο για Γραμματειακή  
Υποστήριξη και Μηχανογράφηση

Καθήκοντα 
•Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και εγγράφων 
•Τηλεφωνική παραγγελειοληψία. 
•Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία. 
•Τήρηση, ενημέρωση και ταξινόμηση μηχανογραφικού 
αρχείου. 
•Έλεγχος όλων των στοιχείων πριν και μετά  
την εισαγωγή τους στο μηχανογραφικό αρχείο.  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής 
•Ικανότητα σωστής τήρησης διαδικασιών, ιεράρχησης 
προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
•Εμπειρία στην οργάνωση γραφείου 
•Άτομο ώριμο, ευέλικτο, εχέμυθο, οργανωτικό, εργατικό, 
συνεργάσιμο  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: bonito@otenet.gr, 
fax: 210 5573215.

 
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 
δραστηριότητα σε Ελλάδα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Κύπρο, 
Ρουμανία και Τουρκία, ζητά για άμεση πρόσληψη και απα-
σχόληση 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.

 
Υπάλληλος Γραφείου 

 (SSC08)
Για part time απασχόληση μέσω του προγράμματος επιταγής 
κατάρτισης Voucher (για ανέργους από 25 έως 29 ετών). 

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 
•πτυχίο ΑΕΙ 
•άριστη γνώση του Ms Office (Word, Excel, Power Point) 
•πολύ καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο CI  Proficiency) 
•πολύ καλή γνώση γερμανικών 
•κάρτα ανεργίας 
•πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες, οργανωτικότητα 
και ευελιξία

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

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

Διοικητικό Στέλεχος   
για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Γραφείου 

Διευθύνοντος Συμβούλου

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

Ζητείται ευπαρουσίαστη κοπέλα με γνώση της σέρβικης 
γλώσσας σε επίπεδο μητρικής, και πολύ καλή χρήση  
της ελληνικής και της αγγλικής.  
•Η θέση περιλαμβάνει την υποδοχή της εταιρείας,  
γραμματειακή υποστήριξη και επικοινωνία με πελάτες 
από τα Βαλκάνια.  
•Επιθυμητά προσόντα: Καλός χειρισμός υπολογιστή, 
επικοινωνιακή ικανότητα. Γνώση Βουλγάρικης γλώσσας 
θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν.  
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail:  
jobs@halkidikiproperties.com

 
Υπάλληλοι Γραφείου 

 (κωδ. 4)

H εταιρία START NET, από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες 
στο χώρο προώθησης υπηρεσιών, ζητά υποψήφιους για 
5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση για το τμήμα 
προώθησης κινητής τηλεφωνίας της Wind.

Προσόντα 
•Απόφοιτοι λυκείου  
(πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ - ΙΕΚ επιθυμητά) 
•Άνεση στην επικοινωνία & ευγένεια 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις  
Προσφέρει 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Ασφάλιση ΙΚΑ 
•Μηνιαία bonus παραγωγικότητας 
•Ευκαιρία επαγγελματικής εξέλιξης 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον δημοτικού θεάτρου)  
•Email: info@startnet.gr 
•Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 24, Πειραιάς  
•Τηλ: 213 0063701  
•Φαξ: 213 0063610

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

PA & Sales Administrator  
(ref. code: S-722/45141)  

(Sort-term project)
Job description   
As personal assistant: 
•Management of email / call / meetings and archiving 
•Trip and video conference administration 
•Preparation of presentations 
•Contract preparation 
•Compliance topics management 
•Involvement to administrative HR issues  
As team coordinator for sales and technical team: 
•Administration of related to clients documentation 
•Administration of invoices and orders 
•Preliminary management of incurring issues 
•Consolidation of revenues and sales data  
Candidate profile: 
•One (1) – two (2) years of experience in a similar 
position  
•A.E.I or T.E.I degree  
•Very good knowledge of the English language 
•Knowledge of the German language will be considered 
as an asset 
•Knowledge of SAP or other ERP system will be 
considered as an asset 
•PC literate (MS Word, Excel, PowerPoint) 
•Very good communication skills, analytical thinking, 
self motivated and adaptable, organizational skills, 
professionalism  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Friendly and challenging working environment

Please send your curriculum vitae, quoting reference 
code, by e-mail to the following address:  
infogr@adecco.com through fax at: 210 7297907,  
or by mail to: Adecco HR, 80 - 88, Sygrou Av., 11741, 
Athens. After the screening of the CVs, we will contact 
the candidates who meet the profile’s requirements  
to arrange an interview. For more job openings please 
visit our website www.adecco.gr and register your  
CV in our database to be eligible for current or future 
job openings. All applications are considered as strictly 
confidential. Follow Adecco Greece on Facebook, 
Twitter, Linkedin.

 
Η DHI Medical Group, πρωτοπόρος εταιρεία στην αντι-
μετώπιση των ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής, με 
περισσότερες από 40 κλινικές σε όλον τον κόσμο, επιθυμεί 
να προσλάβει:

 Kοπέλα για 
 Customer Service

Απαραίτητα προσόντα: 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Υπευθυνότητα και μεθοδικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και Internet 
•Προσεγμένη εμφάνιση  
Προσφέρονται εκπαίδευση και άριστες συνθήκες  
εργασίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@dhiglobal.com

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

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Παρακολούθηση / έλεγχος εισπράξεων - πληρωμών 
•Παρακολούθηση / έλεγχος εξαγωγών 
•Παρακολούθηση λογιστικών θεμάτων και επικοινωνία 
με εξωτερικούς συνεργάτες/λογιστές 
•Επικοινωνία με πελάτες - προμηθευτές  
•Παρακολούθηση / έλεγχος γενικής λειτουργίας εταιρίας 
σε διοικητικά/εμπορικά θέματα  
Προσόντα/requirements: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία 2-4 έτη σε λογιστήριο ή εμπορικό τμήμα  
οργανωμένης εταιρίας 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft, εμπορικά  
προγράμματα) 
•Ομαδικότητα, μεθοδικότητα, προσαρμοστικότητα 
•Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, multitasking  
Πληροφορίες/information: +30 2310414731

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

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

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

Υπάλληλο  
Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών  

(με έδρα την Αθήνα)

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•After sales support, τεχνική υποστήριξη προϊόντων 
•Καθημερινή διαχείριση παραγγελιών πελατών 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων 
•Τιμολόγηση  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ -κολεγίου μηχανολογικής κατεύθυνσης. 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ 
•Ικανότητα επικοινωνίας - άνεση στην τηλεφωνική  
επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση ERP ( Atlantis) θα εκτιμηθεί 
•Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών, Αθήνα: fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ)  
αναφέροντας το κωδικό της θέσης ΤΕΠ/1.

Υπάλληλοι Γραφείου 

Για την περιοχή των Αμπελοκήπων Αθηνών,  
στο τμήμα συνδέσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
της εταιρίας 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

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα αναζητά κοπέλα ως:

Υπάλληλο Γραφείου 
 για τη Γραμματεία και το Τηλεφωνικό Κέντρο 

 στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
•Διετή (2) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση του Microsoft Office 
•Δυνατότητα εργασίας σε απογευματινό ωράριο  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια και υψηλό 
αίσθημα ευθύνης και αυτοδέσμευσης 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες  
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: backoffice@epsilonnet.gr. 

Τηλέφωνο 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 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε. με κεντρικά γραφεία στην Πάτρα ανα-
πτύσσει 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 συ-
νεργάτη 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

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.

Ζητείται κοπέλα ηλικίας 25-35 ετών για το εμπορικό 
τμήμα υποστήριξης πελατών εταιρείας στην παραλία 
Ασπροπύργου.

Προσόντα: Απόφοιτη ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, προϋπηρεσία σε μηχανογρα-
φημένο περιβάλλον ERP & οργανωμένο τμήμα διακίνησης, 
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επικοινωνιακός & 
ευχάριστος χαρακτήρας, άριστη γνώση χειρισμού εφαρ-
μογών MS Office.

Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@viosy.gr

Γνωστή εταιρία (e-shop καλλυντικών) ζητεί:

Administrative Assistant 
 για Άμεση Πρόσληψη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών (κάτοχος Proficiency) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 
•Άριστη γνώση τιμολόγησης και γενικότερης χρήσης του 
ERP συστήματος SOFT1 
•Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση  
Καθήκοντα: 
•Εξυπηρέτηση πελατών (τηλεφωνικό κέντρο) 
•Καταγραφή και παρακολούθηση πωλήσεων/ 
στατιστικών στοιχείων 
•Αρχειοθέτηση, διαχείριση αποθήκης, επικοινωνία με 
προμηθευτές, διευθέτηση πληρωμών κλπ.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cosmetics1111@hotmail.com

Ανώνυμη εταιρία ζητεί:

Ρεσεψιονίστ / Τηλεφωνήτρια 
για τα Καταστήματά της στο Ν. Ψυχικό  

και στην Κηφισιά

Προσφέρουμε επαγγελματική εξέλιξη, ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας, ελκυστικό πακέτο αποδοχών.

Απαραίτητα προσόντα: Βασικές γνώσεις λογιστικής, 
χειρισμός Η/Υ, ευχέρεια λόγου, άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις, προσεγμένη εμφάνιση, ηλικία έως 24 ετών.  
•Θα προτιμηθούν άτομα από κοντινές περιοχές.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
e.plessa@freestyle-salons.gr 

Από εταιρία μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητείται 
κοπέλα για την θέση της:

Γραμματείας Διοίκησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη σχολής γραμματέων ή άλλης σχολής  
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικό πνεύμα, ευχάριστος χαρακτήρας,  
ευχέρεια στην επικοινωνία  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
•Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική 
εταιρεία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@lever.gr.  
Κωδικός Θέσης 2609. Υπόψη κας Ζάγκα Αγγελικής.

Γραμματεία  
Εμπορικού Τμήματος

Για αντιπροσωπεία Γερμανικής εταιρίας στην Ελλάδα 

ζητείται Γραμματεία Εμπορικού Τμήματος με ικανότητα 
διαχείρισης συναλλαγών - επικοινωνίας με το εξωτερικό. 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
(Word, Excel κλπ) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού συστήματος ERP (ALTEC ATLANTIS) 
/ CRM 
•Εμπειρία σε διαχείριση εισαγωγών - επικοινωνίας  
με οίκους του εξωτερικού 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, υπευθυνότητα  
και επαγγελματικό προφίλ 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης  
με πελάτες - προμηθευτές 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Μόνιμη κατοικία, κατά προτίμηση, κοντά στην εργασία 
•Η γνώση Γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί σημαντικό 
πλεονέκτημα.  
Τόπος εργασίας: Ασπρόπυργος  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ssakkiotou@drapa.gr

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

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, κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με 
φωτογραφία απαραιτήτως), στο e-mail: grivasho@yahoo.com

Από εμπορική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη που δραστη-
ριοποιείται στο χονδρεμπόριο τροφίμων, με εισαγωγική 
και εξαγωγική δραστηριότητα, ζητείται:

Υπάλληλος Γραφείου 
 για την Υποστήριξη του Λογιστηρίου  

και της Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή 
γνώση της αγγλικής 
•Άριστη γνώση και εμπειρία χειρισμού MS Office, 
Internet 
•Πολύ καλή γνώση και εμπειρία χρήσης προγράμματος 
ERP ENTERSOFT ή συναφούς erp προγράμματος 
•Εμπειρία στη διαχείριση τιμολογίων και παραστατικών 
διακίνησης και λογιστηρίου 
•Εμπειρία στις εξαγωγές τροφίμων θα εκτιμηθεί 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε συνθήκες  
υπό πίεση, αναπτυγμένη υπευθυνότητα και πνεύμα  
συνεργασίας, άνεση στην επικοινωνία, θετική διάθεση 
και ευγένεια, μεθοδικότητα, φροντίδα και αφοσίωση  
στη διαδικασία και το αποτέλεσμα της εργασίας  
Προσφέρεται 
•Δυνατότητα εξέλιξης και ανάπτυξης 
•Πολύ καλές συνθήκες εργασίες 
•4ωρη εργασία  
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ανατολική  
Θεσσαλονίκη. Αποστολή των βιογραφικών  
στο e-mail: work.office.cv@gmail.com

 
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

 
Ζητείται από την εταιρεία Orchestra Hellas:

Executive Secretary 
 για την Εμπορική Διεύθυνση

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών & γαλλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 
•Επιθυμητή η γνώση marketing  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9887829.  
Αναγράφοντας τον κωδικό ORC- SEC.

 
Υπεύθυνος Back Office  
Εμπορικού Τμήματος

•Περιοχή: Αθήνα  
•Τύπος απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση

Η Ελληνική εταιρεία Scooterise, πρωτοπόρα σε προϊόντα 
και υπηρεσίες βιώσιμης μετακίνησης, αναζητά υπεύθυνο 

back office για το εμπορικό της τμήμα.

Περιγραφή θέσης εργασίας 
•Διαχείριση παραγγελιών - τιμολόγηση 
•Γραμματειακή υποστήριξη 
•Διαχείριση γκάμας προϊόντων, κερδοφορίας  
και δημιουργία ανάλογων reports 
•Έλεγχος και απογραφή αποθήκης (stock) 
•Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από κατάστημα 
•Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας καταστήματος,  
σε συνεργασία με τη διεύθυνση 
•Εφαρμογή & έλεγχος τήρησης των λειτουργικών  
διαδικασιών της εταιρείας 
•Πλήρης απασχόληση  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πολύ καλή γνώση και προϋπηρεσία χρήσης  
μηχανογραφικού συστήματος (UNION εμπορικό  
ή συναφές πρόγραμμα) 
•Γνώση διαχείρισης τιμολογίων και παραστατικών 
•Άριστη χρήση Microsoft Office (excel σε πολύ καλό 
επίπεδο) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητα εξυπηρέτησης λιανικών και χονδρικών  
πελατών 
•Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
Επιθυμητά προσόντα 
•Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση και εμπειρία  
εμπορικών συναλλαγών χονδρικής  
Η εταιρεία προσφέρει 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

 
Το αρχιτεκτονικό γραφείο ZEGE AE ζητά να προσλάβει:

Γραμματέα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πενταετή προϋπηρεσία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Εμπειρία σε παρουσιάσεις. 
•Oργανωτικές ικανότητες και υπευθυνότητα. 
•Ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: bio@zege.gr  
με κωδ. ΓΡΑΜ.09.14.

 
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 CV to the following e-mail: hr@inscisol.com

Γραμματέας Ιατρικού Κέντρου 
(ADM 3006) Αθήνα

Περιγραφή: Εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Κολωνάκι, 
με μεγάλο πελατολόγιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αναζητά 
Γραμματέα για την εύρυθμη λειτουργία του, τη βελτίωση της 
παρουσίας του στο ενδιαφερόμενο κοινό και την νοσηλευτική 
υποστήριξη των ασθενών (αιμοληψίες κλπ).

Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με θέματα γραμματειακής, νοσηλευτικής και διοικητικής 
υποστήριξης του ιατρικού κέντρου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•επαγγελματική εμπειρία σε ιατρικό κέντρο ή γνωστό 
ιατρείο (συστάσεις απαραίτητες) 
•αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην αιμοληψία 
•πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες 
•αντίληψη, πρόληψη και ομαδικότητα 
•πελατοκεντρική συμπεριφορά και διαχείριση  
πελατολογίου  
Αποστολή βιογραφικού: 
•Για να αποστείλετε το βιογραφικό σας,  
e-mail: cv@anadeixi.gr

 
H ACTION LINE  για λογαριασμό πελάτη της στον χώρο 
της πληροφορικής αναζητά υποψηφίους στην περιοχή 
της Χαλκίδας για το τμήμα καταχώρησης & ενημέρωσης 
δεδομένων: 

Data Entry 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DATX_0914)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 1-2 έτη στην καταχώρηση 
δεδομένων 
•Πολύ γρήγορη ταχύτητα πληκτρολόγησης 
•Απόφοιτοι λυκείου/ΙΕΚ 
•Γνώση Η/Υ και ειδικότερα εφαρμογών MS Office 
•Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών  
Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση μεγάλου όγκου δεδομένων 
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ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H Κ.ΤΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, 
πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της, ιδρύθηκε το 1982 και η 
εμπορική της δραστηριότητα περιλαμβάνει είδη θέρμανσης, 
μόνωσης, υδραυλικών & φυσικού αερίου. Η εταιρεία διαθέτει 
οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας ολόκληρη την 
ελληνική αγορά με υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που είναι 
υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών της στη Β.Ελλάδα.

Υπάλληλο Αποθήκης  
(με έδρα την Αθήνα)

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.  
Αρμοδιότητες: 
•Εκτέλεση παραγγελιών 
•Παραλαβή εμπορευμάτων 
•Απογραφές  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου ή τεχνικής σχολής 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώσεις χειρισμού 
Η/Υ- barcode 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Χρήση περονοφόρων μηχανημάτων (kclark)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία και γνώση σε προϊόντα ύδρευσης και θέρμαν-
σης   
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότη-
τα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας,  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχή    
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών, Αθήνα: fax: 210 2819210, 
e-mail:hr@tzanos.gr (υπ’ όψιν κου Τσουρέ), αναφέρο-
ντας το κωδικό της θέσης ΥΑΠ/1.

 
A.E. ζητά:

Αποθηκάριο 
(Κωδ. Θέσης: ΑΠΟΘ.)

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 e-mail στη διεύθυνση: 
hrmdept140@gmail.com

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts ανα-
ζητά για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην Κέρκυρα, 
υποψήφιους για την κάλυψη θέσεων σε:

Kitchen / Κουζίνα (C/Κ/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Chef 
•Sous Chef 
•Cook A 
•Cook B 
•Cook C 
•Stewart 
•Pastry 
•Runner  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση  
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προσόντα, 
παρακαλούμε όπως αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό (C/Κ/15) και 
τη συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στην 
παρακάτω διεύθυνση email: hr@aquisresorts.com

 
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 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:

Πιτσαδόρο 
 για την Περιοχή της Θέρμης

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας του αντίστοιχου 
τμήματος 

•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας & προσαρμοστικότητα  
σε απαιτητικές καταστάσεις 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Υψηλό πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
με μια πρόσφατη φωτογραφία αναγράφοντας τον κωδικό της 
θέσης που τους ενδιαφέρει, στην ακόλουθη διεύθυνση hr@
estiabakery.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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 Kατάστημα 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 
•Επιθυμητή γνώση αγγλικών 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές βάσει προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
με μια πρόσφατη φωτογραφία στην ακόλουθη διεύθυνση: 
hr@estiabakery.gr

 
To εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ στο λιμάνι της Κέας- Τζιας ζητεί 
για τις παρακάτω θέσεις εργασίας για τη σεζόν του 2015 
Μάρτιο-Σεπτέμβριο:

A’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες 
Β’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Τύπος απασχόλησης: Εποχική Απασχόληση

Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπουφέ και a la 
carte, σερβίρισμα- άνοιγμα ψαριού και αστακού. Υπεύθυνοι 
για την οργάνωση και καθαριότητα του χώρου ευθύνης σύμ-
φωνα με τις διαδικασίες που απαιτούνται. Διατηρούν υψηλό 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες, εξυπηρετούν 
με χαμόγελο, ευγένεια και ταχύτητα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε ταβέρνα ή εστιατόριο 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Συστάσεις απαραίτητες 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
stephanosalexandrou@yahoo.com,  
website: http://www.kearestaurant.gr 

Ζαχαροπλάστης

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

 
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεί-
α(patisseries-boulangeries), ψάχνουν για Ζαχαροπλάστες 
με εξειδίκευση, ταλέντο και εμπειρία στη ζαχαρόπαστα 
για το κατάστημα της Δροσιάς.

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία στη ζαχαρόπαστα, σας αρέσει 
ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα 
χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!

Για να θεωρηθεί το βιογραφικό σας έγκυρο, θα πρέπει να 
συνοδεύεται απαραιτήτως από φωτογραφικό portfolio 
δουλειάς σας ή link στο διαδίκτυο. 
Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία γλυκών και άλλων προϊόντων  
ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζαχαρόπαστα 
•Παρακολούθηση αποθήκης και στοκ 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 3 έτη συνεχούς απασχόλησης στη ζαχαρο-
πλαστική 
•Γνώσεις patisserie - confiserie, ζαχαρόπαστα 
•Πτυχίο σχολής ζαχαροπλαστικής δημοσίας ή ιδιωτικής 
σχολής με πιστοποίηση 
•Γνώση αγγλικών 
•Βιβλιάριο υγείας 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση 

•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικού (και portfolio απαραιτήτως) στείλτε 
μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com αναγράφοντας στο 
θέμα τον κωδικό FZP-ΖΑΧ/ΠΑ-14/Δροσιά.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Προϊστάμενη Ορόφων Ξενοδοχείου

Ελάχιστες απαιτήσεις και προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, δημόσιας ή ιδιωτικής 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
σε ξενοδοχεία πόλεως 4-5 αστέρων 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ  
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες οροφοκομίας / καθαριότητας 
ξενοδοχείων 
•Εκπαίδευση και γνώση επαγγελματικής πλύσης 
•Γνώση απογραφών και ιματισμού 
•Άριστη η γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας με διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες 
•Συνεργάσιμη και πρόθυμη για το καλύτερο αποτέλεσμα 
του έργου της  
Παροχές: 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Όλες οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σε περιβάλλον 
πλήρης εχεμύθειας. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στο e-mail: kasiakou@themargi.gr

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά 
για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην Κέρκυρα, υποψήφιους 
για την κάλυψη θέσεων σε:

Front Office / Υποδοχή (C/FO/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Front Office Manager 
•Reservation Officer 
•Guest Relations 
•Receptionist A 
•Receptionist B 
•Night receptionist 
•Groom  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση  
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα
Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προσόντα, 
παρακαλούμε όπως αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό (C/FO/15) και 
τη συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στην 
παρακάτω διεύθυνση email: hr@aquisresorts.com

 
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aquis Hotels and Resorts αναζητά 
για τις ξενοδοχειακές μονάδες του, στην Κέρκυρα, υποψήφιους 
για την κάλυψη θέσεων σε:

Housekeeping / Καθαριότητα (C/Η/15)

Ενδεικτικές θέσεις: 
•Executive Housekeeper 
•Ass. Executive Housekeeper 
•Housekeeper 
•Linen Keeper 
•Cleaners  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών κατά προτίμηση  
σε ξενοδοχειακές μονάδες all inclusive 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Πνεύμα συνεργασίας και ικανότητα διαπροσωπικής  
επικοινωνίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι που συγκεντρώνουν τα ανωτέρω προσόντα, 
παρακαλούμε όπως αποστείλουν το αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό (C/H/15) και 
τη συγκεκριμένη θέση για την οποία ενδιαφέρονται στην 
παρακάτω διεύθυνση e-mail:hr@aquisresorts.com

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Προϊσταμένη Ορόφων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία  
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων 
•Ικανότητες οργάνωσης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία μας  
προσφέρει: 

•Μισθός ανάλογος προσόντων 
•Μόνιμη εργασία 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@athenslotushotel.gr

Ξενοδοχείο πολυτελείας Castello Boutique Resort & Spa, 
Σίσσι Λασιθίου:

Υπάλληλος Τμήματος Κρατήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση  
πολυτελών ξενοδοχείων 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μιας δεύτερης  
γλώσσας 
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Επιθυμητή γνώση στην προώθηση πωλήσεων  
(μέσω e-channels)  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Διαπραγματευτικές δεξιότητες  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 
•12μηνη εργασία 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
kasmirlis@castellohotels.com. Συστάσεις απαραίτητες.

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay 5* στη Σκιάθο, επιθυμεί να 
προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Βοηθό Υποδοχής

Aπαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών και μίας δεύτερης ξένης  
γλώσσας 
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ (θα εκτιμηθεί η γνώση  
του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel) 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία και  
στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: kassandrabay@gmail.
com. Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δε θα 
ληφθούν υπ’ όψιν. Kassandra Bay Resort, website: www.
kassandrabay.com

 
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Neptune Hotels***** στο 
Μαστιχάρι της Κω, επιθυμεί να προσλάβει:

Executive Housekeeper

Η υποψήφια που θα επιλεγεί θα έχει την ευθύνη  
της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας  
των ορόφων και των πλυντηρίων του συγκροτήματος.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτη σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5* 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση  
της γερμανικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ  
Προσφέρονται: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής σε ένα εξαιρε-
τικά ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστέλλουν τα βιο-
γραφικά τους σημειώματα, συνοδευόμενα απαραίτητα από 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: agianozoglou@neptune.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

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

Account Manager in Information  
Technology Services & Solutions (AM 6363)

DOXIADIS BROS GRAPHOTECHNIKI S.A., the exclusive distributor for RICOH office automation products in Greece, 
is looking to hire an account manager for our headquarters in Athens.

Operation Manager

ICAP employment solutions, on behalf of its client a multinational company, seeks to recruit the position of:

HR Project Leader  
for a Short Term Contract (6-8 months)

MyOmega is the technology company for the internet of things. MyOmega is a growing company, specialized in R 
& D for information and communications technology services and products. MyOmega provides mobile technology 
and application services, Mobile IP and products. We are located in Athens and Nuremberg. Our customers are top 
international companies in the forefront of the technology. MyOmega is currently seeking to recruit candidates 
with the following academic and professional skills:

IT System Administrator

Η LION RENTAL Α.Ε. - SIXT RENT A CAR,  εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μέλος ενός από τους μεγαλύτερους 
ομίλους στην Ελλάδα, με δυναμική ανάπτυξη στην ελληνική αγορά επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή  για το  
Τμήμα Βραχυχρόνιων Ενοικιάσεων (RAC)

Registrar
ACS Athens, A world class international school - leading innovation in education, is seeking to recruit a registrar 
who is responsible for maintaining student records and confidential files as well as providing transcript information 
to universities and/or for employment purposes. The registrar reports to the dean of student affairs.

Candidate responsibilities: 
•Sales management of IT solutions and services  
for enterprise accounts 
•Attract of new customers and help maximize market 
and revenue share 
•Implementation of company’s sales strategy 
according to the budget, targets and objectives 
•Actively involved or responsible for the pre-sales, 
consultancy, proposal building, project management 
and post-sales required throughout the selling 
process 
•Development and maintenance of strong, long-lasting 
relationships with customers 
•Significant effort to fully analyze customers’  
IT infrastructure, business opportunities and 
objectives, so that optimal solutions are proposed. 
•Consistently provide high standards of service  
to customers 
•Adherence to internal company procedures 
•Competition and market monitoring and reporting  
to management  
Required qualifications and experience: 
•Minimum 5 years of experience in B2B Sales  
of information technology solutions or services 
•University degree 

•Excellent interpersonal, communication  
and presentation skills; team spirit, strong sense  
of responsibility, multi-tasking abilities 
•Passion, enthusiasm and desire to meet sales 
objectives and company targets in a competitive 
environment 
•Ability to perform under clear objectives, deliverables 
and deadlines 
•Ability to work autonomously and under minimum 
supervision 
•Strong analytical, organizational and project 
management skills 
•Strong negotiation and problem solving skills 
•Excellent knowledge of oral and written English  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications and bonus scheme 
•Company car and monthly travel expenses 
•Additional health insurance 
•Friendly and challenging working environment 
•Opportunities for further growth and development

Required information: Should you be interested in a 
career with our company, please address your CV to our 
human resource dept. by e-mail at the following address: 
info@doxiadis.gr. All communication will be kept strictly 
confidential.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχεία 4*και 5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης  
Καθήκοντα και υπευθυνότητες: 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική  
λειτουργία όλων των επισιτιστικών τμημάτων 
•Ευθύνεται για την εύρυθμη και αποτελεσματική  

λειτουργία του τμήματος ορόφων, δωματίων  
και πλυντηρίων 
•Ευθύνεται για την επίτευξη ποιοτικών στόχων  
ικανοποίησης πελατών  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ικανότητες καλής επικοινωνίας με τον πελάτη και 
επίλυση τυχόν προβλημάτων 
•Επιμονή στην επίτευξη στόχων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@hhotels.gr

Role description: 
•The ideal candidate will be 
responsible for applying HR 
functions in a multinational 
environment 
•Major areas of the project will 
include 
•Internal recruitment and 
assessment in different countries 
•Role profiles 
•Training needs and 
implementation 
•Compensation and benefits policy 
•Labor legislation advisory 

Qualifications: 
•4-6 years relevant HR working 
experience in a multinational 
environment 
•Bachelor’s and MA holder in HRM 
or Business 
•Proven experience in change 
management projects 
•Fluency in English language 
•Advanced MS Office user 
•Self-motivated 
•Ability to meet deadlines in a 
dynamic working environment 
•Creative personality 

The company offers: 
•Attractive remuneration package 
•Multinational working 
environment

Those interested please  
forward your CV mentioning 
the title “HR Project Leader_
HPL3814” In the subject line  
of your email. Send your CVs  
to the following e-mail:  
es@icap.gr. All information 
received will be treated with  
strict confidentiality.

•2nd and 3rd level IT operations 
support 
•Maintenance and development 
of the global IT Infrastructure 
onsite and on the cloud. 
•Management of Microsoft O365 
accounts 
•Administration of LINUX  
and Windows servers 
•Ability to configure and manage 

the company GIT repository 
and supporting tools 
•Administration of local Windows 
and Linux environment on our 
sites in Germany and Greece.  
Qualifications: 
•University degree or postgraduate 
studies in relevant fields 
•Good English, written and spoken 

•Ability to work in teams, as well 
as independently 
•Proactive attitude, communicative 
and customer-oriented 
•Willingness to travel and work 
within the EU.  
Kindly submit your detailed CV  
in English to the following e-mail: 
webadmin@myomegasys.com

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άνδρας ηλικίας έως 35 ετών 
•Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής  
γλώσσας 
•Επιθυμητή η γνώση  
της γερμανικής γλώσσας 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3- 5 
ετών

σε ανάλογη θέση. Τυχόν  
προϋπηρεσία στο χώρο  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνιακός, οργανωτικός, 
ομαδικό πνεύμα 
•Δυναμική και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης Ι.Χ.

•Εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικό  
σημείωμα με πρόσφατη φωτογρα-
φία στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   
hr@lion.com.gr, με την ένδειξη 
«ΠΩΛΗΤΗΣ-SIXT».

Duties: 
•Maintains all comprehensive student files 6-12; 
•Maintains confidential files 6-12; 
•Keeps student records up to date  
(transcripts, attendance, grades etc.); 
•Understands the school system for students 
transitioning between grades; 
•Provides students transcripts for colleges/
universities; 
•Works with alumni to provide transcripts when  
and where needed; 
•Prepares reports regarding college admissions, 
scholarships, universities attended; 
•Works with skyward software to maintain student 
information up to date; 
•Orders and sets up process for distribution  
of the PSAT tests as well as testing day processes; 
•Operates online administrative platforms of ACS 
Athens (ie. Skyward); 
•Processes requests for replacement diplomas, 
including printing of diploma which requires 3 
signatures and mailing them to appropriate party; 
•Prepares certificates of Graduation; 
•Answers inquiries regarding PSAT, SAT, TOEFL,  
ACT testing; 
•Takes care of DHL courier service for the entire 
school: Office of student affairs (senior transcripts  
to colleges), business office, principals office, IB office 
(IB exams) and Staff members; 
•Coordinates items sent through the DHL courier 
service; 
•Processes necessary envelopes which consist  
of entering addresses into computer and printing  
of waybill and deliver to guard for pick-up. Follows up 
(tracing) of shipment electronically through a computer; 
•Coordinates, assists students with sizing of gowns, 
and orders graduation gowns and distributing final 
graduation gown packages to seniors; 
•Other duties, as assigned.  
Qualifications: 
•Master’s degree; 
•At least two years of experience in secondary 
education, ideally with three or more years  

of experience in a similar position; 
•Excellent knowledge of English and Greek both oral 
and written; 
•Excellent computer skills i.e. Microsoft Excel, Word, 
Powerpoint; 
•Knowledge of current trends in registrar functions, 
developments and technology in student services such 
as skyward; Commitment to remain current in such 
technologies; 
•Knowledge of admissibility of students with 
international/foreign as well as local documents,  
and familiarity with processes for evaluating 
international/local transcripts; 
•Strong problem-solving skills, interpersonal skills, 
able to set up priorities; 
•High professionalism, dependability and 
confidentiality.

Application procedure: To be considered for this vacancy, 
please reference the specific job title and your last 
name in the subject line (e.g. REGISTRAR_SURNAME), 
and submit electronically (via e-mail attachment in 
MS Word or PDF) in English:

•A letter of interest addressing the listed 
qualifications 
•Resume/curriculum vitae 
•Three professional references including contact 
information 
•Submit the above required information to human 
resources at: jobs@acs.gr

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



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΕΤΑΙΡΙΑ σύμβουλων επιχειρήσεων ζητεί να 
προσλάβει Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών 
ή Πολυτεχνείου, με άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Επιθυμητή προϋπηρεσία 2έτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@corestrategy.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ, ανάπτυ-
ξης, εποπτείας πωλητών για συνεργασία. Υψηλές 
αποδοχές, παρέχεται εκπαίδευση, ωράριο ελεύθερο, 
προοπτικές καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζητεί 
Διοικητικά Στελέχη Πωλήσεων, για στελέχωση 
και εποπτεία προϊόντων διατροφής και αθλητικής 
διατροφής. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής -τρια ως εμπορική διεύθυν-
ση για γυναικείο site με αποδεδειγμένη εμπειρία 
και ενεργό πελατολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr. 

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Διοικητικά Στελέχη για πρωινή 
ή απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6943 950447.

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

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ - Συνέταιρο (χωρίς κεφάλαιο), με 
άριστη χρήση Η/Υ, Αγγλικά, επαγγελματική αντί-
ληψη, ζητά νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: euroreal1@gmail.com 
κωδ: Syn-sk.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ στο χώρο της υγείας/
ευεξίας/διατροφής και ζητάμε άμεσα Ανεξάρτητους 
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.

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

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

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

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.

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξαήμερη απασχόληση από 
Κυριακή έως Παρασκευή (ρεπό Σάββατο) σε εταιρία 
εμπορίας φρούτων στο Μοσχάτο για γραμματειακή 
και λογιστική υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
johkorko@gmail.com, τηλ: 6944 275470.

ΑΤΟΜΑ εμφανίσιμα, για γραμματειακή υποστήριξη 
εταιρίας, data entry, μεσημβρινή ή απογευματινή 
ημιαπασχόληση μία ή περισσότερες φορές την εβδο-
μάδα. Βιογραφικά στο e-mail: work.publication@
gmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία επίπλων στο Μενίδι Λεωφ. 
Καραμανλή ζητεί Υπάλληλο Γραφείου, με άριστη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Προϋπηρεσία σε παρό-
μοια θέση. 5θήμερη, 8ωρη εργασία. E-mail: mml@
otenet.gr, fax: 210 5157335.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται ως Υπάλληλοι Γραφείου. Μι-
σθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6938 534252, ώρες 
επικοινωνίας 10:30-20:30.

ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία για γραμματεία και 
τηλεφωνικό κέντρο. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
6938 534252, ώρες επικοινωνίας 10:30-20:30, 
Δευτέρα-Σάββατο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για γραμματειακή υποστήριξη, με 
γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών, τιμολόγησης, για πλήρης 
απασχόληση σε επιχείρηση στην Αν. Θεσσαλο-
νίκη. Επιθυμητή κάρτα ανεργίας. E-mail: chris.
tachtsidis@hotmail.com, τηλ: 2310 402914, 
6987 203000.

H FOCUS-on Group ζητά νέα για γραμματειακή 
υποστήριξη, με Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, προϋπηρεσία σε γραμματειακή υποστή-
ριξη/γνώση Η/Υ/Ms office/internet/τυφλό σύστημα/
Αγγλικά/ικανότητα εργασίας σε ομάδα/άνεση στην 
επικοινωνία. E-mail: career@focus-on.gr, τηλ: 
210 8943068.

ΑΤΟΜΟ με νομικές γνώσεις ζητείται για απο-
γευματινή, γραμματειακή υποστήριξη ομίλου στο 
Μαρούσι. Τηλ: 6984 232228.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Καλλιθέα ζητείται νέα με καλή 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών για τη γραμματεία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: abc@camelot.gr.

ΝΕΑ /ος με γνώσεις excel, word, Αγγλικά, κατα-
χώρηση τιμολογίων και τηλεφωνικά ραντεβού, 
ζητείται για γραμματειακή υποστήριξη. Πλήρης 
απασχόληση με ασφαλιστική κάλυψη στην περι-
οχή της Αν. Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 322350, 
2310 322352.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για θέση γραμματείας 
διεύθυνσης - γραφείο τύπου συλλογικού του-
ριστικού φορέα με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας. 
Βιογραφικά έως 10 Οκτωβρίου 2014 στο e-mail: 
mark@tri.forthnet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με προϋπηρεσία στο χώρο 
της ένδυσης ζητείται, με γνώση Αγγλικών, Η/Υ 
(word, excel, outlook), από εταιρία έτοιμων ενδυ-
μάτων στο Ωραιόκαστρο. Βιογραφικά στο e-mail 
info@biston.gr, τηλ: 2310 414102.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για υποστήρι-
ξη back office από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο 
Γέρακα. Η θέση δεν αφορά πωλήσεις. E-mail: 
sales@sequence.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (3) ζητούνται από μεγάλη ιατρική 
μονάδα για εργασία στο νέο της τμήμα. Ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό, 8ωρο 900€, 6ωρο 675€, 
3ωρο 400€. Τηλ: 211 5554854.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών ζητεί άμεσα άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας για την 
γραμματεία, reception, αποθήκη και τηλεφωνικό 
κέντρο. 4ωρο 680€, 2ωρο 330€, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο. Τηλ: 211 5554148.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητεί 
Υπαλλήλους Γραφείου για τμήματα μηχανογρά-
φησης, γραμματείας, εξυπηρέτησης πελατών και 
τηλεφωνικό κέντρο. Υψηλές αποδοχές, ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
211 5554148.

ΑΤΟΜΑ (6) ζητούνται από όμιλο υγείας για το 
τμήμα καταγραφής στοιχείων και ρεσεψιόν. Ωράρια 
ευέλικτα. Υψηλές αποδοχές. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 211 5554805.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για καταγραφή και καταχώρηση 
στοιχείων. 8ωρο 1100€, 6ωρο 700€, 3ωρο 500€. 
Πρωί ή απόγευμα. Τηλ: 211 5554805.

ΟΜΙΛΟΣ παροχών υγείας, ζητεί άμεσα 14 άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας, για 
πρωινή ή απογευματινή εργασία, στην Γραμματεία 
και στη Μηχανογράφηση. 4ωρο 700€, 2ωρο 320€. 
Τηλ: 211 5554805.

ΟΜΙΛΟΣ υγείας παραφαρμακευτικών προϊό-
ντων, ζητεί Υπαλλήλους, ανεξαρτήτου ηλικίας 
και προϋπηρεσίας για Γραμματεία ρεσεψιόν και 
υποδοχή. 8ωρο 1300€, 6ωρο 800€, 4ωρο 700€, 
3ωρο 400€. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554883.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ τμήμα ιατρικού ομίλου προσλαμ-
βάνει άμεσα Υπαλλήλους γραφείου για τμήματα 
καταγραφής και εξυπηρέτησης πελατών. 8ωρο 
1320€, 6ωρο 800€, 3ωρο 500€. Πρωί ή απόγευμα. 
Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου με εμπειρία σε 
τηλεφωνικές πωλήσεις από εμπορική εταιρία στο 
Μαρούσι, εσωτερική θέση γραφείου, σταθερός 
μισθός, 4ωρη ή 6ωρη εργασία. Τηλ: 210 8020550.

ΓΡΑΦΕΙΟ ευρέσεως εργασίας ζητεί νέες για 
γραμματειακή υποστήριξη. Μισθός 750€ στο 
κέντρο της Αθήνας. Τηλ: 6944 768346, κα Πόπη.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί νέα για τηλεφωνικές πωλήσεις / γραμματει-
ακή υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής. Ευχέρεια 
στον προφορικό λόγο, επικοινωνιακή ικανότητα, 
ταχύτητα αντίληψης. E-mail με φωτογραφία: info@
pcrama.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Στελέχη 
Γραμματείας. Απαραίτητα προσόντα, ευχέρεια 
επικοινωνίας, πολύ καλή γνώση ms office και 
γνώση Αγγλικής. Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά 
όχι απαραίτητη. E-mail: info@iek-enosi.gr, τηλ: 
210 3235200.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ζητείται με γνώση Αγγλικών, 
ικανότητα πωλήσεων. Άριστος χειρισμός Η/Υ, 

internet, προϋπηρεσία σε catering, μισθός, συλ-
λογική σύμβαση. Bιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: amanda@delichef.gr, fax: 211 0131400.

OFFICE Assistant ζητείται για part time με προο-
πτική full time, εταιρία συσκευασιών φαρμάκων, 
Aθήνα. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών, πα-
ραγγελίες, ενημέρωση προμηθευτών εξωτερικού. 
Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS Office. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mtcltd.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί νέα για υποδοχή - 
reception. Άριστη χρήση Η/Υ και Αγγλικών. Άριστη 
εμφάνιση και ικανότητα στην επικοινωνία. Απα-
ραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: apostolidou@nkmediagroup.gr, κωδ: YP.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί νέα ως Γραμματέας - 
Reception. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 
Άριστη εμφάνιση και άριστη επικοινωνία. Πρό-
σφατη φώτο απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
apostolidou@nkmediagroup.gr, κωδ: ΓΔΣ.

ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ φορέα ζητείται Υπάλληλος 
για γραμματειακή υποστήριξη σε σεμινάρια, εμπειρία 
επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: j_niklitsas@
forum-training.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώσεις τουριστικών - 
marketing, ζητείται για παραδοσιακό ξενώνα κοντά 
στα Καλάβρυτα, εργασία εντός και εκτός Αθηνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@achaikochorio.gr, 
τηλ: 211 7054226.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου από εταιρία ένδυσης - 
υπόδησης για υποστήριξη τμήματος πωλήσεων. 
Εμπειρία στην εμπορική αλληλογραφία, άριστη 
γνώση Αγγλικών, Ms Office, Απόφοιτος /η ΑΕΙ/
ΤΕΙ/Ιδιωτικής Σχολής. Βιογραφικά στο e-mail: 
chalari@toptrends.gr.

ΑΤΟΜΟ για Γραμματεία Προέδρου ζητείται, με ολο-
κληρωμένες της οικογενειακές της υποχρεώσεις 
και άριστη γνώση excel, word, internet, Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

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

 

Marketing - δημόσιες Σχέσεις - 
διαφήμιση
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Πρακτική Εξάσκηση στη δημι-
ουργία και διαχείριση διαδικτυακών παιχνιδιών, 
με εμπειρία σε διαδικτυακά παιχνίδια, Παίχτες ή 
Διαχειριστές, με γνώσεις δημιουργίας γραφικών, 
προγραμματισμό, διαφήμιση/προώθηση, κοινωνικά 
δίκτυα κα. E-mail: info@hiqroup.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για οργάνωση εκδηλώσεων, 
αποστολών και ανάπτυξη σχέσεων, με τουριστι-
κό χώρο. Εμπειρία, άριστα Αγγλικά, γνώση word, 
excel. Άμεση απάντηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
panousopoulos@gnl.gr.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Ανεξάρτητους Αντιπροσώπους 
για την εξάπλωση μιας εταιρίας στη Κύπρο και 
το Εξωτερικό στο τομέα του δικτυακού marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: music42@windowslive.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο των φαρμακείων 
αναζητά ικανό Στέλεχος για τη κάλυψη θέσης 
Product Manager. Εμπειρία στο χώρο επιθυμητή. 
Τηλ: 6906 242404.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ Ανεξάρτητους Αντιπροσώπους 
για την εξάπλωση μιας εταιρίας στη Κύπρο και 
το Εξωτερικό στο τομέα του δικτυακού marketing. 
Βιογραφικά στο e-mail: music42@windowslive.com.

ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ οργανισμό με Κυριακάτικη εφη-
μερίδα και μεγάλα site, ζητούνται Διαφημιστές, 
Πωλητές -τριες, επικοινωνιακοί, με καλή παρουσία 
και διάθεση εξέλιξης. Δίπλωμα οδήγησης, δυνα-
τότητα ταξιδιών απαραίτητα. E-mail: akrathos@
gmail.com, τηλ: 6947 361035.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ζητά Πωλητές Διαφήμισης. Μισθός 
και ποσοστά. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επι-
θυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: SALES1014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, με όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των 
τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και management 
συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ εφημερίδα ειδήσεων ΦΙΛΟΞΕ-
ΝΟΣ ζητεί Συνεργάτες στην Ελλάδα για το τμήμα 
marketing. Βιογραφικά στο e-mail: petroskech@
yahoo.gr.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ συνεταιρισμός ζητεί 2 σοβαρές Συ-
νεργάτιδες για το διαφημιστικό τμήμα νέου πρω-
τοποριακού γυναικείου διαδικτυακού περιοδικού 
(πώληση διαφήμισης σε εξωτερικά ραντεβού). Πλή-
ρες ωράριο, μισθός 600€ και bonus, ασφάλιση 
ΙΚΑ, συνεχής εξέλιξη. E-mail: info@dear-eva.gr.

MARKETING Assistant ζητείται, για part time 

με προοπτική full time, συσκευασίες φαρμάκων. 
Καθήκοντα: εξυπηρέτηση και επίσκεψη πελατών, 
παραγγελίες, ενημέρωση προμηθευτών εξωτερι-
κού. Άριστα Ελληνικά, Αγγλικά, MS Office. E-mail: 
info@mtcltd.com.

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.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ εργασία σε άτομα που αναζητούν 
εργασία με προοπτική. Απαραίτητες προϋποθέ-
σεις να είναι συνεργάσιμος, με όρεξη για δουλειά, 
εκπαιδεύσιμος με ήθος και εντός Αττικής. Τηλ: 
6945 675759, 6943 113546.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτου φύλλου, 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.

SKYSPIRITS is seeking for a Marketing Assistant. 
1-2 years experience Marketing or Sales 
preferably University Degree, excellent knowledge 
in Digital-Social Media-English presentation, 
communication skills, strong+organized 
personality. Competitive package, continuous 
training. CV’s: info@skyspirits.gr.

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

ΞΕΚΙΝΙΣΤΕ 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, επικοινωνιακή. Πλήρης απασχόλη-
ση, ωράριο 13:00-21:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
peiraias@evabeauty.gr.

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

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ομάδα αναπτύσσεται και αναζητά 
3 άτομα με καλές ικανότητες επικοινωνίας, για 
να αναλάβουν νέο διαφημιστικό project. 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 εμπειρί-
ας 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 πε-
λατολόγιο διαφημιστικής εταιρίας. Θα διαχειριστεί 
project με οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@greenmind.com.gr.

ΓΡΑΦΕΙΟ παραγωγής, ασφαλιστικής εταιρίας 
στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει νέους /
ες στο 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.

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 μπό-
νους. Τηλ: 215 5050400, ώρες επικοινωνίας 
11:00-15:00.

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξαήμερη απασχόληση από 
Κυριακή έως Παρασκευή (ρεπό Σάββατο) σε εταιρία 
εμπορίας φρούτων στο Μοσχάτο για γραμματειακή 
και λογιστική υποστήριξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
johkorko@gmail.com, τηλ: 6944 275470.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Λογιστές -τρι-
ες με γνώση και εμπειρία στη τήρηση βιβλίων 
Γ’κατηγορίας και με προϋπηρεσία 3ετή και άνω 
σε ξενοδοχειακή μονάδα. Απαραίτητη γνώση Αγ-
γλικής. Βιογραφικά στο e-mail: louka@yourc.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανογραφική στη Θεσσαλονίκη ζητά 
άτομο με εμπειρία στην υποστήριξη εμπορολογι-
στικών εφαρμογών και καλή γνώση SQL-ERP για 
να στελεχώσει το τμήμα consulting. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@m-service.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητεί 
Υπαλλήλους Γραφείου για τμήματα μηχανογρά-
φησης, γραμματείας, εξυπηρέτησης πελατών και 
τηλεφωνικό κέντρο. Υψηλές αποδοχές, ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
211 5554148.

ΟΜΙΛΟΣ παροχών υγείας, ζητεί άμεσα 14 άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας, γνώσεων και εμπειρίας, για 
πρωινή ή απογευματινή εργασία, στην Γραμματεία 
και στη Μηχανογράφηση. 4ωρο 700€, 2ωρο 320€. 
Τηλ: 211 5554805.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ζητά 
Φοιτητές για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης σε 
τμήματα του λογιστηρίου, στην περιοχή της Κορίν-
θου. Βιογραφικά στο e-mail: agiolvas@terna.gr.

συνέχεια στη σελ. 22

KAMINCO is seeking a dynamic and experienced Systems Support Engineer for technical support, project engineering 
and desk sales of marine & industrial automation systems.

H PERIDEO GROUP κατέχει ηγετική παρουσία στο χώρο του κοσμήματος, με καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα κλπ.

Area Manager 
για τις Περιοχές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος

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) 

Στελέχη Πωλήσεων για 5ωρη Aπασχόληση
Η εταιρία Justcom ζητά να προσλάβει υποψηφίους για 5νθήμερη εργασία (Δευτ.-Παρ.) με ευέλικτο ωράριο  
(πρωινό ή απογευματινό).

Commercial Motor  
Vehicle Diesel Mechanic

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

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

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

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

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

Η αλυσίδα υποδημάτων VOI & NOI, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

E-Commerce Manager 
Αχαρνές (Μενίδι)

Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι Υπεύθυνος στο τμήμα e-commerce της εταιρίας και τα βασικά 
του καθήκοντα θα περιλαμβάνουν τη διαχείριση του e-shop της εταιρείας.

Μηχανικός Λογισμικού, Σχεδιασμού & Υλοποίησης Έργων 
(Κωδ: DDE/T-1014) 

Succesful applicant should have: 
•TEI or university degree in the 
field of automation, electrical, 
electronics or computer science 
•2 - 3 years experience in relevant  
position 
•Fluency in english 

•Driving license 
•Ability to travel abroad  
Following assets are also 
evaluated: 
•Experience in tank level gauging 
systems and field instrumentation 
•Fire detection systems 

•Valve remote control  
and various ship automation 
systems  
Please send your resume to:  
front.office@kaminco.com. 
(Η θέση αφορά κάτοχο δελτίου 
παροχής υπηρεσιών).

Αρμοδιότητες:  
•Ανάπτυξη, διαχείριση και έλεγχος όλων εμπορικών, 
λειτουργικών και διοικητικών θεμάτων που αφορούν 
τα καταστήματα ευθύνης. Διασφάλιση εύρυθμης  
λειτουργίας αυτών. 
•Αντιπροσώπευση της εταιρικής κουλτούρας  
και στρατηγικής στη λιανική. 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Eυθύνη για το visual merchandising και την άριστη 
εικόνα των καταστημάτων ευθύνης. 
•Διαμόρφωση και διοίκηση ομάδων καταστημάτων. 
Ενεργή συμμετοχή στην εκπαίδευση του προσωπικού. 
•Έλεγχος και απόδοση του βέλτιστου προϊοντικού  
μείγματος (seasonal & at once orders). 
•Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης  
και άριστη γνώση των προϊόντων - συλλογών. 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των εξελίξεων 
της αγοράς. Ενημέρωση της διοίκησης μέσω  
αντίστοιχων reports.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον 5 ετών 

•Αποδεδειγμένη γνώση της αγοράς ευθύνης -  
πελατολόγιο / δημόσιες σχέσεις 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικών (γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Ομαδικότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα 
•Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
ακόμα και κάτω από πίεση 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης/  
παρακίνησης του προσωπικού 
•Ισχυρή πελατοκεντρική αντίληψη   
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Επαγγελματική εξέλιξη  
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
άμεσα  το βιογραφικό τους και συνοδευτική  
φωτογραφία στο e-mail: retail@perideo.gr

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. Βιο-
γραφικά σημειώματα να αποστέλλονται 
με την αντίστοιχη ένδειξη. Υπ’ όψιν 
Κας Βασιλειάδου e-mail: fragon@
sakkoulas.gr, fax: 2310 546812.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια 
•Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα τηλεφωνικών  
πωλήσεων

Η εταιρία 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: 
•E-mail: info@justcom.gr 
•Fax: 213-0799959 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-0799950

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι. στο κλάδο  
του μarketing-e-commerce 
•Προϋπηρεσία 3-5 χρόνια  
σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση SEO / SΕΜ για  
την αποδοτική παρουσία του e-shop 
•Άριστη γνώση google analytics, 
social media 
•Άριστη γνώση εμπορικής  
διαχείρισης 
•Άριστες επικοινωνιακές  
δυνατότητες 
•Ευχάριστη, δυναμική  
προσωπικότητα 
•Ικανότητα σωστής τήρησης  
διαδικασιών, ιεράρχησης  
προτεραιοτήτων και διαχείρισης 
πολλαπλών καθηκόντων 
•Καλή γνώση της αγγλικής

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση πλατφόρμας MAGENTO 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία υποδη-
μάτων-ενδυμάτων  
σε ανάλογη θέση. 
•Γνώσεις graphic design

Καθήκοντα: 
•Να μπορεί να παρακολουθεί και  
να αναλύσει τους δείκτες απόδοσης 
των ενεργειών marketing  
& πωλήσεων του e-shop και  
να παρουσιάζει καθημερινά,  
εβδομαδιαία και μηνιαία reports  
με διορθώσεις και προτάσεις. 
•Να οργανώνει την ομάδα του 
e-shop  
(marketing, εξυπηρέτηση πελατών, 
developer) 
•Να παρακολουθεί και να συντονίζει 
τους συνεργάτες SEO / SΕΜ για 

την αποδοτική παρουσία του e-shop 
•Να σχεδιάζει προωθητικές  
ενέργειες και να τις υλοποιεί  
με τους desigers 
•Να συνεργάζεται με τους ομάδα 
των developer,  
για την επίλυση και ανάπτυξη  
θεμάτων του e-shop 
•Να οργανώνει τις mail marketing 
campaings 
•Να σχεδιάζει την παρουσία  
στα social media  
•Να επιβλέπει το τμήμα εξυπηρέτηση 
πελατών και logistics  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές 
•Συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη  
Βιογραφικά στο e-mail:  
hr@zancoushoes.gr

Η θέση αναφέρεται στον τεχνικό διευθυντή.  
Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάλυση απαιτήσεων και ανάπτυξη λογισμικού σε 
JAVA Card Platform 
•Συγγραφή documentation 
•Διαχείριση έργων (project management) 
•Ανάπτυξη script για τερματικά που εμπορεύεται η 
εταιρεία 
•Παρακολούθηση αγοράς τεχνολογίας και συμμετοχή 
στον σχεδιασμό νέων λύσεων (Hardware & Software) 
•Προετοιμασία τεχνικών προτάσεων  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού & μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ 
ή ηλεκτρονικού μηχανικού / αυτοματισμού ΤΕΙ  
ή πληροφορικής ΑΕΙ / ΤΕΙ 
•Γνώσεις και ικανότητα προγραμματισμού σε JAVA 
CARD/ JAVA 
•Γνώσεις ψηφιακών πιστοποιητικών 
•Γνώσεις έξυπνων καρτών (chip), μέθοδοι  
κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης για identity 
management και logical access control, 
•Διάθεση και ικανότητα για έρευνα πάνω  
στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 
•Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας κάτω  

από πίεση για επίτευξη deadlines, 
•Ικανότητα project management μεθόδων PRINCE II 
ή ITIL 
•Μεγάλη εξοικείωση σε τεχνολογικές εφαρμογές και 
hardware 
•Γνώσεις σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων 
•Άριστη γνώση αγγλικών (Excellent) ευχέρεια σε  
γραπτό και προφορικό λόγο. 
•Ικανότητα συγγραφής τεχνικών δοκιμίων 
(specifications) ελληνικά και αγγλικά 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel, project, pp) 
& CAD. 
•Ηλικία έως 35 ετών. 
•Κάτοχος Ι.Χ. και δίπλωμα οδήγησης Β κατηγορίας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδος  
Επιθυμητά προσόντ: 
•Καλή γνώση 3ης γλώσσας κατά προτίμηση γερμανικής 
•Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα 
επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
•Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης 
•Τεχνική υποστήριξη hardware / software (για τον 
υποψήφιο ΤΕΙ)  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cardel@cardel.gr
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ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα την ευρύτερη περιοχή Πάτρας 
επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο Λογιστηρίου. 
Απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία σε Γ’ κατηγορί-
ας βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: cvpatra1@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών με έδρα τον Άγιο Ι.Ρεντη, 
ζητά Βοηθό Λογιστή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ, ζητείται 
από εταιρία παροχής υπηρεσιών με βιβλία τρί-
της κατηγορίας, γνώση Soft One και voucher θα 
συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: mkarma@envirometrics.gr.

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.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος, με τουλάχιστον 3ετή προ-
ϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο, για τη τήρηση 
βιβλίων 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.

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 διπλώμα-
τος αυτοκινήτου. E-mail: admin@nikolisgroup.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Λογιστής για τουριστικό 
γραφείο, με 3ετή και άνω προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη 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 προϋπηρεσία 
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 γρα-
φείο με εμπειρία σε βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@hotmail.com.

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

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

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

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων στον Ασπρόπυργο αναζητά 
Βοηθό Λογιστή με γνώσεις 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 λογιστικό 
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.

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.

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

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

ΒΟΗΘΟΣ Λογίστρια με άπταιστα Αγγλικά, προϋπη-
ρεσία σε βιοτεχνία ενδυμάτων ζητείται από ΑΕ για 
5θήμερο part time 9:00- 14:00, Επιθυμητή γνώ-
ση 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.

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.

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

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

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΑΤΟΜΟ με νομικές γνώσεις ζητείται για απο-
γευματινή, γραμματειακή υποστήριξη ομίλου στο 
Μαρούσι. Τηλ: 6984 232228. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Πτυχιούχο Λογι-
στή - Οικονομολόγο, με εμπειρία 5ετή και άνω 
στη τήρηση Γ΄κατηγορίας βιβλίων και κατάρτιση-
σύνταξη cash flow επιχειρήσεων και reporting. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: louka@yourc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Οικονομικής Σχολής 
για 4ωρη απογευματινή εργασία από γραφείο 
οικονομοτεχνικών μελετών. Τηλ: 6945 039520, 
κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Απόφοιτη ΙΕΚ, ΤΕΙ, ως Βοηθός Οικο-
νομικού Διευθυντή, με άριστη γνώση του λογιστικού, 
εμπορικού προγράμματος κεφάλαιο, Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: johkorko@gmail.com, 
τηλ: 6944 275470.

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.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΤΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ, Κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της στη 
Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ενημερωμένο χαρ-
τοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελατολόγιο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@liolidis.gr, τηλ: 2310 
420002.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ειδών χαρτοπωλεί-
ου στον Αγ. Στέφανο ζητά Υπεύθυνο για το τμήμα 
χρηματοπιστωτικού ελέγχου. Προϋπηρεσία θα 

εκτιμηθεί. Ε-mail: mariachronaki@amatalon.gr, 
κωδ: ΧΕ10/14.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις, για στε-
λέχωση μονάδας εξειδικευμένης στο χώρο των 
επενδύσεων. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κα Παππά.

Η FLEXIPHASMA συνεργάζεται με τους μεγαλύ-
τερους και ζητάμε Ασφαλιστικούς Συμβούλους, να 
εκπαιδευτούν - πιστοποιηθούν και να εργαστούν 
μαζί μας ως Σύμβουλοι Επενδύσεων-Συντάξεων-
Υγείας -Διαχείρισης Κινδύνων. Βιογραφικά στο 
e-mail: flaxiphasma@gmail.com.

Η FLEXIPHASMA συνεργάζεται με τους μεγα-
λύτερους. Είσαι Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής; 
Έλα να συνεργαστούμε στο Cross Sales και στο 
Financial Planning, εχεμύθεια. Bιογραφικά στο 
e-mail: flaxiphasma@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ 4 ζητά διεθνής όμιλος για προώθηση 
προγραμμάτων υγείας και χρηματοασφαλιστικών 
υπηρεσιών για ολική και μερική απασχόληση. Προ-
τιμώνται Πωλητές, Μεσίτες, Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Μαγαζάτορες, Σερβιτόροι, Προπονητές. E-mail: 
theodoridisap@gmail.com, τηλ: 6977 631166.

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 κατέ-
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. Βιογραφικά 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
Η ΕΤΑΙΡΙΑ Laptopolis ζητάει Τεχνικό Η/Υ. 
Περιοχή Περιστέρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
servicelaptopolis@gmail.com, τηλ: 6948 872837.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για επισκευές Motherboard 
σε Notebook, Tablets, Smartphones από εμπορι-
κή επιχείρηση στον Πειραιά. Απαραίτητη η γνώση 
του αντικειμένου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mycomputer.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για εταιρία ταμειακών 
και συστημάτων μηχανογράφησης, για εξωτερι-
κές εργασίες για μερική ή πλήρης απασχόληση. 
Προϋπόθεση 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. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hr@microquest.gr, fax: 210 
9531001, κωδ: FE09/14.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εφαρμογών erp από εταιρία 
πληροφορικής για στελέχωση τμήματος με εμπει-
ρία 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 πιστοποιήσεις. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιο-
γραφικά 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. Βιοφραφικά στο e-mail: cv@somon.gr.

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

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

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

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

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελοιόφοιτος Ιατρικής 
ή Πληροφορικής (Πανεπιστημιακού επιπέδου), 
Proficiency για πρωινή-μερική απασχόληση ως 
Διαχειριστής Ιατρικής Ιστοσελίδας. Κάτοικος Ψυ-
χικού-Αμπελοκήπων-Μαρουσίου (υποχρεωτικά). 
E-mail: goules@otenet.gr.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΝΕΟΣ -α Φοιτητής -τρια Πληροφορικής για κα-
τασκευή έξυπνων e-shops. Τηλ: 6945 039520.

JUNIOR ASP.Net / Visual Studio Software Developer 
ζητείται για πλήρης απασχόληση. Παρέχονται άριστες 
συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση και εξαιρετικές 
προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσ-
σόμενο περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
geobanking.gr.

JOOMLA Εxperts ή Junior Experts, ακόμη και 
Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΜΠ, ζητούνται από εταιρία για 
ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, ημιαπασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: work.publication@
gmail.com.

ΝΕΟΦΥΗΣ επιχείρηση ζητεί Συνεργάτη με γνώσεις 
προγραμματισμού για ανάπτυξη εφαρμογών iOS 
& android. Ενδεικτικά προσόντα: Java, Xcode, 
Android SDK, Objective-C, MySQL. E-mail: 
appinnovationsjobpostings@gmail.com, τηλ: 
6945 474002.

Η FOCUS-ON grooup ζητά Mobile Applications 
Developer. Απαιτούμενα προσόντα: άριστη γνώση 
iPhone/iPad applications, android applications, 
portfolio για κάθε πλατφόρμα, άριστη γνώση Αγ-
γλικών. Bιογραφικά στο e-mail: career@focus-on.
gr, τηλ: 210 8943068.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά έμπειρους Web 
Developers. Απαραίτητο Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος, επαγγελματική προγραμματιστική 
εμπειρία τουλάχιστον 3ετή, άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στo e-mail: career@focus-on.gr, τηλ: 
210 8943068, 210 8920915.

Η FOCUS-ON group στελεχώνει 3 νέες θέσεις στο 
τμήμα web consulting, με αρμοδιότητες: πώληση 
διαφημιστικού χώρου, e-shop, mobile application. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@focus-on.gr, τηλ: 
210 8943068, 210 8920915.

H NEUROSYNTHESIS OE αναζητά Junior Developer 
για πλήρης απασχόληση. Εργασία αποκλειστικά σε 
περιβάλλον linux. Πρέπει να διαθέτει κάρτα ανεργίας. 
Βιογαρφικά στο e-mail: hr@neurosynthesis.com.

Η CICICOM ζητά Μobile Αpplications Developer, 
προσόντα: άριστη γνώση iPhone/iPad applications, 
άριστη γνώση Android applications, Portfolio από 
τις παραπάνω πλατφόρμες, άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για πλήρη απασχόληση 
με γνώσεις: Java, C#.net, ASP.net, SQL server, PHP, 
MySQL, ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@mihaniki.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για μακροπρόθεσμη συνεργασία Web 
Developer με πολύ καλή γνώση C#, ASP.NET 
FRAMEWORK 4 - 4.5, SQL SERVER, ADO.NET, 
JAVASCRIPT, JQUERY, JSON, RESTfull Web 
Services. Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@
edilingua.it.

WEB Developer /IT Support ζητείται για πλήρη 
απασχόληση, με τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε ανά-
πτυξη και υποστήριξη εφαρμογών σε php, Java, 
css, html5, wordpress, joomla, κτλ. Βιογραφικά 
τύπου Europass στο e-mail: hr@hyphen.gr.

ΑΠΟ ΤΟ σπίτι, Developer που θα πραγματοποιεί 
αλλαγές/προσθήκες και συντήρηση σε υπάρχον 
σύστημα CMS Netvolution ζητείται. Πληρωμή 

ανά project. Γνώσεις HTML/CSS, SQLserver, 
asp. Βιογραφικά στο e-mail: dpurpler@gmail.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 Web Development - Προγραμματιστής 
Διαδικτύου, με γνώσεις php, html5, css για την ανά-
πτυξη και εξέλιξη e-shop ταπετσαρίας τοίχου. 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 
απαραίτητη. 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: εργασιακή 
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.

συνέχεια στη σελ. 24

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

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

Πρακτική άσκηση στη Madame Shoushou:

Μοδίστρα / Πατρονίστ 
σε Σταθερό και Ελαστικό Ύφασμα

•Πατρόν - ραπτική 
•Ραπτική παραγγελίας 

•Επιδιορθώσεις 
•Δημιουργία δειγμάτων  

Υπ’ όψιν κας Σερδάρη, e-mail: 
mdmshoushou@gmail.com

H ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά για μόνιμη συνεργασία:

Τεχνολόγο 
•Για πλήρη απασχόληση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
•Στις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων μηχαν, αυτοματισμού, βιομηχ. πληροφορικής, πληροφορικής ή ηλεκτρονικής.  
Απαιτείται εξειδίκευση και δεξιότητες σε θέματα ρομποτικής, ενσωματωμένων συστημάτων και επίλυσης  
προβλημάτων Η/Υ.

Απαραίτητες γνώσεις: προγραμματισμός (Python), βάσεις δεδομένων (PostgreSQL), κατασκευή ιστοσελίδων  
(HTML, CSS, JavaScript, JQuery), Web Development, κατά προτίμηση με χρήση Django.

Επιθυμητή γνώση DjangoCMS.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@geoanalysis.gr, fax: 2310 496880

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά:

Βοηθό Εκτύπωσης (offset)
Η θέση αναφέρεται απευθείας  
στον προϊστάμενο εκτυπώσεων.  
Αρμοδιότητες - περιγραφή θέσης 
•Υλοποίηση SET-UP μηχανής βάσει 
πρότυπων χρόνων 
•Προετοιμασία της επόμενης  
εργασίας (χαρτί, υλικά) 
•Συντήρηση (λίπανση, γρασάρισμα, 
καθαριότητα μηχανής) 
•Καθαριότητα περιβάλλοντος χρόνου 
•Διεκπεραίωση τυχόν έκτακτων 
εργασιών που θα του ανατεθούν 
από τον προϊστάμενό του 

Απαραίτητα προσόντα 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση  
τουλάχιστον 2 έτη  
Επιθυμητά προσόντα 
•Πτυχίο σχετικού ΤΕΙ (γραφικών 
τεχνών ή μηχανολογίας) 
•Καλή γνώση των γραφικών τεχνών 
•Κάτοχος επιταγής εισόδου 
(Voucher) στην αγορά  
εργασίας για νέους έως 29 ετών  
Παροχές εταιρείας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

αναλόγως προσόντων 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
με προοπτικές εξέλιξης

Συστάσεις απαραίτητες. Καλό  
είναι να επισυνάπτεται πρόσφατη 
φωτογραφία. Όλες οι αιτήσεις  
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Απαντούμε σε όσα βιογραφικά 
πληρούν τις προϋποθέσεις.  
Αποστολή βιογραφικών: Fax:  
210-3425967, e-mail: hr@lyhnia.
gr, Πληρ. Κος Βγόντζας Αθαν.  
Τηλ.: 210-3410436.

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

Εxperienced  
Clinical Research Associates

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

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

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

Θέλεις; 
•Θέλεις να ενταχθείς στον μεγαλύτερο οργανισμό 
πωλήσεων ακινήτων παγκοσμίως; 
•Θέλεις να κερδίζεις περισσότερα από 60.000€ ετησίως; 
•Θέλεις να κάνεις καριέρα στο καλύτερο  
και μεγαλύτερο γραφείο στην Ελλάδα; 
•Θέλεις την καλύτερη εκπαίδευση διεθνώς; 
•Θέλεις να έχεις προσωπική καθοδήγηση  
και να υποστηρίζεσαι από έμπειρο επαγγελματία; 
•Θέλεις να έχεις ένα πλάνο καριέρας προσαρμοσμένο 
σε σένα; 
•Θέλεις να αυξήσεις τον προσωπικό σου πλούτο;  
Μπορείς; 
•Μπορείς να επενδύσεις στην προσωπική σου επιτυχία; 
•Μπορείς να διαχειριστείς τις προσωπικές σου  
δαπάνες για 3 μήνες; 
•Μπορείς να αναλάβεις προσωπική ευθύνη  
για τη δουλειά σου το χρόνο σου και τα αποτελέσματα 
της προσπάθειάς σου; 
•Μπορείς να ακολουθείς οδηγίες και κατευθύνσεις; 
•Μπορείς να επικοινωνείς και να συναντάς νέους 
πελάτες; 

•Μπορείς να δουλέψεις πολύ σκληρά; 

Επικοινώνησε με την RE/MAX ΝEWDEAL, Νο 1 στις 
πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα με τους περισσότερους 
και τους καλύτερους Συμβούλους ακίνητης περιουσίας. 
Είναι η ελίτ των επαγγελματιών στο real estate. Δείτε 
αναλυτικά www.kariera.remax-newdeal.com

Προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο δεν είναι απαραίτητα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Συνεχή και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση  
(university of REMAX) 
•Ισχυρό brand name (ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα 
σήματα διεθνώς) 
•Πανελλαδικό δίκτυο γραφείων για την ανάπτυξη  
των συνεργασιών 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Διαφημιστική προβολή   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
newdeal.remax@gmail.com

Σύμβουλοι Ακίνητης Περιουσίας 
Αξίζεις 5,000 ευρώ μηνιαίως; 

Κατασκευαστική εταιρία στο χώρο της πισίνας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Περιοχή Θέρμης), ζητεί:

Μηχανικό Έργου
Με τα ακόλουθα προσόντα: 
•Σοβαρή εμπειρία σε κατασκευές με 
οικοδομικά και εγκαταστάσεις Η/Μ 
εξοπλισμού 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ερ-
γοτάξια 
•Άριστη χρήση Η/Υ και AUTOCAD 
•Άριστη γνώση αγγλικών 

•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου 
•Ηλικία 35-40 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: r.spiridou@masterpool.gr

Η My Company Projects www.mycompany.com.gr, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο του SMS Marketing 
παγκοσμίως, στα πλαίσια ανάπτυξης τoυ τμήματος τηλεφωνικών πωλήσεων B2B σε περισσότερες χώρες του 
εξωτερικού, ζητά να προσλάβει:

Key Account Manager for Spain Region
•Τηλεφωνική εξυπηρέτηση υπαρχόντων Ισπανών 
πελατών 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε δυνητικούς  
Ισπανούς πελάτες  
Έδρα εταιρίας & υποψηφίου: Θεσσαλονίκη-κέντρο  
Αρμοδιότητες υποψήφιου: 
•Καθημερινή τηλεφωνική ενημέρωση και εξυπηρέτηση 
νέων και υπαρχόντων πελατών Ισπανίας 
•Καθημερινή καθοδήγηση πελατών σε online  
πλατφόρμες και διαχείριση-διαπραγμάτευση  
πελατολογίου 
•Τηλεφωνικές πωλήσεις B2B σε κατηγορίες  
πελατολογίου σε όλη την Ισπανία 
•Προώθηση-πώληση προϊόντων & υπηρεσιών sms 
marketing - bulk sms σε νέο δυνητικό πελατολόγιο 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου (new leads)  
στην χώρα της Ισπανίας 
•Εντοπισμός αναγκών & τηλεφωνική διαπραγμάτευση 
με νέο ή υπάρχοντα πελάτη με σκοπό την πώληση  
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου: 
•Άριστη / πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας, 
σε επίπεδο καθημερινής επικοινωνίας με πελάτη 
(native speaker)(Δεν υπάρχει ορολογία, δεν απαιτείται 
η χρήση επαγγελματικής γλώσσας. Απαιτείται η πολύ 
καλή κατανόηση και η ευχέρεια στον απλό, καθημερινό, 
γραπτό και προφορικό λόγο) 

•Εμπειρία στην εξυπηρέτηση και διαχείριση πελάτη 
•Εμπειρία σε προσωπικές ή τηλεφωνικές πωλήσεις 
B2B (όχι telemarketing) 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές & οργανωτικές  
ικανότητες 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ - θα εκτιμηθεί 
•Άνδρες ή γυναίκες, ηλικίας έως 38 ετών 
•Άριστη γνώση MS Office & internet 
•Καλή γνώση & χρήση της ελληνικής & αγγλικής 
γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους 
άνδρες  
Προσφέρονται: 
•Σταθερός μηνιαίος μισθός και bonus επίτευξης στόχων 
•Άμεση πρόσληψη 
•Ιατρική κάλυψη 
•Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο όσο και on-the-job) 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά  
αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε να αποστέλλονται αυστηρά μόνο βιογραφικά 
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Βιογραφικά 
που δεν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, δηλ. την πολύ 
καλή ευχέρεια λόγου στα Ισπανικά σε συνδυασμό με την 
διάθεση για εργασία στο αντικείμενο των πωλήσεων 
δεν θα απαντώνται. Επικοινωνία: My Company, τηλ. 
2310 231557. E-mail: cv@mycompany.com.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά έμπειρους Προγραμ-
ματιστές σε ASP.NET and C#, VB.NET, Javascript/
jQuery, CSS/CSS3, PHP, XML/HTML,SQL and PL/
SQL. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία σε Android 
apps development, Eclipse, Android SDK. E-mail: 
gkats@invision.gr.

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος ERP από εταιρία πληροφο-
ρικής, Αντιπρόσωπος Singular logic. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση και 
μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ntsgroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι σχολών Πληροφορικής 
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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου, 
έμπειρος ζητείται να διαμένει. Υποχρεωτικά πε-
ριοχή Αμπελοκήπων - Ψυχικό - Μαρούσι (εγγύς 
Βόρεια Προάστια), για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής ή Web Designer για 
ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή Αμπελοκήπων, Αττικής 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr. Τηλ: 
6976 654854, ώρες επικοινωνίας: 09:30-14:30.

Γραφίστες - διακόσμηση -  
Τέχνες - δημιουργικό
ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη για δημιουργία 
TV Spots DVDAuthoring στο PC. Απαραίτητη καλή 
γνώση προγραμμάτων Premiere, After Effects, 
Avid και συναφών εργαλείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: annak@compupress.gr, κωδ: TVPC1014.

ΝΕΟΙ Δημιουργοί, καλούνται για συνέντευξη, Ζω-
γράφοι, Χαράκτες, Γλύπτες, Φωτογράφοι, Μουσικοί, 
Μουσικοσυνθέτες, Αγιογράφοι, Χορευτές, Χορο-
γράφοι, Τραγουδιστές, Σεναριογράφοι, Σκηνοθέτες, 
Ποιητές, Συγγραφείς, Εικονολήπτες, Ηχολήπτες. 
Τηλ: 210 4110212, 6943 800161.

ΕΤΑΙΡΙΑ με κατάστημα πώλησης θυρών ασφαλεί-
ας, επίπλων κουζίνας, κουφωμάτων αναζητά νέα 
Διακοσμήτρια ή Αρχιτέκτων με γνώσεις σχεδια-
στικών προγραμμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
kalarasgeo@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ με άριστη γνώση InDesign ζητείται 
για δύο φορές την εβδομάδα, ημιαπασχόληση, δυ-
νατότητα περισσότερης απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: work.publication@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια για απο-
γευματινό ωράριο ή για εργασία κατ’ οίκον. Έκ-
δοση τόμων και περιοδικών. Τηλ: 210 8810109, 
κα Θεοδοσιάδη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές -τριες / Διακοσμητές με 
εμπειρία στη λιανική πώληση επίπλων - διακο-
σμητών για εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά έμπειρο Γραφίστα για γυναικείο 
περιοδικό με άριστες γνώσεις indesign, photoshop, 
illustrator. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com κωδ: grf.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια. Βιογραφικά και δείγμα 
δουλειάς στο e-mail: pgelegenis@yahoo.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια ζητείται από διαφημιστική για 
κάλυψη θέσης junior art. Απαραίτητη η γνώση 
Illustrator, Photoshop & Indesign, εμπειρία σε 
δημιουργικό συσκευασίας και προωθητικών υλι-
κών καταναλωτικών προϊόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@allbright.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ -τρια ζητείται από εκδοτική εταιρία. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστα Αγγλικά, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση, γνώση Quark, Corel, Photoshop, 
και σελιδοποίησης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: medplan@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια με εμπειρια, δημιουργικές 
ιδέες και γνώση της σουίτας Adobe για πλήρης 
απασχόληση από την MMS διαφημιστική με απα-
ραίτητη την αποστολή βιογραφικών και δειγμάτων 
δουλειάς. E-mail: irini@mms-adv.gr.

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. Βιο-
γραφικά 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 απασχόληση. 
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.

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.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών παρόχων ζητεί άμεσα να προ-
σλάβει άτομα για την επάνδρωση του νέου της 
υποκαταστήματος. Ωράριο πρωινό ή απογευματινό. 
6ωρο, 650€, 4ωρο 610€. Ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 5554883. 

AGENT ζητείται από όμιλο επιχειρήσεων για 
διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου. Άμεση 
πρόσληψη και προοπτικές εξέλιξης. Ευχάριστο 
περιβάλλον, σταθερός μισθός, ευέλικτα ωράρια. 
Τηλ: 211 1044010.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα με βασικό μισθό, για τηλε-
φωνική απασχόληση. Επιπλέον παροχές ασφάλιση 
και μπόνους. Προοπτικές εξέλιξης, πλησίον ΗΣΑΠ 
Άνω Πατησίων. Μισθός 700€. Τηλ: 6936 000207.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία στα Βόρεια Προάστια 
για τηλεφωνικό κέντρο (κλείσιμο ραντεβού). Τηλ: 
6938 534252, Δευτέρα-Σάββατο.

ΑΤΟΜΑ 10 από εταιρία ζητούνται για πλήρης ή 
μερική απασχόληση με εμπειρία στην τηλεφωνι-
κή επικοινωνία. Η εταιρία παρέχει βασικό μισθό 
και ασφάλιση, άριστες συνθήκες εργασίας. Τηλ: 
6939 001370.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία στο telemarketing, για άμε-
ση πρόσληψη από σοβαρή εταιρία στο χώρο του 
διαδικτύου. Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, άριστο 
εργασιακό περιβάλλον, όχι πωλήσεις. Τηλ: 211 
5001815.

ΝΕΕΣ ζητούνται από εταιρία για γραμματεία και 
τηλεφωνικό κέντρο. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 
6938 534252, ώρες επικοινωνίας 10:30-20:30, 
Δευτέρα-Σάββατο.

ΝΕΕΣ 2 με γνώσεις και εμπειρία στο telemarketing, 
ζητούνται από διαφημιστικό όμιλο για οργάνωση 
και διοίκηση παραγωγικού τμήματος. Τηλ: 210 
8898844, 6973 375981.

ΝΕΑ ζητείται για τηλεφωνική ενημέρωση, από 
εταιρία στην Άνω Γλυφάδα, κάτοικος κοντινών 
περιοχών. Προσφέρονται, σταθερός μισθός και 
έξτρα ποσοστά. Τηλ: 210 9690594.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων αναζητά εργαζόμενους για το 
τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης 
πελατών, με επικοινωνιακές ικανότητες. Προσφέ-
ρεται μισθός, εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργα-
σίας και δυνατότητα εξέλιξης. E-mail: info@ferro.
gr, κωδ: ΤΠ.

H FOCUS-ON group ζητά άτομα για το τμήμα call 
center. Βιογραφικά στο e-mail: career@focus-on.
gr, τηλ: 210 8943068, 210 8920915.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται για Τηλεφωνήτριες από με-
γάλη εταιρία στο χώρο κινητής τηλεφωνίας. Τηλ: 
6948 891288.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για στελέχωση μεγάλης εταιρίας 
στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Προοπτικές 
καριέρας. Τηλ: 6948 891288.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών ζητεί άμεσα άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας για την 
γραμματεία, reception, αποθήκη και τηλεφωνικό 
κέντρο. 4ωρο 680€, 2ωρο 330€, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο. Τηλ: 211 5554148.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητεί 
Υπαλλήλους Γραφείου για τμήματα μηχανογρά-
φησης, γραμματείας, εξυπηρέτησης πελατών και 
τηλεφωνικό κέντρο. Υψηλές αποδοχές, ωράριο 
πρωινό ή απογευματινό. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
211 5554148.

ΑΤΟΜΑ με καλά Ελληνικά ζητούνται για κάλυψη 
νέων θέσεων. 8ωρο 1340€, 4ωρο 715€, 3ωρο 
510€. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 5554854.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει Προσωπικό 
για τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών. Πρωινό 
ή απογευματινό ωράριο. Σταθερός μισθός. Τηλ: 
211 5554854.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στην τηλεφωνική διαφήμιση 
ζητούνται από εταιρία των Β. Προαστίων. Παρέχεται 
σταθερός μισθός και μπόνους. Τηλ: 210 8020550.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί νέα για τηλεφωνικές πωλήσεις / γραμματειακή 
υποστήριξη με γνώσεις λογιστικής. Ευχέρεια στον 
προφορικό λόγο, επικοινωνιακή ικανότητα, ταχύτητα 
αντίληψης. E-mail με φωτογραφία: info@pcrama.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία (πλησίον μετρό Πανόρμου) ζητά 
Φοιτητές -τριες για τηλεφωνικές πωλήσεις με 
σταθερό μισθό. 4ωρη πρωινή απογευματινή απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@hellassolar.
gr, τηλ 210 6706000.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της ευεξίας, ζητεί άτομα για μερική 
απασχόληση. Εργασία σε 2 τομείς, εξυπηρέτηση 
πελατών και οργάνωση των νέων συνεργατών. 
Ιnternet επιθυμητό. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Τηλεφωνητές από εταιρία 
προώθησης μεγάλης σταθερής/κινητής τηλεφωνί-
ας για εσωτερικές/εξωτερικές πωλήσεις. Μισθός 
ασφάλιση, 600€. Άμεση πρόσληψη, 5θήμερη εργασία. 
Ολοκαίνουριος χώρος, νεανικό περιβάλλον. Αξιο-
κρατία, συνεχής εκπαίδευση. E-mail: .2311207393.
hr@telemasters.gr.

ΕΜΠΕΙΡΟΙ Τηλεφωνητές Σταθερής-Κινητής Τη-
λεφωνίας ζητούνται. Επιλογή προώθησης εταιρίας 
κατά την επιλογή του πωλητή. Προσόντα: διάθεση/
πάθος για εργασία/προσωπικές φιλοδοξίες/έξυπνους 
χειρισμούς/ευελιξία/εμπειρία σε πωλήσεις/ευδιά-
θετο χαρακτήρα. Παρέχουμε μισθό/bonus/ένσημα/
πλήρης απασχόληση. Μόνιμη εργασία/εκπαίδευση. 
E-mail: hr@telemasters.gr, τηλ: 2311 207393.

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.

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 επικοι-
νωνίας. Παρέχεται, μισθός, bonus, προοπτικές εξέ-
λιξης. 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.

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. 
Βιογραφικά 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 απα-
σχόλησης. 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 στο Ψυχικό πλησίον μετρό Πανόρμου 
ζητά άτομα για τηλεφωνικές πωλήσεις 4ωρης 
απασχόλησης με δυνατότητα 8ωρης (ωράριο 
καταστημάτων) με σταθερό μισθό. 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 ποσοστά. 
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 υποστήρι-
ξη πελατών 1ου επιπέδου στην Αγγλική γλώσσα 
για λογαριασμό πελάτη του εξωτερικού. Απαι-
τείται άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. E-mail: 
kickoffservices@gmail.com.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, στο χώρο της διατροφής. Άμεση ανε-
ξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκπαίδευση. 
Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για το τομέα της διατροφής. 
Άμεσο ξεκίνημα, όχι πλασιέ, για ημιαπασχόληση. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για προώθηση διαφημιστικού 
χώρου περιοδικών και διαδικτύου. Μισθός συν 
ποσοστά συν ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: work.
publication@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Kick αναζητά εμφανίσιμες νέες για 
καθημερινή full time απασχόληση. Θα διεξαχθεί 
casting για στελέχωση σταθερού προγράμματος 
πολυεθνικής εταιρίας σε καταστήματα ηλεκτρο-
νικών ειδών. Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής. Άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκπαί-
δευση. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νέες για προωθητικές 
ενέργειες. Υπόψη τμήματος marketing. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
με εταιρία προσφορών - deals. Βιογραφικά στο 
e-mail: powernetgreece@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ 4 ζητά διεθνής όμιλος για προώθηση 
προγραμμάτων υγείας και χρηματοασφαλιστικών 
υπηρεσιών για ολική και μερική απασχόληση. Προ-
τιμώνται Πωλητές, Μεσίτες, Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Μαγαζάτορες, Σερβιτόροι, Προπονητές. E-mail: 
theodoridisap@gmail.com, τηλ: 6977 631166.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για μερική η πλήρη απα-
σχόληση από το χώρο τους μέσω ίντερνετ, με 2 
τρόπους αμοιβής και δωρεάν εκπαίδευση (μόνο 
σοβαρές προτάσεις). Τηλ: 6945 433138, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΔΙΕΘΝΗ ομάδα μάρκετινγκ και διαφήμισης στο 
ίντερνετ, ζητάει άτομο για προώθηση ιντερνετι-
κής πλατφόρμας. Όχι μισθός, επιθυμητή η γνώση 
ίντερνετ. Τηλ: 2341 070332.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ζητούνται νέες με επικοινω-
νιακή ικανότητα ως Αντιπρόσωποι Πωλήσεων, 
Promoters στις Σέρρες. Πρωινή ημιαπασχόληση 

με πλήρης ασφάλιση. Σταθερός μισθός, bonus. 
Προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6955 496511.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με εμπειρία στις πωλήσεις 
door to door για την πώληση ημερολογίων ανά 
την επικράτεια. Ελεύθερο ωράριο και αμοιβή 
βάσει των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales.org.greece@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εμπορικούς Αντιπρο-
σώπους / Πωλητές Κρασιών ανά την Ελλάδα με 
εμπειρία, για την προώθηση του κρασιού ALFA 
VITA, πρώτης κυκλοφορίας πανελληνίως. Αμοιβή 
με ποσοστό επί των πωλήσεων. E-mail: info@
worldcapital.gr, τηλ: 211 4093230.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται στο χώρο της ευεξίας, για 
παρουσιάσεις, προωθήσεις μεθόδων και προϊό-
ντων ευεξίας αντιγήρανσης. Τηλ: 6943 950447.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμπληρωμάτων διατροφής ζητάει νέες 
εξαιρετικά ευπαρουσίαστες για προώθηση προ-
ϊόντων στο χώρο του φαρμακείου. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@amhealth.biz.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ημιαπασχόληση. Βασι-
κές γνώσεις χρήσης internet, επιλογή ωραρί-
ου, άμεσο ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
popirodopoulou@gmail.com, τηλ: 6949 291999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος για την Αττική με πε-
λατεία στο χώρο της διακόσμησης, δόμησης, 
κατασκευών, μηχανικών από εταιρία παραγωγής 
και εμπορίας 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 Πωλη-
τές -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 προ-
ώθησης 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, εκ-
παιδεύσιμα για συνεργασία με πολυεθνική προ-
ϊόντων 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, απαραίτη-
τες 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 μακι-
γιάζ, κοσμημάτων, ικανοποιητικά αυξανόμενα 
εισοδήματα. Τηλ: 6943 877516.

ΕΜΠΕΙΡΑ Στελέχη Πωλήσεων, για προώθηση 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ζητά να προ-
σλάβει εταιρία telemasters.gr, για εσωτερικές/
εξωτερικές πωλήσεις. Παρέχεται πλήρης εκ-
παίδευση. 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.
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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 following link:  
https://docs.google.com/a/adacom.net/forms/d/1NR5-JvRP69V6ND8cKBf7DSr4p-9bui01ZiBbBrIvWf8/viewform

Ηλεκτρολόγος
•Mε 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

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

VISION ΑΕ - Εταιρία Συμβούλων μεταφορών και επικοινωνιών. Η εταιρεία INVISION A.E. ιδρύθηκε το 1997 και 
έχει έδρα την Αθήνα. Έχει δημιουργηθεί από στελέχη με μακρά εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις της αγοράς. Η εταιρία 
είναι εξειδικευμένη και επικεντρωμένη στις αγορές που αναδύονται από την σύγκλιση τεχνολογίας και υπηρεσιών 
στους τομείς των:

•Επικοινωνιών, Μεταφορών, Πληροφορίας και των νέων μέσων

Προσφέρει τεχνολογικές και εμπορικές συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητος και ανάπτυξη καινοτομικών 
πρωτότυπων συστημάτων σε τεχνολογίες αιχμής, ζητεί:

Software Programmer / Web Developer 
Πλήρους Απασχόλησης στην Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη web & native εφαρμογών 
•Συντήρηση υφιστάμενων εφαρμογών 
•Συντήρηση βάσεων δεδομένων 
•Ικανότητα παρουσίασης έργου και εκτίμηση χρόνου 
παράδοσης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ επιθυμητό 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 χρόνων και παρουσίαση 
Online Portfolio έργων 
•Πολύ καλή γνώση .ΝΕΤ (C#, VB, ASP..), HTML5, CSS3, 
JavaScript 

•Γνώση SQL/PL-SQL 
•Επιθυμητή η γνώση για ανάπτυξη εφαρμογών Android. 
•Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής  
σε νέες τεχνολογίες. 
•Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  
Παροχές: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων και απόδοσης 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση   
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gkats@invision.gr, website: www.invision.gr

Software Engineer   
for Secure Embedded Systems

TELESMA Business Technologies S.A. is a company offering technology products and services focusing on business 
consulting, software development and system integration. (www.telesma.gr). 

We are seeking, on behalf of our client, a large corporation, a S/W engineer for secure embedded systems to staff 
our client’s project development activities in Poland (Wroclaw) and Germany (Hamburg).

Job description: The successful candidate will be 
involved, according to his/her skills, in the definition,  
the design, the implementation and the testing of 
software for secure embedded systems, including:

•Development of SW and HW security IP for smart 
card controllers; 
•Development of security measures; 
•Giving guidance on the design of software 
architectures with respect to cryptographic & security 
aspects: secure implementation of SW and new  
•HW security features; 
•Specification and implementation of secured SW; 
•Anticipation of new attacks before they 
become known in public and finding appropriate 
countermeasures; 
•Driving innovation on way of working in secured SW 
design.

Qualifications:  
Required 
•University degree in a technical field 
•Minimum 2 years of experience in programming of 
embedded systems 
•Advanced programming skills in C 
•Knowledge of ARM architecture 
•Experience in designing low-level software (e.g. 
drivers, OS-less firmware) 
•Understanding of security attacks (e.g. side channel) 
•Experience with implementation of advanced 
cryptology algorithms and secured SW architecture 
design on products 
•Programming skills in assembler and C++ 

•Programming skills in scripting languages, e.g. Perl, 
Python 
•Knowledge of software development tools (compiler, 
linker, simulator, version control, bug tracking 
systems) 
•Very Good knowledge of English (spoken and written) 
•Willingness for long-term international assignment 
(applicant must be in possession of EU work permit)  
Nice to have 
•FPGA know-how 
•SW verification & validation know-how 
•Knowledge of smart card technology 
•Hardware measurements, e.g. oscilloscopes, logic 
state analyzers 
•Knowledge about symmetric and asymmetric 
cryptography 
•Understanding of the physical aspects on 
semiconductors 
•Experience in secure embedded systems, e.g. banking 
systems, payment systems 
•Knowledge of german language 
•Only candidates deemed to fulfill the aforementioned 
qualifications will be invited to an interview.

We offer a compensation package according to qualifications, 
relocation, continuous learning and training and, above 
all, a promising career path in one of Europe’s leading 
software engineering companies.

Interested applicants should send their full CV to: 
Telesma Business Technologies S.A. 77, Alexandras 
Ave., 114 74, Athens t.: +30 216 9000004, f.: + 30 216 
9000007, e-mail: sweses@telesma.gr

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Φαρμακοποιός

•Mε κύριο αντικείμενο: εργασία στο ομοιοπαθητικό - γαληνικό εργαστήριο του φαρμακείου (με προδιαγραφές GMP) 
και το συμπλήρωμα διατροφής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Job2memo@gmail.com

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

Υπαλλήλους  
Τεχνικής Υποστήριξης Συνδρομητών

Mέσω εισερχόμενων κλήσεων 6ωρης απασχόλησης, για εργασία με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών.

Προσόντα: 
•Εμπειρία στην πρόσβαση στο internet μέσω dial-up & DSL 
•Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 
2000/ΧΡ/Vista 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επιθυμητή η γνώση MacOS 
•Πτυχίο Ι.Ε.Κ ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου  
με κατεύθυνση στην πληροφορική 
•Προϋπηρεσία μέχρι 3 έτη

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους)  
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Σταθερό μισθό 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας   
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail:nchatzi@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030581
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ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Πωλήτριες για προ-
ώθηση των προϊόντων της σε προκαθορισμένο 
ραντεβού. Προσφέρεται ασφάλεια, έξοδα με-
τακίνησης. Τηλ: 210 7247308, πρωινές ώρες.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητούνται νέες εμφα-
νίσιμες, για προώθηση προϊόντων σε αθλητικούς 
χώρους. Τηλ: 6944 848981, 210 8652378.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ομάδα οργανώνει εκπαιδευτικές παρα-
στάσεις, ζητά Συνεργάτη με άνεση στην επικοινω-
νία, για προώθηση των εκπαιδευτικών δράσεων 
σε σχολεία. Παρέχονται μισθός, ποσοστά, έξοδα 
μετακίνησης. Απαραίτητη κατοχή Ι.Χ. E-mail: info@
theatronio.gr, τηλ: 210 6470003, 6947 675619.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τη θέση εξυπηρέτησης πελατών 
σε internet cafe. Επιθυμητές ικανότητες/προσόντα: 
επικοινωνιακή, να τις αρέσουν τα video games, 
ανάλογη προϋπηρεσία, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: jobapplication144@gmail.com.

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

ΤΑ ΚΑΣΤΗΜΑΤΑ παιχνιδιών Imaginarium 
αναζητούν άτομο με 5ετή εμπειρία στη λιανική 
πώληση, για μόνιμη part time συνεργασία στο 
κατάστημα της Νέας Σμύρνης. Βιογραφικά στο 
e-mail: gmaragakis@imaginarium.es.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, Βοηθοί Σερβιτόρου, 
Πωλήτριες. Μόνο με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: akardaris.chef@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής -τρια, επιθυμητή προϋπηρεσία, 
περιοχή Μαρούσι. Μισθός ικανοποιητικός. Βιο-
γραφικά στο e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Βενζίνης για βενζινάδικο στη περιοχή 
Ελευσίνας, πωλήσεις και πλυντήριο. Τηλ: 210 
5540138, ώρες επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤEIΤΑΙ έμπειρος Πωλητής για κατάστημα 
κινητής τηλεφωνίας, γνωστής αλυσίδας για τη 
στελέχωση καταστήματος στο Κερατσίνι. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, προϋπηρεσία σε ίδιο ή αντίστοιχο 
κλάδο τηλεπικοινωνιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
ts-amfiali@windstores.gr.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ CARNER αξεσουάρ αυτοκι-
νήτων στη Θεσσαλονίκη αναζητούν Ταμίες, άτομα 
υπεύθυνα και αξιόπιστα, με ανάλογη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: olga@autogs.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Πωλητές -τριες / Διακοσμητές με 
εμπειρία στη λιανική πώληση επίπλων - διακο-
σμητών για εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.detect@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Πλακιδίων για κατάστημα 
λιανικής στη Θεσσαλονίκη. Επιθυμητές γνώσεις 
σχεδίων μπάνιου, μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: irini@cresta.gr, fax: 210 5573994.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ παιχνιδιών Imaginarium 
αναζητούν άτομο με 5ετή εμπειρία ως Υπεύ-
θυνη Καταστήματος για μόνιμη συνεργασία ως 
Υπεύθυνη στο κατάστημα στο Mediterrannean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
gmaragakis@imaginarium.es.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί άτομα 3 για τη διαχείριση λιανικών 
- χονδρικών πωλήσεων και οργάνωση εμπορι-
κού δικτύου. Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας, δεν 
αφορά εξωτερική εργασία ή telemarketing. Τηλ: 
6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εκπρόσωπος Πωλήσεων από κατάστη-
μα τηλεπικοινωνιών στο Γέρακα. Η θέση αφορά 
πώληση υπηρεσιών - προϊόντων, εξυπηρέτηση 
συνδρομητών, ημιαπασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@sequence.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστημα ανταλλακτι-
κών αυτοκινήτου. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών, 
Ιταλικών, Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs.antallaktika@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, εμφανίσιμη, με εμπειρία 
επιθυμητή, για full time απασχόληση. Κατάστημα 
First Γλυφάδας. Τηλ: 210 8982423.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο στη Κηφισιά. 
Απαραίτητες συστάσεις και προϋπηρεσία. Τηλ: 
6976 906844, ώρες επικοινωνίας 16:00-01:00, 
εξαήμερο, κα Τόνια.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
όχι ντίλερ - πλασιέ. Μοναδική ευκαιρία, υψηλά 
εισοδήματα. Τηλ: 6943 950447. 

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

ΑΤΟΜΑ υπεύθυνα, για συνεργασία με εμπορική 
εταιρία με έδρα στην Ελλάδα τη Θεσσαλονίκη, 
για επέκταση των δραστηριοτήτων της σε όλη την 
Ελλάδα και τη Κύπρο. Ικανοποιητικές αμοιβές. 
Ε-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από γνωστή εμπορική πολυ-
εθνική εταιρία, για να ξεκινήσουν τη δική τους 
επιχείρηση, χωρίς κεφάλαιο, χωρίς εμπειρία χωρίς 
ιδιαίτερες γνώσεις. Να είναι διδάξιμος και εργα-
τικός. Δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΠΩΛΗΤΗΣ για σχολεία, Παιδιάτρους, παιδότοπους 
μερική ή πλήρη απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 

Βιογραφικά στο e-mail: info@minx.gr.

ΑΤΟΜΑ άμεσα από εμπορική εταιρία ως Υπεύ-
θυνοι Δικτύου Πωλήσεων, όχι ντίλερ - πλασιέ, 
ζητούνται, σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, που 
θα δραστηριοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή 
τους σαν Εξωτερικοί Συνεργάτες για συνεται-
ρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά και 
εμπειρία σε πωλήσεις, με θέληση και στόχους, για 
στελέχωση τμημάτων συνεταιρισμού. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Πωλητής /τρια ζητείται από εισα-
γωγική εταιρία ειδών δώρου και διακόσμησης 
για Αθήνα και επαρχεία, με προϋπηρεσία σε 
παρεμφερή εταιρία, για δειγματισμό με laptop. 
Βιογραφικά στο e-mail: olympiastella123@msn.
com, fax: 210 6927798.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τροφίμων ζητά Πωλητή 
με έδρα την Αθήνα για την παρακολούθηση πε-
λατολογίου Αθηνών και νησιωτικής Ελλάδας. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
exports@lawyer.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτου ηλικίας, υπεύθυνα, 
συνεπή, εκπαιδεύσιμα, με ομαδικό πνεύμα, για 
συνεργασία με εμπορική εταιρία κοσμετολογίας, 
για ανάπτυξη/εποπτεία δικτύου καταναλωτών/
επαγγελματιών και ανθρώπινου δυναμικού, όχι 
πλασιέ, ικανοποιητικές αυξανόμενες αμοιβές. 
E-mail: ioannav77@hotmail.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δάπεδα στη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί 
να προσλάβει Πωλητή με εμπειρία στις πωλή-
σεις. Βιογραφικά στο e-mail: proffesionalfloor@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής Πωλήσεων στο νομό Καβάλας 
για ΙΕΠΥΑ Security. Aπαραίτητη προϋπόθεση να 
υπάρχει ενεργή άδεια ή προϋπηρεσία και η γνώση 
του αντικείμενου θα θεωρηθεί μεγάλο προσόν. 
Τηλ: 6907 299115.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ οικοδομικού εξοπλισμού ζητείται 
Υπάλληλος/Πωλητής για το τμήμα επιστρώσεων 
δαπέδων/μεταλλικών ψευδοροφών. Απαραίτητη 
η εμπειρία στα υλικά ξύλο, μοκέτα, καουτσούκ 
και η άριστη γνώση Αγγλικών ή και Γερμανικών. 
E-mail: info@expo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα για ανεξάρτητη μόνιμη 
συνεργασία με εμπορική εταιρία για οργάνωση/
καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού και πελατο-
λογίου. Άμεσο ξεκίνημα, ικανοποιητικές αμοιβές, 
δυνατότητες καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioannav77@hotmail.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο τομέα 
του οικιακού επίπλου στη Θεσσαλονίκη ζητείται 
Πωλητής -τρια, με απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλι-
κών και προϋπηρεσία 3ετή. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvtheseis@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για το τομέα της διατροφής. 
Άμεσο ξεκίνημα, όχι πλασιέ, για πλήρης ή μερική 
απασχόληση. Τηλ: 6943 950447.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία υποδημάτων, τσαντών και 
ενδυμάτων, με έδρα την Θεσσαλονίκη ζητά Εξω-
τερικούς Πωλητές, με προϋπηρεσία στη χονδρική 
πώληση υποδήματος/ενδύματος. Προμήθεια επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: importp.
cv@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο των φαρμακείων 
αναζητά Αντιπρόσωπο Πωλήσεων με εμπειρία 
στο χώρο. Τηλ: 6906 242404.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία στο 
χώρο των πωλήσεων. Υπόψη τμήματος πωλή-
σεων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

H FOCUS-On ζητά άμεσα άτομο για τη θέση After 
Sales. Προσόντα: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής, εμπει-
ρία σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα επικοινωνίας, 
γνώση Η/Υ/Αγγλικών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. Ε-mail: career@focus-on.gr, τηλ: 
210 8943068, 210 8920915.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων για τη Νέα Σμύρνη 
για μεγάλο τραπεζικό όμιλο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ethnikiasfalistikisp@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για ιστοσελίδα προσφορών με 
προϋπηρεσία στον τουριστικό τομέα για στελέχωση 
τμήματος πωλήσεων. Δίνεται μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@deals365.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Εξωτερικό Πωλη-
τή για υπηρεσίες εμπορολογιστικών εφαρμογών 
πληροφορικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
sunteccity.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ για εταιρία αυτοκινήτων στην Ελευσίνα, 
ζητείται. Απαραίτητα, γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: cvautorent@gmail.com.

ΑΠΟ Α.Ε παροχής υπηρεσιών ζητούνται Συνερ-
γάτες Απόφοιτοι Λυκείου για άμεση πρόσληψη. 
Προσφέρουμε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περι-
βάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης. Βασικός 
μισθός/καθημερινά μηνιαία μπόνους/ασφάλιση 
ΙΚΑ. Περιοχή Βαρδάρης. Τηλ: 2311 805100.

ΑΤΟΜΑ άμεσα για πλήρης ή μερική απασχόληση 
ζητούνται, από εμπορική εταιρία, μόνο σοβαρές 

προτάσεις. Εισοδήματα από 550€. Τηλ: 6943 
950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες, με όρεξη για δουλειά, 
στόχους και θέληση για επιτυχία για στελέχω-
ση των τμημάτων διαφήμισης, πωλήσεων και 
management συνεταιρισμού. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κύριοι -ες που θέλουν να συμπλη-
ρώσουν το εισόδημα τους από πολυεθνική εται-
ρία καλλυντικών για πωλήσεις από κατάλογο με 
μεγάλα ποσοστά και μπόνους. Βιογραφικά στο 
e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες για πολυεθνική εται-
ρία καλλυντικών για πωλήσεις από κατάλογο με 
μεγάλα ποσοστά και μπόνους. Βιογραφικά στο 
e-mail: zoivoliraki@yahoo.gr.

ΠΩΛΗΤΕΣ για Αθήνα ζητούνται από εταιρία ειδών 
αυτοκινήτου, με δυνατότητα ταξιδιών, με Πτυ-
χίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, με 5ετή εμπειρία, 
γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών MS 
Office. Βιογραφικά στο e-mail: olga@autogs.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ βιομηχανική και εμπορική εταιρία με 
έδρα στο νομό Λακωνίας ζητά Περιοδεύων Πωλη-
τή με προϋπηρεσία στις πωλήσεις τροφίμων και 
ποτών. Βιογραφικά στο e-mail: nikolaoupan621@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τον Ασπρόπυργο ζητάει Υπάλληλο 
για το τμήμα εισαγωγών. Απαιτούνται με άριστες 
γνώσεις Αγγλικών και Office. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrcompanysa@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με Ι.Χ. για τη στελέχωση 
δικτύου πωλήσεων από εκπαιδευτικό όμιλο. Μό-
νιμη εργασία, ικανοποιητικές αποδοχές. Παρέχεται 
εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ: 210 6401807.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για ανάπτυξη Office 
outlet με ετήσια αύξηση 13% και επέκταση σε 
155 χώρες. Απαραίτητη γνώση Η/Υ και internet. 
Τηλ: 2080 82862.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Οδηγός για κατεψυγμένες 
ζύμες στα Ιωάννινα, κάτοχος επαγγελματικού δι-
πλώματος Γ΄κατηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
ioanninasales@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
άμεσα Στελέχη Δημοσίων Σχέσεων για το τμήμα 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο του φαρμακείου ζητά Συνεργάτη 
ως Πωλητή για τη Μακεδονία, Θράκη με έδρα 
Καβάλα ή Αλεξανδρούπολη. Επειρία στις πωλήσεις 
στα φαρμακεία, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: work@alphamed.gr.

ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋπηρεσία. 
Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, Αγγλικά. 
Ικανοποιητικές 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 - Γα-
στρεντερολόγων, από εταιρία συμπληρωμάτων 
διατροφής. Ανάλογος μισθός, αυτοκίνητο, μπό-
νους. 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 δερματολόγους, 
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.

ΦΑΕΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρικούς Επι-
σκέπτες με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα 
Πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση Αγγλικών και MS Office. 
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: johdimax@gmail.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.

Ιατροί - Νοσηλευτές - διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ με ή χωρίς προϋπηρεσία 
ζητούνται από spa. Τηλ: 6955 426121. 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ αδειούχος ζητείται στην περιοχή 
του Βόλου, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: vpharmacy139@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες από ΑΕ στο τμήμα 
εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών. 4ωρη 
πρωινή εργασία, εσωτερική θέση γραφείου, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εναλλακτικοί Θεραπευτές που ασχο-
λούνται με εναλλακτικές και ολιστικές θεραπείες 
για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία εναλλα-
κτικών, 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.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Βύρωνα ζητεί Βοηθό Φαρμακο-
ποιού ή Φαρμακοποιό, με προϋπηρεσία για πλήρης 
απασχόληση. Τηλ: 210 7645547.

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. Βιογαρφικά 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 ειδικευμέ-
νους στη νευρολογία για κλινική της Στουτγκάρδης. 
Βιογραφικά στα Αγγλικά ή Γερμανικά στο e-mail: 
eleni.takidou@grecruitment.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται σε Πανεπιστημιακό νοσο-
κομείο της Αγγλίας. Οι συνεντεύξεις θα πραγματο-
ποιηθούν στην Αθήνα (07/10) και στη Θεσσαλονίκη 
(08/10) αντίστοιχα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
grecruitment.com, τηλ: 2313 019150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Φαρμακοποιός για πλήρη 
απασχόληση σε φαρμακείο στην θέση του υπευθύ-
νου φαρμακοποιού στην περιοχή της Σαλαμίνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: pharmacy148@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 28

The Hilton Athens is looking for:

Food & Beverage Supervisor 
(Captain) (Ref. FBS)

Η φαρμακοβιομηχανία ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Supervisor Παραγωγής  
Φαρμάκου με έδρα την Αθήνα (κωδ. PROD001)

Required qualifications: 
Knowledge, skills and abilities: 
•Customer focus 
•Strong leadership and interpersonal skills 
•Able to effectively support, interact with and develop 
a team to meet set targets 
•Excellent communication skills 
•Demonstrate a friendly character, enthusiastic  
and positive attitude 
•Creativity, drive and initiative! 
•Ability to maintain effectiveness in a strained 
environment and convert opportunities into actions 

Experience/education level: 
•Degree or diploma in relevant field 
•At least 2 years of experience in similar position 
•Excellent command of the Greek and English 
language 
•Very good knowledge of MS Office 

Applications should be submitted in English till October 
31st 2014 and they should be addressed, quoting the 
reference code, to: Hilton Athens human resources Dpt 
46, Vas. Sofias Street, 115 28, Athens. Fax: +30 210 
7281720. E-mail: hr.athens@hilton.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Αναγνωρισμένο πτυχίο φαρμακοποιού 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση του φαρμακευτικού 
κλάδου 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και συστημάτων 
•Ηγετικά και οργανωτικά προσόντα  
Προσφέρεται ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 

δυνατότητα δημιουργικότητας σε συνδυασμό  
με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών: ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Α.Ε. στο fax: 210 
8077079 στο e-mail:info@petsiavas.grταχυδρομικώς στη 
διεύθυνση: Αγ. Αναργύρων 21 - Κ. Κηφισιά Τ.Κ. 145 
64. Υπ’ όψιν: Κας Χριστιάννας Τσομίδου. Παρακαλείστε 
στα βιογραφικά όπως αναγράφετε τον κωδικό αγγελίας.

Η εταιρεία PET CITY Α.Ε.Β.Ε., η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων ειδών κατοικίδιων, με έδρα το Κορωπί, επιθυμεί να 
καλύψει την παρακάτω θέση:

Στέλεχος για το  
Τμήμα Αγορών Εξωτερικού

Περιγραφή εργασίας: 
•Παραγγελίες προϊόντων σε οίκους εξωτερικού 
•Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και εύρεση νέων

Προσόντα υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 3-4 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα 
•Γνώσεις αγγλικών επίπεδο Proficiency 

•Δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•Γνώσεις Microsoft Office 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
customercare@petcity.gr

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα, ζητά να προσλάβει:

Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών 
επιχειρήσεων Ελλάδος  
ή εξωτερικού 
•Απαραίτητη επαγγελματική  
εμπειρία - προϋπηρεσία  
σε ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας 
•Ικανότητες οργάνωσης και  
διοίκησης 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον δύο 
ξένων γλωσσών 

•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Ικανότητες στον τομέα  
των πωλήσεων και των δημοσίων 
σχέσεων 
•Δυναμική εξωστρεφής  
προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Απαραίτητες συστάσεις  
Προαιρετικά προσόντα: 
•Γνώση Ermis Windows 
•Γνώση extra nets channels  

και channel manage 
•Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης,   
H εταιρεία μας προσφέρει: 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων 
και bonus 
•Μόνιμη εργασία 
•Επαγγελματικό περιβάλλον  
εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: info@athenslotushotel.gr

Η εταιρεία μας, με ηγετική παρουσία στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Customer Service 
με Tόπο Παροχής Υπηρεσιών το Αίγιο

Κύρια καθήκοντα: 
•Καθημερινή επικοινωνία-συνεργασία με το τμήμα 
πωλήσεων για την διαχείριση των παραγγελιών 
•Διαχείριση αποθεμάτων 
•Προγραμματισμός αποστολής και παράδοσης  
των παραγγελιών 
•Καθημερινή επικοινωνία-συνεργασία με τις υπεύθυνες 
εταιρίες διανομών-μεταφορών για τις παραδόσεις 
•Έλεγχος χρεώσεων-τιμολογίων του τμήματος 
•Υποστήριξη του τμήματος με αναγκαία reports  
Απαραίτητα προσόντα 

•Πτυχίο ΤΕΙ λογιστικής ή διοίκησης επιχειρήσεων  
ή οικονομικών επιστημών 
•Προϋπηρεσία 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, SAP) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hr@kallimanis.gr με κωδ: CSER.

H Γενική Ταχυδρομική, η εταιρία που κατέχει την 1η θέση μεταξύ των αμιγώς ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεων 
με αποκλειστικό αντικείμενο τις ταχυμεταφορές, αναζητεί για την ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων της:

Στέλεχος Τμήματος  
Υποστήριξης & Ελέγχου Δικτύου Καταστημάτων  

Κωδικός θέσης εργασίας: S_BSCB410

Καθήκοντα θέσης: 
•Έλεγχος τήρησης των εταιρικών 
διαδικασιών από το δίκτυο  
καταστημάτων και επικαιροποίησή 
τους 
•Περιοδικοί έλεγχοι καταστημάτων 
και αναφορές προς την διοίκηση 
•Βελτιστοποίηση δικτύου  
καταστημάτων 

•Συμμετοχή στην οργάνωση  
και διεύθυνση του τμήματος  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης διοίκησης 
επιχειρήσεων (μεταπτυχιακές 
σπουδές θα εκτιμηθούν) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
10 ετών ως διοικητικό στέλεχος 

επιχείρησης 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών  
στην διοίκηση μικρομεσαίων  
και μεσαίων επιχειρήσεων  
(εμπειρία στην διαχείριση franchise 
καταστημάτων θα εκτιμηθεί)  
Επικοινωνία:job@taxydromiki.gr. 
Ref: S_BSCB410

“Μηχανικός Tηλεπικοινωνιών ”- 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 πρωτοκόλλων 
αλλά και των γενικότερων τεχνολογιών διαχείρισης και ασφάλειας που απαντώνται σε δίκτυα παρόχων τηλεπικοι-
νωνιακών υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα /  
πιστοποιήσεις: 
•Πτυχίο σε computer science / 
μηχανικός 
τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών  
σε τηλεπικοινωνίες 

•Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική 
εμπειρία σε έργα  
Τηλεπικοινωνιών και 2 χρόνια  
στον τομέα της δικτυακής και ΙΤ 
ασφάλειας 
•Πιστοποιήσεις τεχνικών γνώσεων 
από κατασκευαστικό οίκο, όπως 

Cisco Systems ή Juniper Networks 
•Ισχυρά επιθυμητή είναι  
η πιστοποίηση από τη Juniper 
Networks 
 
Αποστολή βιογραφικού  
στο e-mail: info@kestrel-is.gr

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

Call Center Agent 
(CCA-14) με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: 
•Ροή πληροφόρησης προς τους πελάτες και αντίστροφα 
•Συντονισμός ενεργειών των εμπλεκόμενων τμημάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών 
•Λήψη και διαχείριση παραγγελιών 
•Διαχείριση παραπόνων πελατών  
Προσόντα: 
•Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ 
•Επιθυμητό μεταπτυχιακό στα logistics 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση Γερμανικών 
•Επιθυμητή εμπειρία σε ERP 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής  
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας με εταιρικό λεωφορείο

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο της θέσης) μέσω του link: http://www.alumil.com/gr/etairia/
anthropino-dunamiko/upovoli-viografikou/
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ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτριες 
για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη φυσικο-
θεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual therapy, από 
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περιοχής Αμπελοκή-
πων, απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ: 210 6469666.

ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ ζητείται για συνεργασία από Γιατρό 
Ορθοπεδικό με δυνατότητα δωρεάν παραχώρη-
σης γραφείου περιοχή Αμπελοκήπων. Τηλ: 6976 
654854.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - Φυσίατρος, Ορθοπεδικός 
ζητείται για συνεργασία. Δυνατότητα παροχής 
επαγγελματικής στέγης (ιατρείο) με ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: 
nosos@otenet.gr, τηλ: 210 6718080, 6976 
654854, 09:00-14:30.

δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- διαχείριση Χρεών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ για εξωτερική συνεργασία μάχιμος 
Δικηγόρος, δυναμική προσωπικότητα με 5έτης 
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.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών ζητείται, δυναμική προσω-
πικότητα με τουλάχιστον 5ετή+ εμπειρία σε παρα-
στάσεις δικαστηρίων και συντάξεις δικογράφων 
σε εμπορικά, αστικά, ποινικά, εργατικά. Αμοιβές 
τα γραμμάτια προείσπραξης. E-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: L-sk.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται με αμάξι, για τη φύλαξη 
και μελέτη παιδιού Πέμπτης Δημοτικού στην Πε-
τρούπολη. Ωράριο: Δευτέρα έως Πέμπτη 14:00-
22:00 και Κυριακή 12:00-22:00, μισθός: 500€. 
Τηλ: 6978 558152. 

ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ και Ιαπωνικών Μεταφραστές και 
Διερμηνείς, ζητούνται από εταιρία. Τηλ: 210 
4110221.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ από Αγγλικά σε Ελληνικά, καθώς 
και Επιμελητές Κειμένων ζητούνται από εκδοτική 
εταιρία με ανάπτυξη και σε ειδήσεις διαδικτύου, 
καθημερινή ημιαπασχόληση ή ημιαπασχόληση 
τριών ημερών. Βιογραφικά στο e-mail: work.
publication@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αραβικών, Αγγλικών, Ισπανικών, 
Γερμανικών, Ρωσικών, Κινέζικων, ζητούνται. 
Εργατικές, πολύ σοβαρές, υπεύθυνες, μεταδο-
τικές, με άριστο βιογραφικό, αυστηρά και μόνον 
μητρόγλωσσες, συστάσεις απαραίτητες, για Κ.Ξ.Γ. 
40ετούς λειτουργίας, Καλλιθέα. E-mail: elenisrc@
windowslive.com, τηλ: 6936 932107.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ -τρια Κινέζικων ζητείται. Άμεση 
πρόσληψη, υπεύθυνος, σοβαρός, συνεπής, με 
καλές γνώσεις της γλώσσας και μεταδοτικότη-
τα, φιλική τιμή, σταθερή συνεργασία, Καλλιθέα. 
Βιογραφικά στο e-mail: elenisrc@windowslive.
com, τηλ: 6936 932107.

EXPERIENCED English Teacher required to 
undertake certificate preparation classes 
Monday to Thursday evenings. Immediate start. 
CVs: anna-mp@windowslive.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αγγλικών ζητείται για κατ’ οίκον 
μαθήματα. Περιοχή Ίλιον, Καματερό, Άνω Λιόσια. 
Τηλ: 210 5742209, 210 5742678.

ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Καθηγητές -τριες ζητούνται από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα. Τηλ: 210 7564573.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγητές -τριες, με επικοινωνι-
ακές ικανότητες και φιλοδοξίες ζητούνται από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα. Τηλ: 210 7564573.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ή κάτοχος Proficiency 
ζητείται για μαθήματα Αγγλικών σε ενήλικα, πρω-
ινές ώρες, πλησίον μετρό Ηλιούπολης, 5€ ανά 
ώρα. Τηλ: 6939 699924.

ΟΜΙΛΟΣ αθηναϊκός ενημέρωσης, ζητεί 3 άτο-
μα, Νηπιαγωγούς - Παιδαγωγούς για το τμήμα 
ενημέρωσης και πρόσληψης. 5νθήμερο, συνεχές 
ωράριο, 980€ μεικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, 
κα Μαυρομιχάλη.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών, ζητείται, για ολιγόωρη 
απασχόληση σε Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας, με άδεια διδα-
σκαλίας. Νέα/ενθουσιώδης, εργατική/συνεπής/
άριστη προφορά, γνώση της γλώσσας. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερή συνεργασία, αγάπη για τη 
δουλειά της. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΑΤΟΜΑ 2 η μία με γνώσεις Βουλγάρικων για 

μετάφραση και η άλλη με γνώσεις Αγγλικών, 
ζητούνται για τις περιοχές Αμπελόκηποι-Σταυ-
ρούπολη-Πολίχνη. Τηλ: 6946 288745.

O ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητή /τρια Αγγλικών 
για διδασκαλία Πτυχίων και με γνώσεις νομικής 
ορολογίας για διδασκαλία Αγγλικών σε δικηγόρους. 
Βιογραφικά στο e-mail: agdimitrios@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζητά Καθηγήτρια /ή Αγγλικών 
για διδασκαλία Πτυχίων στην περιοχή των Γλυκών 
Νερών. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: GLENG.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητά Απόφοιτους 
ΙΕΚ / ΤΕΙ για Πρακτική Άσκηση. Τηλ: 210 3235200. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@iek-enosi.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για δημιουργική απασχό-
ληση και φύλαξη 2 παιδιών. Part time, 5θήμερο. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, κάτοχος Ι.Χ, θα προτιμηθεί 
άτομο από κοντινές περιοχές. Περιοχή Κηφισιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: emynfamily@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Neoscreen ζητά Βιολόγο κάτοχο διδα-
κτορικού με τεκμηριωμένη εμπειρία σε τεχνικές 
μοριακής γενετικής και ειδικότερα στην ανάλυση 
και ερμηνεία δεδομένων γονιδιωματικής αλλη-
λούχησης (Sequencing). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@neoscreengr.com.

WE ARE seeking a US Native Speaker to run 
the ECPE oral class due to maternity leave. 
Part time job with possibility of extension.ECPE 
examiner a plus. Panorama Thessaloniki. CVs: 
info@theschoolbus.edu.gr.

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Αγγλικών κειμένων, ζητούνται με 
υψηλό επίπεδο Aγγλικής γλώσσας (Proficiency 
και άνω). 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. 
Βιογραφικά 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 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών, για 2 ώρες 
κάθε Παρασκευή, 6€/ώρα συν ένσημα. Περιοχή 
Νέο Ρύσιο. Βιογραφικά στο e-mail: lkandrou@
hotmail.com.

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.

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 
λειτούργημα της εκπαίδευσης. Eπίσημη άδεια 
διδασκαλίας της Αγγλικής, για Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέας. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com, τηλ: 6936 
932107.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται, κάτοχος Ι.Χ. από εται-
ρία 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 εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα για το νέο 
εκπαιδευτήριο του Αμαρουσίου. Άριστο εργα-
σιακό 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.

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. Βιο-
γραφικά 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 
στελεχώσουν 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-
Παρασκευή. Απαραίτητη εμπειρία στα Πτυχιακά 
επίπεδα. Βιογραφικά στο e-mail: mosxato@
eurognosi.info.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟ κέντρο ξένων γλωσσών στη Βέ-
ροια ζητείται Καθηγήτρια Ισπανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά 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.

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 καθημερινή 
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 τε-
χνικής/επιχειρησιακής ορολογίας. Αμοιβή ανά 
ώρα. Περιοχή Νάξος. E-mail: cv.application.oa@
gmail.com, κωδ: ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ όλων των ειδικοτήτων θα γίνουν 
αποκλειστική συνεργάτες για να δημιουργούν 
μελέτες σε Αutocad αρχεία και προτιμάμε 
Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους 
Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info2@ergasiomania.gr, 
τηλ: 6939 785533. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψυκτικός με προϋπηρεσία 
σε ψύξη και κλιματισμό με γνώση Αγγλικών 
και δίπλωμα οδήγησης για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@forcecooling.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος για στε-
λέχωση εμπορικής επιχείρησης ειδών θέρμανσης, 
φυσικού αερίου και εξοικονόμησης ενέργειας. Θα 
αναλάβει τις πωλήσεις, την τεχνική υποστήριξη 
και θα συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη της 
εταιρίας. Αγία Παρασκευή. E-mail: jbilianis@
jbilianis.gr.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ CARNER αξεσουάρ αυτοκι-
νήτων στη Θεσσαλονίκη ζητούν Ηλεκτρολόγους 
/ Τεχνικούς Τοποθετήσεων, για το συνεργείο 
με εμπειρία στο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: olga@autogs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος ή Χημικός Μηχανικός, 
για εργασία σε εταιρία με αντικείμενο το περι-
βάλλον-εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. 
Προϋπηρεσία στο χώρο. Βιογαρφικά στο e-mail: 
hr@wastenwater.com, τηλ: 210 9241701, fax: 
210 9246767.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργαλειομηχανικός CNC Τόρνου και 
Κέντρου Κατεργασίας με επιθυμητή γνώση CAD, 
CAM και προγραμματισμού KIMI SA, ΒΙΠΑ Σχι-
στού, Πέραμα. E-mail: info@kimi-sa/com, τηλ: 
210 4004757.

ΒΟΗΘΟΣ Τεχνίτη ζητείται για κατασκευή και 
τοποθέτηση επίπλων κουζίνας. Τηλ: 6973 434154.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων στο Χαλάνδρι ζητεί 
Μηχανικό Αυτοκινήτων με γνώσεις διαγνωστικού 
(Tester) και με προϋπηρεσία, για άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@deligiannisgroup.
gr, fax: 210 6770943.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα 
για άμεση συνεργασία λόγω αυξημένου πελατολο-
γίου σε μονώσεις, γυψοσανίδες, εφαρμογή κου-
φωμάτων (αλουμινίου, pvc, ξύλινα). Επιθυμητές 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 210 3009323, ώρες 
επικοινωνίας 9:30-17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ελαιοχρωματιστές, Σοβατζήδες, 
Πλακάδες για άμεση συνεργασία λόγω αυξημένου 
πελατολογίου. Επιθυμητές βασικές γνώσεις Η/Υ. 
Τηλ: 210 3009323, ώρες επικοινωνίας 9:30-
17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

MΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται, ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
για τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης από εταιρία 
βιομηχανικού εξοπλισμού στα Οινόφυτα. Πολύ 
καλή γνώση Autocad, 3D σχεδιασμού, Αγγλικών. 
Επιθυμητή εμπειρία SolidEdge. Βιογραφικά στο 
e-mail: gdamaskos@acmon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός, από εταιρία 
Συμβούλων με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 
για επίβλεψη έργου στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. 
Απαραίτητη εμπειρία κτιριακών έργων και δι-
οίκησης εργοταξίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@z-tech.gr, fax: 2310 477578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
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 δί-
πλωμα 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 Θεσσα-
λονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: ldpssavvas@
gmail.com, τηλ: 6979 553641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από τεχνική 
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 
Κηφισιά ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μη-
χανικό 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 βρίσκε-
ται στο νομό Πέλλας. Βιογραφικά στο e-mail: 
engineering@danais-sa.com, info@danais-sa.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνολόγοι Μηχανικοί Δομικών 
Έργων ή Έργων Υποδομής για εργασία ως Τε-
χνικοί 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 Αγγλι-
κών/Ιταλικών/Η/Υ, ευχέρεια επικοινωνίας με 
προμηθευτές, 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 γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξυλουργός για Αγγλία. Άμεση πρόσληψη, 
καλά Αγγλικά, 2ετή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjos.com.

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.

συνέχεια στη σελ. 30

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 
•Excellent proven 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

C++/OpenGL Developer

H Βάμβαξ Α.Ε. με εμπειρία στην παραγωγή λευκών ειδών και χαλιών των διεθνών οίκων Guy Laroche, Pierre Cardin 
και Blumarine. Ζητά να προσλάβει:

Αποθηκάριο  
με Γνώσεις Μηχανογράφησης

Προσόντα: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Επιθυμητή γνώση χειρισμού ATLANTIS ERP 
•Καλή γνώση MS Office 
•Άνεση στην επικοινωνία, γραπτό και προφορικό λόγο 
•Όρεξη για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Παραλαβή προϊόντων από προμηθευτές 
•Χώρισμα παραγγελιών & picking ειδών και ολοκλήρωση παραγγελίας ανά πελάτη 
•Συσκευασία ανά πελάτη 
•Έκδοση τιμολόγιου και δελτίου αποστολής 
•Dispatch  
Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: a.kouvarakou@vamvax.gr

Room Attendant Housekeeping
Company description: The Rocabella Mykonos Art Hotel 
& Spa intents to be hopitality heart of the area of Agios 
Stefanos - a small picturesque Mykonina village, offering 
great views to Mykonos town, Delos, Syros and the new 
Mykonos port.

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

Location: The hotel is located 100 meters from the sandy 
beach of Agios Stefanos and all rooms offer inspiring 
views of the Aegean Sea. From the hotel, a short drive 
takes you to the premier attractions in Mykonos Town 
such as the famous cocktail bars; the folklore museums 
and the fine dine restaurants.

The hotel is located in an area of 4000 square meters 
strategically overlooking Mykonos and the Mykonos 
Airport is just 6 kilometers away.

Dear talents, 

Please download and save the job description 
document to your PC from the following link: http://
files.skywalker.gr/JMK_HOUSEKEEPING_secured.doc

Check the boxes that apply to you and save the 
document by typing your surname in front of the 
document name. 
 
You should then send us by using your e-mail: 
•The job description document 
•Your CV and 
•A recent photo of yours 
•At e-mail: hr@rocabella.gr

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

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

•Job title: C++/OpenGL Developer 
•Κατηγορία: Προγραμματιστές-Web-Τηλ/νιών- 
Τεχνικοί Η/Υ 
•Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι) 
•Απασχόληση: Πλήρης

Job description: Solid Iris Technologies is a new company 
in the field of informatics, focusing on visualization 
technologies (http://www.solidiris.com). We seek an 
individual with passion for 3d computer graphics, to work 
full time at our office in Athens for our flagship product 
“Thea Render” (non-realtime photorealistic render engine).

Main tasks: 
•3D software application development. 

Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area) 
•Proven experience in C++ and OpenGL.  
Skills wanted: 
•Experience with at least one modeling application (for 
example Blender, 3dsMax, Maya, Cinema4D or others) 
•Very good programming level with C/C++ 
•Very good level of oral and written English 
•Responsible personality.

If you want to apply for this position, please e-mail your 
CV to the following e-mail: jobs@solidiris.com with the 
subject “C++/OpenGL Developer Job”. Any information 
provided will be considered confidential.

Χειριστής / Τεχνικός Μηχανημάτων Συσκευασίας
Η Κορρές είναι μία ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 
1996 και έχει τις ρίζες της στο παλαιότερο Ομοιοπαθητικό 
Φαρμακείο της Αθήνας. Η εταιρεία εστιάζει στη θεμελιώ-
δη και στην εφαρμοσμένη έρευνα στα φυσικά προϊόντα, 
αξιοποιώντας την εμπειρία των 3.000 ομοιοπαθητικών 
σκευασμάτων φυσικής προέλευσης του φαρμακείου και 
συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 
σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 400 φυσικά 
και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα σε 30 χώρες, με 
παρουσία στα σημαντικότερα επιλεκτικά σημεία πώλησης 
παγκοσμίως.

Η Κορρές αναζητά να καλύψει τη θέση του χειριστή / 
τεχνικού μηχανημάτων για το τμήμα συσκευασίας με 
έδρα την παραγωγική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον προϊστάμε-
νο συσκευασίας και θα έχει ως καθήκοντά του: 
•Τη ρύθμιση και τον χειρισμό γραμμών συσκευασίας 

•Την ομαλή λειτουργία των γραμμών συσκευασίας 
εντός προκαθορισμένων αποδόσεων 
•Τον έλεγχο του παραγόμενου, συσκευασμένου προϊόντος 
•Τον καθαρισμό των γραμμών συσκευασίας 
•Την πρωτοβάθμια συντήρηση γραμμών συσκευασίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τεχνική κατάρτιση με πτυχίο τεχνικής σχολής μηχανο-
λογικής ή ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης 
•3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική 
παραγωγή 
•Εμπειρία σε πρωτοβάθμια συντήρηση μηχανών 
•Δυνατότητα βαρδιών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση Η/Υ 
•Γνώση αγγλικών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv2@skywalker.gr

Η εταιρεία PET CITY Α.Ε.Β.Ε., η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων ειδών κατοικίδιων, με έδρα το Κορωπί, επιθυμεί να 
καλύψει την παρακάτω θέση:

Προϊστάμενος Λογιστηρίου 
για Πλήρη Απασχόληση

Ζητείται προϊστάμενος λογιστηρίου, με εμπειρία σε μεγάλα 
λογιστήρια εμπορικών εταιρειών, στον οποίο θα ανατεθεί 
η σωστή λειτουργία, παρακολούθηση και η ανάπτυξη του 
τμήματος του λογιστηρίου.

Προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ 

•Προϋπηρεσία 5-15 έτη 
•Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ 
•Γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@petcity.gr
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ΝΕΑ ευπαρουσίαστη ζητείται ως Βοηθός Σερβι-
τόρου σε αναψυκτήριο - καφέ στην Αντίπαρο, για 
μόνιμη εργασία. Παρέχεται ασφάλιση, διανομή 
και διατροφή. Τηλ: 210 8221097.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για το καφέ ουζερί ΚΟ-
ΚΟΡΑΣ. Επταπυργίου 1 Συκιές. Τηλ: 2310 627260, 
6974 098799.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ για εστιατόριο στο Θησείο ζητούνται. 
Μισθός 30/35€, με ασφάλεια. Τηλ: 210 3455550.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για καφέ σνακ - μπαρ, στη 
Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 6972 951503.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στο Ζεφύρι ζητεί Υπάλληλο που 
να έχει προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα. Τηλ: 
6942 0223280.

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 επί-
πεδο, με εκπαιδευτικές ικανότητες για εργαστήριο 
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 γνω-
σεις 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 μεζεδοπω-
λείο στην περιοχή Αιγάλεω. Νυχτερινή μόνιμη 
εργασία, ασφάλιση και άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
210 5319891, 6979 003046.

ΝΕΑ για υποδοχή σε εστιατόριο πολυτελείας 
ζητείται. Εμφανίσιμη, ευχάριστη προσωπικότητα, 
Αγγλικά, για 4ωρη απογευματινή απασχόλη. Αμοιβή 
320€ καθαρά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: ergasthri@gmail.com.

BARWOMAN με προϋπηρεσία στο χώρο ζητεί-
ται, από γνωστό καφέ - μπαρ στο Γκάζι. Τηλ: 
6938 968308.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία 1) Σερβιτόροι Απόφοιτοι 
αχολών διετούς ή τριετούς φοίτησης 2) Μάγειρες 
Απόφοιτοι σχολών διετούς ή τριετούς φοίτη-
σης. Προϋπόθεση: φνώση Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά 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 Νεά-
πολης Συκεών. Πλήρης απασχόληση καθα-
ρές 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€ μηνι-
αίως μισθός. Τηλ: 6984 356431, κος Κώστας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για Γερμανία, Σερβιτόροι - Μάγειρες, 
Απόφοιτοι Σχολών 2-3ετούς φοίτησης. Προϋπό-
θεση, γνώση Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: tarasidis5@yahoo.gr, τηλ: 0049210 
21485950.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας για ταβέρνα - τσι-
πουράδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
2310 2451826944 168776, ώρες επικοινωνίας 
14:00-19:00, 21:00-24:00.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ παραδοσιακό ουζερί στην περιοχή 
των Αμπελοκήπων, ζητά νέα με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: mantineia@andrianakos.
gr, τηλ: 210 8020199.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται από γραφείο οικονομοτε-
χνικών μελετών. Τηλ: 6945 0349520.

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.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για μασάζ σε spa ξενοδοχείου 
στα Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, μι-
σθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.
gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής -τρια άμεσα για κομμωτή-
ριο στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Θεαγένειο. Τηλ: 
6972 475115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με άδεια ασκήσεως επαγ-
γέλματος και προϋπηρεσία, από επιχείρηση στο 
χώρο περιποίησης - ομορφιάς στην περιοχή Γκάζι, 
Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: makemeupspa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με άδεια ασκήσεως επαγγέλ-
ματος και προϋπηρεσία, από επιχείρηση στο χώρο 
περιποίησης - ομορφιάς, στην περιοχή Ταύρου, 
Αθήνα. Τηλ: 210 3470469, ώρες επικοινωνίας 
15:00-21:00, Δευτέρα-Σάββατο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προπονητής -τρια Πολεμικών Τε-
χνών (καράτε, tae kwon do, hapkido) για να 
αναλάβει παιδικά τμήματα σε γυμναστήριο στον 
Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
amazonthes@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Εναλλακτικοί Θεραπευτές που 
ασχολούνται με εναλλακτικές και ολιστικές θε-
ραπείες για συνεργασία με πολυεθνική εταιρία 
εναλλακτικών, βιολογικών προϊόντων. Βιογρα-
φικά 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 δουλεψει 
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 Μα-
κιγιέζ, για υποκατάστημα στο Γαλάτσι, με 3ετή 
εμπειρία στις πωλήσεις, για εξυπηρέτηση πε-
λατών, τακτοποίηση 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, κάτοχος κάρτας ανεργίας να έχει 
επικοινωνιακό χαρακτήρα από studio ομορφιάς 
στη Κυψέλη. Απαραίτητα προσόντα: καλη γνώση 
μανικιούρ - θεραπευτικά πεντικιούρ, ονυχοπλα-
στικής, μακιγιάζ, αποτρίχωσης. Μισθός ικανο-
ποιητικός. 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.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Γέρακα ζητεί άτομο για ρεσε-
ψιόν. Απογευματινές ώρες. Τηλ: 210 6615020.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στου Ζωγράφου ζητεί έμπειρη 
για σαλόνι. Ημιαπασχόληση. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι περιοχής ή γύρω. Τηλ: 210 7489244, 
6947 906405.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ έμπειρη γνώστρια μανικιούρ, πεντι-
κιούρ ζητείται για κατάστημα γνωστής αλυσίδας 
στο Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: gkely@
fairynails.gr, τηλ: 210 7470601, fax: 210 7470677.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται από κομμωτήριο, με πολύ 
καλές γνώσεις στο σαλόνι. Περιοχές Πετρούπολη, 
Ίλιον. Τηλ: 210 5062903.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ -τρια που να γνωρίζει άριστο πιστο-
λάκι και κούρεμα, ζητείται για 3ήμερη εργασία. 
Τηλ: 210 9719639.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Κηφισιά ζητεί Κουπέρ, εξει-
δικευμένο στο ανδρικό κούρεμα, που να γνωρίζει 
και φαλτσέτα. Τηλ: 210 8080913.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητεί Βοηθό Κομμώτριας, με 
γνώσεις πιστολάκι, βαφές, πρωινά - βραδινά 
χτενίσματα και μανικιούρ - πεντικιούρ. Περιοχή 
Ίλιον. Τηλ: 6983 457107.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Δάφνη ζητεί έμπειρη Βοηθό 
Κομμώτριας, νεαρής ηλικίας, με γνώσεις τεχνικών 
εργασιών και πιστολάκι. Τηλ: 210 9315246.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Γλυκά Νερά, ζητεί Υπεύ-
θυνο βαφείου με προϋπηρεσία για στελέχωση 
καταστήματος, συνεχής εκπαίδευση, ΙΚΑ, μισθός 
αναλόγως προσόντων. Τηλ: 210 6042777.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελείας στο Νέο Ηράκλειο 
ζητεί Αισθητικό που να γνωρίζει μανικιούρ - 
πεντικιούρ - αποτρίχωση, πολύ καλός μισθός, 
ΙΚΑ, πενθήμερη εργασία. Τηλ: 210 2835552, 
6932 245100.

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.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός από τη Δυτική Θεσ-
σαλονίκη για φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας (όχι 
κατάκοιτη). Τηλ: 6932 043679.

ΑΤΟΜΑ με μηχανή για εξωτερικές εργασίες 
εταιρίας, ζητούνται, για πρωινή ημιαπασχόλη-
ση ή πλήρης απασχόληση, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: work.publication@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ με όμορφο και ευγενικό παρουσιαστικό 
για διανομή εφημερίδας δωρεάν (όχι πώληση) 
σε κεντρικά σημεία κάθε Σάββατο. Βιογραφικά 
στο e-mail: work.publication@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εντυποδιανομή. Υπόψη 
τμήματος διανομής. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: suncitypromotion@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού δημοσίων κτιρίων ζητεί 
άτομα. Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, 
για γύρω περιοχές Δυτικών Προαστίων. Τηλ: 
210 9922878, κωδ: 193.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από κέντρο αισθητικής. 
Περιοχή Σύνταγμα. Τηλ: 210 3240144.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί Προσωπικό, για 
περιοχές της Αθήνας. Τηλ: 210 9577218.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται εσωτερική ή εξωτε-
ρική. Μισθός 450€-500€/μήνα, κέντρο Αθήνα. 
Τηλ: 6941 634062.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται εσωτερική για οικογέ-
νεια. Καθαριότητα όχι μαγείρεμα, ρεπό Σάββατο 
και Κυριακή. Τηλ: 6949 752671.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται εσωτερική από οι-
κογένεια στα Βόρεια Προάστια. Να γνωρίζει 
καλά Ελληνικά και να έχει πολύ καλές γνώσεις 
από οικιακές δουλειές (καθάρισμα, σιδέρωμα), 
εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης. Τηλ: 6949 
752671.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για οικία, 2 ώρες την 
εβδομάδα, από την περιοχή Μενιδίου, μισθός 
10€. Τηλ: 6972 000220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για delivery - μπουφέ από 
καφέ - φούρνο. Εμφανίσιμος -η με όρεξη, ευχά-
ριστο περιβάλλον. Μηχανάκι και κάρτα ανεργίας 
απαραίτητα. Τηλ: 6977 571483.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ - Delivery με δικό του μηχανάκι, 
ζητείται για εργασία σε εστιατόριο στη Νέα Σμύρνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@meathouse.gr, τηλ: 
6945 248289, ώρες επικοινωνίας μετά τις 16:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται με άδεια ερ-
γασίας, για 3μηνη απασχόληση εκτός Αττικής, 
με έξοδα διαμονής της εταιρίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: job@europa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προσωπι-
κό Ασφαλείας, με άδεια εργασίας προσωπικού 
ασφαλείας (Security). Τηλ: 6980 981773, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00, κα Μαρία.

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 Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια security. Τηλ: 6980 981773.

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 Παρα-
σκευή. Καθημερινή πρωινή εργασία. Εμπειρία στο 
χώρο της πώλησης, διανομή. Τηλ: 210 8212972.

ΦΥΛΑΚΕΣ Ασφαλείας και Σωματοφύλακες ζη-
τούνται, με πολεμικές τέχνες, άδεια αστυνομίας 
και άριστη εκπαίδευση για κάθε είδους φύλαξη ή 
προσωποφύλαξη στην Αττική. Επαγγελματισμός, 
συνέπεια, σοβαρότητα. Τιμές λογικές. Τηλ: 6946 
824100, 24 ώρες.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Θήβα. Τηλ: 6971 992583.

ΑΤΟΜΑ όλων των ηλικιών με όρεξη για εργασία 
ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας, για πρωινή εξωτερική εργασία. Τηλ: 
6974 525093, κα Πετροπούλου.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θελήματα (ψώνια κ.λ.π). 
Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 9680938.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με εμπειρία στην αφισοκόλληση 
για εσωτερικούς χώρους αθλητικών κέντρων, 
από διαφημιστική εταιρία. Τηλ: 210 8652378, 
6944 848981.

ΝΕΕΣ ευπαρουσίαστες ζητούνται για μοίρασμα 
διαφημιστικών φυλλαδίων, 5€/ώρα. Τηλ: 6944 
375200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για διανομή εντύπων σε 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 ηλι-
κιωμένης κυρίας στην Πετρούπολη Αττικής, κατά 
προτίμηση Μολδαβή και να γνωρίζει Ελληνικά. 
Τηλ: 6977 214566.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για διανομή εντύπων στην 
Πτολεμαΐδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@miow.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φροντίδα ηλικιωμένης κυρίας. 
Δωρεάν παροχή στέγης, διατροφή και μισθός. 
Περιοχή Σπάρτη, Λακωνίας Τηλ: 6946 789381.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πλήρης και μερική απασχόληση 
Καμαριέρες και Καθαρίστριες για εργασία εντός 
Αθηνών. Τηλ: 210 6800060, 210 6800058.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητούνται άτομα με 
εμπειρία στην αφισοκόλληση για εσωτερικούς 
χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων. Τηλ: 6944 
848981, 210 8652378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με ευχάριστη προσωπικότητα για 
διανομή φυλλαδίων. Μακροχρόνια (περιοδική) 
εργασία με πολύ καλή αμοιβή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: artistimoda@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ με προϋπηρεσία ζητείται για λάντζα - 
καθαριότητα, δύο ημέρες την εβδομάδα ωράριο 
7:00-15:00, 15:00-23:00. Περιοχή Α.Γλυφάδα. 
Τηλ: 6936 109857.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά Διανομέα για το υπο-
κατάστημα της, κάτοχο δίκυκλου, καλό γνώστη 
των δρόμων για 4ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@malapetsas.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητεί Διανομέα για 
μερική απασχόληση. Περιοχές: Ξάνθη, Κομοτηνή, 
Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Φλώρινα, Έδεσσα, Βέ-
ροια, Ιωάννινα, Βόλος, Κοζάνη, Χαλκίδα, Λαμία, 
Τρίπολη, Πάτρα, Σπάρτη Τηλ: 6994 404624.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι για εργασία σε μια βίλα, ως 
Κηπουρός και ως Γηροκόμος. Παρέχεται δια-
μονή διατροφή και ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 
210 8221097.

ΔΙΑΝΟΜΗ τουριστικού εντύπου από εμφανίσιμη 
νέα ζητείται στο κέντρο της Αθήνας. Μερική Απα-
σχόληση. Γνώστης Αγγλικής γλώσσας θα προτι-
μηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: adm@pireas.gr.

ΝΕΑ εμφανίσιμη ζητείται με γνώσεις Αγγλικών, 
Η/Υ, χωρίς υποχρεώσεις για μοίρασμα φυλλαδίων 
από γραφείο εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Τηλ: 
6942 823090, 6940 700799, ώρες επικοινωνίας 
11:00-14:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέους Φύλακες ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Απαραίτητη άδεια εργασίας, 
περιοχή Αθήνα. Τηλ: 6971 992583.

Η ΦΟΙΝΙΞ Security ζητά Προσωπικό Ασφαλείας 
- Φύλακες με άδεια εργασίας του ν.2518/97 για 
την περιοχή της Αττικής. Πληρωμή χωρίς καθυ-
στερήσεις. Νόμιμες αποδοχές συν προσαυξήσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: infoathens@phoenixfs.
gr, fax: 210 6820821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πακετάς για πλήρη απασχόληση σε 
κατάστημα εστίασης στο Med.Cosmos με δικό 
του μηχανάκι. Τηλ: 6938 780641, Κος Γιάννης.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται από τεχνική εταιρία στην 
Πυλαία που θα αναλάβει τους υπολογισμούς/δια-
δικασίες 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 γυρίσματα. Βιογραφικά 
στο e-mail: tripart@mail.com.

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Μηχανών Γραφείου, με εμπειρία ζητεί-
ται στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα γραφείου. 
Απαραίτητα Αγγλικά, για 5θήμερη απασχόληση, 
με δίπλωμα αυτοκινήτου, μηχανής. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@copielor.com, 
τηλ: 210 7524064.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία κλιματισμού, θέρμανσης, ζητά 
Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία στο κλιματι-
σμό. Γνώσεις Αγγλικών, δίπλωμα αυτοκίνητου 
και δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών εκτός 
Αττικής απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
cp.klimatismos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης γαλβανιστηρίου για παραγωγική 
μονάδα με προϋπηρεσία και προοπτική για Υπεύθυ-
νος. Βιογραφικά στο e-mail: dimitrios_stergiou@
yahoo.com, τηλ: 6951 669533, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Ηλεκτροσυγκολλητής για πα-
ραγωγική μονάδα με προϋπηρεσία και προοπτική 
για Υπεύθυνος. Βιογραφικά στο e-mail: dimitrios_
stergiou@yahoo.com, τηλ: 6951 669533, ώρες 
επικοινωνίας 12:00-14:00.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ΤΕΙ ζητείται από βι-
ομηχανία εγκατεστημένη στη Σίνδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: production_dept@palaplast.gr, fax: 
2310 712564, κος Α. Τζιβανόπουλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με Σπουδές σε Πολυτεχνική 
Σχολή ή και στη Διοίκηση/Διαχείριση Έργων, Με-
ταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
με 20 έτη, εμπειρία στη διοίκηση/διαχείριση έργων 
και διοίκηση ομάδων εργασίας. E-mail: kionate@
kion-ate.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητά Χημικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με 
γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών, ECDL, με εμπει-
ρία εργαστηρίου παραγωγής απορρυπαντικών και 
προϋπηρεσία 2ετή. Κάτοχος μεταφορικού μέσου. 
Βιογραφικά στο e-mail: vasiadrm@yahoo.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής ζητείται, κάτοχος δίκυκλου, 
από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία σε έλεγ-
χο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: 
Prod.as.1014.

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 καναπέδων 
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 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 Πατρονίστ με εμπειρία και γνώση πατρόν 
στον Η/Υ από εταιρία γυναικείων ενδυμάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@pinelopi.me, τηλ: 210 
6180849.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου, ζητεί-
ται 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 βιομηχα-
νία τροφίμων με έδρα τη Σίνδο. 5-8ετή προϋπηρεσία. 
Άριστη γνώση, εμπειρία σε υδραυλικά, ηλεκτρολο-
γικά συστήματα. Βιογραφικά με 2 συστατικές στο 
e-mail: accounts@flavour-factory.gr.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιδιορθώσεων στην Αγία Πα-
ρασκευή ζητείται Μοδίστρα, για μερική απασχόληση 
2 - 3 φορές την εβδομάδα. Τηλ: 216 7004339.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου από 
εταιρία μεταλλικών κατασκευών στην Ελευσίνα. 
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ, 2ετή 
εμπειρία, Αγγλικά, Η/Υ, επιθυμητά: τίτλος ΙWE και 
πιστοποίηση NDTS. E-mail: secretary@sofman.gr.

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 θαλαμηγο 25μ. Τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία σε θαλαμηγό. Άπταιστα Αγ-
γλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cpt.manthos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για το εμπορικό τμήμα 
εταιρίας που ασχολείται με μεσιτείες επισκευών 
στον ναυτιλιακό 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, προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 4-5 χρόνια ειδικά στο κλάδο του 
yachting. Καλή γνώση Αγγλικών. Συστάσεις απα-
ραίτητες. E-mail: info@gma.gr, τηλ: 210 4312349.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Οδηγός για κατεψυγμένες 
ζύμες στα Ιωάννινα, κάτοχος επαγγελματικού δι-
πλώματος Γ΄κατηγορίας.Βιογραφικά στο e-mail: 
ioanninasales@gmail.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ κατασκευών ζητεί άμεσα άτομα 
ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας για την 
γραμματεία, reception, αποθήκη και τηλεφωνικό 
κέντρο. 4ωρο 680€, 2ωρο 330€, πρωινό ή απο-
γευματινό ωράριο. Τηλ: 211 5554148.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο 
ζητά άμεσα Οδηγό με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: dailyfoodsdrinks@gmail.
com, τηλ: 210 2466104.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γραφείου και Αποθήκης σε ανώνυμη 
εμπορική εταιρία ζητείται, με προϋπηρεσία στο 
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 μεταφορά 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 προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, Χειριστής Clark και 
γνώση χειρισμού Η/Υ με προγράμματα αποθήκης. 
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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι με δίπλωμα οδήγησης 
κλαρκ, Αγγλική γλώσσα, εμπειρία 1 χρόνο. Άμεση 
πρόσληψη σε αποθήκη στην Αγγλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Χειριστής Ανυψωτικού Μη-
χανήματος (Κλαρκ) για εργασία σε εργοστάσιο 
στην Τρίπολη.Τηλ: 2710 230491, 2710 230492.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλλη-
λοι - Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη 65 
δωματίων ζητά για πρωινή βάρδια Υπάλληλο 
Reception και Υπεύθυνο Κρατήσεων για 6μηνη 
απασχόληση, Μάϊος - Οκτώβριος. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
giorgios.giannoulis@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά Υπάλληλο με προϋπηρεσία στο κλάδο 
να εργαστεί στην υποδοχή του. Βιογραφικά στο 
e-mail: dali.relations@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Corporate Sales Executive με έδρα την 
Αθήνα, για μεγάλο city hotel. Πτυχιούχος Σχολής 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, ξένες γλώσσες, προ-
ϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων ξενοδοχείου 4* ή 
5* και δίπλωμα οδήγησης, απαραίτητα. E-mail: 
sales@capsishotel.gr.

ΤΟ ΤAGLI Resort στην Αράχωβα αναζητεί Υπάλ-
ληλο Βοηθό Υποδοχής και Σέρβις. Αρμοδιότητες 
γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή πελάτη, σέρβις. 
Μισθός βασικός με ασφάλιση. Παρέχεται διαμονή 
υπό προϋποθέσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητά Υπάλληλο - 
Reception. Απαραίτητη προϋπηρεσία, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες για κεντρικό πολυτελές 
ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από συμβουλευτική εταιρία ξενοδο-
χειακού management, Γενικοί Διευθυντές με 5ετή 
τουλάχιστον εμπειρία σε ξενοδοχεία 3*-5* για την 
επερχόμενη καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@phd.org.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από συμβουλευτική εταιρία ξενο-
δοχειακού management, Στελέχη Ξενοδοχείων 
διαφόρων ειδικοτήτων για την επερχόμενη κα-
λοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά στο e-mail: info@
phd.org.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη 
εκ μέρους συμβουλευτικής εταιρίας ξενοδοχειακού 
managment. Eπιθυμητά προσόντα: Σπουδές και 
εμπειρία στα ξενοδοχεία, καλή χρήση Ελληνικής, 
Αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια μετακινήσεων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@phd.org.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GDM Megaron στο Ηράκλειο 
Κρήτης, ζητεί Βοηθό Διευθυντή. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: megaron@gdmmegaron.
com, fax: 2810 305400.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί Α’ κατηγορίας 
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@novushotel.gr, τηλ: 211 
1053000.

ΑΛΥΣΙΔΑ ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, ζητά για την 
σεζόν 2015 Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. 
Προτιμούνται Απόφοιτοι Σχολής και οι έχοντες 
προϋπηρεσία στο νησί. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@karamolegos.gr.

ΑΠΟ ΤΗ Σαντορίνη ζητείται εργαζόμενος για 7μηνη 
πλήρης απασχόληση, με άριστη γνώση Αγγλικών, 
άνεση και ικανότητα στην επικοινωνία, όρεξη για 
δουλειά. Παρέχουμε, άριστο περιβάλλον και σχέ-
σεις 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 στη Κέρκυρα, ζη-
τάει Προϊσταμένη για το τμήμα του HouseKeeping. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στη 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 την σεζόν 2015 νέους Υπαλλήλους Υποδοχής 
και Υπεύθυνους Κρατήσεων. 5μηνη απασχόλη-
ση. Παρέχεται στέγη. Προϋπηρεσία και Αγγλικά 
απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@e-mail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες και Καμαριέρες για 
εργασία σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Τηλ: 210 
6800060.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Καμαριέρες για ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία. Τηλ: 210 8132060.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Δροσιά Αττικής ζητά 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 Προ-
σωπικό για Καθαρίστρια /η και Καμαριέρα. Μισθός 
βασικός και ασφάλιση. Υπό προϋποθέσεις παρέ-
χεται διαμονή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 6947 072097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Τμήματος 
Κρατήσεων/Reception. Απαραίτητα προσόντα: 
σχετική προϋπηρεσία, άριστη γνώση συστημά-
των κρατήσεων, Αγγλικών και δεύτερης ξένης 
γλώσσας, Πτυχίο Τουριστικής Σχολής, συστάσεις. 
E-mail με φωτογραφία στο e-mail: emousseti@
yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Καμαριέρες για πλήρης απασχόληση 
σε ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της Αθήνας, στο 
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, 
προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία 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, άρι-
στη χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kefitours.gr.

TΟ ZAFOLIA Hοtel ζητεί Υπάλληλο Πωλήσεων, 
με 3ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: levis@zafoliahotel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Bill and Coo Suites and Lounge 
στη Μύκονο ζητάει Προσωπικό. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@billandcoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου με 
άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία 
σε τουριστικό γραφείο επιθυμητή. Τηλ: 6932 353076.

ΜΟΝΑΔΑ 50 Studios στον Περίβολο - Σαντορί-
νης, ενδιαφέρεται για συνεργασία με νεαρό ευ-
παρουσίαστο, έμπειρο για τη θέση της Reception 
και κρατήσεων. Γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: giorgios.giannoulis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 
2015 απασχόληση, έμπειρο νεαρό ως Υπάλληλο 
Υποδοχής και Υπεύθυνο Κρατήσεων, ευπαρουσί-
αστο με γνώση Αγγλικών και γνώστη συστήμα-
τος κρατήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: giorgios.
giannoulis@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Άρτα ζητάει να προσλάβει 
Καμαριέρες - Καθαρίστριες για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μασέρ για μασάζ σε spa ξενοδοχείου στα 
Καλάβρυτα. Παρέχεται διαμονή, φαγητό, μισθός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 
6945 776821. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καμαριέρες έμπειρες για να εργαστούν 
σε ξενοδοχείο 4* αστέρων στο Μεταξουργείο για 
πλήρης απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ξενοδοχεία, άμεση πρόσληψη, μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 
6971 992583.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Barista για καφέ στο Κο-
λωνάκι. Βιογραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κατάστημα με καφέ, 
βάφλες, παγωτό, pancakes, crepes, γιαούρτι στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: demiflower1.7@
gmail.com, τηλ: 6977 535250.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές, για να πραγματοποιήσουν την 
Πρακτική τους Άσκηση σε εταιρία με είδη υγιεινής 
διατροφής, με έδρα τον Πειραιά. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@mybeautifulbody.gr, τηλ: 211 2152052.

ΒΟΗΘΟΙ Σερβιτόρου /ας με εμπειρία στην εστία-
ση αναζητούνται από εστιατόριο πολυτελείας στη 
Γλυφάδα. Εργασία όλο το χρόνο. Βιογραφικά στο 
e-mail: t-square@glyfadagolfgardens.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες - Barwoman, εμφανίσιμες, 
για cafe - bar στη Σταυρούπολη, πλατεία Τερψιθέας. 
Προϋποθέσεις κατοχή βιβλιαρίου υγείας, άδεια 
εργασίας, εμπειρία, προϋπηρεσία. Μεροκάματο 
και ποσοστά. Τηλ: 6980 268009.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά νέα με προϋπηρεσία στο κλάδο να ερ-
γαστεί ως Σερβιτόρα στο εστιατόριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: dali.relations@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Capsis, στην Aγία Πελαγία, 
Ηρακλείου ζητεί για την επόμενη σεζόν Maitre 
και Σερβιτόρους για a la carte εστιατόρια. Βι-
ογραφικά στο e-mail: capsis-crete@capsis.gr, 
anastasakis@capsis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας, από εστιατόριο της Πάτρα, 
Απόφοιτος Σχολής, για μερική πρωινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: kon.taxservices@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hairdressa@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, Βοηθοί Σερβιτόρου, 
Πωλήτριες. Μόνο με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: akardaris.chef@
windowslive.com.

ΤΟ ΤAGLI Resort στην Αράχωβα αναζητεί Υπάλ-
ληλο Βοηθό Υποδοχής και Σέρβις. Αρμοδιότητες 
γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή πελάτη, σέρβις. 
Μισθός βασικός με ασφάλιση. Παρέχεται διαμονή 
υπό προϋποθέσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να εργαστεί σε χώρο πρωινού, 
σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: leonmar68@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής και Βοηθός Σερβιτόρου, 
εμφανίσιμη από εστιατόριο - καφετέρια στο Κε-
φαλάρι στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8085590, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-16:00, καθημερινές.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α για delivery - μπουφέ από καφέ 
- φούρνο. Εμφανίσιμος -η με όρεξη, ευχάριστο 
περιβάλλον. Μηχανάκι και κάρτα ανεργίας απα-
ραίτητα. Τηλ: 6977 571483.

CAFE νεανικό στη Κω, ζητεί εμφανίσιμες Barwomen 
- Σερβιτόρες, για καθημερινή εργασία. Παρέχονται 
διατροφή και διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
akouteri@gmail.com, τηλ: 210 8221097.

ΝΕΑ ευπαρουσίαστη ζητείται ως Σερβιτόρα σε 
καφέ στη Κρήτη, για μόνιμη εργασία. Παρέχεται 
ασφάλιση, διανομή και διατροφή. Τηλ: 210 8221097.




