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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20152

Μία φράση που μπορεί 
να ακούσετε συχνά είναι “Η 
αγορά είναι μικρή και όλα μα-
θαίνονται”. Τι σημαίνει όμως 
πρακτικά αυτό για κάποιον 
που αναζητεί εργασία;

Σημαίνει ότι τα στελέχη 
ανθρώπινου δυναμικού, τα 
στελέχη των εταιρειών και οι 
επιχειρηματίες μιλάνε μεταξύ 
τους σχετικά με υποψήφιους 
που πρόκειται να καλέσουν σε 
συνέντευξη ή ακόμη περισσό-
τερο να προσλάβουν. Πολλοί 
γνωρίζονται μέσω επαγγελμα-
τικών φορέων όπως η ΕΕΔΕ ή 
ο ΣΔΑΔΕ, αλλά ακόμη κι αν 
δε γνωρίζει κάποιος κάποιο 
συγκεκριμένο άτομο, μέσω 
κοινών γνωστών και δύο τριών 
τηλεφώνων, μπορεί να βρει 
σχεδόν τον οποιονδήποτε

Αυτό για τους αναζη-
τούντες εργασία σημαίνει 
πρακτικά τα εξής:
• Αν πούμε ψέματα, κάποια 

στιγμή θα μας πιάσουν. Το να 
φουσκώνουμε τα προσόντα 
ή την προϋπηρεσία μας, μπο-
ρεί να μας φέρει πιο κοντά 
στη συνέντευξη, ή ακόμη και 
στην εργασία, αλλά αργά η 
γρήγορα η αλήθεια θα μα-
θευτεί. Οι συνέπειες μπορεί 
να αφορούν όχι μόνο μία 
συγκεκριμένη θέση, αλλά τη 
γενικότερη εικόνα μας στην 
αγορά, κάτι που θα μειώσει 
δραστικά τις πιθανότητες να 
βρούμε δουλειά.
• Το πως συμπεριφερόμα-
στε και το πως φεύγουμε 
από μία δουλειά, ενδιαφέρει 
τον πιθανό εργοδότη μας. Τα 
τυπικά προσόντα δεν είναι 
συνήθως το σημαντικότερο 
προσόν ενός υποψηφίου, 
καθώς υπάρχουν πολλοί 
υποψήφιοι με καλές σπουδές 
και προϋπηρεσία στην αγο-
ρά εργασίας που μπορούν να 
καλύψουν μία συγκεκριμένη 

θέση. Ο χαρακτήρας είναι ση-
μαντικότατος παράγοντας (από 
εκεί βγαίνει και η φράση “Hire 
character and train for skils” 
Προσέλαβε χαρακτήρα και 
εκπαίδευσε για τις ικανότητες).

Αν λοιπόν σε μία προηγού-
μενη εργασία μας, μαλώναμε 
συνέχεια με τους συναδέλ-

φους μας, ή βρίσαμε το αφε-
ντικό φεύγοντας, κάποιος που 
θα ενδιαφερθεί, θα το μάθει. 
Το πως συμπεριφερόμαστε 
σήμερα, έχει αντίκτυπο στο 
μέλλον.

Τέλος, δεν κατηγορούμε 
ποτέ προηγούμενους εργο-
δότες. Τις απόψεις μας τις 

κρατάμε για τον εαυτό μας 
και τους δικούς μας ανθρώ-
πους. Το να κατηγορούμε κά-
ποιον που δε είναι μπροστά 
στη συζήτηση άλλωστε, δεν 
μας κάνει καλύτερο στα μάτια 
του άλλου και πραγματικά 
δεν προσθέτει τίποτα παρα-
πάνω στα δυνατά σημεία της 
υποψηφιότητάς μας.

Δεν πρέπει βέβαια να μας 
διαφεύγει ότι επειδή ακριβώς 
η αγορά είναι μικρή, όλοι 
ξέρουν ποιοι είναι οι κακοί 
εργοδότες κι αυτό συχνά 
θα το δείτε στο βλέμμα του 
ανθρώπου που θα κάθεται 
απέναντί σας στη συνέντευξη 
και τον τρόπο που θα χειρι-
στεί τη συνεργασία σας με 
το συγκεκριμένο εργοδότη.
Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος 

Σύμβουλος Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

www.humanvalue.co 
19.01.2015

Ένας λόγος που δε σε επέλεξαν για μία θέση και δε θα τον μάθεις ποτέ.

➤  Διαγωνισμός Artifesto καλλιτεχνικού 
έργου. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο 
επίσημο, καλλιτεχνικό διαγωνισμό  
του Artifesto. Το νικητήριο έργο 
θα εκτυπωθεί και αναρτηθεί  
σε γιγαντοαφίσα (Wallster) στο κτίριο  
του εμπορικού κέντρου ONE Salonica 
(Γιαννιτσών με Κωλέττη, τκ 54627, 
Θεσσαλονίκη). Η θεματολογία  
του διαγωνισμού είναι «Σχεδίασε το δικό 
σου αισιόδοξο μήνυμα που θα ήθελες  
να δεις σε t-shirt» (οι καλλιτέχνες 
καλούνται να αποτυπώσουν ευδιάκριτα, 
ένα σύντομο αισιόδοξο μήνυμα, ως μέρος 
ενός ευρύτερου καλλιτεχνικού έργου  
που θα δημιουργήσουν). Ημερομηνία 
λήξης υποβολής έργων: 5 Φεβρουαρίου 
2015. Διεύθυνση: Φερρών 98-70,  
Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 611370.  
E-mail: info@artifesto.gr

➤  ΕΚΠΑ: Δωρεάν σεμινάρια  
από το πρόγραμμα «Κωστής Παλαμάς». 
Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή 
και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού 
προϊόντος» διοργανώνει το δεύτερο 
εκπαιδευτικό κύκλο κατάρτισης με τίτλο 
«Κωστής Παλαμάς», ο οποίος θα ξεκινήσει 
αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρώτου 
κύκλου. Ο δεύτερος εκπαιδευτικός κύκλος  
θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 
2015. Παρατήρηση: Στην αίτηση, μπορεί 
να δηλώσει κάποιος τις διδακτικές ενότητες 
τις οποίες επιθυμεί να παρακολουθήσει 
και να πιστοποιηθεί και όχι τα σεμιναριακά 
μαθήματα. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
μαθημάτων αναφέρονται οι ημέρες  
και ώρες διεξαγωγής των σεμιναριακών 
μαθημάτων. Αίτηση εκπαιδευόμενου  
στο ακόλουθο link http://kostispalamas.
uoa.gr/?page_id=264

➤  Πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων 
από τη ΧΕΝ Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα 
2 Φεβρουαρίου 2015 ξεκινά το πρόγραμμα 
συμβουλευτικής γονέων που διοργανώνει 
για άλλη μια φορά η Κοινωνική Υπηρεσία 
της ΧΕΝ Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα 
αυτό περιλαμβάνει 8 δίωρες συναντήσεις 
για γονείς με παιδιά στη σχολική και εφηβική 
ηλικία που θα πραγματοποιούνται κάθε 
Δευτέρα στις 18.00 και θα συντονίζονται 
από εξειδικευμένους συμβούλους ψυχικής 
υγείας. Οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία 
μέσα σε μια βιωματική ομαδική διαδικασία 
να μοιραστούν και να επεξεργαστούν  
τις εμπειρίες, τις σκέψεις  
και τους προβληματισμούς τους μαζί  
με άλλους γονείς, να μάθουν ο ένας  
από τον άλλο και να πάρουν υποστήριξη 
για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες  
που συναντούν καθημερινά στη σχέση τους 
με τα παιδιά. Δηλώσεις συμμετοχής  
- εγγραφές καθημερινά 9.00 - 15.00  
στο 2310 279792. Διεύθυνση: 
Μητροπόλεως 18, 2ος όροφος.

➤  2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού 
Ραδιοφώνου. Η Εκπαιδευτική 
Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και η Επιστημονική 
Εταιρία «European School Radio, Το Πρώτο 
Μαθητικό Ραδιόφωνο» συνδιοργανώνουν  
το 2ο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου. 
Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται  
με την υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας 
-Θράκης και του Τμήματος Πολιτιστικών 
Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.  
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ υλοποιείται  
και ο μαθητικός ραδιοφωνικός διαγωνισμός 
«Κάντο ν’ ακουστεί». Ο διαγωνισμός 
απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών 
σχολικών μονάδων της χώρας. Η υποβολή 
των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί  
από 9 Φεβρουαρίου μέχρι 9 Μαρτίου 
2015. Η βράβευση των νικητών  
θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 2ου 
Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου  
στις 3 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με το διαγωνισμό μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το European School 
Radio στο esradio@sch.gr

Όλοι όσοι παρακολουθούν 
έστω και λίγο τις εξελίξεις 
γνωρίζουν, περισσότερο ή 

λιγότερο, τα νέα μέσα, μεθόδους, 
εργαλεία, τεχνικές της επιχειρημα-
τικότητας και ειδικότερα του μάρκε-
τινγκ: ένας αστρονομικός αριθμός web 
sites - 1 δις σε παγκόσμιο επίπεδο -, 
μια πανσπερμία κοινωνικών δικτύ-
ων, φορητές και μη συσκευές που 
παρέχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(smartphones, tablets, smart TVs, 
game consoles αλλά πλέον και κάθε 
είδους καθημερινά αντικείμενα όπως 
ρολόγια, λευκές οικιακές συσκευές, 
κοκ) και δεκάδες τεχνολογίες, μορ-
φές και τρόποι διαφήμισης, προώ-
θησης, πώλησης και εξυπηρέτησης 
(QR codes, RFIDs, cloud computing 
& SaaS, affiliation, display, video, 
performance, SEO, location-based, 
κοκ). Και φυσικά θα βλέπουμε συ-
νεχώς νέα.

Πόσο λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν 
το μάρκετινγκ και το doing business; 
Θεωρώ εύκολη την απάντηση, σε 
δύο επίπεδα. Ως προς το βασικό ΤΙ 
επιδιώκει μια επιχείρηση ή οργανισμός, 
τον βασικό στόχο της, δεν αλλάζει 
κάτι: κάθε επιχείρηση ή οργανισμός 
έχει ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται, 
κοινό το οποίο πρέπει να επιλέξει, 
να μελετήσει και να του προτείνει 
κάτι (προϊόν, υπηρεσία, πληροφορία) 
που να έχει αξία γι αυτό, ώστε να το 
προσελκύσει, να το εξυπηρετήσει και 
να το διατηρήσει. Ως προς το ΠΩΣ 
μπορεί να πετύχει το στόχο αυτό, 
αλλάζουν πολλά. Ας συνοψίσουμε 
λοιπόν εδώ τις βασικότερες συνέπειες 
της διάδοσης των ψηφιακών μέσων 
για την επιχείρηση.
• Business intelligence. Εφόσον οι 
τεχνολογίες και οι επιπτώσεις τους 
στις αγορές εξελίσσονται εξαιρετικά 
γρήγορα και όχι πολύ προβλέψιμα, 

η επιχείρηση οφείλει να επενδύει μό-
νιμα πόρους στην παρακολούθηση 
των τάσεων και εξελίξεων. Αυτή η 
παρακολούθηση των τάσεων (business 
intelligence) καθίσταται πρώτης προ-
τεραιότητας λειτουργία.
• Ευελιξία και προσαρμοστικότη-
τα, proactivity και reactivity. Η 
ταχύτητα των αλλαγών καθιστούν 
μη αποτελεσματικές τις «κλασσικές» 
διαδικασίες σχεδιασμού που απαιτούν 
αρκετό χρόνο για την ανάλυση και 
το σχεδιασμό των προγραμμάτων 
δράσης. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν 
όλο και συχνότερα βασιζόμενες στον 
πειραματισμό, τη δομική, μαθαίνοντας 
στην πορεία και από τα λάθη τους 
(trial and error).
• Δι-επιχειρησιακές και δια-τμημα-
τικές συνεργασίες. Σε ένα περιβάλ-
λον τόσο ποικιλόμορφο, σύνθετο και 
απαιτητικό, καθοριστικής σημασίας 
πρακτική γίνεται ο εντοπισμός πεδίων 
συνεργασιών και συνεργιών με άλλες 
εταιρείες, η δημιουργία δικτύου συ-
νεργατών, η διαχείριση των σχέσεων 
με συνεργάτες και άλλους εταίρους. Σε 
ενδο-επιχειρησιακό επίπεδο, απαιτείται 
στενή συνεργασία ανθρώπων - και 
τμημάτων για τις μεγάλες επιχειρή-

σεις - με διαφορετικές ειδικότητες, 
κυρίως πληροφορικής (information 
technology) και μάρκετινγκ. Παράλ-
ληλα, στο προφίλ των ανθρώπων του 
μάρκετινγκ είναι βέβαιο ότι εντάσσει 
πλέον γνώσεις και δεξιότητες τεχνο-
λογίας - αυτό φαίνεται καθαρά στην 
περιγραφή των σχετικών θέσεων 
εργασίας και των προσόντων που 
απαιτούνται γι αυτές.
• Απώλεια ελέγχου και ένταξη του 
πελάτη στην επιχείρηση. Η εποχή 
της χρήσης των ΜΜΕ ως μέσων μο- 
νοσήμαντης επικοινωνίας από την 
επιχείρηση προς το κοινό της φτάνει 
στο τέλος της. Σταδιακά ένα άτομο 
εκτίθεται σε μηνύματα που προέρ-
χονται όλο και περισσότερο από τρί-
τους (άλλους καταναλωτές, άλλες 
εταιρείες, άλλους συντελεστές της 
αγοράς) και λιγότερο από την ίδια 
την εταιρεία, με αποτέλεσμα η τελευ-
ταία να χάνει αναγκαστικά μεγάλο 
μέρος του ελέγχου της επικοινωνί-
ας της. Ένα βήμα πιο πέρα από τον 
πελατοκεντρικό προσανατολισμό, η 
επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει 
χώρο ουσιαστικής και συστηματικής 
συμμετοχής και έκφρασης του πελάτη, 
να τον εντάξει στο σχεδιασμό και στις 
δράσεις μάρκετινγκ.
• Πολυκαναλικό μάρκετινγκ. Οι 
πολλαπλές δυνατότητες επαφής του 
πελάτη με την επιχείρηση διευρύνουν 
τις μορφές της σχέσης επιχείρησης 
- πελάτη (φυσικό κατάστημα, web 
site, κοινωνικά δίκτυα, blogs, e-mail, 
τηλέφωνο). Ο αγοραστής είναι πλέον 
πολύ-καναλικός και το ίδιο οφείλει 
να είναι και η επιχείρηση, σε όλα τα 
επίπεδα: επικοινωνίας, πώλησης, δια-
νομής, εξυπηρέτησης. Ο συνδυασμός 
και ο συντονισμός των διαφορετικών 
μέσων και σημείων επαφής με τον 
πελάτη παραπέμπει σε θέματα τόσο 
τεχνολογικά (συμβατότητας, δια-λει-

τουργικότητας) όσο και μάρκετινγκ 
(ομοιομορφίας, επικοινωνίας, φιλι-
κότητας προς το χρήστη και ευκολίας 
χρήσης) που απατούν σχεδιασμό αλλά 
συχνά και επένδυση σε τεχνολογικές 
υποδομές.
• Εμπιστοσύνη. Βάση της νέας επι-
κοινωνιακής - αλλά και γενικότερης 
- προσέγγισης της επιχείρησης αποτελεί 
η εμπιστοσύνη, προϋπόθεση κάθε 
άμεσης και πραγματικά αμφίδρο-
μης επαφής και σχέσης. Εφόσον η 
επιχείρηση βρίσκεται πλέον ανοικτά 
«εκτεθειμένη» στα μάτια, την κρίση 
και τα σχόλια των πελατών της στο 
διαδίκτυο, ο λόγος και οι ενέργειές 
της πρέπει να διέπονται από ειλικρί-
νεια, διαφάνεια και εμπιστοσύνη. Η 
ικανότητα ανάπτυξης, διασφάλισης 
και διαχείρισης της εμπιστοσύνης θα 
αποτελέσει βασικό ζητούμενο για την 
επιχείρηση και σημαντικό στοιχείο 
διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.

Όλες οι πιο πάνω συνθήκες συνε-
πάγονται μια εξέλιξη της κουλτούρας 
και του τρόπου εργασίας της επιχεί-
ρησης στο σύνολό της. Σημαντικό 
ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση 
σε digital στρατηγική και εργαλεία, 
τόσο για τους marketers όσο και 
για τα στελέχη ΙΤ, ενώ και οι ίδιοι οι 
επιχειρηματίες χρειάζονται μια σφαι-
ρική γνώση του digital και πως αυτό 
ενσωματώνεται στην επιχειρηματική 
τους δράση.

Σέργιος Δημητριάδης 
Αναπληρωτής καθηγητής  

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο  
Αθηνών (aueb.gr) και Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού  
προγράμματος Ψηφιακό μάρκετινγκ 

και κοινωνικά δίκτυα  
(DigiMa - digima.gr) του Κέντρου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης  
(kek.aueb.gr) του Οικονομικού  

Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μα πόσο αλλάζει το μάρκετινγκ στη digital εποχή;

Πώς το παιχνίδι ήρθε να συναγωνιστεί τη συ-
νέντευξη; Ίσως η πρώτη σκέψη που έρχεται στο 
μυαλό μας βλέποντας τον τίτλο είναι μια κανονική 
συνέντευξη ή μία κοροϊδία.

Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. 
Το παιχνίδι ή αλλιώς gaming είναι μία νέα μορφή 
συνέντευξης! 

«Με τον όρο παιχνίδι εννοούμε μία δραστηριότητα 
με σκοπό την ψυχαγωγία ή ασκείται σαν εκπαιδευτικό 
εργαλείο. Στην ουσία, ο παίκτης υποβάλλεται σε μια 
ψυχική ή σωματική διέγερση ή πολλές φορές και 
τα δύο. Πολλά παιχνίδια βοηθάνε στην ανάπτυξη 
πρακτικών δεξιοτήτων, μπορεί να έχουν τη μορφή 
άσκησης ή να έχουν εκπαιδευτικό, προσομοιωτικό 
ή ψυχολογικό χαρακτήρα» (el.wikipedia.org).

Διαβάζοντας την παραπάνω παράγραφο, θα 
μπορούσαμε να βάλουμε τη λέξη υποψήφιος συ-
νεντευξιαζόμενος αντί για παίκτης, κάτι που αλλάζει 
όλο το παιχνίδι. Θα μου πείτε πως ο σκοπός της 
συνέντευξης δε γίνεται για ψυχαγωγία, αλλά για 
να διεκδικήσουμε την επιθυμητή θέση εργασίας. 

Κι όμως, το gaming ήρθε για να μπει στον κόσμο 
προσφοράς-ζήτησης εργασίας.

Συνεχώς αναπτύσσονται νέα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια σοβαρού σκοπού στρατηγικής (serious 
game.) Στόχος τους είναι να χρησιμοποιηθούν 
από εταιρίες τόσο για την επιλογή υποψηφίων 
όσο και για την αξιολόγηση και εκπαίδευση των 
εργαζομένων τους. 

Μέσα από ένα βίντεο-παιχνίδι ή παιχνίδι οπτικού 
μυθιστορήματος, θα φαίνεται η πρόοδος του παίκτη 
και σύμφωνα με τις αποφάσεις του θα διεξάγονται 
συμπεράσματα σχετικά με το χαρακτήρα του. Με 
αυτόν τον τρόπο, δίνεται έμφαση στις δεξιότητες 
του υποψηφίου κι όχι στο τεχνικό κομμάτι. 

Από την πλευρά της εταιρίας σαφώς υπάρ-
χουν οφέλη, αλλά τι γίνεται από την πλευρά του 
υποψηφίου; Οι απόψεις διίστανται!

Τα πλεονεκτήματα είναι ότι εμφανίζονται οι δε-
ξιότητες και τα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι 

τόσο εμφανή σε μία συνέντευξη και καταρρίπτεται η 
φράση «δε μου γεμίζει το μάτι και δεν το πήραμε».

Όμως από την άλλη πλευρά, μήπως είναι μία 
μέθοδος που θα δηλητηριάσει τις ανθρώπινες σχέ-
σεις; Χάνεται η δυνατότητα ο υποψήφιος να μάθει 
κι εκείνος κάποια στοιχεία για την εταιρία και να 
ψυχογραφήσει τον αντιπρόσωπό της. Ακόμα και 
ο συνεντευξιαστής δε θα μπορεί να αναπτύσσει τα 
κριτήρια του. Με αυτό τον τρόπο η επαφή εργο-
δοτών και υποψηφίων γίνεται καθαρά απρόσωπη. 

Όπως και να έχει, η κοινωνία εξελίσσεται και 
δυστυχώς ή ευτυχώς ορισμένες φορές πρέπει 
να ενημερωνόμαστε για το κάτι καινούργιο και 
να το αξιοποιούμε σύμφωνα με την κουλτούρα 
μας, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εργασία, ένα 
κοινωνικό αγαθό.

Συμπερασματικά ή βάζουμε τον Mario Luigi 
στο Playstation να παίξουμε στον κόσμο της ερ-
γασίας ή παίρνουμε το φίλο/η μας να παίξουμε 
στη γειτονιά μας.

Ελισάβετ Καλαρούτη 
Executive Marketing Skywalker.gr

Συνέντευξη vs Παιχνίδι

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα:

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη:

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

• Μετρό-Ευαγγελισμός

•  Μετρό-Μέγαρο  

Μουσικής 

• Μετρό-Αμπελόκηποι 

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Εθνική Άμυνα

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

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

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

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

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
• 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, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
• 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
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• 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
• Μοσχάτο, SAE Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σμύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σμύρνη, Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
•   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, 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
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business College, 

Ωραιόκαστρο
• Θεσσαλονίκη, City College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ξυνή
• Θεσσαλονίκη, Metropolitan College
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Παστέρ
• Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Δέλτα
• Θεσσαλονίκη, New York College
•  Θεσσαλονίκη, ΠΑ.ΜΑΚ. Γραφείο 

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

Φιλοσοφικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Πολυτεχνικής
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο 

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκης, Αμερικάνικο Κολέγιο 

Θεσσαλονίκης, Πυλαία
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Καφέ Θερμαϊκός
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 
Υποδοχής Αστέγων

•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο

•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
• 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, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

πληροφόρησης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

Πανεπιστημίου Πατρών
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• 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

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

Συνεργασίες - Ένθετα:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας
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συνέχεια στη σελ. 6

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

Υπεύθυνο Γραφείου Διακίνησης 
(Κωδ. ΔΙΑΚ-01)

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

Απαραίτητα προσόντα:  
•Προϋπηρεσία 5 ετών σε ανάλογη θέση σε κέντρο 
διανομής μεγάλης εταιρείας ή εταιρείας 3PL 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων κατά προτίμηση 
ENTERSOFT και μηχανογραφημένης λογιστικής 
•Γνώση WMS κατά προτίμηση Mantis 
•Άριστη χρήση Η/Υ. 
•Άριστη γνώση ΚΒΣ, αποδεδειγμένα  
και με προϋπηρεσία 
•Γνώση δρομολόγησης 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή ευχέρεια  
και διαπραγμάτευση με πελάτες, προμηθευτές, 
συνεργάτες.  
•Καλή γνώση οργάνωσης και διοίκησης. 
•Όρεξη για σκληρή δουλεία και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. 
•Χόμπι η ενασχόληση με τους υπολογιστές,  
τεχνολογία και το do it yourself   
Παροχές: 
•Μισθός ανάλογα με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
Cv5@fournarakis.gr, website: www.fournarakis.gr. 
Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν 
ακριβώς τα ζητούμενα προσόντα. 

Η ELVIAL ΑΕ λόγω της συνεχούς ανάπτυξής της στον 
κλάδο του αλουμινίου ζητά νέο συνεργάτη για το τμήμα 
διαχείρισης πληροφοριών.

Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Εξαιρετικές γνώσεις διαδικτύου (γρήγορη  
και αποτελεσματική διαχείριση – αναζήτηση) 
•Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών 
•Άριστος χειρισμός Ms Office 
•Ηλικία έως 25 ετών  
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων 
•Ανεπτυγμένο επίπεδο γραπτού και προφορικού 
λόγου (άριστη ορθογραφία), 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια  
και δέσμευση για το αποτέλεσμα.  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση,  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό ση-
μείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», 
ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα, Κιλκίς ΤΚ 61100, υπόψη 
κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
HR Assistant / Recruiter

Τα καθήκοντά σας: 
•Βοηθάτε τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού  
•Εγγυάστε την τήρηση των υποχρεώσεων  
σε επίπεδο νομικό και κοινωνικό 
•Διαχειρίζεστε την αξιολόγηση προσωπικού  
μαζί με τον υπεύθυνο 
•Δημιουργείτε περιγραφές θέσεων εργασίας  
και διαδικασίες λειτουργίας 
•Συντονίζετε και διαχειρίζεστε τις κοινωνικές 
σχέσεις  
Απαιτήσεις: 
Το προφίλ σας: 
•Πτυχίο με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό.  
Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, ειδικά σε θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Άπταιστη γνώση αγγλικών 

•Εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων απαραίτητη 
•Ικανότητα εύκολης προσαρμογής και συνεργασίας 
σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον 
•Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα  
στην εργασία  
Τα δυνατά σας σημεία: 
•Επαγγελματισμός 
•Συνέπεια 
•Διπλωματία 
•Καλές διαπροσωπικές σχέσεις  
Προσφέρονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση

Ανακαλύψτε τα επαγγέλματα μας μέσω του site: 
www.santikoscollection.com και κάντε αίτηση online. 
Η εταιρεία ενημερώνει τηλεφωνικά μόνο τους υπο-
ψήφιους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης. Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: hr@santikoshotels.com

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels για τα 
ξενοδοχεία στην Κρήτη, επιθυμεί να προσλάβει:

Άτομο για τη Θέση του Διευθυντή

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον §πέντε χρόνια προϋπηρεσία  
στην παραπάνω θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5* 
•Ηλικία από 40 έως 55 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Θα θεωρηθεί έξτρα προσόν γνώση Ρωσικής  
ή Γερμανικής γλώσσα  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: manager-chal@
aegeanstar.com, τηλ: 23740 20820, φαξ: 23740 20544.

Marketing Dpt Assistant

Ζητείται απόφοιτος ΤΕΙ εμπορίας & διαφήμισης 
(marketing) για πρακτική άσκηση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Βασικές γνώσεις γραφιστικής  
(Photoshop - Illustrator) 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Γνώσεις Ms Office 
•Άριστη χρήση γραπτού λόγου - σύνταξης κειμένου  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε πολυτελές  
περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη

Tα βιογραφικά να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική 
δ/νση: pentelikon@pentelikon.gr

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

Προϊστάμενο Προμηθειών 
(Code: PCS)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 7ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων  
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες, με τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία ως προϊστάμενος προμηθειών 
•Γνώση λειτουργίας αποθηκών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
και εφαρμογών γραφείου  
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση SAP 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στα οικονομικά θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν

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

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε επιθυμεί να 
προσλάβει άμεσα για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Στέλεχος 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακός τίτλος  
(κατά προτίμηση θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης) 

•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών στην υλοποίηση και διαχείριση έργων  
της ευρωπαϊκής επιτροπής, και στην υποβολή  
προτάσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας 
(π.χ. Adriatic, MED, Intereg, SE) 
•Ικανότητα και εμπειρία στη συγγραφή μελετών 
και παραδοτέων έργων (π.χ. specs, evaluation, 
exploitation / sustainability plans) 
•Επιθυμητή γνώση στον τομέα science, technology 
and innovation policy. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  
(προφορικό και γραπτό λόγο) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την επαγγελματική 
σας καριέρα σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περι-
βάλλον, αποστείλατε το βιογραφικό σας στο e-mail: 
hr@atlantisresearch.gr με κωδικό RTD_ATH01.

Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon 
Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκε-
ται σε έναν ήσυχο όρμο πάνω στην παραλία, μόλις 1 
χλμ από το χωριό Καλύβες, Πολύγυρου, Χαλκιδικής.

Το Blue Lagoon Princess θα λειτουργήσει το Μάιο 
του 2015 και δέχεται αιτήσεις για:

Προσωπικό Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου είτε 
αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας του 
ξενοδοχείου.

Bιoγραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μία πρόσφατη φωτογραφία.

Στέλεχος Εξαγωγών

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυ-
ξιακή προσπάθεια της εταιρείας, στελεχώνοντας 
το τμήμα εξαγωγών.

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό 
•Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση 
εμπορικών προτάσεων 
•Κλείσιμο και διαχείριση συμφωνιών 
•Έρευνα αγοράς - αξιολόγηση πληροφοριών 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου 
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στην αγορά 
εξωτερικού 
•Γνώση ξένων γλωσσών (άριστη γνώση  
της αγγλικής γλώσσας), δεύτερη ξένη γλώσσα 
επιθυμητή. 
•Γνώση Η/Υ, MS Office 
•Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό  
Η θέση απαιτεί: οργανωτικές - διοικητικές -  
ικανότητες επικοινωνίας, μεθοδικότητα,  
δημιουργικότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 2819210, e-mail: 
hr@tzanos.gr, (υπ’ όψιν Κου Τσουρέ), αναφέροντας 
τον κωδικό θέσης ΤΕΞ/3.

Customer 
Onboarding Officer

We are an international holding company with 
substantial new offices in Glyfada, offering HR services 
to the UK market through our subsidiaries.

We are currently seeking to enhance our service 
operations department with a customer onboarding 
officer that will pave the way to an exquisite customer 
experience.

Responsibilities include: 
•Responsible for the smooth and timely 
onboarding of new customers  
(small-medium enterprises) 
•Co-ordinate communications between the sales 
and customer service teams 

•Administer the back-office tasks required  
for the preparation of our customers’ onboarding 
•Prepare, gather and communicate documents  
& reports related to the customers’ 
implementation 
•Enhance the customer implementation cycle  
by identifying customer onboarding best practices, 
and implementing them internally  
Desired skills and experience: 
•Excellent command of the english language  
(oral & written) 
•Bachelor’s degree on business administration, 
management,  accounting, finance, or related 
discipline 
•At least 3 years of experience in a similar role 
•Familiarity with the UK payroll & HR service 
market 
•Advanced Excel user 
•Familiar with accounting principles and financial 
reports 
•Attention to detail & great organizational  
& communication skills 
•Project management experience and skills 
(familiar with PMI model) 
•Critical thinking, problem-solving and decision 
making skills

Working in HPD Laboratory makes you part of a great 
organization that puts employees first.

Should you aspire joining an exciting team, in a 
professional environment that speaks for personal 
growth, send your CV to the following e-mail: 
hrmanagement@hpdlaboratory.com

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Hotel Accountant

Grace Hotels is an upscale boutique hotel group, 
currently operating properties in Mykonos and 
Santorini. The group is rapidly expanding both in 
Greece and on an International scale with fresh and 
innovating projects opening in different destinations 
developing Grace into a well-established brand in the 
tourism sector.The group aims at creating a young & 
dynamic team that will achieve excellence in all levels 
of hospitality and become the soul of the hotels.The 
group is under preparation for another successful 
season by putting together a strong team of well 
experienced individuals and is currently seeking to 
recruit a Hotel Accountant for the operation of Grace 
Santorini. Responsibilities and qualifications required 
are the following:

Main responsibilities 
•Reconcile receivables, liabilities and fixed assets 
accounts, bookkeeping. 
•Prepare daily and monthly revenue reports, P&L. 
•Payroll  
Essential qualifications 
•At least one - two year experience  
as an accountant. 
•Strong accounting skills. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language.  
Desirable qualifications 
•Knowledge of hotel business. 
•Knowledge of Opera hospitality system/Epsilon 
Payroll/Epsilon Hyper.  
Personal skills and qualities 
•Polite and hospitable nature. 
•Neat, punctual, organizing, responsible  
and self-motivated. 
•Being able to work independently.

The hotel accountant will work closely with Grace 
hotels group financial controller. The group offers 
competitive salary, meals at the hotel, a friendly 
working environment and opportunities for career 
development within a dynamic group.

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

Μεγάλη βιομηχανία με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσα-
λονίκης (κύκλο εργασιών 10.000.000€, προσωπικό 
100 άτομα) μέλος μεγαλύτερου ομίλου (leader σε 
Ελλάδα & Βαλκάνια), ζητεί:

Στέλεχος Λογιστηρίου - 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

(Κωδ. 26056-15)
Αρμοδιότητες: 
•Τήρηση λογιστικών εγγραφών (Intrastat,  
αποθήκες κλπ) 
•Σύνταξη και διαχείριση φορολογικών  
υποχρεώσεων εταιρίας (Φ.Π.Α. - ισολογισμοί κλπ) 
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•Διαχείριση κοστολόγησης 
•Διαχείριση προϋπολογισμών- οικονομικών 
 αναφορών 
•Έλεγχος και παρακολούθηση των εξόδων 
•Επίβλεψη του τμήματος τιμολόγησης 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, 
προμηθευτές 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης με δημόσιες αρχές, 
όπου απαιτείται  
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Άδεια φοροτεχνικού Ά τάξης 
•Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη  
οργανωμένη επιχείρηση σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή γνώση ERP (NAVISION) συστημάτων 
και ΜS Office 
•Πολύ καλή γνώση Δ.Λ.Π. & Ε.Λ.Π. 
•Αρίστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη εσωτερικού & εξωτερικού 
•Εμπειρία σε έκδοση περιοδικών οικονομικών  
και εμπορικών αναφορών 
•Εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης 
και credit control  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα, 
κριτική σκέψη 
•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

Η IN GROUP ΑΕ,  η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία 
απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, 
πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2008 στον τομέα εύρεσης και επιλογής προσωπικού 
ζητά για λογαριασμό πολυεθνική εταιρία πελάτη της:

Βοηθός Λογιστή

Προοπτικές εξέλιξης 
Ο εργαζόμενος θα ενταχθεί στο κομμάτι operations, 
θα περάσει μετά απο ένα χρονικό διάστημα στο 
λογιστήριο ως βοηθός λογιστηρίου.  
Προσόντα 
•Εμπειρία μέχρι 2 ετών σε λογιστήριο 
•Καλή γνώση καταχωρίσεων, 
•Γνώση πληρωμών  
•Γνώση  ΦΠΑ 
•Γνώση δηλώσεων ΦΜΥ 
•Γνώση και εμπειρία σε συμφωνίες λογ/μων 
•Γνώση Γλ. κώδικα. 
•Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών / λογιστικής 
•Επιπλέον προσόν μεταπτυχιακός τίτλος  
Παρέχονται 
•Ανταγωνιστικό μισθολογικό πακέτο 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους μέχρι τις 30/01/2015, μέσω e-mail: 
vroussaki@ingroup.gr, fax: 210 8210230.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Cost Controller 

Ζητείται από το πολυτελές ξενοδοχείο Domes of 
Elounda μέλος της αλυσίδας Ledra Hotels and Villas 
στην Ελούντα Κρήτης.

Ο κατάλληλος υποψήφιος είναι απόφοιτος τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής, λογιστικής, 
τουριστικής κατεύθυνσης, απόλυτα εξοικειωμένος 
με τα προγράμματα Excel, Fidelio Materials Control, 
Micros, γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και έχει 
τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχεία πολυτελείας.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: cv@ledrahotelsandvillas.com

Η εταιρεία μας, αναζητά στέλεχος οικονομικής δι-
εύθυνσης για λογαριασμό ομίλου ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων στην Κρήτη:

Βοηθός Οικονομικού Διευθυντή   
(κωδ. Β.Ο.Δ.)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Ηλικία έως 35 ετών 

•Γνώση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας / λογιστικού 
κυκλώματος εισπράξεων-πληρωμών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστήριο  
ξενοδοχειακών μονάδων 
•Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης 
και διαπραγμάτευσης

Περιγραφή θέσης: Στέλεχος οικονομικής διεύθυνσης 
για την υποστήριξη του οικονομικού διευθυντή του 
ομίλου, Πολύ καλή γνώση λογιστηρίου & διαχείρισης 
ταμειακού κυκλώματος, πολύ καλή χρήση πληροφορι-
ακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 
ERP για Γ’ κατηγορίας βιβλία.

Υπεύθυνος επικοινωνίας - αποστολή βιογραφι-
κών στο e-mail:kaplanis@notion.com.gr. Υπόψη: 
κ. Αντώνη Καπλάνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Web Developer 

Athens, Greece · Professional Services

Profile: Agile Actors is a fast growing company 
specializing in IT professional services. Our customers 
are in the areas of banking, telecommunications, 
software development etc. Our involvement pertains to 
project management, software design and development, 
testing automation and quality assurance, agile coaching 
and scrum training.

Description: We are looking for IT professionals willing 
to work in cross-functional teams to develop mission 
critical applications.

The successful candidates will work in cross-functional 
teams of highly skilled professionals within the 
organizations we partner with. According to their 
role, they will be involved in the software development 
lifecycle of mission critical financial products, including 
design, development, optimization, troubleshooting, 
quality assurance.

Professional experience: 
•3 or more years of working experience as web 
developer 
•Excellent knowledge and understanding  
of Javascript 
•Angularjs expertise is highly desired. 
Alternatively expertise in any MVC frameworks  
for building JavaScript single page applications  
is acceptable. 
•Experience with modern JEE Application Servers 
(e.g. Websphere, Jboss/Wildfly,Weblogic) 
•Any expertise with the following tools/
frameworks will be further appreciated:  
-backbone.js  
-Bootstrap, Jquery  
-Java or .net knowledge  
Skills and competencies: 
•Bachelor’s degree in computer science  
or equivalent subject. 
•Strong fundamental computer science skills 
(OOA/OOD, Data structures, algorithms etc) 
•Functional programming 
•Strong problem solving skills and analytical 
thinking 
•Excellent communication skills in English 
(written and verbal) 
•Ability to work with cross functional teams  
Benefits: 
•Competitive remuneration package. 
•Agile scheme of personalized goals  
and objectives, crafted by each professional 
•Professional development through real projects, 
coaching and trainings.

Send your CV to the following e-mail:  
jobs@agileactors.com

Upcom Ltd is looking for a:

 Software Engineer (UPC150103) 
 for a Project Based Mission

Required skills: 
•C# and . NET framework 
•Visual Studio IDE 
•Mobile development experience 
•Xamarin enviroment knowledge  
Desired skills: 
•UI and UX development and/or design 
•iOS and Android OS experience 
•Animation and effects (CSS3, OpenGL, ...) 
•Agile development methodology, Jira/Confluence  
Specific requirement: 
•Office location: Athens 
•Duration: contract / project based 
•Start date: asap 
•Languages: fluency in Greek and English

To apply for the job, send your detailed and updated 
resume, clearly mentioning the reference number for 
the position - UPC150103 to the following e-mail: 
cv@upcom.eu

DoubleIP S.A. is a Greek software development 
company with multinational presence in the broader 
telecommunications and information technology 
industries, founded in 2009 and based in Athens. 
The company’s areas of operation include mobile 
marketing, mobile application development, social 
media application development, enterprise level 
web applications, value added services (VAS), and 
campaign management systems.

In this context, DoubleIP S.A. is seeking for young 
and dynamic individuals to cover key positions:

Java Software Engineer 
(Code: JSE)

Job summary: DoubleIP is seeking a Java software 
engineer with a solid technical background to work on 
the development of a new, event-based platform for 
enterprise applications and contribute to the backend 
components of DoubleIP’s OSGi environment.

Primary job responsibilities: 
•Assist in creating, testing and maintaining vert.x 
applications/modules 
•Build and test OSGi components/services 
•Work with various Java EE technologies, 
including transaction manager, web container  
Required skills: 
•1-2+ years of Java language programming 
experience 
•Experience with relational database management 
system (e.g. MySQL) 
•Experience with OSGi application development  
is preferred 
•Experience with NoSQL databases is a plus 
•Experience with *nix operating systems  
is an advantage 
•Bachelor’s degree in computer science  
or other technical field 
•Excellent English communication skills,  
both verbal and written  
DoubleIP offers: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent working environment 
•Continuous training and development 
•Prospects of development 
•Research into innovative technologies  
and services

Interested parties are kindly requested to send their 
CV/ resume by e-mail to: info@doubleip.com, indicating 
the position code in the subject of the e-mail. All 
applications submitted will be treated with strict 
confidentiality.

Panasoft S.A. a leading company in the software 
development for the industry of tourism in EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) region needs to hire:

Junior .Net Application  
Developer  (Ref. JNA0115)

Job requirements: 
•University degree in computer science  
or information systems 
•Minimum working experience 2 years 
•Experience in .NET (C#) or other full object 
oriented programming language. 
•Experience in relational databases  
(Sql Server preferably) 
•Excellent written and spoken command of English 
•Experience in the development of web, and web 
services 
•Military obligations fulfilled (for male candidates)  
Required qualifications: 
•Knowledge of HTML, css, Javascript; 
•Knowledge of MVC ASP.Net and JQuery 
frameworks. 
•Knowledge and command of Sql queries. 
•Capability of good collaboration with the rest  
of the development team for the implementation 
of large projects. 
•Eager to learn new technologies. 
•Interest in carrier and personal development 
•Ability to solve difficult problems. 
•Focus in quality and use of patterns  
and practices.  
Company offers: 
•Full time employment. 
•Competitive salary according to qualifications. 
•Excellent working environment. 
•Career development opportunities.

If you are interested in joining a dynamic company 
where you will be able to prove your creative skills 

please send your CV in English at the following e-mail: 
hr@panasoft.gr

C++ Developer

Κατηγορία: Προγραμματιστές-web-τηλ/νιών-τεχνικοί Η/Υ
Περιοχή: Δυτικά Προάστια Αττικής (Χαϊδάρι)
Απασχόληση: Πλήρης

Job description: Solid Iris Technologies is a company 
in the field of informatics, focusing on visualization 
technologies and computer graphics (http://www.
solidiris.com). We seek an individual, to work full 
time at our office in Athens working as C++ developer, 
integrating our flagship product “Thea Render” (non-
realtime photorealistic render engine).

Main tasks: 
•Integration of the render engine on a modeling 
application.  
Requirements: 
•Bachelor degree in informatics (or related area). 
•Excellent programming level with C/C++, STL 
and Visual Studio. 
•Experience with at least one modeling 
application (for example Blender, 3dsMax, Maya, 
Cinema4D or others).  
Skills wanted: 
•Very good level of oral and written English. 
•Experience with both Windows and MacOSX. 
•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++ Developer Job». Any information 
provided will be considered confidential.

Ο πελάτης μας είναι εμπορική και παραγωγική εται-
ρία ΑΕ, στον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων. 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται 
κατάλληλος/η υποψήφιος/α για να καλύψει άμεσα, 
την παρακάτω θέση με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Ειδικός Java / Javascript 
(κωδ JJD-315)

Το έργο: Αποτελεσματική χρήση και εφαρμογή Java 
/ Javascript.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε τομείς  
πληροφορικής, φυσικής, μηχανικών Η/Υ  
ή σε παρεμφερές αντικείμενο 
•Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης  
σε σχετικό αντικείμενο 
•Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) 
χρόνων σε εφαρμογή java/javascript, η οποία  
θα αποδεικνύεται από δείγματα πρακτικής  
εφαρμογής τους. 
•Πολύ καλά Αγγλικά με σχετική πιστοποίηση  
τουλάχιστον Β1 (Lower) 
•Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Πολύ καλές προοπτικές συνεργασίας.

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα τo βιογραφικό τους σημείωμα 
(με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφο-
ντας των κωδικό της θέσης στο e-mail: careers@
peopleatwork-hellas.gr ή στο fax 2310 517494. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Software Competitiveness International (SOFT COM 
INTERNATIONAL), is a rapidly growing, innovative 
Software House, located in Athens. Through our 
team, of highly motivated Software Engineers with 
a strong technical background and long experience 
in complex international projects, we provide to our 
customers, both locally and internationally, technical 
excellence and valuable services.In the year 2014, 
among other company’s achievements, we doubled 
our team, we established new and very promising long 
term cooperation, enhancing in parallel our existing 
ones and our presence in Middle Europe, we became 
awarded with a Business Award and we expanded 
our certifications’ portfolio technically and with ISO 
9001:2008 and ISO 27001:2013.Due to the positive 
growth prospects for our company and because we 
know that success is possible only through a motivated 
and dedicated team, we currently are looking for:

Software Experts, C++ 
for Automotive

To offer their services (SW analysis, design, coding, 
testing) to one of our international long term 
cooperation, with one of the key players of the 
German automotive market, from our company’s 
premises in Athens. 
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Required skills: 
•a talented software engineer, passionate about 
C++, 
•willing to take on new challenges, 
•a strong analytical-, problem solving-  
and quantitative ability, 
•able to adapt quickly to new and challenging 
technical and business related environments 
•able to work independently, 
•a team player, able to cooperate with others 
within a multi-national team, 
•flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•willing to be part of a very dynamically working 
company, 
•University degree in computer science, 
electrical-/ electronics engineering or relevant 
discipline 
•Excellent  programming skills in C++, experience 
of OO- programming and developing principles 
•Proven working experience of 9 years, as a 
minimum, as a professional software developer, 
using the required technologies 
•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 candidates will be part of a team of 
highly qualified professionals, established in Greece 
(Athens), being involved in the full software development 
lifecycle. They will have an enabling in market- and 
product- specifics in Germany.

Prerequisites: 
•Ability to stay abroad (Germany) for 6 weeks, 
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 the difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: AU-E/01/15, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com, not later than 31.01.2015. Starting date of 
the cooperation: 2.2015

We offer a competitive remuneration package, 
based on qualification / experience, and benefits, 
and work in a challenging multinational environment. 
All applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com

SingularLogic ERP 
Consultant

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υλο-
ποίηση πληροφοριακών έργων για τις εφαρμογές της 
SingularLogic (Galaxy & Omega).

Βασικά καθήκοντα: 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών  
των πληροφοριακών συστημάτων 
•Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση  
επιχειρηματικών διαδικασιών 
•Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων   
Προσόντα: 
•4 έτη κατ’ ελάχιστο προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
•Πτυχίο ανώτατης /ανώτερης σχολής πληροφορικής 
ή σχολής οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση εμπορικής - οικονομικής  
διαχείρισης εταιρειών 
•Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο  
και ικανότητα στην παρουσίαση λύσεων 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση MS-Office 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας   
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώσεις λογιστικής 
•Εμπειρία σε προγράμματα της SingularLogic 
•Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων SQL & Oracle 
•Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Scripting)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν  
το βιογραφικό τους ως τις 26/02/2015  
στο e-mail: info@upgrade.net.gr

Web Frontend Developer

Requirements: 
You must have: 
•At least 1 years of work experience 
•Strong knowledge of Javascript and jQuery. 
•Web design coding skills (e.g. HTML/CSS)  

Bonus points if you have: 
•Experience with Node.JS and ecosystem 
•You are using Typescript, CSS Preprocessors 
(SASS, Less) 
•Familiarity with Web Analytics and/or A/B testing 
•Experience with Javascript MVVM frameworks 
(KnockoutJS, AngularJS, etc) 
•Photoshop skills  
Benefits: 
•Do you want to be a part of a fast-growing 
and profitable company where everyone gets 
challenged to become better every day?  
On top of a competitive salary, we offer: 
•Dynamic & creative working environment 
•Free lunch 
•Opportunities for career development  
Send your CV to the following e-mail: 
secretary@mouzenidis.gr

Expert in Oracle ATG

Evolution Tech is a member of group of companies 
operating in Greece and Europe in the fields of IT, 
providing consultancy services to the main actors in 
Telco, governance and banking market.

Evolution Tech always searches for the best IT 
professionals in the market, offering promising career 
to major projects all over Europe.

We are currently seeking for an Expert in Oracle 
ATG having at least 4 years of working experience.

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

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

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 defence. As part of its 
business development strategy, TRASYS is currently 
looking for a: 

Business Analyst - Helsinki, 
Finland - Ref: TRF- BA

The purpose of this work is to: 
•Gather requirements, produce use cases analysis 
and update existing use cases documentation  
as well as produce detailed design specifications 
•Defining and implementing data capture 
processes from various sources and formats 
•Resolving complex technical issues for the team 
related to design, testing and performance  
•Following business requirements and 
demonstrating strong understanding of the 
business needs as well as the source operational 
systems 
•Provision of clear & concise technical 
documentation 
•Facilitate stakeholders’ workshops, map 
and track business requirements and detailed 
functional use cases  
The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following:  
•The ideal candidate will be a business analyst 
with comprehensive skills in the remit of 
requirements gathering and elicitation, data 
modelling and analysis as well as business 
processes analysis and design (BPMN)  
•Experience in producing business case, business 
vision, detailing use cases and mock-ups 
•Ability to analyse and manage the collected 
requirements including defining prioritisation, 
scope boundaries, classification and traceability 
•Practical knowledge and experience of data 

analysis and modelling (logical and physical) 
•Ability to translate the requirements into 
detailed analysis and design specifications  
in the appropriate level of quality expected by IT 
•Experience with analysis and modelling 
techniques including use cases, activity diagram, 
sequence diagram, class diagrams to produce 
functional specifications. (UML analysis - use 
cases, activity, sequence, class diagrams as 
appropriate) 
•Experience in BPMN, UML, Enterprise Architect, 
Rational Rose, ARIS, Visio, wireframing tools 
•Ability to perform status updates as well  
as meeting engagement and ownership 
•Excellent verbal and written communication 
skills. Strong documentation and organisation 
skills.

Please send your CV in English to the following 
e-mail: careers@trasysgourp.com. All inquiries and 
applications will be handled in strict confidence 
and will be acknowledged promptly, website: www.
trasys.be

Web Developer with Magento Experience 
(code: webdev)

XLcloset is a fast fashion retailer, selling clothes in 
affordable prices, exclusively for the curvy women. Our 
team consists of creative and dedicated professionals 
who are always looking forward to implement new 
ideas in our business. 

Xlcloset currently operates Xlcloset.gr, the largest 
online shop in Greece for the curvy women and a retail 
chain under the brand name Vertice. The stores are 
located inside major shopping malls in Athens and 
high-street locations.

Job description: We are looking for a Senior PHP 
developer with Magento experience to join our in-house 
e-commerce team, on supporting and maintaining a 
B2C e-shop on a day-to-day basis. We need a team 
player who is collaborative, innovative, a wiz at 
front-end and back-end development methods and 
technologies.

Responsibilities:
Working with our team on this exciting venture, 
the successful applicant will:
•Develop, maintain and optimize existing Magento 
installation or deploy new e-shops from scratch 
•Configure infrastructure required by our Magento 
installations 
•Optimize set-up to meet our performance 
standards 
•Co-ordinate and support wherever possible 
integrations with our ERP platform 
•Maintain and tweak front end functionality  
Required skills: 
•Proficiency in PHP, MySQL 
•Minimum 2 years working with Magento 
•Experience in AWS or other cloud environment 
•Html, Css, JavaScript at a sufficient level  
to support our e-shops  
Desired skills: 
•Preferred MS or BS in computer science 
•Experience with international web site 
localization issues including UX, translation 
services, payment processing, and currency 
conversion 
•Experience creating Magento modules and add-ons. 
•Must have good verbal and written 
communication skills 
•Working knowledge of SEO and Social marketing 
development best practices

Send your CV to the following e-mail: jobs@xlcloset.com

Η Information Systems Impact κορυφαία εταιρία 
τεχνολογίας μεγάλων Internet εφαρμογών και παρουσία 
σε 3 χώρες, με δεκάδες διακρίσεις από εθνικούς και 
άλλους φορείς και παρέχοντας υπηρεσίες σε πάνω 
από 3500 εταιρίες αναζητεί Web Developer. Ενδια-
φερόμαστε για έναν ταλαντούχο:

Web Developer

Υπεύθυνο για τη συμμετοχή στον αρχιτεκτονικό σχεδι-
ασμό, τη δημιουργία και την υποστήριξη συστημάτων 
του διαδικτύου, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών 
στις .Net τεχνολογίες. 

Προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται είναι: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία  
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση JavaScript, CSS, HTML 
•Άριστη γνώση C#, asp.net Web Forms Page  
•Σημασία στη λεπτομέρεια και δημιουργική σκέψη 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους 
τομείς MVC, WCF, WPF, Μobile application 

development θα θεωρηθούν σημαντικό πλεονέκτημα  
Επιθυμούμε μακροπρόθεσμη σχέση εργασίας.  
Επιβραβεύουμε την αφοσίωση, την ποιότητα 
εργασίας και τη σοβαρότητα και προσφέρουμε 
ανταγωνιστικό μισθό.

Παρέχουμε ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας μέσα στο οποίο θα αναπτύξετε πλήρως τη 
δημιουργικότητά σας και τη διαρκή βελτίωση των 
δεξιοτήτων σας.

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στο 
e-mail: jobs@impact.gr

The online travel agency Petas.gr / Tripair seeks for:

Web Developer

Petas.gr and Tripair.com form part of Altair Travel 
Agency as OTAs (Online Travel Agencies). Our 
headquarters are in Athens, 26th Pentelis street, 
Palaio Faliro. Through Petas.gr and Tripair.com 
our agency provides the users of most European 
countries with its services (flight and ferry tickets, 
hotel accommodation, car rental, travel insurance, 
packages etc.). Our experienced personnel assist daily 
all users who wish to amend, cancel, or purchase tourist 
services both on technical and customer support levels. 
The expansion of our business activities creates an 
exciting working environment with rising prospects 
for our employees. Currently Petas.gr seeks for Web 
Developer with experience in PHP/MySQL development.

Job responsibilities 
•Backend and frontend collaborative development 
•Websites support and maintenance 
•In depth knowledge of the agency’s operations 
model and products  
Candidate’s required qualifications 
•Bachelor’s degree in computer science 
•Very good knowledge of back-end development 
(PHP, MySQL) 
•Good knowledge of front-end development 
(XHTML, jQuery, CSS, Ajax) 
•Fluency in English 
•Ability to work well in team and under pressure 
•Military obligations fulfilled (for male candidates)  
Desired skills which will be considered  
as an asset 
•Experience in web services (SOAP, REST) 
•Knowledge of design (Photoshop, Illustrator, etc.) 
and web authoring

Send your CV to the following e-mail:  
i.pontikis@altair-travel.com

To Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) στο πλαίσιο 
υλοποίησης οριζόντιων δράσεων που αφορούν στο 
σύνολο των πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας αναζητά 
εξωτερικούς συνεργάτες πλήρους ή μερικής απασχό-
λησης για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων 
και web/mobile εφαρμογών. Οι θέσεις αφορούν τις 
κάτωθι ειδικότητες:

Senior Java Developer 
(5 Θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία 
σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε JAVA/
JSP και MVC αρχιτεκτονικές 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό Web APIs με χρήση  
τεχνολογιών web services (REST, XML/JSON RPC), 
για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ  
πληροφοριακών συστημάτων  
Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί: 
•Η ευχέρεια σε θέματα web development AJAX / 
AngularJS 
•Η επαγγελματική εμπειρία σε τεχνολογίες 
Directory LDAP, WebSSO, Databases  
(Oracle, MySQL) 
•Η ευχέρεια σε γλώσσες προγραμματισμού Python 
ή και PHP

Senior Web Developer 
(4 Θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία 
σε τεχνολογίες web development όπως HTML5/
CSS3, AJAX/ AngularJS 
•Βαθιά γνώση σε Javascript frameworks  
για το χρηστικό και λειτουργικό σχεδιασμό 
WebApps 
•Εμπειρία σε τουλάχιστον μια γλώσσα  
προγραμματισμού από PHP/JAVA/Python  
Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί: 
•Η εμπειρία στην ανάπτυξη web ή υβριδικών  
εφαρμογών για κινητά (IONIC framework) 
•Η άνεση για να αντεπεξέλθει σε θέματα web 
design (Adobe Photoshop) 
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•Η εμπειρία σε θέματα UI/UX, σχεδιασμός 
Wireframes/Mockups με λογισμικό Azure

Drupal Developer 
(1 Θέση)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη  
εφαρμογών σε περιβάλλον Drupal και τουλάχιστον 
τριετής εμπειρία σε προγραμματισμό PHP 
•Γνώσεις Javascript/AJAX για τον χρηστικό  
και λειτουργικό σχεδιασμό WebApps

Διαχειριστές Συστημάτων Linux 
(2 Θέσεις)

Aπαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε scripting γλώσσες προγραμματισμού 
(bash, perl, python) και Linux/Unix εργαλεία γραμμής 
εντολών 
•Εμπειρία σε Debian/RHEL Software Packaging, 
και τεχνολογίες εικονικών μηχανών 
•Εμπειρία σε τεχνολογίες διάταξης υψηλής  
διαθεσιμότητας σε περιβάλλοντα Apache/PHP, 
Tomcat/JSP, ΜySQL DB/Oracle DB.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους έως τις 15/2/2015 στο e-mail: 
jobs@gunet.gr

Η εταιρεία ALTEC INTEGRATION AE δραστηριο-
ποιείται στην υλοποίηση έργων πληροφορικής στο 
ιδιωτικό, δημόσιο και τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Για τις αυξημένες ανάγκες της σε 
έργα πληροφορικής που περιλαμβάνουν ανάπτυξη 
λογισμικού ζητούνται:

Μηχανικοί Λογισμικού 
Προγραμματιστές

Που να διακρίνονται από ισχυρό ενδιαφέρον για το 
αντικείμενο, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, συνέπεια 
και επαγγελματισμό.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής στο χώρο  
της πληροφορικής επιστήμης 
•Πολύ καλή γνώση SQL και χρήση σχεσιακών  
βάσεων δεδομένων 
•Πολύ καλή γνώση JAVA. Θα συνεκτιμηθεί θετικά 
ανάπτυξη σε JEE 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος στον χώρο της πληροφορικής 
•Γνώση εργαλείων ανάπτυξης διαδικτυακών 
εφαρμογών Oracle Fusion Applications (ADF) 
•Γνώση δημιουργίας web εφαρμογών με Server 
τεχνολογίες JAVA (ή PHP) 
•Εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί θετικά  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Συνεχή εξέλιξη σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@altecgroup.gr. 
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ ζητά για άμεση 
πρόσληψη:

Προγραμματιστή για Ανάπτυξη 
και Υποστήριξη Λογισμικού 

(Κωδ. TP1501)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία (4+ έτη) σε .net, C#, IIS, 
asp.net, MSSQL 2008+, Windows CE 5.0 
•Πολύ καλή γνώση OOP & design patterns 
•Πολύ καλή γνώση στη σχεδίαση σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων 
•IDE: Visual Studio 2010+ 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία (2+ έτη) σε μεγάλα έργα 
•Αναλυτική σκέψη 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Άριστη χρήση, γραπτή και προφορική,  
της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμικά  
αναπτυσσόμενη εταιρία 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογρα-
φικά στο e-mail: hr@theodorou.gr αναφέροντας 
τον κωδικό Κωδ. TP1501. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. Website: www.theodorou.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η 360 CONNECT νέα και ταχέως αναπτυσσόμενη 
εταιρεία παροχής υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών και επίσημος συνεργάτης της Hol δημιουρ-
γεί νέες θέσεις εργασίας και επιθυμεί να προσλάβει:

Outbound Sales Representative 
6ωρη Απασχόληση 

(Κωδικός: ΕΤΠ - 01-14)

Αρμοδιότητες: Οι κάτοχοι των θέσεων ανήκουν στη 
διεύθυνση πωλήσεων και οι αρμοδιότητές τους πε-
ριλαμβάνουν την τηλεφωνική προώθηση και πώληση 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
•Άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτικές 
ικανότητες. 
•Διάθεση για εργασία & δέσμευση για το αποτέλεσμα. 
•Επαγγελματισμός, συνέπεια. 
•Εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον 
Windows (Ms Office). 
•Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση. 
•Προϋπηρεσία σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών/internet.  
Παροχές: 
•Σταθερός παρεχόμενος μισθός & υψηλές  
προμήθειες επί των πωλήσεων. 
•Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα επιπλέον 
της νόμιμης ασφαλιστικής κάλυψης. 
•Συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις  
και σε νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια νέα εταιρεία ταχύτατα 
αναπτυσσόμενη. 
•Σύγχρονο, νέο και ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας.
Στείλτε το βιογραφικό σας με e-mail στη διεύθυνση: 
jobs@360connect.gr

Προώθηση Κάρτας Υγείας 
Περιστέρι

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης στο Περιστέρι, ζητά να εντάξει άμεσα στην 
ομάδα της άτομα για να εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών 
πωλήσεων κάρτας υγείας σε part time απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία & τη διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή 
•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 σταθμό Μετρό  
Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: telecon23@
gmail.com, Άγιος Αντώνιος σταθμός. Υπεύθυνη 
κα Ανδριοπούλου, 211 1828784 - 693 918 5625.

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Η GREEN PROMOTIONS μία από τις ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενες διαφημιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, ζητά:

Προωθήτριες για in Store Promotion 
(με κωδ. IP)

Απαραίτητα προσόντα: 
•18-40 ετών. 
•Επικοινωνιακή-δραστήρια, ευχέρεια λόγου. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα. 
•Άτομο με διάθεση να ενταχθεί σε νέο περιβάλλον 
και να εκπαιδευτεί. 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στο χώρο του promotion  
Προσφέρονται: 
•Υψηλές αποδοχές 
•Ευέλικτο ωράριο απασχόλησης 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να αντα-
ποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης παρακα-
λούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους καθώς και 
φωτογραφίες μέσω e-mail στο: hr@greenpromotions.gr, 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης εργασίας.

Η εταιρεία BODYTALK AE ζητά:
Visual Merchandiser

Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης. 
•Γνώση Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. 
•Δυνατότητα ταξιδίων. 
•Δίπλωμα οδήγησης. 
•Δυναμική προσωπικότητα με στόχο, όραμα  
και πάθος για τη μόδα. 
•Πνεύμα συνεργασίας, οργανωτική σκέψη.  
Αρμοδιότητες: 
•Στήσιμο και διαμόρφωση εσωτερικών χώρων 
των καταστημάτων σύμφωνα με τα standard  
της εταιρείας. 
•Συνεργασία με το τμήμα marketing για την υλοποίηση 
των προωθητικών ενεργειών της εταιρείας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
executive@bodytalk.com

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτριες Βρεφανάπτυξης  

για Πλήρη ή Μερική Απασχόληση

Ζητούνται από τη γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυμάτων 
Orchestra, για τα καταστήματά της σε Λυκόβρυση 
και Smart Park.
Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Επιθυμητή η γνώση γαλλικών
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210 9887829,  
αναγράφοντας τον κωδικό BS1.

Πωλήτρια 
για τα Καταστήματα ΗΡΑ

Καθήκοντα: 
•Διασφάλιση άψογης εξυπηρέτησης πελατών  
και διαδικασιών καταστήματος 
•Διασφάλιση πληρότητας τμήματος καταστήματος 
με τα κατάλληλα εμπορεύματα 
•Παρακολούθηση ανταγωνισμού  
Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετή εμπειρία σε θέση πωλήτριας 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Απόφοιτος ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
•Πολύ καλή γνώση ελληνικής γλώσσας σε γραπτό 
και προφορικό λόγο 
•Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας και οργάνωσης

Βιογραφικά στο e-mail: info@irabebe.gr, fax: 210 
9985706.

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για:

Πωλητές/Πωλήτριες 

Για το νέο τους κατάστημα στo Χαλάνδρι (Δουκίσσης 
Πλακεντίας).

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις σε αρ-
τοζαχαροπλαστείο, σας αρέσει ο χώρος της εστίασης 
και να δουλεύετε ομαδικά, τότε θα χαρούμε να ακού-
σουμε από εσάς!

Κύρια καθήκοντα: 
•Προετοιμασία του μαγαζιού το πρωί 
•Εξυπηρέτηση πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια  
της ημέρας 
•Διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 
•Τήρηση διαδικασιών (ISO 22000, HACCP)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε πωλήσεις,  
με προϋπηρεσία σε αρτοζαχαροπλαστείο 
•Γνώση αγγλικών (επίπεδο Lower) 
•Βασικές γνώσεις Η/Υ 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Διάθεση για εξυπηρέτηση και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Προσεγμένη εμφάνιση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξη 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραιτήτως) 
στείλτε μας e-mail στο e-mail: jobs@frankzepaul.com 
αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-POL-CHAL.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η AMVIS είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον 
οπτικό & οφθαλμολογικό χώρο. Δραστηριοποιείται δυ-
ναμικά, εφαρμόζοντας σύγχρονα συστήματα οργάνωσης, 
διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού αποτελώντας 
ιδεώδες περιβάλλον για επαγγελματική εξέλιξη. 

Η εταιρεία επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό 
της άτομα δραστήρια και δυναμικά ως:

Στελέχη Πωλήσεων 
Υπεύθυνοι Τομέα Οπτικών Προϊόντων

Θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι που θα διαθέτουν 
τα παρακάτω προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης πανεπιστημιακής 
σχολής 
•Δίπλωμα οδήγησης και ευχέρεια μετακίνησης 
εκτός Αθηνών 
•Άνεση στην επαγγελματική επικοινωνία  
και στις διαπραγματεύσεις 
•Φιλοδοξία για την επίτευξη υψηλών στόχων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ

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

ΙΑΤΡΟΙ
Oικογενειακοί Γιατροί 

Πρόθυμοι να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
σε επαρχιακές περιοχές της Γαλλίας.
Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•ελεύθερος επαγγελματίας σε ανεξάρτητο ιατρείο, 
με ήδη υπάρχον πελατολόγιο 
•σχέση με τους αρμόδιους φορείς 
•διαγνώσεις, συνταγογράφηση, έκδοση  
παραπεμπτικών προς ειδικούς γιατρούς 
•διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε όλη τη Γαλλική 
επικράτεια, σε αγροτικές κοινότητες  
με τουλάχιστον 1.500 κατοίκους  
Περιοχές: Normandie, Rhône-Alpes, Dordogne, 
Languedoc-Roussillon, κτλ.  
Προφίλ: 
•πτυχίο ιατρικής 
•πτυχίο ειδικότητας 
•3 έτη εμπειρία 
•πρόθυμος να εργαστεί στη Γαλλία 
•συνείδηση, υπευθυνότητα, εντιμότητα, εργατικότητα, 
ευελιξία, δεξιότητες επικοινωνίας  
Προσφέρουμε εγκατάσταση και τακτοποίηση  
οικογενειακών γιατρών σε ιατρεία: 
•μετάφραση εγγράφων, προετοιμασία και υποβολή 
εγγράφων στους αρμόδιους φορείς  
και ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης 
άδειας άσκησης επαγγέλματος 
•μαθήματα Γαλλικών on-line, μέσω Skype,  
προσανατολισμένα σε ειδική ορολογία, διδακτικό 
υλικό, αξιολόγηση και πιστοποίηση σύμφωνα  
με το CERF 
•οργάνωση επίσκεψης ιατρείου στη Γαλλία 
•προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 
€10.000 εγγυημένα από το 6ο μήνα από την έναρξη 
της δραστηριότητας 
•το ιατρείο θα είναι άνευ ενοικίου για ένα χρόνο 
•υποστήριξη στη χώρα προορισμού (υποδοχή  
στο αεροδρόμιο, υποστήριξη στα διοικητικά βήματα 
εγκατάστασης, υποστήριξη στην εύρεση μιας  
μόνιμης κατοικίας, καθοδήγηση και επίβλεψη  
από ένα γενικό γιατρό της περιοχής).  
Κόστος εγκατάστασης: € 15.000
Moving People is a company specialized in international 
recruitment of healthcare professionals. The company 
was established in 2005 and placed over 2000 
candidates in Belgium and France.
Moving People offers support in the administrative 
process, organizes language courses and working visits 
as well as guidance in the destination country. Our 
method, based ethics and respect for human beings, 
has proved its effectiveness. The well-being of our 
candidates, the satisfaction of their employers and of the 
patients are our main objectives. Due to our expertise 
and philosophy more than 88% of the candidates that we 
have selected completed their trial period successfully, 
which is more than national average!
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
nbg@movingpeople.com

Ψυχίατρος 

Ζητείται από τους SOS IATPOYΣ της Αθήνας.  
•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση Αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi.info@
gmail.com. Η ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr
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ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
H XenodoxoS, μια νέα, δυναμική εταιρία στο χώρο 
του ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει 
για εποχική απασχόληση - σεζόν 2015 για το ξενο-
δοχείο που συνεργάζεται στην Κω Kos Palace 4* 
(117 δωμάτια):

Αποθηκάριο

To ξενοδοχείο βρίσκεται στο Τιγκάκι της Κω, είναι 
4 αστέρων, και λειτουργεί με βάση το Half Board με 
υψηλά standard εξυπηρέτησης. Διαθέτει 117 δωμάτια 
και σουίτες, 1 κεντρικό εστιατόριο, self service/snack 
bar, κεντρικό bar, spa, mini market.

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Δυνα-
τότητα γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης για άτομα 
που επιθυμούν καριέρα.

Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία: 
petros.michalakopoulos@gmail.com

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), ψάχνουν για:

Διανομέα

Για το κατάστημα του Αμαρουσίου  
(έναντι νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος διπλώματος δίκυκλου 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Καλή γνώση της περιοχής 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 
•Βασικό μισθό και ασφάλιση 
•Πιστοποιητικό υγείας υποχρεωτικό.

Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραιτήτως) 
στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com αναγρά-
φοντας στο θέμα τον κωδικό FZP-DELIVERY-ΥΓΕΙΑ.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης ‘’MIKEL’’ προκει-
μένου να στελεχώσει το κατάστημά της στη Λεωφόρο 
Βάρης Κορωπίου, ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών 
για τη θέση του:

Delivery

Αποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτο-
γραφία) στο e-mail: hr.ath@georgiaff.gr. Fax: 211 
800 4885. Τηλ. 210 2517 255, 210 2514 649.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρεία Vita Hotels SA στην Κρήτη ζητάει:

Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων τουλάχιστον 1 χρόνο 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική συμπεριφορά, και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει  
τη στρατιωτική τους θητεία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικά, με φωτογραφία στο φαξ: 28970 31724, 
ή μέσω e-mail στο: career@vitahotels.gr

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

Sous Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου ελληνικής ή ξένης σχολής  
μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Αντίστοιχη εμπειρία σε μπουφέ για πρωινό 
•Γνώση προϋποθέσεων HACCP 
•Καλή γνώση αγγλικών  
Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.  
•Δυνατότητα άμεσης εκκίνησης.

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr@myconiancollection.gr. Υπόψη κ. M. Δακτυλίδη.

F&B Manager 

Για 4στέρο ξενοδοχείο στις Κυκλάδες. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε 4-5 αστέρων ξενοδοχεία 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις κρασιών και cocktail 
•Γνώσεις αρχειοθέτησης και reporting 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων εστίασης 
•Ηγετικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού απαραίτητη μία ευκρινής 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@tresorhotels.com

Το βραβευμένο ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury 
Beach Resort στη Μίλατο, Λασιθίου επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν του 2015:

Στελέχη για Εστιατόρια & Bars 
(Food & Beverage Department)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετής σε buffet  
και a la carte εστιατόρια 5 αστέρων ξενοδοχείων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας  
εστιατορίων & bars 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Ευελιξία - ομαδικότητα 
•Δυναμική προσωπικότητα  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  
(Γερμανικά - Γαλλικά - Ρώσικα)  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό 
περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικές παροχές 
•Δυνατότητα διαμονής & διατροφής 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Για αποστολή βιογραφικών & αιτήσεων (υποχρεωτικά 
με πρόσφατη φωτογραφία), καθώς και για συνεντεύξεις, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με: Κα Έλλη Γενιατάκη, 
ξενοδοχείο Minos Imperial Luxury Beach Resort, 
κεντρικά γραφεία: 25ης Αυγούστου 11, Ηράκλειο 
Κρήτης, τηλ: 2810.240.222. Αποστολή βιογραφικού 
στο e-mail: hr@minosimperial.com

Σερβιτόροι Room Service

Ζητούνται από το πολυτελές ξενοδοχείο Domes of 
Elounda μέλος της αλυσίδας Ledra Hotels and Villas 
στην Ελούντα Κρήτης.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι τουριστικής 
σχολής, γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα και 
έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία πολυτελείας.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: cv@ledrahotelsandvillas.com

Η Lamway Hotel Management Group αναζητά:

Σερβιτόρους/Σερβιτόρες  
για Χώρο Εστίασης στην Αντίπαρο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή αντίστοιχης. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνια  
σε εστιατόρια.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας.  
•Ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, συστημάτων ασύρματης 
παραγγελιοληψίας.  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.

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

Chef
Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•ηλικία μέχρι 37 ετών 
•4ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  
4 αστέρων 
•άριστη γνώση μεσογειακής και a la carte κουζίνας 
καθώς και buffet(bb/hb/fb) 
•γνώσεις συστημάτων διαχείρισης, ασφάλειας  

και υγιεινής τροφίμων 
•ευέλικτος σε ωράρια 
•ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•γνώση και πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες  
•σωστές συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησης 
των τροφίμων 
•ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας,  
διαχείρισης και οργάνωσης κουζίνας  
και προσωπικού γνώσεις ζαχαροπλαστικής  
Προσφέρεται:  
•ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•ποιοτικές συνθήκες διαμονής και διατροφή 
•δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
•οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων

E-mail με φωτογραφία απαραιτήτως στο:  
info@anemoessa.com

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

Waiter 
(Code FB WTR)

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience.

Qualifications 
•2-3 years minimum experience as a waiter  
in a luxurious boutique hotel or a restaurant. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic with excellent 
customer service skills 
•Problem solving skills. 
•Ability to work under pressure. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.  
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please send us your CV with a photo to the 
following e-mail: hr@hotelbrain.com. All applications 
will be treated in the strictest confidence. CV’s with 
no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration.

 

Maître d’Hôtel

Διάρκεια: Εποχική (full-time)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής Ελλάδος  
ή/ και εξωτερικού 
•Νέος/ νέα μέχρι 40 ετών 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ισχυρή θέληση  
για εξέλιξη 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση 
ξενοδοχείο 4* ή 5* αστέρων 
•Καλή γνώση και χρήση υπολογιστών 
•Εξαιρετική ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε Ελληνικά & Αγγλικά 
•Γνώση γαλλικών και ρώσικων θα θεωρηθούν  
ως έξτρα προσόν 
•Άριστη ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου  
δυναμικού 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών 
•Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Άριστη ικανότητα διαχείρισης παραπόνων  
και επίλυσης προβλημάτων 
•Άριστα αποτελέσματα σε πωλήσεις και επικοινωνία 
•Πολύ καλή γνώση οινολογίας και σύνθεσης  
εδεσματολογίου 
•Άριστη γνώση των αρχών υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων 
•Ευχάριστη εμφάνιση και συμπεριφορά  
Προσφέρουμε: 
•Ένα πακέτο αποδοχών που περιλαμβάνει  
ένα ελκυστικό μισθό, σύμφωνα με τα προσόντα, 
καθώς και την πλήρη κάλυψη 
•Ευκαιρίες για εξέλιξη σε ένα ασφαλές  
και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας

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

Food and Beverage Manager

Απαιτούμενα προσόντα 
•Ηλικία 30-45 
•Απόφοιτος ανάλογης ανώτερης τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχειακή μονάδα 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής. Επιπλέον γνώση ξένων 
γλωσσών θα εκτιμηθεί 

•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ και Fidelio F&B  
Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Καθήκοντα 
•Διοίκηση και οργάνωση όλων των εργασιών  
και πωλήσεων που λαμβάνουν χώρα  
στα επισιτιστικά τμήματα 
•Γνώση και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής  
και ασφαλείας ΗΑPPC & ISO 
•Έλεγχος και εποπτεία της υποδομής, παράθεσης 
και παραγωγής των υλικών που χρησιμοποιούνται 
σε όλα τα επισιτιστικά τμήματα 
•Οργάνωση, έλεγχος και διαχείριση του κόστους 
όλων των επισιτιστικών τμημάτων 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση, επίβλεψη, αξιολόγηση 
των εργαζομένων στα επισιτιστικά τμήματα  
Οφέλη 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Παροχή διαμονής και διατροφής  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
eflhotel1974@gmail.com

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

Αρχιζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος σχολής ζαχαροπλαστικής τέχνης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γερμανικής 
γλώσσας  
Προσφέρονται 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής  
σε ένα εξαιρετικά ευχάριστο περιβάλλον

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

Το ξενοδοχείο 5* Kapari Natural Resort στη Σαντο-
ρίνη, αναζητεί για το 2015:

Α’Μάγειρα - Chef de Partie

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
•Aπόφοιτος ξεν/κής σχολής. 
•Σχετική εμπειρία. 
•Διάθεση για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Ηλικία έως 32 ετών.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή 
•Διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kaparijobs@gmail.com

Bartender

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.  
You should then send us by using your e-mail: 
•Your CV and 
•A recent photo of yours

Η GLOBALMEDIREC έχει τρεις άμεσες θέσεις ερ-
γασίας σε κρατικό νοσοκομείο NHS.

Στη βορειοδυτική Αγγλία - nort west of England 
- πανεπιστημιακό νοσοκομείο - αρχικό συμβόλαιο 
6 μηνών 
•Μία θέση εργασίας για νέο παιδίατρο  
με εμπειρία στα νεογνά - speciality doctor 
(registar) in neonates  
Στη νοτιοδυτική Αγγλία - south west of England 
- Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν 
και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο 
μετά τη λήξη του αρχικού συμβολαίου. 
•Μία θέση εργασίας για νέο ειδικό γυναικολόγο - 
consutant in obstetric & gynaneology
Details about the consultant vacancies: Ο βασικός 
ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδο-
μάδα συν on-calls (εφημερίες).

Specialty doctor- (registrar) vacancies: 
•Μια θέση εργασίας κατάλληλη για έναν ιατρό  
που μόλις έχει αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητας  
του ή είναι πολύ κοντά στην λήψη αυτού, καθώς 
επίσης και για τα επόμενα 2-3 χρόνια σαν ειδικός. 
•Ετήσιος, μικτός μισθός ενός specialty doctor  
από £45000- £60000 (αναλόγως προϋπηρεσίας). 
•Ώρες εργασίας είναι 48/7 συμπεριλαμβανόμενες 
οι εφημερίες (on-calls).  
Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec 
συμπεριλαμβάνονται: Προετοιμασία του βιογραφι-
κού - προετοιμασία του ιατρού για την τηλεφωνική 
συνέντευξη - βοήθεια με την εγγραφή του ιατρού στον 
GMC - άνοιγμα λογαριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία  
(στις consultant θέσεις) 
•Τίτλος ειδικότητας (στις consultant θέσεις) 
•Δικαίωμα εγγραφής στο General Medical Council

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινω-
νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις, αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
katerina.kontalipou@globalmedirec.com

Κορυφαίος όμιλος ιδιωτικών διαγνωστικών κέ-
ντρων, αναζητά ειδικευμένο ιατρό για τη στελέχωση 
της παρακάτω θέσης:

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης

Απαιτήσεις θέσης: Απαραίτητη πρωινή και απογευ-
ματινή απασχόληση στην περιοχή Μεσόγεια Αττικής.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογρα-
φικό σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: lsk@idaxarnai.gr Μετά τη συλλογή και 
αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοι-
νωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της 
ανάπτυξης της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων  
Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Energy Sales Engineer (κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Συλλογή στοιχείων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
•Συγγραφή προτάσεων και προσφορών, 
•Διεκπεραίωση - διαχείριση έργων 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση κατεύθυνσης μηχανικού 
•Εμπειρία σε διαδικασίες χρηματοδότησης  
ενεργειακών έργων  
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση γερμανικών 
•Γνώση ΚΕΝΑΚ  
Προσφέρουμε: 
•Μισθό 
•Bonus βάσει στόχων 
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: HR@ZEB.GR

Η LABOCHEM Α.Ε, εταιρεία αντιπροσωπειών πρώτων 
υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για βιομη-
χανίες, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων

Απαραίτητα εργασιακά προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις μηχανημάτων 
για βιομηχανίες τροφίμων -φαρμάκων 
•Πτυχίο ΤΕΙ αυτοματισμού / ηλεκτρολόγου  
μηχανικού / μηχανολόγου μηχανικού 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών 
•Δυνατότητα για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδος  
Προσφέρουμε: 
•Εκπαίδευση σε οίκους του εξωτερικού 
•Μισθός - bonus 
•Αυτοκίνητο - κινητό 
•Καλό εργασιακό περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
labochemsa@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος επιθυμεί να εντά-
ξει στο δυναμικό του:  

CCNA Instructor

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Κατοχή τίτλου CCNA instructor με ενεργούς  
κωδικούς 
•Απόφοιτος σχολής πληροφορικής/δικτύων  
ή παρεμφερούς ειδικότητας 
•Προϋπηρεσία σαν καθηγητής απαραίτητη 
•Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας  
•Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα  
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Εργασιακή εμπειρία απαραίτητη  
Βασικές αρμοδιότητες: 
•Επικοινωνία με σπουδαστές και απάντηση  
ερωτημάτων και αποριών 
•Πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων  
σε εργαστηριακό περιβάλλον 
•Επεξεργασία και ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευ-
τικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν βιογραφικό σημείωμα σημειώνοντας τον τίτλο 
της θέσης στο εξής e-mail: cathigites@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Για τα LAKITIRA HOTELS στην Κω, ζητείται υπάλληλος 
για την παρακάτω ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος - Τεχνικός

•Γνώσεις αγγλικών.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lakitira.gr, 
fax: 210 6233321, τμήμα προσωπικού.

Η εταιρεία TCB Αυγίδης Αυτοματισμοί Α.Ε., με μα-
κροχρόνια εμπειρία στον τομέα του βιομηχανικού 
αυτοματισμού ζητά:

Εξειδικευμένους Ηλεκτρολόγους 
 Μονταδόρους  

Πινάκων Αυτοματισμού

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail: info@tcb.
gr. Υπόψιν κας Κων/νας Τσιαλιαμάνη. Fax: 210 
9406200 - Τηλ.: 210 9480260. Site: www.tcb.gr, 
(Κωδικός Αγγελίας: “Ηλεκτρολόγος”)

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

Συντηρητή

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχετικών  
«σεμιναρίων» 
•Γνώση συστήματος HACCP για την κουζίνα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις  
σε ξενοδοχεία 5*  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν  
τα παρακάτω προσόντα και ικανότητες 
Ατομικά χαρακτηριστικά και ικανότητες: 
•Ευγένεια, εμπιστοσύνη, συστηματικότητα,  
υπευθυνότητα και προθυμία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
και στην επίτευξη των στόχων 

•Καλή γνώση αγγλικών & ελληνικών 
•Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος  
«Ερμή WIN» 
•Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες απαιτεί  
ευπρεπές παρουσιαστικό.  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Διαμονή 
•Γεύματα στο ξενοδοχείο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στο e-mail: sanmarco@sanmarco.gr ή στο fax: 210 
3218487.

Η Acmon Systems εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού 
με έδρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας αναζητεί:

Τεχνικό Μηχανογράφησης 
(ΤΜ01.15)

Αρμοδιότητες: Βασικό του έργο θα είναι η υποστήριξη 
και συντήρηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων 
της επιχείρησης (Servers, PCs, Δίκτυο, Internet, Soft1 
ERP, CRM, Microsoft Office).

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχιούχος τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής 
•Πολύ καλή γνώση του hardware  
(Servers, PCs, δίκτυα, περιφερειακές συσκευές). 
•Πολύ καλή γνώση στην εγκατάσταση λειτουργικών 
συστημάτων και εφαρμογών γραφείου. 
•Καλή γνώση βάσεων δεδομένων  
(MS Access, MS SQL Server) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε κατοίκους της ευρύ-
τερης περιοχής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικά σημειώματα αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης στο e-mail: info@acmon.gr υπόψη Κ.Μεταξά.

H Diversey Ελλάς A.E. ηγετική εταιρία στην παρο-
χή λύσεων καθαρισμού και υγιεινής επαγγελματικών 
χώρων, αναζητά:

Συνεργάτη Τεχνικής Εξυπηρέτησης  
Πελατών στην Κρήτη  

(Ν. Ηρακλείου, Ν. Ρεθύμνου & Ν. Λασιθίου)  
με Σύμβαση Έργου

Αρμοδιότητες: Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή 
δοσομετρικών συσκευών στους χώρους κουζίνας, 
πλυντηρίων ρούχων και housekeeping σε ξενοδοχεία, 
εστιατόρια κτλ της περιοχής.

Προσόντα: 
•Πτυχίo ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  
ηλεκτρολόγου – ηλεκτρονικού 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο έργου  
θα συνεκτιμηθεί 
•Αυτοκίνητο Ι.Χ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με e-mail στο: kleopatra.kassara@sealedair.
com με κωδικό TCSCONTR-SK. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τα sites μας: 
www.Diversey.com & www.Sealedair.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανικοί

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

Η ΝΙΚΙ ζητά για συνεργασία μηχανολόγους/αεροναυ-
πηγούς/πολιτικούς μηχανικούς κατόχους μεταπτυχι-
ακού ή φοιτητές που βρίσκονται σε αναζήτηση θέματος 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι θέσεις είναι 
διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην ψηφιακή ανάπτυξη οχημάτων 
•Πολύ καλή γνώση Matlab/Simulink ή Siemens NX 
•Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μίας γλώσσας 
προγραμματισμού 
•Άριστη γνώση θερμοδυναμικής 
•Ενδιαφέρον για διεπιστημονική συνεργασία 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Βασική γνώση γερμανικών

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

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

Μηχανικούς R&D 
 (κωδ. 5115)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ μηχανολόγου μηχανικού  
•Επιθυμητή η κατοχή συναφή μεταπτυχιακού τίτλου 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο 
advanced - proficiency) 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, Ms Office, CAD (2D, 3D)  
Αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός ειδικών κατασκευών 
•Ανάπτυξη νέων προϊόντων  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 
μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις  
(εστιατόριο, γυμναστήριο & playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
03/02/2015, υπόψη Χ.Κολότσιου αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα: www.kleemann.gr

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

Site Manager

O/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της ομα-
λούς ολοκλήρωσης όλων των δραστηριοτήτων που 
αφορούν την εταιρεία, σε project στη Γαλλία.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε παρόμοιες θέσεις τεχνικών έργων. 
•Ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας  
και επίλυσης προβλημάτων. 
•Ικανότητα να παρακινήσει, να οδηγήσει  
και να ενισχύσει το ηθικό των ομάδων. 
•Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής 
γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης παρα-
καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: atomrecruiting@gmail.com

ΟΔΗΓΟΙ
Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψά-
χνει για:

Οδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση ελληνικών, αγγλικών  
και προαιρετικά μιας τρίτης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στη Σαντορίνη  
σε αντίστοιχη θέση  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: info@astartesuites.gr
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At e-mail: hr@rocabella.gr / rocabellacv@gmail.com

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 (CV, Photo). Looking forward meeting 
you in person!

Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αναγνωρισμένης ελληνικής ή ξένης σχολής 
μαγειρικής 
•Προϋπηρεσία ετών σε ανάλογη θέση ξενοδοχείων 
5* και 4* 
•Ελληνική δημιουργική κουζίνα 
•Νέες τεχνικές μαγειρικής 
•Γνώσεις a la cart, κρύας και ζεστής κουζίνας  
και γλυκών 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Η/Υ όσον αφορά Microsoft Office  
και Internet skills 
•Γνώση προδιαγραφών HACCP  
Προσφέρονται: 
•Αποδοχές αναλόγων προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: gm@salvator.gr

Maitre του Κεντρικού 
Εστιατορίου του Ξενοδοχείου

Σε συνεργασία με τον FB Manager & τον προσωπάρχη 
για την οργάνωση και συντονισμό των εργασιών του 
σχετικού τμήματος.

•Προϋπηρεσία απαραίτητη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales@poseidonresort.gr

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

Bartender 
(Ref. Bar02)

Job description: To prepare beverages and provide 
all guests with courteous and professional, service 
that supports the outlet’s operating concept and 
hotel standards.

Candidate profile: 
•At least 3 years of experience at the same 
position in a four/five star property 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Russian) 
•Knowledge of Micros or other P.O.S. Appliance 
•Pleasant and friendly personality 
•Excellent communication and organizational skills

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

Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address or 
e-mail: Maria Karafoulidou. Human resources and 
development department, Kassandra, Chalkidiki, 630 
77. Τel.: 23740 99 440. Fax: 23740 99 441. E-mail: 
mkarafoulidou@saniresort.gr

Το 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort στη Λίνδο 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Μάγειρας Α’ / Sous Chef 
Κεντρικής Κουζίνας

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
πολυτελείας 5 αστέρων 
•Γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας  
& υγιεινής τροφίμων (HACCP) 
•Ευελιξία- ομαδικότητα-προσαρμοστικότητα - 
επικοινωνία- οργανωτικότητα 
•Γνώση Αγγλικών  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Για την εξέταση του βιογραφικού απαραίτητη η φω-
τογραφία. Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: staff@
maritour.gr, fax: +30 22410 22751 ταχ. διεύθ.: T.Θ 
214/ 85100 Ρόδος.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Aegean Star Hotels για τα 
ξενοδοχεία στην Κρήτη, επιθυμεί να προσλάβει:

1 Άτομο για τη θέση των Κρατήσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος-α θα πρέπει να διαθέτει: 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσία σε θέση 
κρατήσεων ξενοδοχείου 300 κλινών και άνω 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Εμπειρία main courante 
•Εμπειρία προγράμματος Protel  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία στο e-mail: manager-chal@
aegeanstar.com. Τηλ: 23740 20820, φαξ: 23740 20544

Προϊσταμένη Ορόφων  
και Προϊστάμενος/η Υποδοχής  
(Ξενοδοχείο στη Νότια Ρόδο)

•Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Φιλοδοξία, για ποιοτική εργασία με στόχο, τα θετικά 
σχόλια πελατών 
•Επιμονή και υπομονή τα κύρια χαρακτηριστικά  
Προσφέρονται: 
•8 μήνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
και μπόνους 
•Διαμονή και διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Βιογραφικό με πλήρη στοιχεία προϋπηρεσίας στο 
e-mail: gm@costalindia.gr

Η Lamway Hotel Management Group αναζητά:

Υπεύθυνο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή αντίστοιχης. 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνια  
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*.  
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας.  
•Γνώση χειρισμού H/Y και ξενοδοχειακών  
προγραμμάτων. 
•Γνώση χειρισμού συστημάτων IDS. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία. 
•Δυνατότητα διαχείρισης προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα. 
•Ηλικία έως 35 ετών.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος.  
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στο e-mail: marketing@lamway.gr

Front Office 
Reception Guest Relations

Με την φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the World 
δίνει τη δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμ-
μετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος 
στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3ετών σε ξενοδοχεία 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και μιας ακόμη 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση H/Y όσον αφορά Windows, Excel, 
internet skills 
•Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων 
•Εμπειρία σε GDS, IDSs και λειτουργικά συστήματα 
ξενοδοχείων, κατά προτίμηση Fidelio  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Aποδοχές αναλόγως προσόντων - προϋπηρεσίας  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax: 22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

Η εταιρεία Vita Hotels SA στην Κρήτη ζητάει:

Guest Relations Officer

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση αγγλικών και τουλάχιστον άλλης 
μίας ξένης γλώσσας (γερμανικής / γαλλικής) - 
γνώση περισσοτέρων των δύο γλωσσών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση 
εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ικανότητα παρουσίασης των ξενοδοχείων  
και προώθησης/υποστήριξης των υπηρεσιών  
που αυτά προσφέρουν 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων  
και προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά,  
ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα  
με ευχέρεια στις ανθρώπινες επαφές και ομαδική 
συμπεριφορά στο εργασιακό περιβάλλον  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή  
•Διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικά, με φωτογραφία στο φαξ: 28970 31724, 
ή μέσω e-mail στο: career@vitahotels.gr

Santa Marina Resort & Villas, a long established 
luxury hotel in Mykonos, member of Starwood Hotels 
& Resorts, Inc. welcomes applications for the following 
position:

Front Desk Manager

Santa Marina is seeking a front desk manager 
candidate. This position will lead the front desk 
team and will closely cooperate with the Hotel 
Manager in implementing and executing operational 
strategies and standards.

Scope of core services: 
•To supervise the process of welcoming guests, 
c/in, c/out, rooming, handle complaints and direct 
guest feedback 
•Cooperate with rooms reservations  
and housekeeping in matters related to room 
allocation and availability 
•Monitor guest accounts in cooperation  
with accounting 
•Coordinate relevant front desk team organizing 
work and schedules 
•Monitor quality and apply brand standards  
as those extended to guests during stay 
•To recruit, train and motivate members  
of his/her team 
•To manage daily billing and payments. 
•Fully comply with brand standards & standard 
operating procedures, Starwood Hotels & resorts 
•Specific job knowledge, skills and abilities  
Ideal candidate should be/have: 
•Computer literate (Opera PMS, Office Applications) 
•Ability to train and motivate team 
•Available to work on a flexible schedule including 
weekends and/or public holidays 
•Have a high degree of adaptability and 
demonstrate social and networking skills 
•Demonstrate leadership potential including 
motivation skills for his/her team 
•Meat/exceed thresholds/goals in quality 
assurance metrics/audits  
Qualification standards: 
Education: 
•College and/or graduate degree  
Experience/assets: 
•BS required, preferably in hospitality 
management or similar 
•Previous proven experience of 3 years  
in a similar position withing a luxury hotel/resort 
operator 
•Strong understanding of a luxury resort 
environment 
•Excellent communication skills; Demonstrated 
poise, tact and diplomacy 
•Organized, detail-oriented and deadline-sensitive 
•Strong customer service orientation essential; 
Takes initiative, anticipates needs 
•Experience in an international hospitality 
organization is a plus  
Grooming: 
•All employees must maintain a neat, clean 
and well-groomed appearance per Starwood 
standards.

This job description is not an exclusive or exhaustive 
list of all job functions that an employee in this position 
may be asked to perform from time to time. Send your 
CV to the following e-mail: cv@santa-marina.gr

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

 Υπεύθυνο Κρατήσεων
Προσόντα: 
•Απόφοιτος-η τουριστικής σχολής ή τριετής εμπειρία 
σε ανάλογη θέση σε τμήμα κρατήσεων ξενοδοχείου 
ή τουριστικού γραφείου 
•Άριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση  
ελληνικών 
•Καλή γνώση ολλανδικών ή γερμανικών  
θα συνεκτιμηθεί 
•Χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση Fidelio 
•Ομαδικό πνεύμα με ικανότητες διοίκησης  
προσωπικού 
•Εξωστρεφής και επικοινωνιακή προσωπικότητα  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
•Διαμονή και διατροφή 
•Εποχική απασχόληση 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας  
Επικοινωνία: 
•Με έγχρωμη φωτογραφία στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση: manager@aegeanview.gr

Στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, βρίσκεται το ξενοδοχείο 
APOLLONION RESORT & SPA, 5*. Οι εγκαταστάσεις 
μας αναπτύσσονται σε μια έκταση 32 στρεμμάτων, 
διαθέτει 127 δωμάτια, σύγχρονα και υψηλής αισθη-
τικής, 2 εστιατόρια, 1 μπαρ, 1 spa, 2 παιδότοπους και 
1 γκαλερί σύγχρονης τέχνης.

Για την επερχόμενη τουριστική περίοδο του 2015 και 
για το χρονικό διάστημα από τέλος Απριλίου μέχρι 
αρχές Οκτωβρίου, ζητούνται συνεργάτες με αντίστοιχη 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* & 5* για την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης:

Προϊσταμένη Ορόφων

Παρακαλώ αποστείλατε το αναλυτικό βιογραφικό σας 
με πρόσφατη φωτογραφία στην παρακάτω διεύθυνση: 
gm@apollonion-hotel.gr

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•πτυχίο αντίστοιχης σχολής 
•ηλικία μέχρι 37 ετών/3 έτη τουλάχιστον 
•προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4 αστέρων 
•άριστη γνώση αγγλικής και 2ης γλώσσας ιταλικής 
η γερμανικής κατά προτίμηση 
•ικανότητα στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•άριστη γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακού προγράμματος 
Web Hotelier 
•ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•αίσθημα υπευθυνότητας για την άριστη  
εξυπηρέτηση πελατών 
•επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
•ικανότητα διαχείρισης παράπονων και επίλυσης 
προβλημάτων  
Προσφέρεται:  
•ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•ποιοτικές συνθήκες διαμονής και διατροφή 
•δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση 
•οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων

E-mail με φωτογραφία απαραιτήτως στο e-mail: 
info@anemoessa.com

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

Front Office Agent 
(Code FOR CRE)

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience. Demonstrate a “service” 
attitude and anticipate guest needs.

Qualifications 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•2-3 years minimum experience as a receptionist 
in a luxurious boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of French will be 
considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic and customer 
-oriented. 
•Excellent MS Office skills. 
•Well groomed with strong communication  
and interpersonal skills. 
•Team work spirit.  
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

συνέχεια στη σελ. 18
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•Υπεύθυνος για την επίτευξη ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων της περιοχής ευθύνης 
•Υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης  
της εταιρίας σε όλα τα κανάλια διανομής  
(χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, επιτόπια κατανάλωση) 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Διατήρηση & ανάπτυξη υφιστάμενου  
πελατολογίου 
•Εισήγηση ενεργειών και σχεδίων  
για τη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής  
ανάπτυξης της εταιρίας  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία 2 χρόνων σε ανάλογη θέση πωλήσεων 
καταναλωτικών προϊόντων 
•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
•Γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Τίτλος σπουδών (με εξειδίκευση στη διοίκηση 
επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν) 
•Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγμάτευσης 
•Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης & συντονισμού 
δραστηριοτήτων 
•Ικανότητα ομαδικής εργασίας και προσαρμογής 
σε δυναμικό περιβάλλον 
•Εμπειρία, γνώσεις ή ενασχόληση με οινολογικά 
θέματα θα θεωρεί ως επιπλέον προσόν 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα
Η εταιρία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, ευχάρι-
στο περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες προσωπικής 
και επαγγελματικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν άμεσα βιογραφικό 
σημείωμα στο e-mail: amalia.basiou@boutari.gr (υπόψιν 
δ/νσης ανθρώπινου δυναμικού). Όλες οι υποψηφιότητες 
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

 
Sales Development

Seeking to move your career upwards? We are 
international investment group with substantial new 
offices in Glyfada, dealing with innovation projects. In 
view of the organisation’s growth, we are expanding 
our team and are now looking for talented sales 
executives with a 10 years of experience.

Corporate designated targets delivery, good 
relations maintenance, excellent communication 
skills, confidence and determination are the criteria 
we expect to be fulfille by the ideal candidates in 
combination to an enthusiastic personality.

We offer an excellent remuneration package and 
a very ambitious career.

To apply for an immediate interview send your 
English CV to the following e-mail: hrmanagement@
hpdlaboratory.com

 
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων

H Auto Marin αναζητά για άμεση πρόσληψη σύμβουλο 
πωλήσεων. 

Σας προσφέρουμε τον καλύτερο μισθό και τα περισ-
σότερα ποιοτικά και ποσοτικά bonus, στο πιο σύγχρονο 
περιβάλλον στο χώρο του αυτοκινήτου.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ ή Α.Ε.Ι. 
•Γνώση Η/Υ & Αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση Microsoft Office 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Ικανότητα συνεργασίας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας

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

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

Πωλητής  
με έδρα την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Περιγραφή θέσης: Προώθηση και τεχνική υποστήριξη 
των προϊόντων της ALUMIL στη Β. Ελλάδα. Ενδυνάμωση 

υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου πελατολογίου. Η θέση 
αναφέρεται στον επιθεωρητή πωλήσεων Β. Ελλάδος.

Προσόντα: 
•Εμπειρία σε οργανωμένη διεύθυνση πωλήσεων 
(ιδανικά στο χώρο των δομικών υλικών) 
•Πτυχίο μηχανολόγου/ πολιτικού μηχανικού ΑΕΙ/ ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
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://tinyurl.com/qhtkd4p

 
Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόλησημε έδρα στο Πόρτο Καρράς:

Διευθυντή Πωλήσεων 
(Code: DOS)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση  
στη διοίκηση επιχειρήσεων, ή στα οικονομικά  
ή ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά 
επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση Ρώσικων  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Sysco epitome system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Γνώση internet sales 
•Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής σε εκθέσεις 
εξωτερικού 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα

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

 
Sales Manager  

Pharmaceuticals

Our client, an internationally leading pharmaceutical 
company, well established in Greece, wants to hire 
a sales manager for its hepatitis business unit.

Requirements 
•University degree, most preferably in health 
sciences. 
•About ten (10) years experience in the sales 
function including about 4-5 years at managerial 
level, i.e., area sales management, or, sales 
•Management at a result-driven, structured  
and disciplined pharmaceutical company. 
•The ideal candidate’s experience should, most 
preferably, include the hepatitis therapeutic area. 
Alternatively, candidates with experience  
in the specialty care therapeutic area (i.e., oncology, 
hematology, nephrology and CNS/Parkinson,  
or, immunology) will also be considered. 
•Good command of the English language. 
•Strong leadership skills, pressure resistant, 
“out-of-the-box” thinker, strategic thinking, doer, 
innovative.  
Responsibilities 
•To provide the sales-team with effective  
and result-driven leadership. 
•To ensure that sales targets are achieved  
or exceeded. 
•To liaise with the marketing department  
and the brand-team-members to ensure that 
brand strategy is effectively applied by the sales-
team. 
•To establish and maintain constructive 
report with targeted KOLs and the relevant 
stakeholders.

The company offers attractive remuneration package, 
pleasant work environment and growth prospects.

Interested candidates may forward their CV, quoting 
ref. Code: BBA/SM/DK to the following e-mail: 
athens@amrop.gr

 
Μεγάλη εμπορική εταιρεία με έδρα την Κέρκυρα ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Sales Representative B2B  

για την Περιοχή Νομού Κέρκυρας

H εταιρεία: Η επιχείρηση Hygiene Systems, με 20 
έτη παρουσία στην επαγγελματική αγορά της Κέρ-
κυρας, προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε προϊόντα 
και υπηρεσίες (εξειδικευμένα απορρυπαντικά, ανα-
λώσιμα, μηχανήματα, χαρτικά κλπ), που καλύπτουν 
τις ανάγκες καθαρισμού, υγιεινής και απολύμανσης 
στην HoReCA και εν γένει την επαγγελματική αγορά, 
αντιπροσωπεύοντας και διανέμοντας τα προϊόντα των 
μεγαλυτέρων και πιο αξιόπιστων οίκων διεθνώς.

Σκοπός θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων και την τεχνική 
υποστήριξη των πελατών με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων της εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης: 
•Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων  
στους υφιστάμενους πελάτες. 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου. 
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων. 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
•Τεχνική υποστήριξη  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ η ΤΕΙ (ειδικότητα ηλεκτρολογίας, 
μηχανολογίας η ηλεκτρονικών) 
•2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις κατά  
προτίμηση επαγγελματικών προϊόντων (Β2Β)  
θα εκτιμηθεί σαν επιπλέον προσόν 
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες προσανατολισμένες 
στην επίλυση προβλημάτων 
•Αυτοπαρακίνηση 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ και εφαρμογών  
MS office ( excel, word ) 
•Βασική γνώση Αγγλικών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Εκπαίδευση και κατάρτιση

Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε 
στείλτε μας το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: douv37@otenet.gr ή επικοινωνήστε μαζί 
μας στο τηλέφωνο 26610-42545 / 6936 847400.

 
Η βιομηχανία χρωμάτων BERLING ABEE, ζητά:

Πωλητές για Επαρχία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Minimum προϋπηρεσία στο χώρο της χονδρικής 
πώλησης χρωμάτων, 3 έτη 
•Δεξιότητα ανάπτυξης πωλήσεων χονδρικής 
•Στοχοθεσία - επίτευξη, αποτελέσματα  
καταγεγραμμένα. 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Δυνατότητα συνεχών επαγγελματικών ταξιδιών 
•Επαρκήs χρήση τεχνολογίας (ERP, CRM) 
•Γνώσεις και εμπειρία στο merchandising  
•Αναλυτική, συνθετική ικανότητα

Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός  
και μπόνους)  
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εργασία σε μοντέρνο περιβάλλον 
•Ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη 
•Διαρκή υψηλή εκπαίδευση σε εξειδικευμένα  
θέματα προϊόντων της εταιρείας, σύγχρονες  
τεχνικές πωλήσεων και ανάπτυξης πελατών

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα υπόψη Φ.Τ. στο 
e-mail: hr@berling.gr. Fax: 22620 3129.

 
Το ξενοδοχείο Creta Beach ζητά:

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων 

Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων σε tour operator, τουριστικά 
γραφεία και εταιρικούς πελάτες 
•Σχεδιασμός στρατηγικής πωλήσεων  
σε μεμονωμένους πελάτες, group, Incentives  
και εκδηλώσεις 
•Παρακολούθηση και έλεγχος του ετήσιου πλάνου 
πωλήσεων 
•Τακτική επικοινωνία (προσωπική, τηλεφωνική, 
ηλεκτρονική) με τους πελάτες, με στόχο  

την εξασφάλιση της ικανοποιησής τους 
•Συνεχή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς 
•Συμμετοχή σε εκθέσεις με στόχο την προβολή  
και διαφήμιση του ξενοδοχείου 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού 
•Παρουσίαση - προώθηση υπηρεσιών  
και προϊόντων του ξενοδοχείου  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία (3 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, Γερμανικών 
•Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
των πελατών και στην επίτευξη των στόχων  
Επιπλέον προσόντα: 
•Γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος Micros 
Opera 
•Γνώσεις marketing 
•Άλλες ξένες γλώσσες

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

 
Gepaworld is seeking for a self-motivated and 
multilingual:

Export Sales Manager

Job description: 
•Seeking out new customers and sales 
opportunities. 
•Supporting the existing distribution network  
& developing it abroad 
•Permanent market monitoring 
•Identifying potential customers through 
research, networking, trade shows, etc. 
•Providing pre & after sales care 
•Identifying and detects purchasing opportunities 
for goods and services overseas 
•Representing your organization at trade 
exhibitions, events and demonstrations  
Skills and experience: 
The candidate would have: 
•2-3 years experience in similar position  
in an international company. 
•A proven track record of results delivered 
against targets and forecasts 
•Ability to develop longer-term strategic 
sales and implement tactics to support those 
strategies 
•Excellent knowledge of German or/and Spanish 
or/and French or/and Italian 
•A team player’s spirit and enhanced  
with positive attitude and flexibility 
•Knowledge of apparel will be considered 
 as a very strong asset 
•Capability of frequent travelling abroad 
•Fluent knowledge of MS Office

Company description: GEPAWORLD is a vertically 
integrated design, production and distribution apparel 
company. From design and production right through 
marketing and distribution, these activities are 
consolidated under one umbrella. This gives us 
the flexibility to improve our products fast, always 
maintaining high quality standards. Based always 
on our corporate ethical values, we are committed 
to build long term business relationships.

Apply for this job by contacting us to the following 
e-mail: info@gepaworld.com

 
Το ξενοδοχείο Knossos Beach BUNGALOWS 
& SUITES αναζητά προσωπικό με την παρακάτω 
ειδικότητα:

Υπάλληλος Τμήματος 
Πωλήσεων / Εκδηλώσεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά 
επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον ξενοδοχειακό ή τουριστικό κλάδο 
•Γνώση της αγοράς της Κρήτης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και μιας επιπλέον 
γλώσσας. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άριστη ικανότητα 
επικοινωνίας 
•Γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Νέος/α έως 35 ετών 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως στεί-
λουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: manager@knossosbeach.gr

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ζητεί για τα γραφεία 
της στο Μαρούσι:

Στέλεχος Πωλήσεων

Αντικείμενο της θέσης είναι η συμβολή στην ανά-
πτυξη πωλήσεων, η επικοινωνία με τους πελάτες, 
η έρευνα αγοράς νέων υλών και νέων προϊόντων 
καθώς και η παρακολούθηση των εθνικών ή διεθνών 
προδιαγραφών καλωδίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα:  
•Εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων βιομηχανικών 
προϊόντων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά  
και γνώση άλλης γλώσσας θα θεωρηθούν  
πρόσθετα προσόντα.

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

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

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

Sales Manager 
(με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικών επαγγελμάτων ή ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
•Εμπειρία σε ξενοδοχειακές πωλήσεις και γνώση 
της αγοράς. 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα.  
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες. 
•Άριστη γνώση αγγλικών.  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office)  
και Internet. 
•Μεταφορικό μέσο και δυνατότητα ταξιδιών.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακές σπουδές. 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας. 
•Internet sales skills και γνώση fidelio. 
•Εμπειρία σε αγορές εξωτερικού.

Παροχές: Ανταγωνιστικό πακέτο σε ένα σύγχρονο 
εργασιακό 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 βιογρα-
φικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

 
Υπεύθυνος Πωλήσεων 

Δυτικής Μακεδονίας (Κωδ: RET 71)

Η Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε., μια από τις ηγετικές εται-
ρίες καταναλωτικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στην ανατολική Ευρώπη, αναζητά υπεύθυνο 
πωλήσεων για τους νομούς Πέλλας, Ημαθίας και 
Φλώρινας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να εφαρμόσει τη 
συνολική στρατηγική πωλήσεων και διανομής της Γρ. 
Σαράντης στην περιοχή ευθύνης του, αναζητώντας νέα 
σημεία πωλήσεων, αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα, 
δημιουργώντας σταθερές σχέσεις προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι για τον όγκο, την αξία, ποικιλία, 
τη διανομή και την τοποθέτηση.
Βασικές αρμοδιότητες: 
•Υπεύθυνος για την ανάπτυξη πελατολογίου  
στην περιοχή ευθύνης του. 
•Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής. 
•Αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών  
στις περιοχές/πελάτες ευθύνης τους με στόχο  
την αύξηση των πωλήσεων. 
•Σωστή και έγκαιρη εφαρμογή των πλάνων  
της εταιρείας στη περιοχή ευθύνης του.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Σπουδές ανωτέρας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση 
στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στα οικονομικά 
•Πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές  
θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόν. 
•2-3 χρόνια εμπειρία σε σχετική θέση πωλήσεων, 
κατά προτίμηση σε FMCG εταιρία και σε αγορά 
μικρής λιανικής. 
•Άριστες γνώσεις υπολογιστή. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Άδεια οδήγησης 
•Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας 
•Ιεράρχηση προτεραιοτήτων/ικανότητα τήρησης 
προθεσμιών.  

•Ικανότητες διαπραγμάτευσης. 
•Προσήλωση στους στόχους. 
•Διαθέσιμος για ταξίδια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
GR-HRCV@sarantisgroup.com

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

Sales Manager 
(Code: SLM)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής με κατεύθυνση  
στη διοίκηση επιχειρήσεων, ή στα οικονομικά  
ή ανώτερης σχολής με κατεύθυνση στα τουριστικά 
επαγγέλματα 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες 
•Γνώση Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ξενοδοχειακής 
αγοράς 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Γνώση Ρώσικων  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Γνώση internet sales 
•Άριστη γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων. 
Γνώση του Sysco epitome system θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Εμπειρία στην οργάνωση και επίβλεψη συνεδρίων- 
εκδηλώσεων

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

 
Εξωτερικός Πωλητής 

(Αθήνα)

Το ParkAround - μια νέα, τεχνολογική επιχείρηση 
στο χώρο του parking και των smartphone εφαρ-
μογών - αναζητά εξωτερικό πωλητή με στόχο την 
επέκταση της υπηρεσίας στην περιοχή της Αττικής.
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου  
(συνεργαζόμενοι χώροι στάθμευσης) 
•Υλοποίηση στοχευμένων marketing ενεργειών 
ανά περιοχή 
•Δημιουργία & κλείσιμο ευκαιριών πώλησης  
σε νέους και υφιστάμενους συνεργαζόμενους 
χώρους στάθμευσης. 
•Συνεργασία με το τμήμα marketing για την ενίσχυση 
της παρουσίας του ParkAround μέσα στην πόλη 
•Σύνταξη εβδομαδιαίων αναφορών προόδου 
•Προτάσεις και διερεύνηση νέων ιδεών  
για την περαιτέρω εξέλιξη της υπηρεσίας  
Requirements: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε πωλήσεις 
προϊόντων & υπηρεσιών. Θα εκτιμηθεί  
η προϋπηρεσία στο χώρο του parking. 
•Ευχέρεια μετακινήσεων μέσα στην πόλη 
•Άριστη γνώση των περιοχών της Αθήνας  
(πολυσύχναστες περιοχές, εμπορικά κέντρα κλπ) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα διαπραγμάτευσης 
•Δίπλωμα οδήγησης

Benefits: Με τη συμμετοχή σου στο ParkAround, γίνεσαι 
μέλος μιας νέας, δημιουργικής και δυναμικής εταιρίας, 
με ραγδαία εξέλιξη στον ελληνικό και παγκόσμιο χάρτη.
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://parkaround.workable.com/jobs/30784

 
Η εταιρεία ΔΩΡΙΚΟΝ ΑΕ αναζητά:

Έμπειρους 
Πωλητές / Πωλήτριες

Θα προτιμηθούν όσοι/ όσες πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία 1-2 έτη σε πωλήσεις - 
προώθηση προϊόντων ζύμης ή λοιπών προϊόντων 
αρτοποιίας 
•Επικοινωνιακό προφίλ και ομαδικό πνεύμα 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία με έμφαση  
στο αποτέλεσμα 
•Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία 

•Δίπλωμα ερασιτεχνικού αυτοκινήτου 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Βασικές δεξιότητες Η/Υ και Αγγλικών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης και ικανοποιητικό πακέτο 
αμοιβών και παροχών. 
•Όχημα της εταιρείας  
Περιοχές καταστημάτων: Δυτική Αττική

Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία τους, υπ’ όψιν της διεύθυνσης ανθρώ-
πινου δυναμικού στο e-mail: info@dorikon.gr ή στο 
φαξ 210-9959941. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το website: www.dorikon.gr. Όλες 
οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η ENERGO αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα έναν Αγγλικό 
οίκο λύσεων εξοικονόμησης ρεύματος. Με προϊόντα 
υψηλών προδιαγραφών που διαθέτει καλύπτει την 
ανάγκη της δραστικής μείωσης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος και της σωστής διαχείρισής του. 
Προσφέρει επαγγελματική βοήθεια και υποστήριξη σε 
εταιρίες που ψάχνουν για μια υπεύθυνη προσέγγιση 
στην κατανάλωση ενέργειας, ενώ οι υπηρεσίες της 
προσφέρονται με απόλυτη διαφάνεια και με τέτοιο 
τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρίσκο. Παράλληλα με τη 
χρήση των σωστών εργαλείων μπορεί να μειώσει 
την κατανάλωση ρεύματος έως και 40%. Στα πλαίσια 
της ανάπτυξής της ζητεί:

Πωλητή Β2Β - (κωδ. Π2) 
(Συνεργάτη στην Περιοχή της Αττικής)

Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις σε μεσαίους και μεγάλους πελάτες 
•Συγγραφή προσφορών  
•Συλλογή και ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού 
•Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στον πελάτη 
•Διαπραγμάτευση με τους πελάτες  
Προσόντα:  
•Επιθυμητό πτυχίο 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft office) 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών  
στο χώρο των πωλήσεων Β2Β   
Προσφέρουμε:  
•Μισθό συν bonus βάσει στόχων ή/και ποσοστά 
•Συνεχής εκπαίδευση σε νέα ενεργειακά συστήματα 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν  
βιογραφικό με τον κωδικό ένδειξης  
στο e-mail: jobs@energo.com.gr

 
MEET THE FUTURE. H Manpower Professional, 
μέλος του ομίλου Manpower, προσελκύει, αξιολογεί 
και παρέχει επαγγελματίες και ανώτερα στελέχη σε 
σημαντικές για την εταιρίες θέσεις απασχόλησης στους 
τομείς της πληροφορικής, τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, 
οικονομικών & λογιστικής, μηχανικών, πωλήσεων 
& μάρκετινγκ. Για λογαριασμό πελάτη μας πολυεθνι-
κής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγιεινής διατροφής κατοικίδιων ζώων αναζητάμε:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
(GRC/7900)

Είδος απασχόλησης: Μόνιμη 
Τόπος εργασίας: Ηράκλειο, Κρήτη   
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Εξυπηρέτηση υπάρχοντος πελατολογίου (pet 
shops, εκτροφείς κλπ) σε Κρήτη και Δωδεκάνησα 
•Συμβουλευτική πώληση και ανάπτυξη πωλήσεων 
στις περιοχές ευθύνης 
•Παροχή υπηρεσιών merchandising στα σημεία 
πώλησης  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•2 έτη τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση πωλήσεων 
•Πτυχίο σε σχετικές με το αντικείμενο υπηρεσίες 
(κτηνιατρικά, ζωικής παραγωγής κλπ) 
•Πολύ καλές διαπροσωπικές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Δεξιότητες επαγγελματικών παρουσιάσεων 
•Επιστημονικό προφίλ και επαγγελματισμός 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 
•Καλή γνώση MS Office

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγελία 
μέσω του site: www.manpowergroup.gr. Εγγρα-
φείτε δημιουργώντας το δικό σας λογαριασμό MY 
MANPOWER, ενημερωθείτε για όλες τις ανοιχτές 
θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση για όλες όσες 
σας ενδιαφέρουν. Αποστολή βιογραφικών μέσω 
του link: http://tinyurl.com/p6dqprc 

Στελέχη Ανάπτυξης 
Πωλήσεων

Η Prime Ασφαλιστική, ζητεί 5 νέους συνεργάτες, 
ικανούς να στελεχώσουν το νέο τμήμα πωλήσεων 
(ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς συμβού-
λους), με στόχο την ανάπτυξη του πελατολογίου της.
Προϋποθέσεις: 
•Φιλοδοξία, εξωστρέφεια και επιχειρηματική 
νοοτροπία 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Γνώση Η/Υ - Αγγλικής γλώσσας  
Παροχές - προοπτικές: 
•Ελκυστικό σύστημα αμοιβών και bonus  
παραγωγικότητας 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων 
•Εκπαίδευση που οδηγεί σε κρατική πιστοποίηση 
και κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης στους τομείς 
financial planning, πωλήσεων και διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού πωλήσεων  
Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό  
σημείωμα στο e-mail: primeteam@primeins.gr

 
Σύμβουλος Πωλήσεων 

Τμήμα Εμπορίας Τεχνικών 
Προϊόντων (Κωδικός: ΠΤΕ)

Η Βογιατζόγλου Systems Α.Ε με ηγετική θέση στην 
εμπορία και διανομή τεχνικών ειδών ενδιαφέρεται 
για την αναπλήρωση θέσης: σύμβουλος πωλήσεων.

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στη διεύθυνση 
πωλήσεων και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, 
εξυπηρέτηση και ανάπτυξη του πελατολογίου στην 
περιοχή ευθύνης που θα του ανατεθεί.
Προσόντα υποψηφίου:  
•Τίτλος σπουδών επιθυμητός. 
•Επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο τεχνικών 
προϊόντων και DIY τουλάχιστον 5 έτη. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα. 
•Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. 
•Πελατοκεντρικό προσανατολισμό. 
•Ισχυρό ομαδικό πνεύμα.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
σχήμα μεταβλητής αμοιβής και επιπλέον προνόμια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
customer3.ath@voyatzoglou.gr

 
HotelBrain, an independent company specializing in 
hotel management, consulting and development, is 
currently seeking to recruit for all 85 hotels under 
management, professional for the position of:

Sales Executive  
(Code SE)

Responsible to create-implement and monitor on a 
daily basis the sales plan of the hotel -the hotel’s 
reservations and creating the pricing strategy of 
the property.
Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism/marketing/sales. 
•3-4 years minimum experience as a sales-
reservations agent preferably in a luxurious 
boutique hotel. 
•Excellent command of both English and Greek 
language is essential. 
•Very good knowledge of a second foreign 
language will be considered as an asset. 
•Self-motivated, enthusiastic, budgets  
and numbers oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS,MS Office-
computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills.  
An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

Should you wish to be a member of HotelBrain  
team, please send us your CV with a photo to: hr@
hotelbrain.com. All applications will be treated in 
the strictest confidence. CV’s with no reference 
code and not fulfilling the above prerequisites 
won’t be taken under consideration.

 
Η εταιρία ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, η κορυφαία 
εταιρία παραγωγής και εμπορίας κρασιών (ΜΠΟΥΤΑ-
ΡΗ, ΚΑΜΠΑΣ), ζητά να καλύψει άμεσα την παρακάτω 
θέση στελέχους με έδρα το νομό Ημαθίας και περιοχή 
ευθύνης τη Κεντρική & Δυτική Μακεδονία:

Πωλητής /τρια

Κύρια καθήκοντα: 
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Should you wish to be a member of HotelBrain 
team, please send us your CV with a photo to the 
following e-mail: hr@hotelbrain.com. All applications 
will be treated in the strictest confidence. CV’s with 
no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration.

Athens Luxury Design Hotel is delighted to present 
the group’s newest hotel the luxury design hotel located 
in the city center of Athens which will be opening 
April 2015, aiming to offer amemorable experience 
to our guests by providing high quality facilities and 
personalized services is searching to recruit for:

Groom
Qualifications: 
•2 years previous experience in a similar position 
in a four or five star hotel. 
•Excellent command of English and Greek. 
•Excellent people skills with an energetic 
personality, a team player with an attitude  
to do whatever it takes to serve our guests.  
If needed, every job in the hotel is your job.  
Those interested can send their resumes with a 
recent photo attached to the following address: 
humanresources@anemihotels.com

Reservations Assistant 
Santorini Office

Our unique company is established in 2012 and operates 
with hotel reservation management, IDS (Internet 
Distribution Systems) and Revenue management.

The company is rapidly expanding both in Greece and 
on an International scale with fresh & innovating 
projects opening in different destinations developing 
into a well established brand in the tourism sector. 
AXIA’s goal is to increase the company’s occupancy 
and revenue with increasing the average price while 
decreasing your company’s labor costs. For the season 
of 2015, we are looking for associates who are willing 
to learn and build up a successful career in hospitality.

Position qualifications: 
•At least 1 year previous experience in similar 
position. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language. 
•The knowledge of a second language will be 
considered as an asset 
•Computer literate and experienced with PMS  
& GDS systems. 
•Teamwork spirit 
•The candidates should be available to work  
all year round in Santorini/Greece  
AXIA Hospitality offers: 
•Competitive salary 
•Accommodation 
•Friendly work environment 
•Opportunities for career development

Please send us your CV with recent photo and any 
available references/recommendations to the following 
e-mail: elsa@axiahospitality.com or fax your resume 
to +30 210 6394240. For your convenience apply by 
mentioning the position reference.

Το Blue Lagoon Princess μέλος του Blue Lagoon 
Group είναι ένα νεόκτιστο πολυτελές ξενοδοχείο 5 
αστέρων με 240 δωμάτια και σουίτες το οποίο βρίσκεται 
σε έναν ήσυχο όρμο πάνω στην παραλία, μόλις 1 χλμ 
από το χωριό Καλύβες, Πολύγυρου, Χαλκιδικής. Το 
Blue Lagoon Princess θα λειτουργήσει το Μάιο του 
2015 και δέχεται αιτήσεις για:

Καμαριέρες

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου είτε 
αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας του 
ξενοδοχείου.

Bιoγραφικά στο e-mail: hr@bluelagoonprincess.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μία πρόσφατη φωτογραφία.

Το ξενοδοχείο 5* Kapari Natural Resort στη Σαντο-
ρίνη, αναζητεί για το 2015:

Βραδινό Receptionist

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 

•Aπόφοιτος ξεν/κής σχολής. 
•Γνώση ξένων γλωσσών. 
•Σχετική εμπειρία. 
•Διάθεση για εργασία σε απαιτητικό περιβάλλον. 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή 
•Διατροφή  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kaparijobs@gmail.com

Front Desk Manager / Receptionists

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανωτάτης τουριστικής σχολής. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας. 
•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 2ης 
γλώσσας (Γαλλικά). 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις. 
•Άριστη γνώση Η/Υ.  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας & φιλικό περιβάλλον 
εργασίας. 
•Διαμονή και διατροφή. 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@laresidencemykonos.com

Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψά-
χνει για:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 35 ετών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
•Άριστη Γνώση ελληνικής, αγγλικής γλώσσας  
και μίας τρίτης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη  
Job description: 
•Prompt and efficient completion of front office 
duties (check in-check out-invoices-telephone 
services-assistance with guest requests and 
complaints-concierge) 
•Daily preparation of reports 
•Demonstrate exceptional customer service  
and regurarly exceed expectations of owner-
guests and associates. 
•Excellent guest service by discovering  
all of our guest needs and acting on these needs 
promptly, effectlively and with confidence. 
•Maintaining the condition of reception  
and controlling guests. 
•Provide a friendly and warm service to hotel 
guests. 
•Provide a friendly and warm service  
to accosiates.

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

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πη-
λίου, αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Animateur - Παιδαγωγό - Γυμναστή

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015).  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ψυχαγωγία και φύλαξη μικρών 
παιδιών τουλάχιστον 2 ετών. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Γνώσεις Yoga. 

•Γνώσεις Pilates. 
•Γνώσεις Αqua Aerobic. 
•Γνώσεις ελληνικών χορών. 
•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
καθώς και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση άλλων ξένων γλωσσών.  
(Σέρβικα, Ρώσικα, Γερμανικά, Γαλλικά) 
•Πτυχίο παιδαγωγικών ή 
•Πτυχίο γυμναστικής ακαδημίας.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: ANIMATEUR

Για τα LAKITIRA HOTELS στην Κω, ζητούνται υπάλληλοι 
με την παρακάτω ειδικότητα:

Βοηθός Προϊσταμένης Ορόφων

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lakitira.gr, 
fax: 210 6233321, τμήμα προσωπικού.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Therapist

Με τη φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Liostasi 
Ios Hotel & Spa μέλος των Small Luxury of the 
World δίνει την δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, 
να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και 
φέτος στις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η κάθε υποψήφια για τη θέση spa therapist θα πρέπει 
να διαθέτει τα εξής απαιτούμενα προσόντα που είναι 
προϋπόθεση για μια εποικοδομητική συνεργασία μαζί 
μας και τη μέγιστη απόδοση στο έργο της:

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου σχολής αισθητικής 
•Εμπειρία τουλάχιστον 2ετών σε ξενοδοχεία 5*  
ή κέντρα αισθητικής Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Γνώση μανικιούρ/πεντικιούρ 
•Άριστη γνώση body therapies και beauty 
treatments. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εμφανίσιμη παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση μιας ακόμη γλώσσας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας  
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία: 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax: 22860 92680 
•Συστάσεις απαραίτητες

Santa Marina Resort & Villas, a long established 
Luxury Hotel in Mykonos, member of Starwood 
Hotels & Resorts, Inc. welcomes applications for 
the following position:

Spa Therapist

Ideal candidates are required to have: 
•Relevant degree 
•Previous experience of at least 2 years  
in a similar deluxe property/organization 
•Fluency in Greek & English 
•Flexible, pleasant and guest service oriented 
personality 
•Special qualifications such as shiatsu 
massage,Thai massage & reflexology  
will be considered strong assets.  
* Santa Marina offers: Accommodation, meal 
plans, training and career development.

Send your CV to the following e-mail: 
spamykonos@santa-marina.gr

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συ-
γκρότημα στην Ελλάδα,επιθυμεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση με έδρα στο Πόρτο Καρράς 
για τα κέντρα θαλασσοθεραπείας - spa:

Αισθητικούς (Code: ΤΗΒ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο spa 
ξενοδοχείων 5*, city spa ή πολυδύναμο κέντρο 
ομορφιάς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  

υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού και άλλου 
εξοπλισμού των κέντρων θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση ρώσικων και ιταλικών. 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

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

Training Specialist in the Beauty Industry

Neoderma Cyprus: H Neoderma είναι ένα διεθνές 
brand, με παρουσία σε 23 χώρες, και με ολοκληρωμένες 
σειρές καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο και 
το σώμα, επιθυμεί να προσλάβει training specialist. 
Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει ως κύρια ευθύνη να 
εκπαιδεύει επαγγελματίες στο τομέα της αισθητικής 
για τα προϊόντα και θεραπείες της εταιρίας, τόσο σε 
θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτική εφαρμογή, 
σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε ομάδες, σε Κύπρο και 
εξωτερικό. Ο training specialist συνεργάζεται στενά με 
τους σύμβουλους πωλήσεων και αντιπροσώπους του 
brand, προσφέροντας μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία 
στους επαγγελματίες πελάτες τους.

Εμπειρίες και γνώσεις: Δίπλωμα αισθητικής από 
ΤΕΙ, 2 χρόνια εκπαιδευτική εμπειρία, Άριστη γνώση 
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γνώση υπολογιστών 
(Ms Word, Excel, Power Point), επικοιzνωνιακές δε-
ξιότητες, εκπαιδευτικές ικανότητες, πελατοκεντρική 
προσωπικότητα, ικανότητα να χειρίζεται πολλαπλές 
εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους στο e-mail: careers@rolandos.com. Για πλη-
ροφορίες στο τηλέφωνο: 00357 22517222.

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Lesante Luxury Hotel 
& SPA, επιθυμεί να προσλάβει:

Spa Manager

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή 
η γνώση δεύτερης 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ομαδικότητα - πνεύμα συνεργασίας  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Μισθός αναλόγως προσόντων

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

Spa Manager / Therapist

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://tinyurl.com/q6knu8l. 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 / rocabellacv@gmail.com
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!

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

Μηχανικό Παραγωγής
Αντικείμενο της θέσης είναι η ορθή εκτέλεση του προγράμματος παραγωγής, η επίβλεψη και βελτι-
στοποίηση της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, η μέριμνα για τη διατήρηση της εργονομίας 
και των συνθηκών εργασίας σε υψηλό επίπεδο καθώς και η εκπαίδευση & διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού στον τομέα ευθύνης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
•Εμπειρία, τουλάχιστον πέντε ετών, σε τμήμα παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 
•Δίπλωμα μηχανολόγου μηχανικού 
•Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική 
κάλυψη.

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

Η εταιρεία Γ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. βιομηχανική μονάδα εξόρυξης - επεξεργασίας - 
εμπορίας μαρμάρου με έδρα τη Δράμα, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί άμεσα (ως εξωτερικός συνεργάτης 
πλήρους απασχόλησης) με Mεταλλειολόγο, αποκλειστικά άνδρα, για τα λατομεία της. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

•Γνώση χειρισμού Η/Υ (απαραίτητο Autocad) 
•Εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στην ειδικότητα θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Λαζαρίδης 
μάρμαρα Δράμας ΑΕ, Τέρμα Ευξείνου Πόντου, Τ.Κ 66100 Δράμα. Τηλ. επικοινωνίας: 25210 60112, 
fax: 25210-60110. E-mail: mkoutsikidou@lazaridismarmor.gr. Υπόψιν: κας Κουτσικίδου Μαρίας.

Office Manager
We are international investment group with substantial new offices in Glyfada, managing innovation projects.

We are seeking an office manager, to support our organisation’s operations and supplies, by maintaining 
office facilities and by taking care of the location where people work. She/he will contribute hands on to 
the culture of the organisation by helping our people concentrate on their goals in the most supportive 
environment for their needs.
Responsibilities: 
•Maintain the excellent condition  
of the office environment and arrange  
for necessary maintenance and repairs 
•Supervise the office care taking team  
(cleaning lady, gardener, etc.) 
•Organise the office layout and maintain 
supplies of stationery, kitchen and equipment 
•Responsible for visitors, answering the door, 
informing the necessary people of arrivals,  
and maintaining the visitor’s log 
•Responsible for health & safety; create  
and update health and safety policies  
and procedure, and ensure they are observed 
•Organise employee events and staff meetings 
•Prepare meeting rooms with necessary 
equipment and accessories (i.e. screens, 
projectors, chairs, agendas, etc.) for meetings 
•Control correspondence; Receive mail on behalf 
of the organization and disseminate accordingly 
•Develop and implement new administrative 
systems, such as record management 

•Record office expenditure and manage  
the related budget  
Desired skills & experience: 
•Business related degree 
•Excellent communication, delegation  
and supervisory skills 
•Ability to work under pressure and strict time 
schedule 
•Excellent command of the English language 
(oral & written) 
•MS Office 
•Procurement management 
•Friendly, positive and cheerful disposition 
•Business ethics  
Working in HPD Laboratory makes you part of 
a great organization that puts employees first. 

Should you aspire joining an exciting and innovating 
team, in a professional environment that embraces 
personal growth, send your CV to the following 
e-mail: hrmanagement@hpdlaboratory.com

Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μ.Ε.Π.Ε. ζητά:

Μηχανικό Πωλήσεων  
για το Τμήμα Εταιρικών Πελατών (Β2Β)

Η εταιρεία εμπορίας και διανομής προϊόντων γειώσεως, αντικεραυνικής προστασίας, προστασίας από 
υπερτάσεις, οργάνων μέτρησης και ηλεκτρολογικού υλικού τεχνική ανάπτυξη Μ.Ε.Π.Ε. ζητά μηχανικό 
πωλήσεων για το τμήμα εταιρικών πελατών της (Β2Β). (Κωδ. Αγγ. Sales Engineering B2B Tech. Devel. 02)

Σύντομη περιγραφή θέσης: Ο εν λόγω συνεργάτης θα επισκέπτεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας 
του το πελατολόγιο ή το δυνητικό πελατολόγιο της εταιρείας, στα καταστήματα, στα γραφεία και στα 
έργα του στην γεωγραφική περιοχή που θα του ανατεθεί. Θα συντάσσει τις απαραίτητες αναφορές που 
θα προκύπτουν από τις εν λόγω επισκέψεις. Θα συνεργάζεται με τον προϊστάμενο πωλήσεων και τους 
μηχανικούς της εταιρείας για οποιοδήποτε εμπορικό ή τεχνικό θέμα. Θα συντάσσει και θα αποστέλλει τις 
προμετρήσεις και τις προσφορές για τους πελάτες που θα επισκέπτεται. Θα καλύπτει όλες τις ανάγκες που 
θα προκύπτουν από την συμμετοχή του στο τμήμα πωλήσεων της εταιρείας και θα αφορά τις ανάγκες του 
πελατολογίου στη γεωγραφική περιοχή που θα του ανατεθεί, όπως συμμετοχές σε εκθέσεις, συνέδρια, 
πραγματοποίηση σεμιναρίων κ.α.. 

Κύριες ευθύνες θέσης: 
•Η επίσκεψη στις έδρες των πελατών ή των δυνητικών πελατών της εταιρείας στη γεωγραφική περιοχή 
που θα του ανατεθεί, για την προώθηση των πωλήσεων της. 
•Η επίσκεψη σε έργα με στόχο την συλλογή και την καταγραφή των στοιχείων αυτών έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η πραγματοποίηση μελετών ή προμετρήσεων για αυτά. 
•Η σύνταξη των μελετών, των προμετρήσεων και των προσφορών που προκύπτουν από τις ανάγκες 
των πελατών της εταιρείας. 
•Η τεχνική υποστήριξη των πωλήσεων στο πελατολόγιο και στους νέους πελάτες της εταιρείας.  
Η λήψη και παρακολούθηση των παραγγελιών των πελατών της εταιρείας. 
•Η διερεύνηση της αγοράς επικοινωνώντας με πελάτες ή δυνητικούς πελάτες με κάθε τρόπο  
για την ανεύρεση νέων ευκαιριών πώλησης. 
•Η συλλογή και η έκδοση των στατιστικών στοιχείων πωλήσεων των πελατών της γεωγραφικής 
περιοχής που θα του ανατεθεί. 
•Η επικοινωνία με τους συνεργάτες στα γραφεία των Αθηνών για την ανταλλαγή πληροφοριών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. τμήματος ηλεκτρολογίας ή ανώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στο χώρο των πωλήσεων ή της υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών 
λύσεων ή προϊόντων. 
•Γνώση του χώρου της εμπορίας του ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα. 
•Πολύ καλή δυνατότητα επικοινωνίας. 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Προσαρμογή εργασίας σε οργανωμένο περιβάλλον. 
•Εργασία βάσει προκαθορισμένων στόχων. 
•Πολύ καλή γνώση στην χρήση Η/Υ και των προγραμμάτων του MS office. 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών. Ηλικία έως 30 ετών. 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση του αντικειμένου των γειώσεων, της αντικεραυνικής προστασίας και των οργάνων μέτρησης. 
•Γνώση της χρήσης του μηχανογραφικού προγράμματος Xline.  
Προσφέρονται: Πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανταγωνιστικές αμοιβές, κινητό τηλέφωνο, δυνατότητες 
εξέλιξης ανάλογα με την απόδοση.  
Σημείωση: Τα απαιτούμενα επαγγελματικά ταξίδια θα γίνονται με μέσα και έξοδα της εταιρείας.

Για αποστολή βιογραφικών ή ζήτηση περαιτέρω διευκρινίσεων απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210-5782008 
ή στο fax 210-5782009 ή στο e-mail: hr@technical-development.gr. Σημείωση 1: Παρακαλείστε να 
αναγράφετε τον τίτλο και τον κωδικό της αγγελίας στο βιογραφικό που θα αποστείλετε.

Ο πελάτης μας, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες στον ξενοδοχειακό κλάδο στη Ρόδο, αναζητά 
έναν έμπειρο επαγγελματία για να αναλάβει το ρόλο του:

Human Resources Manager 
 Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού

Καθήκοντα ρόλου: Το στέλεχος θα είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα σχετικά με τον τομέα του ανθρώπινου 
δυναμικού όπως ενδεικτικά: επιλογή & πρόσληψη προσωπικού, εκπαίδευση, ανάπτυξη & αξιολόγηση 
προσωπικού, περιγραφές θέσεων εργασίας, διαδικασίες λειτουργίας, διαχείριση αρχείων προσωπικού, 
μισθοδοσία, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ. 

Θα αναφέρεται στο γενικό διευθυντή του ξενοδο-
χείου και η έδρα του θα είναι στη Ρόδο.

Προσόντα:  
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. στην οργάνωση και διοίκηση  
επιχειρήσεων, με επιθυμητή την εξειδίκευση  
στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Η κατοχή 
μεταπτυχιακού τίτλου, ειδικά σε θέματα  
ανθρώπινου δυναμικού, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 4 χρόνια. Εμπειρία σε πολυεθνική 
εταιρεία θα εκτιμηθεί. 

•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής 
γλώσσας. 
•Πολύ καλές ικανότητες χειρισμού Η/Υ. 
•Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητες.   
Η εταιρεία προσφέρει:  
•Ικανοποιητικό μισθό σε ένα εργασιακό  
περιβάλλον γεμάτο προσκλήσεις. 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: asteropi.
papadaki@sheraton.com. Σε όλες τις επαφές θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 

Υπεύθυνος Τεχνικής Διεύθυνσης 
 (Κωδ. Θέσης ΤD 1/15)

Προφίλ υποψηφίου 
•Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος μηχανολόγου 
ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Εμπειρία σε κτιριακές εγκαταστάσεις  
(καταστήματα) 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία 
τροφίμων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
•Διοικητικές, τεχνικές ικανότητες  
και προσανατολισμός στην επίτευξη  
αποτελεσμάτων τηρώντας χρονοδιαγράμματα 
•Υπευθυνότητα, οργανωτικό & ομαδικό πνεύμα  
Καθήκοντα 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης  

ανακαινίσεων καταστημάτων 
•Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων  
& συντηρήσεων καταστημάτων 
•Εύρεση και συντονισμός συνεργείων  
συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων 
•Έκδοση οικονομικού προϋπολογισμού του έργου 
και διαπραγμάτευση για το καλύτερο δυνατό κόστος

Προσφέρονται 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Η θέση αναφέρεται στη γενική διεύθυνση της 
εταιρείας, ενώ προσφέρεται ανταγωνιστικό πα-
κέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: d.prosopikou@market-in.gr, fax: 2299 150 799. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
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Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας 
στην Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό νόμο/
ΕΣΠΑ, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής 
Σχολής, γνώση Η/Υ/Αγγλικών, επικοινωνιακή 
ικανότητα, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@
pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ AEBE αναζητά Product Manager 
με: γνώση της αγοράς των ηλεκτρικών μικρο-
συσκευών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επικοι-
νωνιακές διαπραγματευτικές ικανότητες, άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ, MS office. Βιογραφικά στο 
e-mail: zdinamiko@zazopoulossa.gr.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Συνεργάτιδα με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, αντίληψη, διάθεση για εργασία, ζητά 
νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: gxtgroup@gmail.com, κωδ: Syn1-sk.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοι-
νωνιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση 
Portal (Web Shop) προϊόντων και υπηρεσιών. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο jobslinks1@
gmail.com, θέση: bd-sk.

ΞEKΙΝΗΜΑ στελέχωσης μεγάλης μονάδας διε-
θνούς ομίλου. Ζητούνται πτυχιούχοι διοίκησης 
επιχειρήσεων ή marketing με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: patras192@yahoo.gr, 
κος Πάτρας.

ZHTEITAI Διοικητικό Στέλεχος. Απαραίτητα 
προσόντα λογιστική Γ’ κατηγορίας, γνώση 
προγραμμάτων ERP, άριστη γνώση Αγγλικών, 
5ετή ανάλογη προϋπηρεσία. Άριστη γνώση ECDL. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@akritas.com.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ πιτσαρίας προσλαμβάνει Managers 
στην Αγγλία. Απαιτείται τουλάχιστον 4 χρόνια 
προϋπηρεσία, διευθυντικές ικανότητες, καλή 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά, στην Αγγλική 
γλώσσα, στο e-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ πρώην ζητούνται για άμεση 
συνεργασία με χωρίς κεφάλαιο με τη μεγαλύτερη 
παραγωγό εταιρία. Απαραίτητα ειλικρίνεια δυνα-
τότητα ολοκλήρωσης στόχων θετική στάση προς 
μάθηση. Άμεσα συνεχώς αυξανόμενο εισόδημα. 
Τηλ: 6909 814220, 6986 950930.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοι-
νωνιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση 
Portal προϊόντων και υπηρεσιών. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, θέση: bd-sk.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Στέλεχος ζητείται από εκδοτική 
Α.Ε.. Απαραίτητη άριστη γνώση Excel και κοστο-
λόγησης. Επιθυμητή προϋπηρεσία 2-3 ετών σε 
αντίστοιχη θέση. Βασικός μισθός, πλήρες ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: .hr@compupress.
gr, κωδ. FIN0115.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Τελειόφοιτος ΤΕΙ Πληροφορι-
κής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ζητείται για 
την πραγματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής 
Άσκησης σε εταιρία εμπορίας και επισκευής μη-
χανημάτων. Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης. 

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 3 νέες για Υπάλληλοι 
Γραφείου - Πωλητές, με ευχέρεια λόγου και 
γνώσεις πληροφορικής για ενημέρωση συγκε-
κριμένου πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
thessaloniki1214@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου για να εργα-
στούν σε ταχυδρομικά καταστήματα στη διαλογή 
γραμμάτων, στο κέντρο της Αθήνας, Αεροδρόμιο, 
Πειραιά. Πλήρης απασχόληση και ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: galyfanef@hotmail.com, θέμα: ΑΘΗΝΑ.

ΟΜΙΛΟΣ συμπληρωμάτων διατροφής, ζητεί άτομα 
για εσωτερική θέση γραφείου σε νεοσύστατο 
τμήμα. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός. Τηλ: 
211 9964006.

ΑΤΟΜΑ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητούνται από 
εταιρία για στελέχωση νέων θέσεων γραφείου. 
Υψηλές αποδοχές. Ευχάριστο περιβάλλον. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 5554925.

ΑΤΟΜΟ με οργανωτική - εμπορική και επικοι-
νωνιακή εμπειρία ζητείται για την οργάνωση 
Portal (Web Shop) προϊόντων και υπηρεσιών. 
Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο jobslinks1@
gmail.com, θέση: bd-sk.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα το Ωραιόκαστρο ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου, απόφοιτος ΑΕΙ, με οικονομική κατεύ-
θυνση, με πείρα στην τιμολόγηση / καταχώρηση 
και άριστη γνώση Ιταλικής γλώσσας. Απαραίτητη 
κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά στο e-mail: despina@
americangeneticsinc.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία Συμβούλων ζητά εκτελεστική 
Γραμματέα με 10ετή προϋπηρεσία, αποδεδειγμέ-
νες διοικητικές ικανότητες, άριστα Αγγλικά, H/Y, 

δυναμική και δραστήρια. Θα προτιμηθεί έχουσα 
πτυχίο ΑΕΙ. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: law.athens1@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από εισαγωγική 
εταιρία μηχανολογικού εξοπλισμού. Απαραίτητη 
γνώση H/Y και Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
lefo2000@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει άπταιστα Τουρ-
κική γλώσσα και γραφή, για εργασία γραφείου 
διεθνών μεταφορών με την Τουρκία. Απαραίτητη 
η γνώση H/Y, Αγγλικών και η καλή επικοινωνία με 
πελάτες. E-mail: annafrantzi@rivertrans.gr, τηλ: 
6936 120393, κα Άννα Φραντζή, 6942 060069 
κα Φρόσω Πασχαλίδου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι γραφείου για να εργα-
στούν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Απαραί-
τητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: galyfanef@hotmail.com, θέμα: Αθήνα.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζαχαρωδών ζητά Γραμματειακή υποστή-
ριξη. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Καλή γνώση ERP. Γνώση word/excel-βασικά 
Αγγλικά. Άτομο επικοινωνιακό-οργανωτικό-υπεύ-
θυνο. Βασικές γνώσεις γενικής λογιστικής για 
συνεννόηση με λογιστήριο. Διαχείριση/παρακο-
λούθηση συστημάτων ποιότητας θα εκτιμηθεί. 
E-mail: steffanie_slg@hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διοίκησης ζητείται για χρηματι-
στηριακή εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
γνώση της Αγγλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cosmothess@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από αντιπροσωπεία της 
Nestle στη Θεσσαλονίκη. Άριστη γνώση Αγγλικών, 
χειρισμού Η/Υ (ERP, windows, Ms office) και 
διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurocoffee.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων ζητεί άτομα για πρωινή ή 
απογευματινή πενθήμερη εργασία στο κέντρο 
της Αθήνας, βασικός μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 213 
0396602.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητεί άτομα για πρωινή 5θή-
μερη εργασία στο κέντρο της Αθήνας, άμεση πρό-
σληψη, βασικός μισθός ΙΚΑ. Τηλ: 213 0396600.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει άτομα 
για μόνιμη πρωινή πενθήμερη εργασία, μισθός 
βασικός συν ΙΚΑ, ευχάριστο περιβάλλον, περιοχή 
Μουσείο. Τηλ: 213 0396603.

ΑΛΥΣΙΔΑ γραφείων άμεσα προσλαμβάνει 2 άτομα 
για 5θήμερη εργασία, παρέχεται βασικός μισθός 
ΙΚΑ. Στάση Μουσείο. Τηλ: 213 0396601.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου, ζητείται από εταιρία 
στο Μαρούσι, άριστη γνώση microsoft office 
και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης. Ο χειρι-
σμός λογιστικών προγραμμάτων θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: monitori@otenet.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος με έδρα τον Πειραιά ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου, με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και κάτοχος 
κάρτας ανεργίας, με αντικείμενο εργασίας το 
συντονισμό των παραγγελιών και της διακίνησης 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: publications@
poukamisas.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου, ζητείται από ΑΕ ιατρικών 
μηχανημάτων. Αντικείμενο εργασίας, υποστήριξη 
λογιστηρίου, σύνταξη προσφορών, επικοινω-
νία με πελάτες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Η 
προϋπηρεσία κρίνεται απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dormed.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για γραμματειακή 
υποστήριξη τμήματος λογιστηρίου και τμήματος 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: export@
brass-form.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά άτομο για γραμ-
ματειακή υποστήριξη και οργάνωση γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.gr, τηλ: 
210 5325822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας εταιρίας συμβούλων στην 
Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε αντίστοιχη θέση, Πτυχίο 
ΙΕΚ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση 
Η/Υ, Αγγλικής, Γερμανικής γλώσσας. E-mail: 
info@pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ τμήμα προσλαμβάνει άμεσα Υπαλ-
λήλους Γραφείου για τα τμήματα της γραμματείας 
και της υποδοχής. Σταθερός μισθός. Ευέλικτα 
ωράρια. Τηλ: 211 9964004.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών, προσλαμβάνει άτομα για 
τη reception και το τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση 
πρόσληψη. Σταθερός μισθός. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών, και για γραμ-
ματεία Κ.Ξ.Γ.. Άριστη επαγγελματίας, συνεπής, 
υπεύθυνη, επικοινωνιακή, ήθος, μόνιμη συνερ-
γασία, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέντρα 
ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας και 
παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραμματείας σε εμπορική 
εταιρία ιατρικών. Απαραίτητα προσόντα: Αγγλικά, 

άριστη χρήση Η/Υ. Άτομα με πτυχίο ιατρικού χώρου 
ή προϋπηρεσία στον ιατρικό χώρο θα προτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@medicalsolutions.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με έδρα το Χαϊδάρι, 
ζητεί άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.com, τηλ: 
210 5235822.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@hotmail.
com, τηλ: 6985 802568.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργα-
στεί στην Ορεστιάδα σε κατάστημα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με θέμα 
Ορεστιάδα στο e-mail: galyfanef@hotmail.com, 
τηλ: 6985 802568.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ ζητείται 
άμεσα για απογευματινή απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 
6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ θέλει να επανδρώσει τη μονάδα της 
με απόφοιτους Λυκείου, ΑΕΙ - ΤΕΙ. Προοπτικές 
και εξέλιξη. Τηλ: 6974 068508.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με εμπειρία στο σχεδι-
ασμό επίπλων κουζίνας και εσωτερικού χώρου, 
ζητείται από τεχνική εταιρία. Τηλ: 210 9575321, 
6944 437069.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με γνώσεις πληροφορικής 
και λογιστικής, ζητείται. Εσωτερική - εξωτερική 
απασχόληση. Τηλ: 210 5127057, 210 5152361.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με υπευθυνότητα, οργανανω-
τικότητα και προϋπηρεσία σε εργασία δημοσίων 
σχέσεων, από σοβαρή πρωτοπόρα εταιρία, θέση 
εργασίας γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
b2bsales@galaxynet.gr, κωδ: 1987.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ δραστήρια με έντονη προσωπικό-
τητα και άνεση λόγου ζητείται ως Υπάλληλος 
Γραφείου, για εσωτερική εργασία υπεύθυνης 
τμήματος. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: dealers@galaxynet.gr, κωδ.1976.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet - marketing, ζητά κυρία -ο 
δυναμική -ο, δραστήριο άτομο, με έντονη προσωπι-
κότητα και άνεση λόγου για εργασία Υπεύθυνης-ου 
τμήματος, Υπάλληλο Γραφείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: job@galaxynet.gr, κωδ: 1975.

ΑΘΗΑΝΑΙΚΗ εταιρία ζητά 2 κυρίες -ους ως Υπάλ-
ληλους Γραφείου, με γνώσεις Η/Υ, ίντερνετ και με 
προϋπηρεσία στις δημόσιες σχέσεις - πωλήσεις 
για εργασία γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@galaxynet.gr, κωδ.1974.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο ως Υπάλληλο 
Γραφείου με ή χωρίς προϋπηρεσία στις δημό-
σιες σχέσεις - πωλήσεις για εργασία γραφείου. 
Φιλικό περιβάλλον, εκπαίδευση, άμεση πρόσλη-
ψη. Βιογραφικά στο e-mail: sales@galaxynet.
gr, κωδ.1973.

Η TALIS S.A ζητά για πελάτη, Γραμματεία Δι-
οίκησης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, 
κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, καλή γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@talis.gr, κωδ: gram1.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί Γραμματέα. Απαιτού-
νται άριστη γνώση H/Y, ευπρόσωπη παρουσία, 
οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα. Ωράριο 
εργασίας 7ωρο, εναλλάξ πρωί - απόγευμα ανά 
εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: sarakis@
sarakis.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εμπορική εταιρία αναζητά Υπαλλή-
λους καταχώρησης δεδομένων, για τα γραφεία 
της στα Νότια Προάστια της Αττικής. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω, καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητεί 
άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου για τα τμήματα 
μηχανογράφησης, γραμματείας, εξυπηρέτησης 
πελατών και τηλεφωνικό κέντρο. Υψηλές απο-
δοχές. Ασφάλιση ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964006.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται από εμπορικό 
συγκρότημα για κάλυψη κενών θέσεων γραφείου. 
Ευέλικτο ωράριο. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554883.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εμπορική εταιρία αναζητά Υπαλλή-
λους καταχώρησης δεδομένων, για τα γραφεία 
της στα Βόρεια της Αττικής. Απόφοιτοι Λυκείου 
και άνω, καλή γνώση Aγγλικών και Η/Υ. Βι-
ογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εμπορική εταιρία στην Αθήνα, αναζητά 
Υπαλλήλους διαχείρισης πελατών. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω με καλή γνώση Αγγλικών ή 
Γαλλικών ή Ιταλικών ή Γερμανικών ή Ισπανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΟΜΙΛΟΣ παρόχων υγείας ζητεί άμεσα να 
προσλάβει 14 άτομα ανεξαρτήτου εμπειρίας 
για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση στα 
τμήματα της γραμματείας και της μηχανογρά-
φησης. Ευέλικτα ωράρια. Σταθερός μισθός. 
Τηλ: 211 5554925.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει Προσωπικό 
για τα τμήματα καταγραφής και εξυπηρέτησης 
πελατολογίου. Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση ΙΚΑ. 
Σταθερός μισθός. Τηλ: 211 9964006.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για θέση διαχείρισης βιογρα-
φούμενων - μελών του “Κέντρου Οικουμενικός 
Ελληνισμός“. Ευχέρεια λόγου και ευγένεια. 5/
μερο, 8ώρο ΙΚΑ και bonus (700,00€). Βιογραφικά 
στο e-mail: ellinismos.gr, τηλ: 210 8846320, 
κα Κεφάλα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Ηγουμενίτσα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Ηγουμενίτσα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Πρέβεζα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώ-
ση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Πρέβεζα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στο Βόλο σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Βόλος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στην Άρτα σε κατάστημα. Απαραίτητη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: galyfanef@
hotmail.com, με θέμα Άρτα.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις - 
Διαφήμιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης για 
E-Commerce/Online Marketer, με μικρή ή 
χωρίς προϋπηρεσία. Απαραίτητα προσόντα: 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών-ευθυνών, 
δημιουργικό πνεύμα, όρεξη για επέκταση γνώ-
σεων στον τομέα, γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά, στα Αγγλικά, στο e-mail: support@
inspirationworldlounge.com.

ΟΜΙΛΟΣ με γρήγορη-ανοδική πορεία ζητά 5 
δυναμικούς πτυχιούχους marketing-δημοσίων 
σχέσεων, με ικανή και υπεύθυνη εργασιακή 
εμπειρία, για άμεση στελέχωση θέσεων νέας 
διεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για τη θέση marketing σε 
εμπορική εταιρία. Διαχείριση site και e-shop, 
δημιουργία προϊοντικών καταλόγων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟ media house ζητά νέους, επικοινω-
νιακούς, με όρεξη για δουλειά για Πωλητές 
Διαφήμισης. Μισθός βασικός συν ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
inkam.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ -ο Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμι-
σης, ζητά πρότυπος παγκόσμιος επιχειρηματικός 
ιστοχώρος, εφημερίδα Επιχειρηματίας, με έδρα 
την Ελλάδα-Πειραιά. Έδρα Αθήνα. Άριστα Αγγλι-
κά. Βιογραφικά στο e-mail: gr_epihirimatias@
otenet.gr τηλ: 210 4110221.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Σαντορίνη αναζη-
τά Συνεργάτη για τη σεζόν 2015 για τη θέση 
Operations και Marketing Assistant. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, δίπλωμα οδήγησης. E-mail, 
με πρόσφατη φωτογραφία: amazingsantorini@
gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά έναν υποψήφιο 
με επικοινωνιακό και εργατικό χαρακτήρα. Πα-
ρέχονται αμοιβές, bonus, εργασιακό περιβάλλον, 
εκπαίδευση και προοπτική καριέρας. Άμεση προτε-
ραιότητα στους πτυχιούχους χρηματοοικονομικού 
προσανατολισμού. E-mail: aalexiou1@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing Assistant για όμιλο επι-
χειρήσεων εστίασης στα στα Νότια Προάστια. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογους χώρους. 
Βιογραφικά στο e-mail: tenstepsten.project@
gmail.com.

ΓΝΩΣΤΗ εταιρία με αντικείμενο την διοργάνωση 
εκθέσεων και την έκδοση κλαδικών περιοδικών, 
ζητά έμπειρο Στέλεχος με γνώση της διαφημιστι-
κής αγοράς. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: thedimi@
gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing που επεκτείνεται 
ζητά 3 άτομα για μερική ή πλήρη απασχόληση 
με βασικές γνώσεις H/Y και internet για ένα 
affiliate πρόγραμμα. Προμήθεια μέχρι και 90%. 
Τηλ 211 8004695, 6972 194761.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ubiz.mobi ζητά δραστήριους και δυ-
ναμικούς Πωλητές -τριες, κάτοχους smartphone, 
με εξοικείωση στους H/Y, για να εργαστούν στο 
χώρο της διαφήμισης. Πολύ καλές αποδοχές. 
Τηλ: 6972 276963.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με ή χωρίς εμπειρία, να 
εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως Πωλητές-
Πωλήτριες στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατό-
τητα εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος πωλήσεων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-Πωλήτριες με εμπει-
ρία στο χώρο των πωλήσεων, από μεγάλη 
διαφημιστική εταιρία, να εκπαιδευτούν και να 
εργασθούν στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατό-
τητα εξέλιξης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος πωλήσεων.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Διαφήμισης, με τουλάχιστον 3ετη 
εμπειρία σε εκδοτική επιχείρηση ζητείται από 
μεγάλη επιχείρηση μέσων ενημέρωσης. Πολύ 
καλές συνθήκες εργασίας και αμοιβή. Βιογραφικά 
στο e-mail: efimerida2m@mgmail.com.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα σοβαρά 
που επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο των Δημο-
σίων Σχέσεων, Πωλήσεις, Marketing. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΣΟΒΑΡΑ άτομα ζητούνται για Δημόσιες Σχέσεις, 
Marketing, Πωλήσεις σε εμπορική εταιρία. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί 4 άτομα (άνδρες - γυναί-
κες) για την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων, απα-
ραίτητη προϋπόθεση για συνέντευξη, προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις και στις δημόσιες σχέσεις. Όχι 
ντίλερ/πλασιέ. Τηλ: 6986 950930, 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα νεαρά άτομα για στελέχωση 
τμήματος μάρκετινγκ στα πλαίσια μεγάλης διαφη-
μιστικής καμπάνιας. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση 
και αξιοκρατικό πακέτο αμοιβών. Θα αξιολογηθούν 
θετικά οι άμεσα διαθέσιμοι υποψήφιοι. Βιογραφικά 
στο e-mail: majorivoryadvertising@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Banquet event Manager για το τμή-
μα εταιρικών εκδηλώσεων μεγάλο ομίλου στα 
Νότια Προάστια (Γλυφάδα). Μισθός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: tenstepsten.project@
gmail.com.

ΕΠΟΠΤΕΣ ζητούνται στο χώρο του marketing 
με ή χωρίς προϋπηρεσία, υψηλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: meletios2009@yahoo.gr, 
τηλ: 6982 920609.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται. Απαραίτητη γνώση 
Η/Υ και άριστα Αγγλικά. Τηλ: 211 2213875.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-Βοηθός Λογιστή, ζητείται σε θέση 
ευθύνης, για μεγάλη λογιστική εταιρία Δυτικών 
προαστίων, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6ετή 
προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’, κλείσιμο ισολογισμού, 
ενδοκοινοτικές-εισαγωγές. Καλή γνώση μισθο-
δοσίας, excel, λογισμικών Prosvasis. E-mail: 
logistis.hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με πολύ καλές 
γνώσεις H/Y και απαραίτητα άριστες γνώσεις 
Αγγλικών (γραπτός και προφορικός λόγος). Τηλ: 
211 2213875.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρία καλλυ-
ντικών με δίπλωμα μηχανής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4819167.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
ζητεί νέο/α Λογιστή /τρια, με εμπειρία στην τι-
μολόγηση και γνώσεις λογιστικής. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής -τρια από οργανωμένο λο-
γιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Ανατολικά, 
με προϋπηρεσία πάνω από 10 έτη σε λογιστι-
κά γραφεία. Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων-
κλείσιμο-ισολογισμός-εργατικά-φοροτεχνικά. 
Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ekatos@link.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από φοροτεχνικό 
γραφείο για εργασία εντός και εκτός γραφείου. 
Προϋπηρεσία σε HRM μισθοδοσία και Academia 
Έσοδα Έξοδα της Data Communications και το 
κεφάλαιο. Βιογραφικά στο e-mail: forotexniko@
outlook.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή κάτοχος μηχανής για εξωτερικές 
εργασίες ζητείται για ενημέρωση απλογραφι-
κών βιβλίων και μισθοδοσία σε προγράμματα 
union. Περιοχή Νίκαια. Βιογραφικά στο e-mail: 
topouzidis.acc@gmail.com, τηλ: 210 4945707.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με γνώση του διπλογρα-
φικού λογιστικού συστήματος (Γ’ κατηγορίας), 
για πλήρη απασχόληση με ασφάλιση. E-mail: 
eleni84liakou@gmail.com.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά πτυχιούχο 
Λογιστή -τρια με προϋπηρεσία 5 ετών και άνω 
σε τμήμα μισθοδοσίας. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
louka@yourc.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά πτυχιούχο Λογιστή 
-τρια με προϋπηρεσία 5 έως 10 έτη σε λογιστική 
εταιρία και με εμπειρία στην τήρηση βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. E-mail: louka@yourc.gr.

συνέχεια στη σελ. 22

Community Fundraising Executive
Candidates must have a degree in marketing, communication, business administration or other related 
field and three (3) to four (4) years of professional experience in fundraising and event management. 
They should be able to pursue funding opportunities, develop proposals and design events & other 
fundraising initiatives. They should have excellent communication and negotiation skills, as well as 
proven experience in leading teams, particularly youth and volunteer groups. Being in accordance with 
ActionAid’s vision and principles is required.

Detailed job description can be downloaded here: http://www.actionaid.gr/h-action-aid/theseis-ergasias/
community-fundraising-executive/

Please e-mail your CV and cover letter at: hr.hellas@actionaid.org until the 2nd of February 2015, 
writing the job title in the subject line.

Βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας στο Σχηματάρι Βοιωτίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Διευθυντή Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ τεχνολογικής  
κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
(ιδιαίτερα Word-Excel) 
•Επιθυμητή η εμπειρία  
σε τεχνολογία πολυμερών 

•Επιθυμητή η προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση  
Βιογραφικά στο e-mail:  
vag@sakos.com.gr

Experienced Telecom Consultants/Trainers 
(Job Code: TC1501)

Due to our growing business, we are currently seeking to expand our team by recruiting experienced 
professionals with technical qualifications in the areas of Core (CS, PS, IMS), Transmission, Radio (for 
GSM, WCDMA, LTE) OSS, Billing (i.e. CBiO, BSCS), Charging and Multi Mediation with working experience 
of any major product vendor (i.e. ERICSSON, HUAWEI, NSN, ALU).

Qualifications and required skills: 
•Extensive hands-on experience in any of the above areas of expertise. 
•Strong presentation and human skills, along with self motivation and a willingness and ability  
to work in a multicultural environment. 
•Fluency in both Greek and English (written and oral). Knowledge of other foreign languages, 
particularly French, will be considered an advantage. 
•Willingness to travel overseas for short term assignments. 
•Excellent communication skills and a highly analytical mind which leads to creative thinking  
and a problem solving approach and behaviour. 
•Commitment and dedication through demonstrating a continuous client centered approach. 
•High professional and ethical standards.  
T-Gate offers an attractive remuneration package. Where the assignments allow, flexible working 
time and work from home is possible.

If this position is of your interest in either a fulltime or part-time capacity and matches your background 
and career needs, please send your application by quoting TC1501 (accompanied with your CV) to 
the recruiting manager exclusively by e-mail to the following e-mail: info@telecom-gate.com. We 
encourage aspirants to apply only if their qualifications strictly match the above requirements. 
Only those applicants will be notified on the outcome of the evaluation and selection process.

Assistant Product Manager 
Τμήμα Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων (Κωδικός: ATΠ)

Η Βογιατζόγλου Systems Α.Ε με ηγετική θέση στην εμπορία και διανομή τεχνικών ειδών ενδιαφέρεται 
για την αναπλήρωση θέσης assistant product manager.

Ο κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον αντίστοιχο product manager τεχνικών ειδών και είδη D.I.Y έχει την 
ευθύνη για τη διαχείριση της γκάμας προϊόντων και των σχετικών προμηθευτών που αντιστοιχούν στη 
θέση. Οι αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την κατάρτιση προϋπολογισμού, την παρακολούθηση 
και διαχείριση αποθεμάτων, την κατάρτιση και διεκπεραίωση παραγγελιών, τη σύνταξη αναφορών κ.α.
Προσόντα υποψηφίου: 
•Απαραίτητη σχετική εμπειρία 
και τεχνογνωσία σε τεχνικά 
είδη για τουλάχιστον 2 έτη. 
•Τίτλος σπουδών ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
•Άριστη γνώση διαχείριση 

συστημάτων ERP 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. 
•Ισχυρά επικοινωνιακά  
προσόντα. 
•Προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα. 

•Ισχυρό ομαδικό πνεύμα.  
Η εταιρία προσφέρει:  
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
και επιπλέον προνόμια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customer3.ath@voyatzoglou.gr

People Operations 
(HR) Director

We are international investment group with substantial new offices in Glyfada, managing innovation 
projects. We are seeking for a human resources strategist, with 10-20 years of experience, who can 
provide a professional HR service to the business. This is a great opportunity to develop your existing 
skills within an exceptional service organization.

Working in HPD Laboratory makes you part of a great organization that puts employees first. 

Should you aspire joining an exciting and innovating team, in a professional environment that 
embraces personal growth, send your CV to e-mail: hrmanagement@hpdlaboratory.com

Responsibilities include: 
•Manage recruitment processes  
(including, reports, documents, induction,  
and correspondence related to all recruitment 
aspects) 
•Set up and support a performance appraisal 
system 
•Assist in the design of the employee’s career 
paths 
•Provide expertise and consultative support 
to management regarding employee relations 
matters. 
•Manage employee relations, including conflict 
resolution and mediation when needed. 
•Facilitate long-term initiatives aligned  
with the strategic agenda 
•Review and benchmark the internal and 
external environment to improve the HR policies 
and initiatives 
•Identify and drive the implementation  
of HR management best practices across 
functions to facilitate continuous improvement 
•Act as a liaison between the business functions 
and HR to ensure that HR services are aligned 
with internal management needs 
•Identify new opportunities where HR  
can add value to the business 
•Employee contact point regarding employee 
benefits, HR policies and procedures. 
•Provide expert advice and coaching  
to employees when appropriate 
•Understand employee opinions and anticipate 
their needs and  concerns 
•Maintain a knowledge of progressive  
HR practices and key trends 

•Manage specific HR related projects  
and participate in other cross- functional 
initiatives 
•Responsible for the human resources  
& front office management teams  
Desired skills and experience: 
•A tertiary qualification in human resources 
management 
•Post graduate qualifications 
•Extensive knowledge of and experience within 
an HR environment 
•Thorough knowledge of HR procedures 
(labor law, benefits, compensation, employee 
relations, payroll, performance management) 
•Minimum 10 years experience in a managerial 
position, ideally in the service providing industry 
& multinational firms 
•A demonstrated track record in developing 
 and implementing strategic business  
and HR objectives within a complex,  
multi-business organization 
•Superior interpersonal, coaching, 
communication, negotiation and consultative 
skills at all levels 
•Ability to engage with and win the respect  
of leaders to successfully influence them on key 
change initiatives 
•Analytical mind, and ability to develop clear, 
actionable steps in support of an overall 
business strategy 
•The ability to handle multiple projects  
and deadlines in a fast changing environment 
•Excellent command of the English language 
(oral & written)

HR Consultant
Ο πελάτης μας, γνωστή εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας και υποστήριξης δικτύων Η/Υ, ενδιαφέρεται 
για HR consultant.

Αναφερόμενος στη γενική διεύθυνση, ο HR consultant θα έχει τη γενική ευθύνη του σχεδιασμού των 
διαδικασιών του τμήματος, καθώς και την εφαρμογή τους για την ομαλή διεξαγωγή των λειτουργιών της 
εταιρίας. Θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την αξιολόγηση του προσωπικού, για την οργάνωση & 
την τήρηση της πολιτικής της μισθοδοσίας καθώς και τη διευθέτηση θεμάτων με τις υπηρεσίες.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τουλάχιστον 4-5 χρόνια εμπειρία στην επιλογή, 
εκπαίδευση, αξιολόγηση και ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού καθώς και στη μισθοδοσία. 
•Πολύ καλή γνώση της εργατικής νομοθεσίας. 
•Πολύ καλή γνώση διεκπεραίωσης μισθολογικών 
θεμάτων. 
•Εμπειρία σε διαπραγματεύσεις με σωματεία, 
υπερωρίες και συστημάτων κινήτρων. 
•Εύστοχη επικοινωνία, ωριμότητα, ικανότητα  

να πείθει και να υλοποιεί αποφάσεις 
•Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αμείβεται  
με Δ.Π.Υ. και θα εργάζεται με ελαστικό ωράριο.  
•Δεν είναι απαραίτητη η καθημερινή παρουσία 
στην εταιρία.  
Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο  
αποδοχών.

Παρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας ση-
μείωμα στο e-mail: ps@amrop.gr με κωδικό HRC 

Η εταιρεία γραφικών τεχνών ΛΥΧΝΙΑ ΑΕ ζητά:

Υπεύθυνο Βιβλιοδετείου
Η θέση αναφέρεται απευθείας στο γενικό διευθυντή. 

Αρμοδιότητες -περιγραφή θέσης  
•Οργάνωση , έλεγχος και συντονισμός  
της παραγωγής και εφαρμογή χρονοδιαγράμματος 
στη βιβλιοδεσία 
•Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος 
βιβλιοδεσίας 
•Διαχείριση εσωτερικών διαδικασιών 
•Θέσπιση και υλοποίηση στόχων παραγωγικότητας 
μηχανών και προσωπικού   
Απαραίτητα προσόντα  
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 4 έτη 
•Πάρα πολύ καλή γνώση των μηχανών  
και της λειτουργίας του βιβλιοδετείου  
•Πάρα πολύ καλή γνώση των γραφικών τεχνών 
στο σύνολό τους  
•Χειρισμό εφαρμογών ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ικανότητες επικοινωνίας 

•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Ευστροφία και αποφασιστικότητα  
Επιθυμητά προσόντα  
•Γνώση κάποιου προγράμματος οργάνωσης 
παραγωγής (πχ scheduler) 
•Γνώση προγράμματος prinect system 
•Γνώση προγράμματος prinect system 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας   
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. Αποστολή βιογραφικών 
στο fax: 210-3425967, e-mail: hr@lyhnia.gr. Πληρ. 
Κος Βγόντζας Αθαν. Τηλ.: 210-3410436.
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ΑΤΟΜΑ ζητούνται από όμιλο υγείας για τα τμή-
ματα, διαχείρισης αποθήκης, ρεσεψιόν, υποδο-
χής λογιστηρίου και τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554156.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού 
και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Απαραίτητα συστάσεις και γνώσεις ERP. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστής ζητείται για μερική απασχόληση 
από βιομηχανία στη Σίνδο. Τηλ: 2310 535685.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητείται 
Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία 5 ετών, με γνώ-
σεις εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.intzidis@interservice.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητείται 
Λογιστής με προϋπηρεσία 5 ετών, με γνώσεις 
εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: g.intzidis@interservice.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών ζητά Λογιστή Α’ 
Τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού, οργάνωσης 
λογιστηρίου και ERP. Απαραίτητα Προσόντα: Προ-
ϋπηρεσία 10+ ετών και συστάσεις. Παρέχεται 
μισθός και ασφάλιση. Ε-mail: resume@otenet.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στον Ασπρόπυργο ζητά 
Βοηθό Λογιστή με γνώση ERP Softone και κά-
τοχο ΙΧ αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
dailyfoodsdrinks@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Βοηθός Λογιστή με καλές 
γνώσεις Η/Υ, κάτοχος μηχανής με προϋπηρεσία 
σε λογιστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: 
stvel7@in.gr.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Αναλυτής με εμπειρία σε βι-
ομηχανία τουλάχιστον 3 ετών ζητείται για την 
κατάρτιση προϋπολογισμών, παρακολούθηση 
αποτελεσμάτων σύνταξη καταστάσεων cash 
flow. Απαραίτητα προσόντα: μεταπτυχιακά σε 
χρηματοοικονομικά, Αγγλικά, χρήση Η/Υ. E-mail: 
stamrem@yahoo.de.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στο χώρο FMCG ζητεί Οικονομικό 
Αναλυτή με πτυχίο ΑΕΙ MBA επιθυμητό προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 5 έτη, γνώση gage ting και 
reporting. Bιογραφικά στο e-mail: stamrem@
yahoo.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος οικονομικών για διαχείριση 
επιχείρισης με κοινωνικές δεξιότητες και ικα-
νότητες αντιμετώπισης ανθρώπινου δυναμικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: konsidirop@gmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων ζητεί Υπάλλη-
λο με γνώσεις H/Y και άριστων Αγγλικών με 
δίπλωμα αυτοκινήτου, για πλήρη απασχόληση. 
Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anelixiltd@gmail.com.

ZHTEITAI απόφοιτος/η ΤΕΙ/ΑΕΙ, με κατεύθυνση 
Λογιστικής/Οικονομικών. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών επιθυμητός. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 χρόνια ως Υπάλληλος Λογιστηρίου. 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργα-
νωμένο περιβάλλον ERP-CRM. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@homemarkt.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ Τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού 
και οργάνωσης λογιστηρίου για εσωτερική 
απασχόληση. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Απαραίτητα συστάσεις και γνώσεις ERP. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος με γρήγορη ανάπτυξη ζητά για 
άμεση πρόσληψη 6 Απόφοιτους Πανεπιστημίου 
(ΑΕΙ-ΤΕΙ) Οικονομικής Κατεύθυνσης, για άμεση 
στελέχωση κενών θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, κα Καρρά.

Χρηματοοικονομικά -  
Ασφαλιστικά - Real Estate
ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά έναν υποψήφιο 
με επικοινωνιακό και εργατικό χαρακτήρα. Πα-
ρέχονται αμοιβές, bonus, εργασιακό περιβάλλον, 
εκπαίδευση και προοπτική καριέρας. Άμεση προτε-
ραιότητα στους πτυχιούχους χρηματοοικονομικού 
προσανατολισμού. E-mail: aalexiou1@yahoo.gr.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ενός υποψηφίου με επικοινωνιακό 
και εργατικό χαρακτήρα. Παρέχονται αμοιβές, 
bonus, εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση και 
προοπτική καριέρας. Άμεση προτεραιότητα στους 
πτυχιούχους χρηματοοικονομικού προσανατο-
λισμού. Βιογραφικά στο e-mail: alxasf2005@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15ετή παρουσία στην κτηματαγορά 
ζητεί Σύμβουλους Διαχείρισης Ακινήτων, για την 
διαχείριση του πελατολογίου της και προσφέ-
ρει: κάλυψη εξόδων κίνησης έως 500€, υψηλές 
αμοιβές πωλήσεων, συνεχή εκπαίδευση. E-mail: 
kanavellis@novarealestate.gr.

ΤO ΜΕΣΙΤΙΚΟ - κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη προσφέροντας ενημερωμένο 

χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελα-
τολόγιο. Βιογραφικά στο e-mail: info@liolidis.
gr, 2310 420002.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ εταιρία ακινήτων ζητά έμπειρους 
Πωλητές για την κάλυψη της ζήτησης. Παρέχονται 
εξασφαλισμένο πελατολόγιο, μηχανογραφικό 
σύστημα, εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργα-
σίας, μεγάλες αμοιβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
spigos@novarealestate.gr, τηλ: 210 6458952, 
κος Σπίγγος.

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία, ζητάει Σύμβουλους 
Ακινήτων. Γνώση Η/Υ και κατοχή μεταφορικού 
μέσου. Υψηλές προμήθειες, σύγχρονο περιβάλλον 
εργασίας, μηχανογραφικό σύστημα, εξασφαλι-
σμένο πελατολόγιο, μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακι-
νήτων. E-mail: geospigos@gmail.com. τηλ: 210 
6458952, κος Σπίγγος.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δυναμική ανάπτυξη στη διαχείριση 
ακινήτων αναζητά έμπειρους Μεσίτες, για να 
καλύψει τις ανάγκες της στα Δυτικά προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: geospigos@gmail.com, 
τηλ: 6981 101132.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ μια νέα δυναμική καριέρα στην 
αγορά ακινήτων. Αξιοποιήστε τις ικανότητές 
σας, γίνετε επιτυχημένοι Σύμβουλοι Ακινήτων 
και δημιουργήστε μεγάλο εισόδημα. Βιογραφικά 
στο email: spigos@novarealestate.gr, τηλ: 210 
6458952, Γιώργος Σπίγγος.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με γνώσεις java/HTML/
CSS/PHP/C/C++/unix για εργασία από εταιρία του 
κλάδου ασφάλειας πληροφορικής. Πρόσληψη 
αορίστου χρόνου. Πλήρης απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@sunrisetech.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση ζητεί Μηχανικό - Προγραμματιστή 
CNC. Καλή γνώση Η/Υ και autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνικός Κινητών για άμεση 
πρόσληψη σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην 
Παλλήνη. Απαραίτητη ειδίκευση στις επισκευές 
κινητών. Βιογραφικά στο e-mail: olga_angelaki@
yahoo.com, τηλ: 6972 270000, 210 6032500.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Τεχνικό Η/Υ για on site υποστήριξη σε H/W και 
δίκτυα πελατών, κάτοχο διπλώματος αυτοκινή-
του και μηχανής απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@microquest.gr, fax: 210 9531001, 
κωδ: FE12/14.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απα-
σχόληση στην παρακολούθηση έργου κατασκευής 
δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της Μακεδονίας 
εκτός Θεσσαλονίκης, κάτοχος Ι.Χ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elecnet.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Η/Υ και Δικτύων ζητείται, με γνώσεις 
software και hardware, κατά προτίμηση και γνώ-
στης κατασκευής ιστοσελίδων, μη καπνιστής - 
οικολογική συνείδηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
agapi@oikologoi.gr, τηλ: 6972 873610.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εταιρία πληροφορικής ζητείται 
microsoft.NET Developer για το τμήμα ανάπτυξης 
λογισμικού. Επιθυμητή εμπειρία σε winforms, 
WPF, ASP.NET MVC, WCF, SQL server. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Απόφοιτος Πληροφορικής για τη 
συντήρηση και εξέλιξη υπαρχόντων websites 
καθώς και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρ-
μογών με μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: diginewspubl@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για full time Web Designer. Πρέπει να 
μπορείς να μετατρέψεις το brief του πελάτη σε 
λειτουργικό και όμορφο website. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις front and development. E-mail, portfolio: 
info@smokypixel.gr, τηλ: 210 7290478.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για full time Web Developer. PHP, 
JS, HTML, CSS. Εμπειρία σε wordpress. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@smokypixel.gr, τηλ: 
210 7290478.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Πληροφορικής κατά προτίμηση 
με μεταπτυχιακό ζητείται για απασχόληση σε 
πανεπιστημιακό project. Απαραίτητη η γνώ-
ση GoogleMaps εφαρμογών και βιβλιοθήκη 
ApacheMahout. Απολαβές συζητήσιμες-σοβαρές 
προτάσεις. E-mail: mai1431@uom.edu.gr, τηλ: 
6981 180490, 6972 695083, κος Μιχάλης.

Η WEBOLUTION αναζητά Web Designer. Απα-
ραίτητα προσόντα καλή γνώση σε photoshop, 
καλή αισθητική. Περαιτέρω προϋπηρεσία και 
γνώσεις σε illustrator xhtml, CSS, javascript 
θα ληφθούν υπ’ όψιν. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: jobs@webolution.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers Software Engineers 

με 3+ετή εμπειρία προγραμματισμού ενθουσιώ-
δεις/αποτελεσματικοί για συγκρότηση πυρήνα 
ανάπτυξης-συντήρησης εφαρμογών στην Ελ-
λάδα-Εξωτερικό. Απαραίτητα άριστη γνώση 
PHP, mySql, javascript/jQuery/Front-End-
Development, HTML5, CSS, Αγγλικά. E-mail, 
portfolios: 2multradynamic5@gmail.com, 
θέση: Wsk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής μικροεπεξεργαστών 
ATMEL AVR, από εταιρία κατασκευής καινοτόμων 
συστημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: info@egt.gr.

SOFTWARE Engineer with 3+ years of experience 
using java along with Spring framework-JEE 
technologies. Understanding web application 
development processes. Ability to write well-
documented, reusable code good knowledge 
of web services. Tel: 210 7565154.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρτημάτων 
στη Λυκόβρυση ζητεί Μηχανικό - Προγραμματιστή 
CNC. Καλή γνώση Η/Υ και autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: bratepe@gmail.com, τηλ: 6944 567693.

SK WEBLINE Ltd ζητά να προσλάβει Website 
Designers/Developers. Απαραίτητες γνώσεις: 
άριστη γνώση: HTML5, CSS, javascripts, jQuery, 
resposnive web design. Γνώση: ΡΗΡ, MySQL, 
CSS framework bootstrap, photoshop. E-mail: 
career@skwebline.com, τηλ: 2482 8090.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για να αναλάβει την υποστήριξη 
και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημά-
των γνωστού γυμναστηρίου/health-club στo 
Σύνταγμα για πενθήμερη πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητες γνώσεις: c++, java, php, asp. Μισθός 
1800€ μικτά. E-mail (επιθυμητή φωτογραφία): 
hpathens@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής, με έδρα το Χαϊδάρι, 
ζητεί άτομο με εμπειρία στο C++ προγραμμα-
τισμό. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@solidiris.
com, τηλ: 210 5235822.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία αναζητεί Web 
Developer με γνώσεις σε html5, css3, jquery, 
node.js, backbone, angular.js, responsive layouts, 
cross-browser developing. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@betiator.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία αναζητεί System 
Administrator με εμπειρία σε unix-linux συστήματα, 
clustering, server farms, postrge SQL database 
server administration. Εμπειρία σε προϊόντα 
VMWare, mesos, bash scripting. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@betiator.com.

WEB Developer-Designer πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
απαραίτητα προσόντα: 3ετή+ προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση PHP, jquery, MySQL, Javascript, HTML, 
CSS, ικανότητα εξόρυξης δεδομένων, ζητά επιχεί-
ρηση πληροφορικής. E-mail, με πλήρες portfolio: 
jobslinks1@gmail.com κωδ: PrSk.

Η GENIUS (engineering) solutions εταιρία, που 
δραστηριοποιείται στο Ομάν, ζητά Network Design 
person. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν CCIE and 
CCNP in routing and switch certificate. E-mail, 
στην Αγγλική: kilismani@hotmail.gr.

H PLANET interactive AE ζητά Web Designer για 
μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητα: γνώση σχεδι-
αστικών εφαρμογών, html, css. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, εξέλιξης. Βιογραφικά, με δείγματα 
δουλειάς, στο e-mail: info@readpoint.com.

SOFTWARE Engineers ΑΕΙ/TEI graduates for full 
or part time employment. Required good working 
knowledge of java, PHP, SQL, linux, javascript. 
Desired experience in oracle, wordpress, liferay. 
CVs: hr@synergic.gr.

WEB Developer ζητείται με πολυετή εμπειρία 
σε Php, jQuery, MySql για πλήρη απασχόληση 
σε νεανικό και ευχάριστο περιβάλλον. Γνώσεις 
σε source control subversion, CSS, HTML5 θα 
ληφθούν υπόψιν. E-mail: cv@primecut.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για εξωτερική συ-
νεργασία για έλεγχο κενών ασφαλείας δικτύων 
και διόρθωσή τους. Απαραίτητη γνώση χρήσης 
THC Hydra, Medusa, etc. Δυνατότητα εργασίας 
από το σπίτι. Βιογραφικά στο e-mail: lefteris1@
gmail.com.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία τεχνολογίας 
ζητεί Mobile App Developers, IOS και Android, 
για μερική απασχόληση ή συνεργασία, Θεσσα-
λονίκη ή Αθήνα. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
push notifications, geofences, web interface, 
cloud services. Βιογραφικά στο e-mail: tech.
carriers@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer για ανάπτυξη εφαρμογής για 
Loyalty/Bonus Point cards (σε web περιβάλλον) 
για μόνιμη εξωτερική συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: giorgos.skordilis@gmail.com, τηλ: 
6948711047.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer για Augmented Reality εφαρ-
μογές για μόνιμη εξωτερική μόνιμη συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: giorgos.skordilis@gmail.
com, τηλ: 6948 711047.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer για Magento τόσο για απλά 
πράγματα (βασική εκμάθηση πελάτη, ρυθμίσεις, 
παραμετροποίηση) όσο και custom εργασίες και 
κυρίως support. Εξωτερική μόνιμη συνεργασία. 
Τηλ: 6948 711047.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεμιναρίων Web Design, με εκ-

παιδευτική εμπειρία και γνώση των Joomla, 
Dreamweaver, Flash, Wordpress, ζητείται από 
γνωστή Σχολή Πληροφορικής στο κέντρο, για 
part-time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεμιναρίων Graphic Design, με εκ-
παιδευτική εμπειρία και γνώση των προϊόντων 
της Adobe, ζητείται από γνωστή Σχολή Πληρο-
φορικής στο κέντρο, για part-time απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Τελειόφοιτος ΤΕΙ Πληροφορικής 
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ζητείται για την πραγ-
ματοποίηση της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης σε 
εταιρία εμπορίας και επισκευής μηχανημάτων. 
Τηλ: 210 5229603, κος Ντάβρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής, Εξωτερικός Συ-
νεργάτης με γνώσεις: Joomla, Virtuemart, PHP, 
Javascript/JQuery, CSS και Photoshop για να 
αναλάβει την υλοποίηση/συντήρηση εταιρικών 
sites. Βιογραφικά με Portfolιο στο e-mail: ht@
qube.gr.

 

Γραφίστες - Διακόσμηση - Τέχνες 
- Δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για εργασία σε εταιρίες 
στην Αγγλία με εμπειρία και γνώσεις, μισθός ανα-
λόγως των προσόντων, Αγγλικά βασικό επίπεδο, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά και φωτογραφικό 
υλικό, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ έμπειροι με άριστη γνώση indesign 
ζητούνται από εκδοτική επιχείρηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: parisianouae@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά Junior Art με ανάλογη 
προϋπηρεσία 2-3 ετών. Απαραίτητα: γνώση 
MAC, CS 5, office. Βιογραφικά στο e-mail: info@
adrenalin.gr, με την ένδειξη JA1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ζητά Art Director με ανάλογη 
προϋπηρεσία 2-3 ετών. Απαραίτητα δημιουργικός 
χαρακτήρας με γνώση MAC, CS 5, office. Επι-
πλέον γνώση HTML5, after effect θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@adrenalin.gr, με 
την ένδειξη AD2.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου 
ζητά Γραφίστα για το δημιουργικό τμήμα της. 
Απαραίτητη εμπειρία στη δημιουργία μακέτας 
και internet. 4-6ωρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: evntouf@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από εταιρία συνεδρίων στη 
Ν. Σμύρνη, για την επιμέλεια και προετοιμασία 
εντύπων. Βασικός μισθός. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία στα συνεδριακά έντυπα και δείγματα 
εργασιών. E-mail: l.psihogios@events.gr, ets@
otenet.gr, τηλ: 210 9880032.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για τη θέση marketing σε 
εμπορική εταιρία. Διαχείριση site και e-shop, 
δημιουργία προϊοντικών καταλόγων. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός -ή για μόνιμη εργασία. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση, γνώση γραφιστικής και 
των προγραμμάτων corel draw, photoshop. Τηλ: 
28970 22235, 6937 002213, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηθοποιός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@epsythe.gr.

Η WEBOLUTION αναζητά Web Designer. Απα-
ραίτητα προσόντα καλή γνώση σε Photoshop, 
καλή αισθητική. Περαιτέρω προϋπηρεσία και 
γνώσεις σε Illustrator xhtml, CSS, Javascript 
θα ληφθούν υπ’ όψιν. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: jobs@webolution.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για 4ωρη ημιαπασχό-
ληση. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος. Άριστη 
γνώση των προγραμμάτων photoshop/illustrator/
indesign. Γνώση φωτογραφίας για φωτογράφιση 
προϊόντων. Γνώση ξεγυρίσματος φωτογραφι-
ών. Θα προτιμηθεί γνώση χρήσης ψηφιακών 
εκτυπωτών. E-mail: ateliespadi@gmail.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ή Ράφτης που ασχολείται 
με επιδιορθώσεις παντελονιών και σακακιών, 
ζητείται από ραφείο. Τηλ: 210 6753886.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος, με έδρα τον Πειραιά, ζητά Γραφί-
στα -τρια (κάτοχος κάρτας ανεργίας) με εμπειρία στη 
σελιδοποίηση και άριστη γνώση indesign, illustrator, 
photoshop. Βιογραφικά και δείγμα δουλειάς, στο 
e-mail: publications3@poukamisas.gr.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, γραφικές τέχνες στον Άγ. Νικόλαο 
ζητεί μόνιμο /η Γραφίστα /τρια με προϋπηρεσία, 
γνώσεις indesign, illustrator, photoshop, office σε 
περιβάλλον mac, Αγγλικών, portfolio απαραίτητο. 
Βιογραφικά στο e-mail: rania@ideogramma.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - Art Director έμπειρος, για εκδοτική 
εταιρία, με προϋπηρεσία στον τομέα του σχεδια-
σμού και παραγωγής περιοδικών και εταιρικών 
εντύπων σε περιβάλλον mac. Βιογραφικά στο 
e-mail: thedimi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για σχέδιο/ηλεκτρονικό σχεδι-
ασμό ανδρικών ενδυμάτων. Απαραίτητη η γνώση 
χειρισμού προγράμματος ηλεκτρονικού σχεδί-
ου, βασικές γνώσεις πατρόν και προηγούμενη 
εμπειρία στο ανδρικό ένδυμα. Βιογραφικά στο 
e-mail: papag81@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ για πλήρη απογευματινή απασχόλη-
ση (1.30-8.30μμ), 6 ημέρες (Κυρ-Παρ). Γνώσεις 
QuarkXpress, Photoshop απαραίτητες. Σελιδο-
ποίηση, μακέτα και επεξεργασία φωτογραφίας. 
E-mail: production@ekirikas.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ για μερική απασχόληση ζητείται για 
άμεση συνεργασία. Τηλ: 2310 535685.

ΕΤΑΙΡΙΑ φωτιστικών αναζητά Γραφίστα - Σχεδι-
αστή απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις φωτογραφίας 
για την δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού 
διαφημιστικού υλικού, σχεδιασμό προϊόντων και 
συσκευασίας. Πλήρης απασχόληση, σταθερές 
αποδοχές. E-mail: serpa@otenet.gr, κωδ: ΓΡ24.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ γραφείο που ειδικεύεται στο 
packaging design, POP, έντυπο υλικό, ζητάει 
Γραφίστρια /α για μόνιμη εργασία. Απαραίτητο 
προσόν η άριστη γνώση illustrator/photoshop. 
Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
mail@fcc.gr.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για contact center, με άνεση 
στην επικοινωνία. Πληρωμή δύο φορές το μήνα, 
bonus παραγωγικότητας. Ωράριο 4ωρο ή 6ωρο. 
Περιοχή Παλλήνη, πλησίον μετρό. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@hics.gr, τηλ: 215 5002393.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για στελέχωση 
των νέων της γραφείων ανεξαρτήτου εμπειρίας 
για το τμήμα διαχείρισης πελατών και καταγραφή 
παραγγελιών. Σταθερός μισθός, άμεση πρόσληψη, 
ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 211 5554883.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητεί 
Υπαλλήλους Γραφείου με πείρα στη τηλεφωνική 
ενημέρωση πελατών για Τηλεφωνητές στο τμήμα 
ενημέρωσης πελατών. Βασικός μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr.

ΑΜΕΣΑ θα προσληφθούν από τηλεπικοινωνιακό 
όμιλο 8 άτομα για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ εταιρία ζητά 4 επικοινωνιακές για 
τηλεφωνική ανεύρεση χορηγών σε εκπομπές 
της. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, bonus. Ωράριο 
εργασίας 09:00-14:00 ή 14:00-17:00. Βιογραφικά 
στο e-mail: prdepartmentmagiclamp@gmail.com, 
τηλ: 210 2288390, κα Μαυρίδου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Τιμή 700€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Τιμή 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερικές ερ-
γασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, γνώ-
σεις internet σε επίπεδο απλού χρήστη δεκτές. 
Τιμή 700€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες για το τηλεφωνικό 
κέντρο εκπαιδευτικού ομίλου. Ωράριο πρωινό ή 
απογευματινό. Όχι πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. 
Περιοχή Χαριλάου. Τηλ: 2310 307040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Manager για door2door (D2D) 
ή τηλεφωνικές πωλήσεις με δική του ομάδα. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΝΕΟΙ - νέες για τηλεφωνικό κέντρο (4ωρο) ζη-
τούνται ως Υπάλληλοι Τηλεφωνικού Κέντρου 
για την τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους 
πελάτες και τη παρουσίαση υπηρεσιών. E-mail: 
sleepless1981@hotmail.com, τηλ: 6944 811812 
κος Βιδάλης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεγάλη εταιρία, επίσημο συνερ-
γάτη της Wind, Υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου, 
για προώθηση πακέτων κινητής τηλεφωνίας. 
Παρέχονται: ΙΚΑ, εκπαίδευση, προοπτική εξέλιξης, 
bonus, ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό. 
Τηλ: 211 8804314.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής έμπειρος για τηλεφωνικές 
πωλήσεις. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 έτη. Άριστη γνώση Η/Υ, Αγγλικής. Βασικές 
γνώσεις λογιστικής. Ικανότητα επικοινωνίας, 
ετοιμολογία και γρήγορη αντίληψη. Βιογραφικό 
στο e-mail: info@pcrama.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 5 άτομα για την 
εξυπηρέτηση πελατών. Ανεξάρτητη συνεργα-
σία. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anagnostou24@yahoo.
gr, τηλ: 6955 517633.

ΑΤΟΜΑ με άνεση στην επικοινωνία και προ-
ϋπηρεσία στο χώρο πωλήσεων ζητούνται για 
στελέχωση των τμημάτων προώθησης σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερές 
αποδοχές, πλήρης ασφάλιση και bonus παρα-
γωγικότητας. E-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες/ες από τηλεφωνικό κέ-
ντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
συνδρομητικής τηλεόρασης στο κέντρο της πόλης. 
Προσφέρεται βασικός μισθός-ασφάλιση-υψηλό 
bonus επίτευξης στόχου. Χώρος σύγχρονος και 
εύκολα προσβάσιμος. E-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2311 207475.

συνέχεια στη σελ. 24

Η εταιρεία MATOUFRANCE ζητά:
Merchandiser

Περιγραφή θέσης: 
•Τοποθέτηση προϊόντων στο δίκτυο λιανικής των καταστημάτων 
•Έλεγχος εμπορευματικής πληρότητας των καταστημάτων και στήσιμο βιτρίνας 
•Visual εφαρμογές των προωθητικών ενεργειών σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα (σχεδιασμός 
καμπάνιας, παραγωγή υλικών και εφαρμογή στα καταστήματα) 
•Προγραμματισμένες επισκέψεις σε όλα τα καταστήματα του δικτύου  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@matoufrance.com ή με φαξ στο: 210 5742088.

Η ανώνυμη εταιρία μεταφορών & Logistics KUEHNE + NAGEL A.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα:

Πωλητή Θαλάσσιου Τμήματος
Αρμοδιότητες: 
•Πωλήσεις θαλασσίων μεταφορών. (containers) 
•Ανάπτυξη πελατολογίου. 
•Επικοινωνία με πελάτες.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

•Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS office) 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία

Η εταιρία προσφέρει: 
•άριστο περιβάλλον εργασίας,  
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
•προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε σε μία δυναμική εταιρία, παρακαλώ να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα 
στην παρακάτω διεύθυνση: KUEHNE + NAGEL A.E.,Ελ. Βενιζέλου 330, 176 75 Καλλιθέα, υπόψη διεύ-
θυνσης ανθρώπινου δυναμικού, e-mail: Maria.Sakellariou@kuehne-nagel.com ή φαξ: 210-9492 260.

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

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

Due to our continuing expansion, we are currently seeking to recruit a motivated and dynamic Corporate 
Legal Counsel to join our Internal Legal Department in Athens being responsible for handling legal 
matters pertaining to the organization.

Potential candidates should fulfill the following criteria: 
•Fully qualified solicitor/ barrister/ advocate; 
•University degree in law and a post-graduate degree in law; 
•3-5 years of relevant work experience as part of a law firm in Greece or as a member of the legal 
department in a multinational organization; 
•Proven track record of drafting, reviewing and editing agreements and contracts; 
•Familiarity with local laws and regulations (e.g. Corporate law, commercial law etc.); 
•Experience in litigation in commercial and corporate cases will be considered as an asset; 
•Excellent command of the English language; 
•IT literacy; 
•Ability to work under pressure and maintain a professional demeanor; 
•Team playing attitude with strong communication and interpersonal skills.

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

Interested applicants should send their curriculum vitae to the following e-mail: career@deloitte.
gr, quoting the reference code (CLC/0115) no later than February 13, 2015. All applicants will be 
acknowledged and treated in strict confidence.

Job type: Permanent  
Location: Greece (Athens)  
Department: Contracting department 

Contracts Manager
Purpose of the job: The contracts manager is responsible for ensuring the best possible hotel inventory 
and terms and conditions in certain destinations within Greece.

About us: Meeting Point Hellas (MPH) is a subsidiary of meeting point international (MPI), a leading global 
destination management company with fully fledged office infrastructures in several of the most popular 
tourism destinations in the world. Our DMC experience goes back to 1983 where we started founding 
our own incoming companies focusing on a high level of service and price aggressiveness. Meeting 
point International is a part of the FTI Touristik Group, the fourth largest Travel Operator in Germany.

With 18 Meeting Point offices, across 4 continents, we have dedicated ourselves to serving the extensive 
needs of the travel industry professionals across the globe so that today, MPI services per annum 4.1 
million satisfied travellers at their destinations of choice.

Current destinations we operate, other than Greece, are Spain, Turkey, Portugal, Italy and Cyprus, 
further afield resorts such as Azores, Egypt, Morocco, Tunisia and Lebanon, and long-haul destinations 
such as USA, the Caribbean, Thailand, the UAE.

Principal responsibilities: 
•Negotiate with hotels and suppliers for exclusive rates and terms & conditions. 
•Act as the main point of contact between the accommodation suppliers and the company 
•Maintain a relationship with the accommodation suppliers, look out for new opportunities in the market 
•Responsible for performance of his/her destinations, ensure proper monitoring  
is in place and provide management with management reports 
•Maintain frequent contact with oversees TOs so as he/she takes into account their product needs . 
•Negotiate with suppliers for FAM trips for the respective T/Os. 
•Ensure that rates & allocations are available at all times 
•Monitor date sensitive offers & expiration rates of EBD’s. 
•Responsible for providing market guidelines to the sales team 
•Key Relationships 
•CEO  
Desired skills & qualifications: 
•Minimum 5 years of experience in a DMC or TO/Bedbank 
•Ideally experience in multiple source markets and models (Traditional TO, DMC, Bedbank) 
•BA degree in business or hotel management or related field. 
•Excellent command of the English language (spoken and written) 
•Excellent computer user with experience of Microsoft office. 
•Medium to advanced MS Excel user 
•Ability to manage multiple tasks and work to tight deadlines 
•Verbal and written communication skills 
•Time management 
•Excellent mathematical and numerical competencies  
Other requirements: 
•Frequent travel is required within Greece

Interested applicants should forward their resume, together with their current photo to the following 
e-mail: hr@meetingpointhells.gr. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

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 Ασφαλιστικής, 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 εξασφαλίσουν 
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.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

Το ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στην Μονεμβασιά με έδρα την Αθήνα ζητάει:

Sales Manager
Απαραίτητα προσόντα 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον  
5 έτη σε ξενοδοχεία 4* ή 5*  
σε αντίστοιχη θέση 
•Ικανοποιητική γνώση  
τοπικής & διεθνούς αγοράς  
και portfolio επαφών  
με τουριστικά γραφεία, 
tour operators, corporate 

contracts 
•Εμπειρία στη διοργάνωση 
εταιρικών εκδηλώσεων  
και γάμων 
•Άριστη γνώση αγγλικών, 
απαραίτητη γνώση δεύτερης 
γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Επαγγελματική εμφάνιση  
και συμπεριφορά, ομαδικό  

και οργανωτικό πνεύμα  
συνεργασίας 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, 
πώληση, διαπραγμάτευση 
•Δυνατότητα μετακινήσεων 
•Όροι και πακέτο απολαβών 
ανάλογα με τα προσόντα  
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: hr@kinsternahotel.gr
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ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
χωρίς προϋπηρεσία. Τιμή 750€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (3) σοβαρά, ζητούνται για απασχόληση. 
Τιμή 950€. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομο για ημιαπα-
σχόληση. Τιμή 800€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων στην Αθήνα 
ζητά πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κάρτα ΟΑΕΔ και 
εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος (προώθηση χρονομί-
σθωσης διακοπών) ζητά Supervisor για το call 
center. Η εμπειρία στο αντικείμενο θα προτιμηθεί. 
Υψηλές αποδοχές και bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 3.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος στην Αθήνα ζητά άτομα 
Τηλεφωνήτριες με εμπειρία στο telemarketing 
(όχι πωλήσεις). Μισθός, bonus, ασφάλιση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr κωδ: 5.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από το δικό τους 
χώρο με τις ώρες που θέλουν, κερδίζοντας όσο 
δουλεύουν χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, μόνο με 
όρεξη για δουλειά. Τηλ: 6944 727748.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ διαφημιστική εταιρία να προ-
σλάβει 3 Υπαλλήλους με δυναμικό χαρακτήρα, 
συνέπεια και άνεση στην επικοινωνία. Παρέχεται 
συνεχόμενη εκπαίδευση, σεμινάρια επικοινω-
νίας, ευχάριστο περιβάλλον, ευέλικτο ωράριο, 
ασφάλεια. Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 
211 8804310.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο αναζητά Υπαλλήλους με 
άνεση στην επικοινωνία και με φιλοδοξίες για να 
συνεργασθούν με επίσημο Συνεργάτη της Wind. 
Παρέχεται συνεχόμενη εκπαίδευση-σεμινάρια 
προσέγγισης-προοπτική εξέλιξης-ευέλικτο ωρά-
ριο. Πλησίον μετρό και μέσον μαζικής μεταφοράς. 
Τηλ: 211 8804310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στο τμήμα της κινητής τη-
λεφωνίας για ενημέρωση πελατολογίου και 
αξιολόγηση πελατών για 4ωρο πρωινό ή απο-
γευματινό. Σταθερός μισθός, ασφάλεια, υψηλά 
bonus, προοπτική εξέλιξης. Πλησίον μετρό. Τηλ: 
211 8804314.

ΑΤΟΜΑ με δυναμικό χαρακτήρα, συνέπεια και 
άνεση στην επικοινωνία, ζητούνται στο τηλεφω-
νικό μας κέντρο για να εργασθούν στο τμήμα της 
κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμό της Wind. 
Πλησίον μετρό. Τηλ: 211 8804314.

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ άμεσα άτομα με άνεση 
στην επικοινωνία για προώθηση κινητής τηλε-
φωνίας. Παρέχεται: ευέλικτο ωράριο, βασικός 
μισθός, υψηλά bonus, ασφάλεια, εκπαίδευση, 
ευχάριστο περιβάλλον. Μετρό Συγγρού-Φιξ. 
Τηλ: 211 8804314.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για απασχόληση πρωι-
νή ή απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΕΤΑΙΡΙΑ με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση 
ακινήτων, επιθυμεί να προσλάβει Υπεύθυνο 
διαχείρισης πελατών για τα Βόρεια προάστια 
και Κέντρο Αθήνας. 500€ αμοιβή βάση στόχων. 
Τηλ: 6989 401945.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για call center. Βασικός 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Ωράριο ευέλικτο, 
μετρό Ελληνικού. Βιογραφικά στο e-mail: 
mm@orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα δυναμικά και υπεύθυνα για 
κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών με 
καλή γνώση Η/Υ, Αγγλικών. Η εμπειρία και γνώση 
δεύτερης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπλέον 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: hr@mondial-
assistance.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για το τμήμα διαχείρισης 
εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχοντες πελάτες. 
Μερική απασχόληση σε πρωινές και απογευ-
ματινές βάρδιες. Απαραίτητα προσόντα η καλή 
γνώση χρήσης Η/Υ, Αγγλικών, η εμπειρία στην 
εξυπηρέτηση πελατών. E-mail: sales@mondial-
assistance.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων στην Αθήνα 
ζητά Πωλητές με προϋπηρεσία στις τηλεφωνικές 
πωλήσεις. Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, συστά-
σεις και γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από όμιλο υγείας για τα τμή-
ματα, διαχείρισης αποθήκης, ρεσεψιόν, υποδο-
χής λογιστηρίου και τηλεφωνικό κέντρο. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 
211 5554156.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών - εξαγωγών προσλαμβάνει 
5 άτομα για reception και τηλεφωνικό κέντρο, 
ανεξαρτήτου προϋπηρεσίας. Ευέλικτα ωράρια. 
Σταθερός μισθός. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 
9964006.

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για τη στελέχωση επιχεί-
ρησης με έδρα στην Δάφνη, προϋπηρεσία στον 
κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης πελατολογίου 

επιθυμητή, ευελιξία στο ωράριο, παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα με γνώσεις Αγγλικών 
και Η/Υ ζητείται για απογευματινή απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com, 
τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α με βασικές γνώσεις Η/Υ 
για εργασία. Τιμή 700€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εξυπηρέτηση πελατολογίου. Τιμή 
900€. Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Τιμή 550€. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για 
απασχόληση. Τιμή 850€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για μερική 4ωρη απα-
σχόληση, για εσωτερική εργασία. Τιμή 450€. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερική εργασία, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. Τιμή 500€. 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτομα από εταιρία τροφίμων για 
διάφορα τμήματα, μερική απασχόληση. Τιμή 850€ 
Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Τιμή: 650€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Τιμή: 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Τιμή: 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτομα, δραστήρια με 
όρεξη για δουλειά για κάλυψη τμημάτων της. 
Τιμή: 700€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί άτομα με όρεξη για δου-
λειά εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί κύριο -α για μερική 
ή πλήρη απασχόληση. Τιμή: 700€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία 
για την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση. Τιμή: 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

EXHIBITION organization seeks young part-time 
employee. Duties: upgrading of mailing list and 
public relations by telephone. Fluent in English 
and Greek, have computer experience and are 
skilled in typing. CVs: info@ip-exhibitions.eu.

ΝΕΟΙ-νέες ζητούνται για καταγραφή και εξυπηρέ-
τηση πελατολογίου. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554805.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
Η WAZA internet solutions ζητεί Πωλητή για 
προώθηση ιστοσελίδων και λογισμικού. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία 2 ετών, καλή γνώση Αγγλικών, 
χρήση H/Y και internet. Προσφέρεται μισθός 
και bonus επί των πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@waza.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητάει 2 άτομα για 
συνεργασία για δημιουργία δικτύου και προώθη-
ση προϊόντων. Σίγουρη προοπτική καριέρας με 
υψηλά εισοδήματα βάση προσωπικής δουλειάς. 
Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων σε Γιάννενα-
Ήπειρο, για προώθηση γνωστής σειράς φυτικών 
καλλυντικών σε φαρμακεία και επιλεγμένα κα-
ταστήματα. Eπιθυμητά προσόντα: προϋπηρεσία 
σε θέση Πωλητή, θετική διάθεση, γνώση Αγγλι-
κής, απολυτήριο Λυκείου. Σοβαρή συνεργασία 
με προοπτικές εξέλιξης και bonus. E-mail: sofia@
propharm.com.gr, τηλ: 6970 418434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Πωλήσεων σε Σάμο-Ικα-
ρία, για προώθηση γνωστής σειράς φυτικών 
καλλυντικών σε φαρμακεία και επιλεγμένα κα-
ταστήματα. Eπιθυμητά προσόντα: προϋπηρεσία 
σε θέση Πωλητή, θετική διάθεση, γνώση Αγγλι-
κής, απολυτήριο Λυκείου. Σοβαρή συνεργασία 
με προοπτικές εξέλιξης και bonus. E-mail: sofia@
propharm.com.gr, τηλ: 6970 418434.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία 2 άτομα για 
την προώθηση χειροποίητων προϊόντων. Μισθός 
και ΙΚΑ. Τηλ: 2310 234733.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, επικοινωνιακές για προώθηση 
εκπτωτικού κωδικού μέλους πολυεθνικής, σε 
ιδιώτες-επαγγελματίες-συνεργάτες, δωρεάν εκ-
παίδευση, ικανοποιητικές απολαβές με ποσοστά, 
μόνιμη μερική ή πλήρη απασχόληση, δυνατότητες 
καριέρας. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, επικοινωνιακές, για προ-
ώθηση εκπτωτικού κωδικού αγορών σε ιδιώ-

τες/επαγγελματίες/συνεργάτες, μόνιμη μερική 
ή πλήρη απασχόληση, ικανοποιητικές απολαβές 
με ποσοστά, δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα 
καριέρας, πληροφορίες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 
6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία στον τομέα 
της προώθησης - διαφήμισης προϊόντων, δημι-
ουργία ατομικού εισοδήματος κληρονομήσιμο 
πολλά κίνητρα για ανάπτυξη. Τηλ: 6944 941116, 
κος Αρσενίου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
υγείας. Παρέχονται σεμινάρια εκπαίδευσης, 
αμοιβές με ποσοστά. Τηλ: 6944 941116, κος 
Αρσενίου.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες κοσμημάτων και αξεσουάρ 
ζητούνται από Κατασκευάστρια κοσμημάτων. 
Πληρωμή επί του ποσοστού των πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: assiminam@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άμεσα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Τιμή 850€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για μερική ή 
πλήρη απασχόληση. Τιμή 650€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση συνεργασία. Τιμή 
650€. Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.
com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ημιαπασχόληση. Εργασία 
μέσω H/Y από το χώρο σας. Τιμή 850€. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Τιμή 700€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί άτομα με όρεξη για δου-
λειά εργατικά και διδάξιμα που ενδιαφέρονται 
για σοβαρά εισοδήματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες από πολυεθνική εταιρία 
για προώθηση παραδοσιακών γλυκισμάτων. 
Αυθημερόν πληρωμή, περιορισμένες θέσεις. 
Τηλ: 2310 234733.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη συνεργασία 
για πλήρη ή μερική απασχόληση, δυνατότητα 
εργασίας από το σπίτι. Βασικές γνώσεις internet 
απαραίτητες. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ για συνεργασία ζητούνται στον τομέα 
υγείας και ευεξίας, δυνατότητα ατομικής επιχεί-
ρησης, αφορά άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα. 
Τηλ: 6973 910604.

Η HOMELINE ζητάει Πωλητή/τρια για όλη Κρήτη. 
Θα πρέπει να διαθέτει αυτοκίνητο, εφόσον θα 
πραγματοποιεί επισκέψεις σε καταστήματα-ξενο-
δοχεία με σκοπό την παρουσίαση και δειγματισμό 
των προϊόντων μας. E-mail: homelin4@otenet.
gr, τηλ: 24440 23463.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται. Τιμή 660€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία. Τιμή 850€. Βι-
ογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για απασχόληση. Ευέλικτο 
ωράριο. Τιμή 950€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα. Τιμή 860€. Βι-
ογραφικά στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα που επιθυμούν να αλλάξουν 
το εισόδημά τους. Τιμή 980€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (2) άτομα δραστήρια και υπεύθυ-
να. Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και 
εξέλιξης. Τιμή 870€. Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση ηλεκτρονικού 
τσιγάρου. Τηλ: 6983 949273.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά Στελέχη Πωλή-
σεων για προώθηση τουριστικών προγραμμάτων 
σε πελατολόγιο του ομίλου. Εσωτερική εργα-
σία (Αμπελόκηποι Αθήνα). Μισθός, προμήθειες, 
bonus, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
spyrouholidays.gr, κωδ: 1.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά 6 νέες επικοινω-
νιακές, εμφανίσιμες για promotion - διαφήμιση. 
Συνεχής συμμετοχή σε επώνυμους εκθεσιακούς 
χώρους στην Αθήνα. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, 
κωδ: 7.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων με έδρα το Χολαργό ζητεί 
Πωλητές με εμπειρία 2 ετών στις πωλήσεις μικρής 
λιανικής για ανάπτυξη πελατολογίου με δικό 
του μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ferro.gr, κωδ: “POL” e-mail.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από εται-
ρία βιολογικών προϊόντων. Τηλ: 6936 704054.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία ζητά να προσλάβει Υπάλ-
ληλο για εσωτερική απασχόληση και εξωτερική, 
κάτοχο δικύκλου και γνώστη των δρόμων της 
Αττικής, για 8ωρη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@malapetsas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων στην 
Ερμού. Τηλ: 6985 958238.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα εμφανίσι-
μες με άνεση στην επικοινωνία για προωθητικές 
ενέργειες, direct promotion. Βιογραφικά, με φω-
τογραφία, στο e-mail: info@idplusmedia.com.

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ εταιρία marketing αναζητά άτομα 
για προώθηση υπηρεσιών. Παρέχεται δωρεάν 
εκπαίδευση σε τεχνικές marketing και διαχεί-
ριση διαφορετικών ψυχολογιών καταναλωτή. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsigga_sofia@yahoo.gr.

ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ψυχαγωγίας στο χώρο της 
μουσικής, ζητούνται άτομα νεαρά για ακρόαση-
προώθηση και εμφανίσιμη ανεξαρτήτου ηλικίας 
για PR, για συνεργασία σε καταστήματα διασκέ-
δασης. Τηλ: 6934 238163.

ΠΩΛΗΤΕΣ X-VAN ζητούνται από μεγάλη ανώνυμη 
εταιρία τροφίμων στη Βόρεια Αθήνα για πλήρη 
απασχόληση με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρία. 
Μισθός, ασφάλιση, προμήθειες για 6ήμερη εργα-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: micser1@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ με γνωριμίες, ζητούνται για προώθηση 
υπηρεσιών εκπαίδευσης Οδηγών. Πληρωμή ανά 
εγγραφή, ανάλογη της κατηγορίας διπλώματος. 
Εξωτερική συνεργασία με ελεύθερο ωράριο και 
για συμπληρωματικό εισόδημα. Τηλ: 6974 706050.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εξοικείωση 
στους H/Y, από την παγκόσμια διαφημιστική 
εταιρία Ubiz.mobi για προώθηση διαφημιστι-
κού πακέτου. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι 
κάτοχοι smartphone. Εξαιρετικά ποσοστά και 
πολλαπλά bonus. Τηλ: 6970 043703.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες δεσποινίδες με άνεση 
στην επικοινωνία, για συμμετοχή σε προωθητικές 
ενέργειες. Δυνατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ 
καλή αμοιβή. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν 
τμήματος marketing.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές - Ανεξάρτητοι Συνεργά-
τες για προώθηση βιολογικών προϊόντων. Τηλ: 
6936 704054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εμπορική εταιρία για 
προώθηση των προϊόντων της και ανάπτυξη 
του πελατολογίου της σε Αθήνα και Επαρχία. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

ZHTOYNTAI άτομα για την προώθηση προϊόντων 
αμερικάνικης εταιρίας, ανάπτυξη πελατολογίου και 
δημιουργία δικτύου. Ευέλικτο ωράριο, ευχάριστο 
περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@
gmail.com, τηλ: 6941 591109.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, 
με εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής/λιανικής, 
για μόνιμη ανεξάρτητη απασχόληση, μερική/πλή-
ρη σε πολυεθνική προϊόντων ομορφιάς/υγείας, 
δωρεάν εκπαίδευση/υποστήριξη, ικανοποιητικές 
αυξανόμενες αξιοπρεπείς απολαβές με ποσοστά. 
Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα. Τιμή 700€. Βιογραφικά στο 
e-mail: trimin2015@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσό-
μενη εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και 
οργανωτικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. Τιμή 1200€ Βιογραφικά στο e-mail: 
trimin2015@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος -α για ημιαπασχόληση, ερ-
γασία μέσω Η/Υ από το χώρο σας. Τιμή: 850€. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobn2015@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες νεαρές για προώθηση 
αρωμάτων στο Κέντρο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 
31. Τηλ: 6974 107979, κος Δημήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο χωρίς αφεντικό. Δωρεάν και 
πλήρη εκπαίδευση. Όχι ντίλερ-πλασιέ. Δυνατό-
τητα εισοδήματος απεριόριστη βάση προσωπικής 
δουλειάς. Τηλ: 6909 814220, 6986 950930.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ανεξαρτήτως ηλικίας, με έμ-
φαση στις πωλήσεις, για μόνιμη συνεργασία, για 
ανάπτυξη πελατολογίου χονδρικής/λιανικής/συ-
νεργατών. Ικανοποιητικές αυξανόμενες απολαβές 
βάσει τζίρου, ευέλικτο ωράριο, δωρεάν συνεχής 
υποστήριξη - εκπαίδευση. Τηλ: 6945 915312.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτου ηλικίας/εμπειρίας ζητού-
νται για πωλήσεις προϊόντων υγείας, ομορφιάς 
μέσω καταλόγων, προώθηση εκπτωτικού κωδικού 
μέλους και συγκρότηση ομάδας συνεργατών. 30-
40% κέρδος από πωλήσεις συν ποσοστά τζίρου 
πελατολογίου/συνεργατών. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες/τριες από τηλεφωνικό 
κέντρο για προώθηση σταθερής τηλεφωνίας και 
συνδρομητικής τηλεόρασης στο κέντρο της πόλης. 
Προσφέρεται: βασικός μισθός-ασφάλιση-υψηλό 
bonus επίτευξης στόχου. Χώρος σύγχρονος και 
εύκολα προσβάσιμος. E-mail: focus.logistirio@
gmail.com, τηλ: 2311 207475.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αθλητές, Γυμναστές ως Προσω-
πικοί Σύμβουλοι Αθλητικής Διατροφής, Υγείας 
και Ευεξίας. Ευέλικτο ωράριο, ικανοποιητικές 
αποδοχές, εισοδήματα από δικαιώματα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.com, 
τηλ: 6936 344260.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι, Διατροφολόγοι, Αι-
σθητικοί, Κομμωτές ως Σύμβουλοι Υγιεινής 

Διατροφής, Ομορφιάς και Ευεξίας. Ωράριο 
ευέλικτο, ικανοποιητικές αποδοχές, εισοδή-
ματα από δικαιώματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ συνεργάτη ταχύτατης αναπτυσ-
σόμενης εμπορικής εταιρίας στον τομέα υγείας/
διατροφής ζητούνται άτομα για Επόπτες Δικτύου 
καταναλωτών και δικτυωτών. Άμεσο ξεκίνημα, 
εγγυημένη προοπτική εξέλιξης, ελεύθερο ωράριο, 
δωρεάν εκπαίδευση 6981 179884.

ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ - Πωλητές προϊόντων τηλεπικοι-
νωνίας, ζητούνται για μακροχρόνιο πρόγραμμα 
promotion από την εταιρία Amuse. Απαραίτητα: 
ευγένεια, ευφράδεια λόγου, άριστες διαπραγ-
ματευτικές ικανότητες, άμεση καθημερινή δια-
θεσιμότητα, promotion. Παρέχονται: σταθερός 
μισθός 400€. Τηλ: 6987 018003.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες στο market του ξενο-
δοχείου Potidea Palace Hotel 4* στη Χαλκιδική. 
Προϋπηρεσία, γνώση Ρωσικών και Αγγλικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@potidea-
palace.gr, τηλ: 23730 41653.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για κατάστημα καλλυντικών 
στο κέντρο της Αθήνας με γνώση του αντικειμένου 
για 6ωρη 6ήμερη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: amystilvi@gmail.com, fax: 210 3253725.

O ΟΜΙΛΟΣ Diana group Hotels ζητεί για τη σεζόν 
2015: Κρεοπώλη. Απαραίτητα Προσόντα: Καλή 
γνώση τεμαχισμού κρεάτων. Προϋπηρεσία του-
λάχιστον 2 έτη σε παρόμοια θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dreamlandvillas.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γυναικείων κουστουμιών στο κέ-
ντρο ζητά Πωλήτριες. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
χειρισμός Η/Υ, καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: lanaliscompany@gmail.
com.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από γνωστή αλυσίδα 
καταστημάτων υποδημάτων. Διεύθυνση καταστή-
ματος: Παπακυριαζή 23, Λάρισα. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Πωλητές -τριες με εμπειρία για 
να δουλέψουν σε ένα πολυχώρο εστίασης στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για μόνιμη απα-
σχόληση σε φαρμακείο στους Αμπελόκηπους. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, πτυχίο και γνώσεις 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@healthonline.
gr, τηλ: 6974 095638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με κάρτα ανεργίας, για εργασία σε 
εμπορικό κατάστημα στο Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@telidis.com, τηλ: 
2310 536614.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα ειδών 
κομμωτηρίου. Απαραίτητα Αγγλικά και χρήση 
Η/Υ. Συνεχές ωράριο. Τηλ: 2310 747170, ώρες 
καταστημάτων.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε περίπτερο. Τηλ: 
6970 091995.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοπωλείου ζητεί Πωλητή - 
Πωλήτρια για το υποκατάστημά της στην περιοχή 
του Μενιδίου. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, 
fax: 210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοπωλείου ζητεί Πωλητή - 
Πωλήτρια για το υποκατάστημά της στην περιοχή 
της Νίκαιας. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, 
fax: 210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Αισθητικούς με 
πείρα για καταστήματα καλλυντικών στα Βό-
ρεια προάστια. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4225641.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με εμπειρία για κατάστημα 
γυναικείων νεανικών ενδυμάτων στον πεζόδρομο 
Περιστερίου. Μόνο μόνιμη απασχόληση και μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 210 5773791.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι οπωροπωλείου και 
βιβλιοπωλείου με προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: kosmosepe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για το ταμείο σε γυράδικο 
στη Μπότσαρη. (Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ). Τηλ: 
6980 603100, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με εκπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία για εργασία σε κατάστημα στο Μοσχά-
το. Ωράριο 8ωρο σπαστό. Απαραίτητο δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Τηλ: 210 4811792.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με κάρτα ανεργίας. Πώληση 
ρούχων και e-shop στο Περιστέρι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλή γνώση social media. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: tzeims66@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι με προϋπηρεσία σε service 
και παράγωγη καφέ, για τo κατάστημα inSpot 
στη Π. Συνδίκα Θεσσαλονίκης. Καλές γνώσεις 

συνέχεια στη σελ. 26

Η ITF HELLAS Pharmaceuticals αναπτύσσεται και ζητά:

Επιστημονικούς Συνεργάτες
Με έδρα την Αθήνα, τη Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης.  
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής από το χώρο επιστημών της υγείας (φαρμακοποιός, βιολόγος, χημικός κλπ) 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση της Ιταλικής θα θεωρηθεί προσόν 
•Γνώση Η/Υ 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Ευχέρεια επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας, δημιουργικότητα, ενθουσιασμό, προθυμία για σκληρή 
εργασία, θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση 
•Εμπειρία σε πωλήσεις στη φαρμακευτική αγορά 
•Άδεια οδήγησης

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, bonus πωλήσεων και αυτοκίνητο, πρόσθετη ασφάλιση, 
ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης καθώς και προοπτικές εξέλιξης σε μία αναπτυσ-
σόμενη εταιρεία.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με την ένδειξη «Υπ’ όψιν: διεύθυν-
σης προσωπικού», ταχυδρομικώς, με email ή με fax: ITF HELLAS A.E., Άρεως 103 & Αγίας Τριάδος 
36, Παλαιό Φάληρο 175 62, fax: 210 9373339, e-mail: management@italfarmaco.gr “Υπ’ όψιν: 
τμήματος προσωπικού, website: www.italfarmaco.gr

Μηχανικός Πωλήσεων  
(Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός)  

(Κωδ. Θέσης: Thess_TS_01_15)
•Ως μέλος της ομάδας πωλήσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα δημιουργούμε ενθουσιασμέ-
νους επαγγελματίες πελάτες στο χώρο των κατασκευών κάθε μέρα. 
•Οι υπευθυνότητες θα περιλαμβάνουν πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων καθώς και τεχνικές  
συμβουλές και λύσεις στους πελάτες μας για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 
•Θα υποστηρίζουμε την καριέρα σας με την επιστημονική εκπαιδευτική εμπειρία της Hilti, όπως  
και με συνεχή επίβλεψη τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο με ευκαιρίες εξέλιξης 
καριέρας.

Wind Turbine Technician
Job description: Subsidiary of EDF, EDF Energies Nouvelles (more than 3050 employees, turnover 
of 1,294 million euros in 2013, more than 7,190 MW gross operating) is a leader in the production of 
green electricity. With a development focused on wind energy and solar photovoltaics, the company is 
also active in other segments of the renewable energies: offshore wind, marine energy, small hydro, 
biogas, biomass. EDF EN is present abroad, mainly in Europe (France, Italy, Portugal, Greece, Turkey, 
UK, Belgium, Germany, Spain, Bulgaria) and North America (United States, Canada and Mexico) came 
recently in Morocco, South Africa and Israel. The Company integrates all businesses: the development, 
construction, production and operation of green electricity plants

Vacancy overview: This role will be based at Levadia - Viotia - Greece.  

Nature and scope: Reporting to your regional O&M area manager, you will be expected to deliver 
scheduled and unscheduled maintenance services to Vestas V90-3MW wind turbine projects in accordance 
with manufacturer’s guidelines.

Principal accountabilities:  Your daily activities 
will include, and you will be familiar with: 
•Maintaining the highest levels of safety  
to comply with all health and safety 
requirements. 
•Scheduled service in accordance  
with manufacturer’s guidelines. 
•Reporting and planning daily maintenance 
activity. 
•Coordinating local spare part and consumable 
stock. Faultfinding, troubleshooting, 
maintenance and repair on all turbine systems, 
which will include mechanical, electrical  
and hydraulic assemblies and major 
components. 
•Proactive repair or component replacement  
to prevent complete failure or system down 
time. 
•Supervising specialist and subcontractor 
activity during main component exchange. 
•Provide safety induction to contractors  
and visitors (if lead technician is not available). 
•Providing out of hours and weekend response 
to turbine breakdown. 
•Ensuring the highest level of turbine availability.

Skills and qualifications: 

Qualifications and experience: 
•Bachelor (technological educational institute - 
TEI) in electrical (or equivalent experience) 
•Significant experience on wind turbines  
in a technician capacity 
•Knowledge of Vestas V90-3MW wind turbine 
•Knowledge of other manufacturers will be a plus 
•Experience the power of electricity and 
automation 
•Experience in the maintenance of hydraulic 
systems 
•Languages : Fluency of English is required 
•High level of physical fitness, good health  
& ability to work at heights 
•High level of computer literacy (MS office) 
•Driver’s license required 
•Strong safety minded person 
•Excellent analytical thinking 
•Strong sense of organisation and planning 
•Enjoy working in the field 
•Ability to communicate and pass on technical 
knowledge

Additional information: To apply for this exciting 
opportunity, please forward a resume to e-mail: 
Services.GR@edf-en.com. Last date for receiving 
applications: 22nd February 2015.

Οι υπευθυνότητες 
•Σχεδιασμός και επίτευξη στόχων πωλήσεων 
των προϊόντων μας και υπηρεσιών μας 
•Πωλήσεις σε συγκεκριμένο πελατολόγιο  
περιοχής και πολυετείς πελάτες μας 
•Δημιουργία νέων πελατών από εξασφαλισμένο 
πελατολόγιο με υποστήριξη στο εργοτάξιο  
και στα γραφεία τους 
•Πελατοκεντρική συμπεριφορά ομαδικότητας  
με όλα τα τμήματα της Hilti Ελλάς  
Το προφίλ 
•Μηχανικός (μηχανολόγος μηχανικός ή πολιτικός 
μηχανικός) 

•Υψηλή δέσμευση και υπευθυνότητα για εξέλιξη 
της καριέρας 
•Πάθος για εξυπηρέτηση επαγγελματιών πελατών 
με καινοτόμες λύσεις 
•Πάθος για διαπραγματεύσεις, σωστή παρουσίαση 
προϊόντων και υπηρεσιών 
•Απαραίτητα καλή διαχείριση PC 
•Απαραίτητα Αγγλικά, επιθυμητά Ιταλικά  
ή Γερμανικά

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά  
με την αίτησή σας και στην Hilti:  
•Καλλιάνη Πέννυ, Τ: +210 28 80 631 
•Panagiota.K Ε: Panagiota.Kalliani@hilti.com

Briefing: ZTE Corporation is China’s largest listed telecommunications equipment provider specializing in 
customized network solutions for telecom carriers worldwide. ZTE develops and markets telecommunications 
equipment for fixed, mobile, data and optical networks, intelligent networks, generation networks as 
well as mobile phones. The corporation has established partnerships with over 500 operators in more 
than 100 countries around the world and has supplied products and solutions to 30 of the world’s top 
100 operators, and six of the world’s top 20 operators. ZTE commits around 10% of annual turnover to 
research and development and takes a leading role in a wide range of international bodies developing 
emerging telecoms standards. It is the fastest growing telecoms equipment company in the world, 
and is China’s only listed telecoms manufacturer, with shares publicly traded on both the Hong Kong 
and Shenzhen Stock Exchanges. ZTE HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A, a subsidiary of ZTE 
corporation, is seeking to recruit the position of:

Assistant Accountant
Location: Athens, Greece 
Reference number: AA/01/15  
Basic requirement: 
•5 years of experience at least in similar 
position 
•Good knowledge of (ORACLE) accounting 
software is mandatory 
•Knowledge of KBS, local accounting Principles, 
Ε.Λ.Π. 
•Good knowledge of Microsoft excel  
is mandatory 
•Knowledge of English language  
is also mandatory 
•Degree in accounting from university or TEI 
•The position requires planning and organizing 
capabilities, integrity, teamwork spirit, work 
ethics and focus to details.  
Job description: 
•Performs accounting entries and contributes  
in book-keeping process (prepares and posts  
all types of journal entries (purchases, 
expenses, cash, sales etc) 
•Controls and reconciles company’s accounts; 

A/P, A/R, debtors, creditors, bank accounts, etc 
•Assists in delivering of paperwork and reports 
to tax, labor and insurance authorities 
•Supervises the maintenance and updating  
of company’s archive 
•Assists in the monthly reporting 
•Supports chief accountant in daily tasks 
needed  
Number of positions: 1  
Important notice: 
•The company offers a satisfactory salary, 
continuous training and excellent working 
conditions. We are expecting excellent talents 
to join ZTE 
•The company offers a satisfactory salary, 
continuous training and excellent working 
conditions. 

Please send your detailed CV in English to the following 
e-mail: ekotsyfakis@zte.com.cn, Mr Emmanuel 
Kotsyfakis & Mrs Margarita Nika. Please include 
the reference number to your correspondence and 
the subject of your e-mail.

Η εταιρεία ΓΚΕΡΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού επιθυμεί να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Για το κατάστημα της εταιρείας 
στην πόλη της Λάρισας.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Άριστη επικοινωνία  
& ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμικός χαρακτήρας,  
Οργανωτικές ικανότητες 

•Κάτοχος διπλώματος  
οδήγησης 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 
•Εντοπιότητα 
•Τυχόν προϋπηρεσία θα ληφθεί 
υπόψη  
Παροχές: 

•Πλήρης απασχόληση 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και ευχάριστο  
περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: careers@gero.gr

O εκπαιδευτικός όμιλος ΞΥΝΗ, ο μεγαλύτερος και πληρέστερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα, 
διανύοντας μια καταξιωμένη πορεία από το 1957, έχει συμβάλει καταλυτικά στην αναβάθμιση και στον 
εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής και γενικότερα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Στα πλαίσια ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο ή Πωλήσεων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
για το ΙΕΚ Ξυνή της Θεσσαλονίκης

Θέση 
•Αναλυτική παρουσίαση και προώθηση  
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ομίλου 
•Σωστή και έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε υποψήφιους αλλά και ήδη 
υπάρχοντες σπουδαστές 
•Άριστη γνώση και διαχείριση των social media 
•Γνώση της αγοράς εκπαίδευσης  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο κολεγίου/AEI/TEI, κατεύθυνσης 
marketing & πωλήσεων κατά προτίμηση 
 (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα εκτιμηθεί) 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στις πωλήσεις 
(κατά προτίμηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα) 

•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ (MS Office)  
Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
•Ενδιαφέρον για το χώρο της εκπαίδευσης  
και των πωλήσεων 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
και στην επίτευξη των στόχων 
•Ικανότητα ανάληψης πολλαπλών καθηκόντων 
και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ευχέρεια στην επικοινωνία  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: avalogiannis@xinis.net. 
*Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας.
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παραγωγής ροφημάτων, εμφάνιση-επικοινω-
νία, ευχάριστος και δημιουργικός χαρακτήρας. 
E-mail (απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία και 
Facebook): aggelosplaz@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Υπάλληλος σε βιβλιοπωλείο 
στο εμπορικό κέντρο Κosmopolis στην Κομοτηνή. 
Στο θέμα να αναγράφεται ο κωδικός καταστήματος 
KM140. Βιογραφικά στο e-mail: mr@nakasgroup.gr.

Η ARTION Galleries στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης ζητά Υπάλληλο, ευπαρουσίαστη, καλλιερ-
γημένη με άριστη γνώση Η/Υ και Aγγλικών και 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. Βιογραφικά 
με φωτογραφία διαβατηρίου στο e-mail: dm@
artiongalleries.com.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματά της Πωλήτριες. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών ή Ρώσικων και επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.
gr, κωδ: RTH15.

ΑΤΟΜΟ για τυποπιτάδικο στα Άνω Λιόσια, ζητείται 
για απογευματινή βάρδια. Τηλ: 6940 871165.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της MaxMara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@dil.gr, (κωδ. RATH15).

ΝΕΑΡΟΣ /η εμφανίσιμoς /η ζητείται για internet-
playroom cafe στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία στην παραγωγή καφέδων και 
γνώση H/Y. Ευχάριστο περιβάλλον (πρόκειται για 
πλήρης απασχόληση). Βιογραφικά στο e-mail: 
hiro_nakamura_j@hotmail.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλη-
τές -τριες Καυσίμων για τo κατάστημα της Αγ. 
Παρασκευής. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
panikidis.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για φούρνο με ανάλογη 
προϋπηρεσία στην περιοχή Παπάφη. Βιογραφικά 
στο e-mail: xrisa@stadium.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο - καφέ 
στην Άνω Γλυφάδα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλήσεων ηλεκτρονικών 
ειδών, πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ηλεκτρονικών - πληρο-
φορικής. Έμπιστος, εργατικός και κοινωνικός. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
υποχρεωτικές γνώσεις Η/Υ. Πλήρης εργασία. 
Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλεια. E-mail: 
info@electronicsworld.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί Πωλητή 
-τρια. Προσόντα να έχει στο χώρο των πωλήσεων. 
Επικοινωνία, ομαδικότητα. Μισθός, ασφάλεια, 
bonus και εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
sofiachatzakou@gmail.com, τηλ: 6936 730880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες Λιανικής για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων, για 
άμεση πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε κατάστημα στο Κέντρο 
της Κέρκυρας. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός 
και ασφάλιση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: beneton.ptolemaida@gmail.com, τηλ: 
6955 181341, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00 
και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει από πώληση 
γούνας, εντός ξενοδοχείου Aquis Sandy Beach 
Resort στη Νότια Κέρκυρα από 01/05/2015. 
Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός-ασφάλιση-
φαγητό-διαμονή. Απαραίτητα Αγγλικά-Ρώσι-
κα. Ε-mail: beneton.ptolemaida@gmail.com 
τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 10:00-
14:00-18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πρατήριο άρτου στο 
Κέντρο της Θεσσαλονίκης για Σαββατοκύρια-
κα και ρεπό. Βιογραφικά στο e-mail: mixha.3@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η Πωλητής/τρια από κατά-
στημα αθλητικών ειδών στο κέντρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, άριστη γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ. Ενδιαφερόμενοι με αθλητική εμ-
φάνιση και ενασχόληση. E-mail: info@mzn.gr 
και cc στο marypapadopoulou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος μερικής απασχόλησης για 
κατάστημα pet shop στην περιοχή Μενιδίου. Θα 
προτιμηθούν άτομα με προηγούμενη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: petownerkatastimaka
toikidiwnpetowner@hotmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα με εμπειρία σε πωλήσεις 
χονδρικής/λιανικής, για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση, μερική/πλήρη σε πολυεθνική προϊόντων 
ομορφιάς/υγείας, δωρεάν εκπαίδευση/υποστή-
ριξη, ικανοποιητικές αυξανόμενες αξιοπρεπείς 
απολαβές με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων με αντικείμενο τα 
έπιπλα γραφείου. Περιοχή: Φιλαδέλφεια. Ωράριο 
σπαστό και 2 Σάββατα. Δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις: 3έτη. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών (γραπτά-προφορικά), excel - 
word. Θα εκτιμηθεί γνώση Autocad-PhotoShop. 
E-mail: info@sigmaoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε ζαχαροπλαστείο 
στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
despina.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε ζαχαροπλαστείο στο 
εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@despina.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητά Υπάλληλο 
με απαραίτητη εμπειρία σε κατάστημα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sofiachatzakou@gmail.com, 
τηλ: 6936 730880.

ΕΤΑΙΡΙΑ e-shop ζητά Υπάλληλο Καταστήματος 
με απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε 
αναλώσιμα εκτυπωτών. Απαιτούμενα προσό-
ντα: γνώση ΗΥ, office, e-mail, internet, βασικές 
γνώσεις τιμολόγησης. Για κατάστημα Συγγρού 
(Καλλιθέα-Αθήνα). Βιογραφικά στο e-mail: staff@
tonerhellas.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από πρατήριο καυσίμων, 
με γνώσεις πλυντηρίου αυτοκινήτων. Τηλ: 210 
9929129.

SUPER Market στο Παγκράτι ζητεί Ταμίες με 
πείρα. Τηλ: 210 7564472, 210 7564473.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Πωλητές /τριες Καταστήματος 
Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας. Απόφοιτοι 
λυκείου και άνω, καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές -τριες με εμπειρία 
σε μοντέρνο πολυχώρο εστίασης. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εμπορική εταιρία για κά-
λυψη τμημάτων συντονισμού, οργάνωσης και 
εποπτείας εμπορικής επιχείρησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: tzaneti.n@gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα πάγιες υψηλές αμοιβές ανα-
λόγως προσόντων, bonus, πλήρη κάλυψη εξόδων 
για 5 άτομα Στελέχη Πωλητές, με πωλησιακές 
ικανότητες. Προοπτικές άριστες. Βιογραφικά στο 
e-mail: writerssl@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγική ποτών/αναψυκτικών ζητά 
Περιφερειακό Αντιπρόσωπο πωλήσεων με πο-
σοστά. Βιογραφικά στο e-mail: info@glenfild.
eu, τηλ: 210 6910370.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγική ποτών/αναψυκτικών ζητά 
συνεργάτες πωλήσεων με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@glenfild.eu, τηλ: 210 6910370.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα στον Αγ.Ι.Ρέντη Αττικής, ενδι-
αφέρεται να προσλάβει Πωλητή για υποστήριξη 
και περαιτέρω προώθηση των εξαγωγών της. 
Αγγλικά, γνώση office απαραίτητα. Επιθυμη-
τή 2η ξένη γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: 
partsadcar@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης/τρια για πωλήσεις πόρτα 
- πόρτα σε όλο το νομό. Πολύ καλές αποδοχές 
και προοπτικές με χρήσιμο και φθηνό προϊόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: osynergatis@yahoo.gr, 
τηλ: 6989 169316.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές από εταιρία 
καλλυντικών στον Πειραιά. Μισθός και Ποσοστά. 
Τηλ: 210 4120379, 210 4120380, 210 4120347, 
κα Πατεστή Ελένη.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής, εμπορίας μηχανημάτων 
και καλλυντικών ζητεί Πωλητή για την Αττική 
με δυνατότητα ταξιδίων στην επαρχία, δίπλωμα 
οδήγησης, Η/Υ, internet, Αγγλικών, μηχανάκι, 
αυτοκίνητο και κινητό. Τηλ: 210 7560447, ώρες 
επικοινωνίας 10:00 - 16:00.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με απαραίτητα εμπειρία σε 
πωλήσεις ανοξείδωτων καμινάδων, απαραίτη-
τες γνώσεις office, web, Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hatzoudis@airtechnic.gr. Τηλ: 211 
7055500.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Διευθυντικό Στέλεχος 
στο τμήμα πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στον εισαγωγικό και εξαγωγικό τομέα. Βιογραφικά 
στο e-mail: evntouf@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος για το τμήμα πωλήσεων 
εισαγωγικής εταιρίας υλικών συσκευασίας 
βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@agrinal.com.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ επίσημο, ταχύτατης αναπτυσσό-
μενης εμπορικής εταιρίας, που δραστηριοποιείται 
στον τομέα βιολογικών προϊόντων, ζητούνται 3 
άτομα για Επόπτες Δικτύου καταναλωτών και 
δικτυωτών, άμεσο ξεκίνημα, εγγυημένη προοπτική 
εξέλιξης. Τηλ: 2315 524774, 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο. Δωρεάν εκπαίδευση. Δυνατό-
τητα εισοδήματος απεριόριστη βάση προσωπικής 
δουλειάς. Τηλ: 23410 70332.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται με γνώση H/Y και Αγγλικά 
σε εταιρία ζυγιστικών στη ΒΙΠΕΘ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@fobitec.gr.

Η ALMA & Partners, αναζητά Πωλητές με πο-
σοστό, σε όλη την Ελλάδα για εξεύρεση εταιριών 
που θέλουν να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: maira@almaandpartners.
com, κωδ: espa22.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων. Επιθυμητά: 
3-5 χρόνια προϋπηρεσία, προσήλωση στα 
αποτελέσματα, άριστη επικοινωνία-υψηλή δι-
απραγματευτική ικανότητα, πολύ καλή γνώση 
MS office-internet-καλά Αγγλικά, αρμοδιότητες, 
υποστήριξη-ανάπτυξη πελατολογίου. Προσφέ-
ρονται ικανοποιητικές απολαβές. Δυνατότητες 
εξέλιξης. Συνεχή εκπαίδευση. E-mail: hr@totos.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από πολυεθνική εταιρία ως 
Ανεξάρτητοι Συνεργάτες, όσον αφορά προϊόντα 
υγείας και ομορφιάς. Μόνο σοβαρές προτάσεις, 
εντός Αττικής. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ σοβαρά και δυναμικά ζητούνται για 
ανεξάρτητη συνεργασία στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης δικτύου πωλήσεων. Δραστηριοποίηση 
στον χώρο της υγείας - ευεξίας - διατροφής. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος, συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ δραστήρια με εμπειρία στις πωλήσεις 
ζητούνται για συνεργασία. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής εξειδικευμένη στη 
μηχανοργάνωση φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο/η 
Πωλήσεων. Απαραίτητα: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, άρι-
στα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις, ιδίως φαρμακεία, δυνατότητα 
μετακινήσεων, αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
E-mail: cv@smartware.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Team Manager για door2door (D2D) 
ή τηλεφωνικές πωλήσεις με δική του ομάδα. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: mm@
orosimonet.gr, τηλ: 210 9618313.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά να προσλάβει Βοη-
θό Διευθυντή Εξαγωγών να σχεδιάσει και να 
υλοποιήσει δράσεις των πωλήσεων, ώστε να 
διατηρηθεί και να αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επί-
πεδο, σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ferro.gr.

FOOD company is looking for Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. Βιογραφικά στο e-mail: 
ferro@ferro.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της αισθητικής ιατρικής (laser), ζητείται Υπεύθυνος 
Πωλήσεων με σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lidsmedical.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 3 άτομα για 
τον τομέα οργάνωσης. Ανεξάρτητη συνεργα-
σία, ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση, 
δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: anagnostou24@yahoo.
gr, τηλ: 6955 517633.

ΟΔΗΓΟΣ-Πωλητής, ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης κάτοχος ADR, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγο-
ρίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: ΟΠ12.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες από δια-
φημιστική εταιρία για στελέχωση του τμήματος 
πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση κατοχή και καλή χρήση μεταφορικού 
μέσου καθώς και προϋπηρεσία στις πωλήσεις. 
Παρέχονται μισθός και bonus. E-mail: info@
pointmc.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Εμπορικής Διαχείρισης ζητείται 
με λογιστικές γνώσεις και 3 έτη εμπειρία στο 
ERP entersoft για διαχείριση εμπορευμάτων, 
καταχώρηση, κοστολόγηση, ταμείο, σε εταιρία 
κοσμημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: aggelia.hr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά να προσλάβει Βοηθό Διευθυντή 
Εξαγωγών, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δρά-
σεις των πωλήσεων, ώστε να διατηρηθεί και να 
αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με 
τα επιχειρηματικά σχέδια. Βιογραφικά στο e-mail: 
export@brass-form.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων από μεγάλη 
εταιρία στο κλάδο θέρμανσης/ύδρευσης. Επαφή-
εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών, διεύρυνση 
πελατολογίου. Προϋπηρεσία 3ετή σε θέση πω-
λήσεων χονδρεμπορίου, γνώσεις της αγοράς, 
πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αγγλικά, δυνατότητα ταξιδιών. 
E-mail: export@brass-form.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Kafsis ζητά Μηχανικό Πωλήσεων με 
εμπειρία σε έργα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τομέα πωλήσεων, 
γνώση Αγγλικών και H/Y. Διαθέσιμος για ταξίδια 
στο εξωτερικό. E-mail: info@kafsis.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα ως Στελέχη 
του τομέα πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία. 
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
zabipa@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από πολυεθνική εταιρία ως 
Επικεφαλής δικτύου πωλήσεων. Ανεξάρτητη συ-
νεργασία. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: zabipa@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Πωλήσεων με βάση 
του περιοχή της Κρήτης, από εταιρία παραγω-
γής ρολών αλουμινίου και σίτων και εμπορίας 

αλουμινίου. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον 
συγκεκριμένο κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: 
aluminiumindustry@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Πωλήσεων με βάση του 
περιοχή της Πελοποννήσου από εταιρία παραγω-
γής ρολών αλουμινίου και σιτών και εμπορίας 
αλουμινίου. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον συ-
γκεκριμένο κλάδο. E-mail: aluminiumindustry@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Πωλήσεων με βάση του 
κάποιο νησί του Αιγαίου από εταιρία παραγωγής 
ρολών αλουμινίου και σιτών και εμπορίας αλουμι-
νίου. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον συγκεκριμένο 
κλάδο. E-mail: aluminiumindustry@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά να προσλάβει Βοηθό Διευ-
θυντή Εξαγωγών, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 
δράσεις των πωλήσεων, ώστε να διατηρηθεί και 
να αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα 
με τα επιχειρηματικά σχέδια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ferro.gr, κωδ: (EX).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ Πωλητές ζητούνται από εταιρία 
τροφίμων για την περιοχή Θεσσαλονίκης και 
περιχώρων. Βιογραφικά στο e-mail: salesfd23@
gmail.com, fax: 23990 20443.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 4 ζητούνται για την ανάπτυξη δι-
κτύου (πωλήσεων) από δυναμική αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με πρωτοποριακά και καινοτομικά προϊ-
όντα. Ευκαιρία καριέρας, δυνατότητες εξέλιξης, 
υψηλές αμοιβές. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων από μεγάλη 
εταιρία στο χώρο του επ/κού επίπλου. Επαφή-
εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών, διεύρυνση 
πελατολογίου. Προϋπηρεσία 3ετή σε θέση πω-
λήσεων χονδρεμπορίου, γνώσεις της αγοράς 
HO.RE.CA, πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αγγλικά, δυνατότητα 
ταξιδιών. E-mail: secretary@almeco.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει Γεωπόνο ή Επόπτη 
υγείας, για συνεργασία στον κλάδο των πωλή-
σεων για το Ν. Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
grivag@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα για την ανάπτυξη 
δικτύου πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις και στις δημόσιες σχέσεις. Όχι 
ντίλερ/πλασιέ. Τηλ: 6931 773921.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για μόνιμη απασχόληση σε 
εταιρία εμπορίας εξοπλισμού εστίασης σε καφέ, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά, καλή γνώση office και δίπλωμα οδήγη-
σης αυτοκινήτου. E-mail: info@itn.com.gr, τηλ: 
2310 799515 fax: 2310 797352.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα ανεξαρτήτως εμπειρίας 
για μόνιμη μερική/πλήρη απασχόληση στον τομέα 
πωλήσεων πολυεθνικής, άμεσο ξεκίνημα, δωρεάν 
εκπαίδευση/υποστήριξη, δυνατότητα καριέρας/
υψηλών εισοδημάτων, ευέλικτο ωράριο πληρο-
φορίες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 6945 914312.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Συνεργάτιδα με καλή χρήση Η/Υ, 
Αγγλικά, αντίληψη, διάθεση για εργασία, ζητά 
νέα επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: gxtgroup@gmail.com, κωδ: Syn1-sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής χονδρικής με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
(επίπλων ή διακοσμητικών). Γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: cvtheseis@
gmail.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ζητείται άτομο με πολυετή 
εμπειρία μόνο για το τμήμα εμπορικής διαχεί-
ρισης, με γνώσεις τιμολόγησης και άπταιστων 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimis2010@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής μηχανημάτων αισθητικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: liberoellas@gmail.
com, τηλ: 210 7560447, ώρες επικοινωνίας 
10:00-16:00.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ εταιρία εφαρμογών ίντερνετ σε κινητά 
τηλέφωνα I.M.S. πρωτοπόρα στο χώρο της ζητά 
φιλόδοξους Πωλητές. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
booking-greece.gr, κωδ.2012.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών δημιουργεί νέα τμήματα και 
ζητά φιλόδοξους και δυναμικούς Πωλητές σε 
ανταγωνιστικό προϊόν. Υψηλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: promo@booking-greece.
gr, κωδ.2011.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Πωλητή υπεύθυνο, 
οργανωτικό με γνώσεις Η/Υ και ίντερνετ για 
να εργαστεί σε εταιρία ίντερνετ. Παρέχεται εκ-
παίδευση, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr@booking-greece.gr, κωδ.2010.

ΑΠΟ ΤΟ site Booking-Greece.gr ζητούνται 2 
Στελέχη Πωλήσεων με διάθεση για μάθηση 
και εργασία. Παρέχεται εκπαίδευση και υψη-
λές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: job@
booking-greece.gr, κωδ.2009.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet-marketing, δυναμική και πρω-
τοπόρα στο χώρο της, ζητά Πωλητή με διάθεση 
για μάθηση και εργασία. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
booking-greece.gr, κωδ: 2008.

ΑΜΕΣΑ άτομα ζητούνται ανεξαρτήτως ηλικίας για 
ελεύθερη συνεργασία με πολυεθνική στον τομέα 

των πωλήσεων, δυνατότητα καριέρας, υψηλών 
αμοιβών, πληροφορίες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 
6945 915312.

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ Συνεργάτη ταχύτατα αναπτυσσό-
μενης εμπορικής εταιρίας όπου δραστηριοποιείται 
στον τομέα υγείας/διατροφής ζητούνται άτομα για 
Επόπτες δικτύου καταναλωτών και δικτυωτών. 
Άμεσο ξεκίνημα, εγγυημένη προοπτική εξέλιξης, 
ελεύθερο ωράριο. Δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 
6986 950930, 6909 814220.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός 
Πωλήσεων με ανάλογη προϋπηρεσία στον τομέα 
των αεροσυμπιεστών. Βιογραφικά στο e-mail: 
helma@helma.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός 
Πωλήσεων στον τομέα των δομικών μηχανημά-
των. Βιογραφικά στο e-mail: helma@helma.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και 
εκδόσεων κλαδικών περιοδικών, ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων Β2Β. Ανάλογη προϋπηρεσία-εμπειρία 
θα αξιολογηθεί θετικά. Ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: thedimi@
gmail.com, κωδ: S015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία που 
δραστηριοποιείται στο επαγγελματικό έπιπλο για 
το κατάστημά της στο Μαρούσι. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις χονδρικής απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ Χονδρικής ζητείται για προώθηση 
παιδικού ρουχισμού και βάφτισης για άμεση 
πρόσληψη. Δυνατότητα ταξιδίων και γνώση 
της Ελληνικής αγοράς, απαραίτητα. Τηλ: 2310 
535684.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης δυναμικός, κοινωνικός 
και φιλόδοξος, για συνεργασία με επιχειρηματι-
κό affiliate πρόγραμμα που δημιουργεί μεγάλη 
προοπτική καριέρας και ευκαιρία υψηλού εισο-
δήματος, 80-90% payout. Τηλ: 211 8004695, 
6972 194761.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα για ανάπτυξη 
πελατολογίου, marketing και δημιουργία δικτύ-
ου. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητούνται 2 ικανά 
Στελέχη Πωλήσεων. Προϋπηρεσία, πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ. Παρέχεται πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική και ολική απα-
σχόληση. Απαραίτητες γνώσεις Αγγλικών και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: smartathens.biog@
gmail.com.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα σοβαρά 
που επιθυμούν να εργαστούν στο χώρο των Δημο-
σίων Σχέσεων, Πωλήσεις, Marketing. Παρέχεται 
εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: elsaloyr@gmail.com, τηλ: 6941 591109.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
Η HEALTHWAY ΕΠΕ εταιρία προώθησης ιατρι-
κών προϊόντων, ζητά άμεσα Ιατρικό Επισκέπτη. 
Απαραίτητα προσόντα: επικοινωνιακός/ή, επαγ-
γελματισμός, Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης, 
προϋπηρεσία (θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως εμπειρία 
στις πωλήσεις διαλυμάτων, ορών κλπ.). E-mail: 
healthway@otenet.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών, ζητείται νέα για 
Ιατρικός Επισκέπτης, με άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις με γνώση Αγγλικών και H/Y. Βιογραφικά, 
με φωτογραφία, στο e-mail: email.carminpro@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Πωλητές για τα προ-
ϊόντα Εrythro Forte, κάτοχοι Ι.Χ που γνωρίζουν 
την αγορά του φαρμακείου. Υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές-τριες με δελτίο παρο-
χής υπηρεσιών για τα προϊόντα Erythro Forte 
με εμπειρία στο χώρο του φαρμακείου. Άρι-
στες διαπραγματευτικές ικανότητες, κάτοχοι 
ΙΧ. Υψηλά ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 6934 006672.

ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων, ζητά Πωλητές φαρμακείου με προϋπηρεσία. 
Δυνατότητα μετακίνησης εκτός Αθηνών, γνώση 
Η/Υ, Αγγλικά. Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: A151.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής ιατρικών καλλυντικών, που 
απευθύνονται σε Δερματολόγους και Αισθητικούς, 
ζητά Πωλητή-τρια. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγη-
σης και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@goumaswellness.gr, τηλ: 210 2910061.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Επόπτη Υγείας για μόνιμη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Ιατρικός Επισκέπτης με άνεση 
στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις. Γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: proxiscompany@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 28

Η ElvialS.A., βιομηχανία διέλασης αλουμινίου λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της, στον κλάδο του 
αλουμινίου διαθέτει θέσεις πρακτικής άσκησης για:

Σχεδιαστή Βιομηχανικού Προφίλ

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: «ΕΛ.ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε», ΒΙΠΕ, Αγίου Παντελεήμονα, Κιλκίς ΤΚ 61100. 
Υπόψη κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: hr@elvial.gr

Επιθυμητά προσόντα: 
•ΤΕΙ Βιομηχανικού σχεδιασμού 
ή ΤΕΙ μηχανολόγων μηχανικών 
•Γνώσεις solidworks, 
autocad,3D 
•Γνώση Αγγλικών  

και Γερμανικών, 
•Ικανότητα επικοινωνίας  
και συνεργασίας,  
Προσφέρουμε: 
•Δυνατότητα μελλοντικής  

πρόσληψης και ευκαιρίες 
επαγγελματικής εξέλιξης, 
μετά το πέρας της πρακτικής 
άσκησης 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
εργασίας

Πωλητής-τρια / Ταμίας 
(ημιαπασχόληση, εκ περιτροπής απασχόληση,  

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

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

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

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

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το 
αρχείο του βιογραφικού σας στα ελληνικά (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω του link: http://
tinyurl.com/npw8o4z. Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

Hotel Manager 
Operations Manager

We are looking for a dynamic, self-motivated, experienced and well presented individual with a 
professional manner to support the management and operations of our hotel.  

Desired skills and experience 
•2 years minimum work experience in a similar 
position 
•Experience in OTA Extranets (Booking, etc)  
and hotel operating systems 
•Computer literate and experienced with front 
office programs (Fidelio) 
•Strong computer skills (Microsoft office...) 
•Solid communication, written and presentation 
skills 
•Excellent command of English & Greek 
language  

•Knowledge of an additional foreign language 
will be considered an asset 
•Excellent communications and customer care 
skills 
•Excellent organization and communication 
skills 
•Strong team building and management skills 
•Strong sense of responsibility 
•Degree or diploma in hospitality management  
Please send a CV at the following e-mail: 
info@matina.gr. Hotel Matina, Santorini, 
website: www.hotel-matina.com

About Exothermia SA: Exothermia SA is a private software engineering company, headquartered in 
Thessaloniki, Greece. The company develops and offers axisuite, a proprietary state-of-the-art modeling 
tool for exhaust systems simulation used by the international automotive industry worldwide. The 
company was established in 2007 as a spin-off of the Aristotle University of Thessaloniki.

Software Development Engineer
Job description: In order to cover the increasing 
demands for new products development the company 
wishes to hire a software development engineer, 
with the following main duties:

•Development and maintenance of graphical 
user interfaces 
•Development of 3rd party software interfaces 
•Support of software product life-cycle 
operations  
Desired skills: 
•Diploma or MSc in computer/software or 

electrical engineering 
•At least 5-year experience in software 
development 
•Proven programming skills in: C++, MSVC++ 5 
and above 
•Desired skills in Qt, Fortran, MATLAB/Simulink 
•Experience in GUI development 
•Programming experience in Windows  
and Linux OS 
•Ability to work in tight schedules 
•Fluency in Greek and English 
•Very good knowledge of Microsoft Office

For more information please visit our website www.exothermia.com. If you interested in applying 
for this position please send your CV to the following e-mail: recruitment@exothermia.com or 
apply through LinkedIn.

Η ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αποκλειστικός αντιπρόσωπος της RICOH στην Ελλάδα 
και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διανομής και υποστήριξης συστημάτων εκτύπωσης και 
υπηρεσιών managed print services, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στην Αθήνα:

Presales Engineer  
(κωδ. θέσης PS150)

Key responsibilities: 
•Σχεδιασμός, σύνταξη και παρουσίαση  
ολοκληρωμένων οικονομοτεχνικών λύσεων 
μετά από αναλυτική μελέτη αναγκών  
και τεχνολογικής υποδομής πελατών 
•Υποστήριξη τμήματος πωλήσεων - προσφορές, 
παρουσιάσεις, επικοινωνία με πελάτες 
•Project management έργων managed print 
services 
•Ανάλυση και προώθηση νέων προϊόντων  
και τεχνολογιών 
•Εκπαίδευση τμήματος πωλήσεων σε νέα προϊόντα 
και τεχνολογίες  
Required education and previous 
employment: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. σε electrical engineering  
ή computer engineering 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση 
presales, engineer ή product marketing  
στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής  
και των τηλεπικοινωνιών 
•Πιστοποίηση PRINCE2 και ITIL Foundation 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπέδου Proficiency) 
και MS Office

Required Skills and other prerequisites: 
•Ηλικία 25 έως 40 ετών 
•Πολύ καλή γνώση του χώρου πληροφορικής 
και αντίληψη των νέων τεχνολογιών 
•Αναλυτικές και οργανωτικές δυνατότητες 
•Άριστη απόδοση υπό πίεση, εντός  
των προθεσμιών και multi-tasking 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
και αποτελεσμάτων 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Υψηλή μεταδοτικότητα  
Benefits: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

Εάν διεκδικείτε μία δυναμική και δημιουργική καριέρα 
και πληρoίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείτε 
να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, υπ’ 
όψιν τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού στο e-mail: 
sales@doxiadis.gr. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Product Manager - Αθήνα
•Διαθέτεις πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό  
στο marketing; 
•Είσαι ηλικίας έως 28 ετών; 
•Η προϋπηρεσία σου είναι σε τμήμα marketing; 
•Γνωρίζεις άπταιστα αγγλικά; 
•Χειρίζεσαι άριστα το MS Office και το internet; 
•Διαθέτεις δημιουργικό πνεύμα, αυξημένες  
οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, 
όρεξη και κέφι και λειτουργείς πολύ καλά  
σε επίπεδο ομάδας;

Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, ηγέτιδα στο χώρο των 
ηλεκτρικών συσκευών και του οικιακού εξοπλισμού 
από το 1880, επεκτείνει τις δραστηριότητές της και 
αναζητά ένα/μία product manager που θα ενταχθεί 

στη δυναμική ομάδα της μάρκας ΙΖΖΥ.

Θα αναφέρεσαι στον marketing director και θα 
συμμετέχεις στη δημιουργία και προώθηση νέων 
προϊόντων, στην παρακολούθηση της αγοράς και 
στην εκπαίδευση των ομάδων πωλητών στα προ-
ϊόντα ευθύνης σου.

Προσφέρουμε: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευκαιρίες εξέλιξης 
•Ιδιωτική ασφάλεια

Αν διαθέτεις τα παραπάνω χαρακτηριστικά στείλε 
μας το βιογραφικό σου στο e-mail: hr@benrubi.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΑΘΗΝΑ

Υπεύθυνος Εξαγωγών
Ζητείται από εταιρία παραγωγής κατεψυγμένων τροφίμων, που δραστηριοποιείται στην ελληνική και 
διεθνή αγορά. 
Προφίλ υποψήφιου: 
•Τουλάχιστον πενταετή  
προϋπηρεσία στην παραπάνω 
δραστηριότητα. 

•Πολύ καλή γνώση δεύτερης 
εμπορικής γλώσσας, μετά την 
αυτονόητη γνώση της αγγλικής.  
•Επιθυμητή ηλικία  

έως 45 ετών. 
 
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail: cv@skywalker.gr

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

Στέλεχος Πωλήσεων 
με Εμπειρία στο Χώρο των Τροφίμων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πολύ καλές διαπροσωπικές 
& διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Τριετή εργασιακή εμπειρία 
στο χώρο των τροφίμων  
στις πωλήσεις 
•Πτυχίο τεχνολογικού  

ιδρύματος τροφίμων  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Γνώσεις Η/Υ 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 

•Εκπαίδευση 
•Δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο φαξ: 210 
2850351 ή στο e-mail: MGalif@
thracemills.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρμακοποιός στα Δω-
δεκάνησα. Απαραίτητη η προϋπηρεσία με καλές 
αποδοχές και ασφάλεια. Τηλ: 6949 548238.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακείου για μόνιμη απα-
σχόληση σε φαρμακείο στους Αμπελόκηπους. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, πτυχίο και γνώσεις 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: info@healthonline.
gr, τηλ: 6974 095638.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Νοσηλευτών στην κλινική 
Ευαγγελισμός στη Βέροια. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία 4 ετών, πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ, διοικητι-
κές - οργανωτικές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@evangelismos.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Φυσικοθεραπευτές. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: career@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ακτινοδιαγνώστης για μόνιμη απα-
σχόληση στη Λαμία. Απαραίτητη καλή γνώση C.T, 
μαστογραφίας και u/s (triplex). Βιογραφικά στο 
e-mail: lazarouiae@hotmail.com.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ - Νοσοκόμα Εσωτερική, ζητείται 
για φροντίδα και συντροφιά ηλικιωμένης κυρί-
ας στο Λαγονήσι. Αμοιβή 500€. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 210 9810935.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Βοηθός Φαρμακείου για 
σοβαρή μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
michael@kazishel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια με Πτυχίο Τ.Ε.Ι. για κα-
λοκαιρινή εργασία σε ιατρείο στη Β. Κέρκυρα. 
Απαραίτητα: γνώση Αγγλικών, προφορικά και 
γραπτά (Γερμανικά-Ρώσικα επιθυμητά), κάτο-
χος Ι.Χ. Προσφέρουμε: ικανοποιητικό μισθό, ΙΚΑ. 
E-mail: katerina_avlonitou@yahoo.gr.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία στη Β.Κέρκυρα αναζητά Ιατρούς 
με εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου. Απαραίτητα: 
γνώση Αγγλικών (Γερμανικά ή Ρώσικα επιθυ-
μητά), κάτοχος Ι.Χ. Προσφέρουμε: ικανοποιητική 
αμοιβή, διαμονή, έξοδα μετακίνησης (κατά την 
ώρα εργασίας). E-mail: katerina_avlonitou@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια με εμπειρία στο 
χώρο της υγείας και αποκατάστασης, για εταιρία 
νοσηλείας κατ’ οίκον στη Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητη προϋπόθεση, δίπλωμα αυτοκινήτου και για 
μηχανάκι. Τηλ: 2310 587231, 6980 490073.

ΙΑΤΡΟΣ Ρευματολόγος, Παθολόγος ή γενικής 
ιατρικής ζητούνται για συνεργασία σε ιατρείο 
περιοχής Λεωφ. Αλεξάνδρας - Γκύζη, με ευνοϊ-
κούς όρους. Δυνατότητα παραχώρησης γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτρι-
ες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη 
φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο πε-
ριοχής Αμπελοκήπων, απογεύματα 18:00-22:00. 
Τηλ: 210 6469666.

ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Φοιτητής ή Τελειόφοιτος 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.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια με άδεια για να 
αναλάβει εξοπλισμένο Φυσικοθεραπευτήριο 
με ευνοϊκούς όρους για συμβάσεις με ταμεία. 
Περιοχή Αμπελοκήπων, τηλ: 6976 654854.

ΠΟΔΟΛΟΓΟΣ ζητείται για συνεργασία από Γιατρό 
Ορθοπεδικό με δυνατότητα δωρεάν παραχώ-
ρησης 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
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Δικηγόρους όλων των γλωσσών 
ζητά μεταφραστική εταιρία με έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: metafrastiki24@gmail.
com, τηλ: 210 4110598.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-Μεταφραστές Αγγλικών Γαλλικών, 
Ιταλικών, Ισπανικών, Γερμανικών, Ολλανδικών, 
Ρωσικών, Ουκρανικών, Αλβανικών, Ρουμανι-
κών, Βουλγαρικών, Σερβικών, Τουρκικών, 
Αραβικών, Κινεζικών, Ιαπωνικών, Σουηδικών, 
Νορβηγικών, Φιλανδικών, Δανικών, ζητούνται 
από εταιρία μεταφράσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 210 4110221.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ και Ασκούμενος Δικηγόρος, ζητούνται 
από δικηγορικό γραφείο στην Ιεράπετρα. Άριστες 
συνθήκες συνεργασίας. Τηλ: 6944 103603.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται για συνεργασία με δικηγορικό 
γραφείο στο κέντρο. Δυνατότητα παραστάσεως στο 
ακροατήριο, άριστη γνώση Αγγλικής, δυνατότητα 

σύνταξης δικογράφων. Βιογραφικά στο e-mail: 
athens-law23@gmail.com. Τηλ: 6977 714879.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή ασκούμενη Δικηγόρος ζητεί-
ται από δικηγορικό γραφείο. Βιογραφικά στο 
e-mail: maria_archou@windowslive.com, τηλ: 
6936 393939.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Δικηγόρος για το νομικό τμήμα 
της εταιρίας kafsis AE με εμπειρία σε διαγω-
νισμούς δημοσίου τομέα. Επιθυμητή εμπειρία 
σε περιβαλλοντική νομοθεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kafsis.com.

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».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Τρίτη-Παρασκευή 17:00-
21:00 και Σάββατο 10:00-14:00. Σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@gmail.
com, κωδ: «PCOL_SK».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου Αθη-
νών ζητά Δικηγόρο με 10+ έτη προϋπηρεσία σε 
οργανωμένο περιβάλλον και ανάλογη εμπειρία 
στα δικόγραφα και ακροατήρια για εσωτερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία: με 
Απόφοιτο Νομικής Σχολής, για τη θέση Γραμ-
ματέως - Συντονιστή Υποθέσεων δικηγορικού 
γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι αναζητά 
έμπειρη Δικηγόρο με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου, άριστη 
γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση επιπλέ-
ον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. E-mail: 
papadlaw@otenet.gr.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συ-
νεργασία με Δικηγόρο εμπειρίας 2 ετών για 
απασχόληση επί συμβολαιογραφικής ύλης. 
Βιογραφικά στο e-mail: gratsia@notariat.gr.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ έμπειροι Γερμανικών και Αγ-
γλικών (δίγλωσσοι), ζητούνται από μεταφραστι-
κό γραφείο στο Μοναστηράκι για 4ωρη πρωινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 3250180.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel 
στην Αγία Άννα στη Βόρεια Εύβοια, επιθυμεί 
να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
Animateur/ Παιδαγωγό/ Πρόσκοπο. Βιογραφικά, 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: career@
maestrogroup.gr.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ιδιαίτερων μαθημάτων, ζητούνται 
Καθηγητές για τη στελέχωση τμήματος με αντικεί-
μενο την εξατομικευμένη διδασκαλία (ιδιαίτερα 
μαθήματα) σε Φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr, 
τηλ: 210 9920730.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί πτυχιού-
χους Δημοσιογράφους για πρακτική άσκηση στο 
πολιτικό και ελεύθερο ρεπορτάζ με προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΦΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί πτυχι-
ούχους Δημοσιογράφους για πρακτική άσκηση 
στο οικονομικό - επιχειρηματικό ρεπορτάζ με 
προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΚΧ.

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟ περιοδικό life style ζητεί Δημοσι-
ογράφους για πρακτική εξάσκηση με δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pr@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_LF.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός από κέντρο μελέτης στο 
Νέο Κόσμο, για ημιαπασχόληση, με ωράριο 16:00-
19:00. Βιογραφικά στο e-mail: elenipoint@gmail.
com, τηλ: 210 4004470.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ-Δικηγόρους Αγγλικών, Γαλ-
λικών, Ιταλικών, Γερμανικών, Ισπανικών, Ολ-
λανδικών, Τουρκικών, Αραβικών, Ρωσικών, 
Ουκρανικών, Ρουμανικών, Βουλγαρικών, Αλ-
βανικών, Σερβικών, Τσέχικων, Σλοβακικών, 
ζητά μεταφραστική εταιρία με έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: gr_epihirimatias@otenet.
gr, τηλ: 210 4110598.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή Τεχνολόγος ΦΠ ζητείται από εταιρία 
αγροεφοδίων και gardening με φυτά, λιπάσματα, 
γεωργικά φάρμακα στην περιοχή Αεροδρομίου 
Θεσ/νίκης για το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: gardenplus@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μεταφραστής -τρια Ολλανδικής και 
Αραβικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@executive-communication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός Μηχανικός με γνώσεις στις 
επιμεταλλώσεις για βιομηχανία μεταλλικών 

εξαρτημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ρωσικών με εμπειρία ζητείται για 
παιδί 16 ετών αρχάριο επίπεδο στη Δάφνη, 2 ώρες 
την εβδομάδα, 80€ το μήνα. Τηλ: 6944 051189.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ιταλικών με εμπειρία ζητείται για 
παιδί 16 ετών αρχάριο επίπεδο στη Δάφνη, 1,5 
ώρες την εβδομάδα, 60€ το μήνα. Τηλ: 6944 
051189.

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων, ζητείται 
για άμεση πρόσληψη, απαραίτητη προϋπόθεση 
2ετής προϋπηρεσία. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 
6980 724966.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός με άριστη γνώση Αγγλικών 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην Ηλιούπολη 
Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: ilioupoliselc@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Καθηγήτρια Αγγλικών (native 
speaker) από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
Ηλιούπολη Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
ilioupoliselc@gmail.com.

Η FORUM ζητά Αρχισυντάκτη/τρια για το ετήσιο 
Αγγλόφωνο περιοδικό Ambrosia Magazine. Προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
στον περιοδικό τύπο. Άριστη γνώση Αγγλικών 
(επίπεδο μητρικής γλώσσας). Εξοικείωση σε 
Mac. E-mail: magazines@forumsa.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές-τριες Αγγλικών, Γαλλι-
κών, Γερμανικών, Ιταλικών, Ισπανικών από τον 
εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα για το εκπαιδευτήριο 
του Αμαρουσίου. Αριστο εργασιακό περιβάλλον. 
Βιογραφικά στο e-mail: marousi@grapsa.edu.
gr, τηλ: 210 6140100.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε παιδότοπο. Τηλ: 
6978 944947, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 14:00.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται για δημιουργική απα-
σχόληση σε κοριτσάκι 2 ετών, 3-4 φορές την 
εβδομάδα, περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 6980 529661.

ΧΗΜΙΚΟΣ ζητείται από ΑΕ για μόνιμη εργασία. 
Απαραίτητα ευχέρεια επικοινωνίας και δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Θα εκτιμηθεί γνώση σε ISO ή HACCP. 
Βιογραφικά στο e-mail: ygeionomiki2014@gmail.
com, κωδ: ΚΘ112.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος - απόφοιτος παιδαγωγικού 
τμήματος για συνοδεία μαθητού για κάποιες ώρες 
ωρολόγιου σχολικού προγράμματος καθημερινά, 
στο κέντρο της πόλεως. Βιογραφικά στο e-mail: 
konsidirop@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών, και για γραμ-
ματεία Κ.Ξ.Γ.. Άριστη επαγγελματίας, συνεπής, 
υπεύθυνη, επικοινωνιακή, ήθος, μόνιμη συνερ-
γασία, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέντρα 
ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας και 
παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αραβικών μητρόγλωσ-
ση, άριστη επαγγελματίας, συνεπής, υπεύθυνη 
μεταδοτική. Ήθος, μόνιμη συνεργασία, άμεση 
πρόσληψη, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέ-
ντρα ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας 
και παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών μητρόγλωσ-
ση, άριστη επαγγελματίας, συνεπής, υπεύθυνη 
μεταδοτική. Ήθος, μόνιμη συνεργασία, άμεση 
πρόσληψη, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέ-
ντρα ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας 
και παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γαλλικών, μητρόγλωσ-
ση, άριστη επαγγελματίας, συνεπής, υπεύθυνη 
μεταδοτική. Ήθος, μόνιμη συνεργασία, άμεση 
πρόσληψη, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέ-
ντρα ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας 
και παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΙΤΑΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια με επικοινωνιακή ικανό-
τητα και φιλοδοξία, ζητείται από τον εκπαιδευτικό 
όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. Φρο-
ντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Άριστες συνθήκες 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, εκπαίδευση, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πληροφορικής για διδα-
σκαλία photoshop, webdesign, autocad, γλώσσες 
προγραμματισμού, κεφάλαιο, μηχ. λογιστική, από 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-233.

ΓΑΛΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια με επικοινωνιακή 
ικανότητα και φιλοδοξία, ζητείται από τον εκ-
παιδευτικό όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευτήρια 
Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Άριστες 
συνθήκες εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης, εκπαί-
δευση, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: patra@
grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών με ή χωρίς 
εμπειρία, άδεια διδασκαλίας, άριστη γνώση και 
προφορά της γλώσσας, αγάπη για τη δουλειά της, 
ένσημα, μισθός, συστάσεις εκτιμητές, υπεύθυνη, 

συνεπής, οργανωτική, επικοινωνιακή, άμεσα. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

TEACHING position available: language school 
is currently interviewing for ELT Teacher (native 
or near native). Must have 2 years minimum 
classroom teaching experience, relevant 
ELT qualification, references. CVs: info@
papademetriou.gr.

ΟΜΙΛΟΣ Αθηναϊκός ενημέρωσης, ζητεί (3) άτο-
μα Νηπιαγωγούς - Παιδαγωγούς, για το τμήμα 
ενημέρωσης και πρόληψης. Πενθήμερο, συνεχές 
ωράριο, 980€ μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, 
κα Μαυρομιχάλη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός από κέντρο μελέτης 
στα Άνω Πατήσια κυρίως για Μαθηματικά Γ΄ 
Γυμνασίου. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 400744, 
6945 146188, ώρες επικοινωνίας 14:00-20:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ περιοδικό αναζητάει Ασκούμενους 
Δημοσιογράφους, απόφοιτους-σπουδαστές, που 
θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε 
ρεπορτάζ και σύνταξη. Προηγούμενη εμπειρία 
προαιρετική .Βασική γνώση H/Y, διάθεση για 
εργασία-εκμάθηση. Προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. E-mail: info@flowmagazine.gr.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ και Διερμηνείς από όλη την 
Ελλάδα, Αραβικών-Αγγλικών-Γερμανικών-Ισπα-
νικών-Ρώσικων-Τσέχικων-Λιθουανικών-Ρουμα-
νικών-Βουλγαρικών-Ιαπωνικών και Κινέζικων, 
ζητά μεταφραστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
metafrastiki24@gmail.com, τηλ: 210 4110212.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ με Πτυχίο ΑΕΙ και εμπειρία, 
ζητείται από μεγάλη εκδοτική επιχείρηση. Αμοιβή 
ανάλογη προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
ΕΤΑΙΡΙΑ γραφικών τεχνών, έδρα Σαντορίνη, ζη-
τεί έμπειρο Τεχνίτη Off-set, για 6μηνη ή μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 22860 82577, 6939 461839.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών ζητά Κόπτη -τρια 
ενδυμάτων και λευκών ειδών με γνώση και 
σε γαζωτική μηχανή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@crist.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο άτομο Ηλεκτρονικός, με 
εμπειρία για σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρο-
νικών κυκλωμάτων στον τομέα επαγγελματι-
κών συστημάτων ήχου. Βιογραφικά στο e-mail: 
musictexnology@gmail.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών με έδρα στην Αργυ-
ρούπολη ζητά Γαζώτρια με πείρα σε ενδύματα και 
λευκά είδη. Βιογραφικά στο e-mail: info@rist.gr.

ΖΗΤEITAI Πολιτικός Μηχανικός με 5ετή εμπειρία 
σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασί-
ας για να εργαστεί ως Τεχνικός Ασφαλείας σε 
εργοτάξια της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@atzovaras.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Συντήρησης με γνώση 
στους αυτοματισμούς και επισκευές. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nicholas@convexdesign.gr, τηλ: 
6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταινιοδόρος - Βουρτσαδόρος έμπειρος 
για βιομηχανία μεταλλικών εξαρτημάτων στην 
Ελευσίνα. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός Μηχανικός με γνώσεις στις 
επιμεταλλώσεις για βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: nicholas@
convexdesign.gr, τηλ: 6946 902286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από εται-
ρία αντιπροσωπειών με σπουδές ή/και πείρα σε 
μηχανήματα θαλάσσης και ενέργειας. Άπταιστη 
γνώση της Αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
central@ariexpo.gr, fax: 210 9831346.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητείται από βιοτεχνία επίπλων 
κουζίνας - γραφείου με γνώση τεμαχιστικής ή 
cnc μηχανής. Περιοχή Σπάτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@theodoridi.com, τηλ: 210 6635660.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητεί πεπειραμένους Τρίφτες. 
Τηλ: 210 2405949.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Καρεκλά έμπειρο. 
Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται για κατα-
γραφή εργασιών ΤΕΙ σε μαθήματα βιομηχανικού 
ελέγχου, στοιχεία μηχανών, κ.λπ. για Χαλκίδα. 
Τηλ: 6974 810788.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται για κατα-
γραφή εργασιών ΤΕΙ σε μαθήματα βιομηχανικού 
ελέγχου, στοιχεία μηχανών, κ.λπ. για Αθήνα. Τηλ: 
6974 810788.

ΝΕΕΣ ζητούνται για χειροποίητες πασχαλινές 
κατασκευές με το κομμάτι σε βιοτεχνία. Τηλ: 210 
9913491, ώρες επικοινωνίας Δευτέρα - Παρα-
σκευή 09:00 - 16:00, κα Δήμητρα ή Κος Γιώργος.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος ζητείται για συνεργείο στον Άγιο 
Στέφανο. Κάρτα ΟΑΕΔ δεκτή, μισθός 1.100€. 
Τηλ: 210 8141055, 6948 588890.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός, με εμπειρία πω-

λήσεων, ζητείται σε κεντρικά συστήματα κλιμα-
τισμού, από εταιρία κατασκευής μηχανημάτων 
κλιματισμού. Βιογραφικά στο e-mail: hatzoudis@
airtechnic.gr, τηλ: 211 7055500.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευαστική ζητεί Πολιτικούς Μη-
χανικούς για συνεργασία. Τηλ: 6930 303181.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τμήμα 
παραγωγής εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών, γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία δημόσιων έργων, ζητά Υπομη-
χανικό με ανάλογη εμπειρία για απασχόληση σε 
εργοτάξιο στην Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggelia.mhx@gmail.com.

ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ - Σιδεράδες ζητούνται με μαγαζί 
και τιμολόγιο για συνεργασία, εντός Αττικής. 
Τηλ: 6970 996077.

ΜΑΡΑΓΚΟΙ - Ξυλουργοί με μαγαζί και τιμολόγιο 
εντός Αττικής ζητούνται. Τηλ: 6970 996077.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Καρεκλά - Σκελετο-
ποιό έμπειρο. Τηλ: 210 8847439, 6947 525487.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ σαλονιών ζητεί Ταπετσέρη έμπειρο, 
περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 
ζητούνται Επιπλοποιοί και Μονταδόροι. Άμεση 
εργασία. Τηλ: 6933 365203.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής (Οrangets.gr) ενδιαφέ-
ρεται για Τεχνικό με προϋπηρεσία και ειδικότητα 
στα φωτοαντιγραφικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
aele@orangets.gr, τηλ: 2310 510423.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρία, 
με εμπειρία και γνώσεις, για μόνιμη εργασία, με 
μισθό-διαμονή στο Ν. Αχαΐας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@b-alexopoulos.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Συντηρητές - Ηλεκτρολόγοι 
και για διάφορες εργασίες σε ξενοδοχείο στα 
Καλάβρυτα. Προσφέρεται διαμονή - φαγητό - 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@villa-oneiro.
gr, τηλ: 6945 776821.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ με τουλάχιστον 5 χρό-
νια εμπειρίας σε κολλήσεις MAG/MIG, πτυχίο ή 
άδεια άσκησης επαγγέλματος ζητείται από εταιρία 
μεταλλικών κατασκευών στα Οινόφυτα Βοιωτίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@voutsadakis.gr, fax: 
22620 32772.

ΝΕΟΣ Τεχνίτης με εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, με δίπλωμα μηχανής και αυτοκι-
νήτου με τεχνικές γνώσεις, ζητείται στην περιοχή 
του Χαλανδρίου. Τηλ: 6970 055041.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ παραγωγής μεταλλικών εξαρ-
τημάτων στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου, ζητάει για μόνιμη 
απασχόληση, Χειριστή γραμμής επιμετάλλωσης, 
κατά προτίμηση απόφοιτο ΤΕΙ, με γνώσεις χη-
μείας. Βιογραφικά στο e-mail: info@roda.gr, 
fax: 2310 795614.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία αναζητά Χειριστή οικοδομικού 
γερανού για έργο στη Νεάπολη Λακωνίας. Τηλ: 
6934 701140.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων με 
πείρα για εργασία στη Γερμάνια. Γνώση Γερμανικής 
γλώσσας δεν είναι απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasia.de@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μηχανημάτων συσκευασίας ζητεί Τεχνικό, 
Πτυχιούχο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικής. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δυνα-
τότητα ταξιδιών, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrgreece2014@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για τα 
ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για Συντη-
ρητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, info@aspalathras.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με εμπειρία 1 χρόνου σε 
συγκολλήσεις πλοίων. Αγγλικά βασικά, άμεση 
πρόσληψη. Μισθός £10.80/ώρα. Βιογραφικά, 
στα Αγγλικά, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Αυτοκινήτων πεπειραμένος 
ζητείται από συνεργείο Opel. Τηλ: 210 7706707, 
fax: 210 7788086.

ΒΟΗΘΟΣ Μηχανικού Αυτοκινήτων, πεπειραμένος, 
ζητείται από συνεργείο Opel. Περιοχή Ζωγράφου. 
Τηλ: 210 7706707, fax: 210 7788086.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Λουστραδόρο. Πε-
ριοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΠΛΑΚΑΔΕΣ ζητούνται από τεχνική εταιρία σε 
νησί. Τηλ: 6939 613370.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Μηχανικός ζητείται για συνεργείο 
αυτοκινήτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή 
Σταθμός Λαρίσης για ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 
5237652, 6932 211155.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Μηχανικός μοτό, ζητείται για 
αναπαλαιώσεις μοτό. Περιοχή Κορυδαλλού. Τηλ: 
210 5617620, 210 5617732.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων ζητείται για φανο-
βαφείο, συνεργείο αυτοκινήτων στο Περιστέρι. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6977 463312, 
210 5698447, ώρες επικοινωνίας 08:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ για απα-
συνέχεια στη σελ. 30

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπεύθυνος/η Καταστήματος  
για το Νέο Κατάστημα στην Έδεσσα

Trainee International 
Διαχείριση Εμπορευμάτων ή Οργάνωση Πωλήσεων  

στη Σίνδο Θεσσαλονίκης
Απογείωσε την καριέρα σου στη Lidl! Μάθε για το συναρπαστικό κόσμο του λιανεμπορίου σε μία εταιρία 
από τις κορυφαίες στην Ευρώπη.  Το 24μηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης Trainee International προετοιμάζει 
ταλαντούχους απόφοιτους πανεπιστημίου ώστε να αναλάβουν μια υπεύθυνη θέση στελέχους σε ένα από 
τα τμήματα των κεντρικών μας υπηρεσιών στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκειά του γνωρίζετε τη δομή και τη φιλοσοφία της εταιρίας μας 
και αποκτάτε γνώση του αντικειμένου που θα αναλάβετε, στον τομέα διαχείρισης εμπορευμάτων ή στον 
τομέα οργάνωσης πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αμείβεστε ως στέλεχος, ενώ για 
την εκπαίδευση εκτός έδρας, η εταιρία καλύπτει τα έξοδά σας. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 
διετούς προγράμματος, αναλαμβάνετε πλήρως τα καθήκοντα της θέσης.

Ευκαιρία προσωπικής ανάπτυξης: Λαμβάνετε εξειδικευμένη γνώση και συμμετέχετε σε σεμινάρια. 
Σας εκπαιδεύουμε στις αρχές του project management, σε θέματα επικοινωνίας και διοίκησης, καθώς 
και σε τεχνικές παρουσιάσεων. Εάν κριθεί απαραίτητο, σας παρέχονται μαθήματα ξένης γλώσσας (π.χ. 
Γερμανικών), ώστε να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε με επιτυχία στην παραμονή σας στο εξωτερικό. Σε 
όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης υποστηρίζεστε από έμπειρους συνεργάτες μας, που συνεισφέρουν στην 
προσωπική σας εξέλιξη. Ο στόχος σας: στέλεχος στον τομέα πωλήσεων ή στον τομέα διαχείρισης 
εμπορευμάτων.

Τρία βήματα για το στόχο: Στάδια 2ετούς εκπαίδευσης trainee:  
•9 μήνες εκπαίδευση στις πωλήσεις: Εργάζεστε διαδοχικά σε όλες τις θέσεις στο κατάστημα,  
από υπάλληλος καταστήματος, διεθυντής-τρια καταστήματος, ως και τη θέση προϊστάμενου-ης  
πωλήσεων. Έτσι αποκτάτε θεμελιώδη γνώση για την επιχείρηση  
•8 μήνες εκπαίδευση στις κεντρικές μας υπηρεσίες: Εργάζεστε στις εγκαταστάσεις μας στη Σίνδο 
(Θεσσαλονίκη), στον τομέα απασχόλησής σας και σε δύο επιπλέον συνεργαζόμενους τομείς.  
Παράλληλα, αναλαμβάνετε τα πρώτα σας project  
•7 μήνες εμβάθυνσης: Διευρύνετε τις γνώσεις σας στον τομέα όπου θα ανήκετε και εκπληρώνετε 
μέρος της εκπαίδευσής σας στο εξωτερικό, με έξοδα της εταιρίας  
Η θέση εργασίας -στόχος: 

Διαχείριση εμπορευμάτων: Υποστηρίζει τα σχετικά τμήματα στις 4 περιφέρειές μας ανά την Ελλάδα. 
Ως στόχο έχει τη διασφάλιση και παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων στις αποθήκες, 
τη διαρρύθμιση των καταστημάτων, την τοποθέτηση των εμπορευμάτων, καθώς και την οργάνωση των 
διαφημιστικών μέσων στο κατάστημα. Παράλληλα, ασχολείται με τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
για τα κατ/τα και την εύρεση ελκυστικών για τον καταναλωτή προσφορών. 

Οργάνωση πωλήσεων: Έχει ως στόχο τη δημιουργία κοινών πρακτικών για τη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των εργαζομένων στα καταστήματά μας και αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ περιφερειών 
και κεντρικών υπηρεσιών σε θέματα Πωλήσεων, υποστηρίζοντας τις δομές λειτουργίας. Δημιουργεί 
αναφορές δεικτών, και υποστηρίζει έργα και νέες εφαρμογές που αφορούν τα καταστήματα.

Το προφίλ σας - Τι χρειάζεται: 
•Χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε με υποψήφιους που ενθουσιάζονται με το χώρο του εμπορίου:  
•Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές σας σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο, κατά προτίμηση  
σε διοίκηση επιχειρήσεων ή οικονομικά και έχετε αποκτήσει τις πρώτες σας επαγγελματικές εμπειρίες  
•Γνωρίζετε άριστα Ελληνικά και Αγγλικά, ενώ η γνώση Γερμανικών ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής 
γλώσσας θα εκτιμηθεί  
•Διαθέτετε δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Σας διακρίνουν προθυμία για μάθηση, δεξιότητες επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση, αναλυτική ικανότητα, 
προσανατολισμός στο στόχο και ομαδικό πνεύμα 
•Διαθέτετε διαπολιτισμικό προφίλ, με ενδιαφέροντα και εμπειρίες που αφορούν το εξωτερικό

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το 
αρχείο του βιογραφικού σας στα ελληνικά (σε Word ή PDF) στην online φόρμα, μέσω του link: http://
tinyurl.com/m9rpk3s. Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

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

Απαραίτητα προσόντα/ 
ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
•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 βιο-
γραφικό σημείωμα: DEXIM A.E.: 
22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας 
Άγιος Στέφανος Αττικής, 145 
10, τηλ. 210 6217691, fax: 210 
8140802, e-mail: hr@dexim.gr. 
Κωδικός αγγελίας: 2015002

Our client is a world leader in consumer electronics, computers and telecoms. With a presence in 
more than 80 countries and more than 82.000 employee’s world wide, for almost half a century, 
our client can be proud of being the pioneer in technology and digital products. Due to growing 
business, the company is now looking for a:

B2B Sales  
(B2B_12/14)

The job holder will be responsible for the business development of B2B partners and end customers 
(key accounts) with main focus on professional products including commercial display (signage products) 
but not limited to.

More specifically: 
•Focus on sales target achievement 
•Identifies and analyses customer needs and develops commercial agreements 
•Execute an action plan with a detailed timeline 
•Organizes demonstrations for existing and potential customers, advises customers on the 
presentation of the products and the promotional materials 
•Follows the market and competition evolution and analyzes respective information 
•Follows up customers’ orders and troubleshoots respectively 
•Enhances and updates the customer data base 
•Monitors order cases and proposes alternative products & solutions to the client  
The qualified candidate must have: 
•At least 2 years of experience in a multinational environment, and more specifically in the IT,  
or mobile telecom, or electronic consumer goods industry. 
•A bachelor’s degree with technical orientation will be a plus. 
•Flexibility to work as an external associate will be a plus.  
•Strong knowledge of setting up co-operations and developing B2B partners. 
•A results oriented personality 
•Self motivation and fast adaptability 
•Strong communication and presentation skills

The company provides an excellent working environment, with development opportunities and a salary 
package that includes a fixed monthly salary, a pool car and a bonus scheme. 

If you are dreaming for a career in a world leader company, you can take the chance and apply to: http://
pfb.applymycv.gr/form.asp , stating the code B2B_12/14, so as your personal data to be immediately 
processed. All applications will be treated as highly confidential. Follow us to Linkedin, Twitter, 
Facebook, so as to be immediately informed about our latest news and ads!

Customer Care Trainee 
 (Κωδ. CC01)

Η Doppler SA, η ελληνική πολυεθνική βιομηχανία ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών, parking lifts 
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ζητά άτομο για τη θέση με κωδικό CC01 και τίτλο customer care 
trainee για το τμήμα της εμπορικής διεύθυνσης για την έδρα της στο Πολύκαστρο Κιλκίς.

Παρέχεται ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ιδιωτική ιατρική κάλυψη και μεταφορικό μέσο από και 
προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kkhr@doppler.gr

Η θέση αναφέρεται  
στην εμπορική διεύθυνση.  
Ο κατάλληλος υποψήφιος  
θα πρέπει: 
•Να είναι πτυχιούχος  

μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος 
μηχανικός (ΑΕΙ) 
•Να γνωρίζει άριστα αγγλικά 
(Proficiency) 
•Η γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας επιθυμητή 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση 
χειρισμού Η/Υ 
•Να είναι επικοινωνιακός-ή 
και οργανωτικός-ή

Η LEVER - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (www.lever.gr) ανήκει σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο όμιλο 
εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης. 
Στα πλαίσια της συνεχούς δυναμικής της ανάπτυξης ζητά ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:

Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων 
(ΣΕΠ-1014)

Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@lever.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΣΕΠ-1014).

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται  
στον υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών  
προγραμμάτων και θα αναλάβει: 
•Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών 
 προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.) 
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη 
επενδυτικών προγραμμάτων  
(αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κλπ). 
•Την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 
(business plans), μελετών σκοπιμότητας  
και βιωσιμότητας  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί 
τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
Προσόντα: 
•Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ 

•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα 
των επενδυτικών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών  
Δεξιότητες: 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία  
και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων  
σε συνθήκες πίεσης και με βάση  
χρονοδιαγράμματα.

Η ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ ζητά:

Χημικό ή Χημικό Μηχανικό 
για το Τμήμα Πωλήσεων

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας 

•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εργασιακή εμπειρία 

Τα βιογραφικά  
να έρχονται στο e-mail:  
info@astronchemicals.gr
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ΑΤΟΜΑ με εμπειρία και μεταφορικό μέσο ζη-
τεί η εταιρία Παραδοσιακό στο Mediterranean 
Cosmos για τις θέσεις Service, Παρασκευαστή και 
Ψήστη. Βιογραφικά στο e-mail: paradosiako@
paradosiako.net, fax: 23920 71114.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Pefkos Beach στη Νότια 
Ρόδο ζητεί τις παρακάτω ειδικότητες: Μάγειρα 
Α’, Σερβιτόρο Α’. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pefkosbeach.gr.

ΤΟ ΒΑΒΕΛ καφέ μπαρ στην Ελούντα ζητάει Προ-
σωπικό για την πρωινή και τη βραδινή βάρδια 
bar buffet. Πλήρης απασχόληση για τουριστική 
σεζόν 2015. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής. 
Τηλ: 6948 744706.

ΑΤΟΜΟ για κουζίνα ζητείται από εστιατόριο 
στη Γλυφάδα, καθημερινή απασχόληση. Τηλ: 
6974 676901.

COMMIE Waiter/tress-Sommelier, French 
restaurant in Reading, Uk. Good english. Salary for 
both positions is £14500/annum. Accommodation 
is available at £350/month. Contract, insurance, 
duty meals, quick development. CVs, in english-
photo: silver.lining37@yahoo.com, codes: C1,C2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζού εμφανίσιμη επικοινωνιακή 
για μπουφέ-κουζίνα για το κατάστημα Mongo 
Asian Food στον Άγιο Δημήτριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: metromall@mongo.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Maitre, Αρτοποιούς. Βι-
ογραφικά στο e-mail: career@mitsishotels.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ catering ζητεί F&B Manager. Προσόντα: 
πτυχίο ανωτέρας ξενοδοχειακής σχολής κατά προ-
τίμηση εξωτερικού, προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
4-5* σε θέση F&B Manager για τουλάχιστον 5 
χρόνια. E-mail, με φωτογραφία: sales@ffoods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εμφανίσιμη για εργασία σε 
καντίνα. Τηλ.6934 378664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για το ταμείο σε γυράδικο 
στη Μπότσαρη. Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 
6980 603100, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

DEMI Chef de Partie & Chef de Partie, in 5* 
Hotel. Codes L1-L2. Good English. Relevant 
experience. Salaries: £16000/annum-£18000/
annum. Accommodation is included. Contract, 
insurance, duty meals, quick development. CVs, in 
English-photo-skype id: silver.lining37@yahoo.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στους Νέους 
Πόρους Πιερίας, ζητείται Σερβιτόρος για επο-
χική 6μηνη απασχόληση με γνώση Αγγλικής και 
Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@evilion.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στους Νέους 
Πόρους Πιερίας, ζητείται Βοηθός Μάγειρας και 
Ζαχαροπλάστης με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@evilion.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στους Νέους 
Πόρους Πιερίας, ζητείται Α’ και Β’ Μάγειρας για 
εποχική 6μηνη απασχόληση. Προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@evilion.gr.

ΤΟ ARESSANA ξενοδοχείο Santorini ζητά 
Προσωπικό στο service - bar. Βιογραφικά στο 
e-mail: palamas@aressana.gr.

ΤΟ ARESSANA Santorini ξενοδοχείο ζητά 
Προσωπικό Κουζίνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, έμπειρος Πακετάς για γυρά-
δικο στη Μπότσαρη. Τηλ: 6980 603100, ώρες 
επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για Ελληνικό delicatessen, 
για την παρασκευή σάντουιτς. Περιοχή Σύνταγμα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
filipposkolokas1@gmail.com, τηλ: 6937 216048.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef για Ελληνικό delicatessen, για 
την παρασκευή σάντουιτς. Περιοχή Σύνταγμα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
filipposkolokas1@gmail.com, τηλ: 6937 216048.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, έμπειρος Ψήστης (Κόφτης) για 
γυράδικο στη Μπότσαρη. Τηλ: 6980 603100, 
ώρες επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΚΡΕΠΕΡΙ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητάει 
άτομα με εμπειρία στον καφέ και την κρέπα. Τηλ: 
2314 313141, ώρες επικοινωνίας 10:00 - 22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για δουλειά Maitre σε εστια-
τόριο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Περίοδος 
Μαΐου-Οκτωβρίου. Τηλ: 6984 078753.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες και Βοηθοί Μαγείρων για 
να εργασθούν στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: korakianitim@oceansec.gr, θέμα: 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΖΗΤΕΙΤAI Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων 
για μόνιμη εργασία σε εστιατόριο στη Γερμανία. 
Παρέχεται στέγαση, φαγητό, ασφάλεια. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: manager@
daluzboutiquehotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Άρτα επιθυμεί να προσλάβει 
Προσωπικό στην κουζίνα. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά Chef. 
Απαραίτητη εμπειρία και συστάσεις. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: manager@
mykonosbay-hotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά άτομα για 
pool / beach bar και service. Απαραίτητη εμπειρία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για 
τα ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για 
Ζαχαροπλάστη, Barman - Barwoman, Ψήστη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
info@aspalathras.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας σε Ελληνική μπυρα-
ρία - εστιατόριο. Γερμανική γλώσσα επιθυμητή 
όχι απαραίτητη. Τηλ: 0049 9360 994988, κος 
Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Ασιατικής κουζίνας με 
προϋπηρεσία για εποχιακή απασχόληση στο 
ξενοδοχείο Levante Beach Resort στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: payroll@aquasolhotels.
gr, τηλ: 22410 56900, ώρες επικοινωνίας Δευ-
τέρα - Παρασκευή 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες σε internet cafe σε 
χωριό του Ρεθύμνου. Mεροκάματο 30€ και δι-
αμονή. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6979 422285, 
κα Αναστασία.

ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Χώρα ζητούνται Σερβιτόροι 
-ες, Βοηθοί για εποχική εργασία. Απόφοιτοι του-
ριστικής Σχολής, τουλάχιστον τριετής εμπειρία, 
γνώση Αγγλικής και μιας δεύτερης γλώσσας, 
γνώση χειρισμού POS, ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
E-mail: voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα ως εποχικός Υπάλλη-
λος σε ξενοδοχείο στη Λέσβο. Τηλ: 6947 944800.

ΤΟ ATRIUM Hotel, επιθυμεί να προσλάβει προ-
σωπικό στη κουζίνα (κρύα κουζίνα, Sous Chef, 
Βοηθό Μάγειρα) για την καλοκαιρινή σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Παρέχεται 
διαμονή/διατροφή. E-mail (με φωτογραφία): 
info@atriumhotel.gr.

ΤΟ ATRIUM Hotel Skiathos, επιθυμεί να προσλάβει 
Σερβιτόρους για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Παρέχεται διαμονή/διατροφή. 
E-mail (με φωτογραφία): info@atriumhotel.gr.

ΤΟ ATRIUM Hotel Skiathos, επιθυμεί να προ-
σλάβει Βarwoman/Βarman για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Παρέχε-
ται διαμονή/διατροφή. E-mail (με φωτογραφία): 
info@atriumhotel.gr.

ΑΤΟΜΟ πεπειραμένη, ζητείται από καφέ - ουζερί 
στη Νέα Ιωνία. Πρωινή απασχόληση. Απαραίτητα 
κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 6975 944771.

ΑΤΟΜΟ νεαρής ηλικίας, ζητείται από ψητοπωλείο. 
Τηλ: 210 5152210.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι για χώρο εστίασης στα 
Νότια Προάστια (Γλυφάδα). Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε VIP service, γνώσεις οίνων και ποτών. 
Βιογραφικά στο e-mail: tenstepsten.project@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Maitre για εστιατόριο στα Νότια Προ-
άστια (Γλυφάδα). Προϋπηρεσία σε VIP service 
απαραίτητη. Γνώσεις στον τομέα οίνου και ποτών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: tenstepsten.
project@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ για την επάνδρωση νε-
οσύστατου τμήματος εσωτερικών εκδηλώσε-
ων σε όμιλο επιχειρήσεων στα Νότια Προάστια 
(Γλυφάδα). Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδο-
χειακό banquet τα τελευταία 4 έτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: tenstepsten.project@gmail.com.

THALASEA surf beach bar - Naxos summer 2015 
is looking for experienced staff. 1 Barman - service 
for 4 months, with good presentation skills, 
hard worker, fluent English. European passports. 
No family obligations. Offer accommodation, 
insurance meals. CVs: info@thalaseasports.com.

THALASEA surf beach bar - Naxos summer 
2015 is looking for experienced staff. 1 Assistant 
cook for 2 months, with good presentation skills, 
hard worker, fluent English. European passports. 
No family obligations. Offer accommodation, 
insurance meals. CVs: info@thalaseasports.com.

THALASEA surf beach bar - Naxos summer 
2015 is looking for experienced staff. 1 Chef for 
4 months, with good presentation skills, hard 
worker, fluent English. European passports. 
No family obligations. Offer accommodation, 
insurance meals. CVs: info@thalaseasports.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α με άριστη γνώση 
Αγγλικών επιθυμητή και δεύτερη γλώσσα για 
Απρίλιο-Νοέμβριο. Βιογραφικά, με πρόσφατη 
φωτογραφία, στο e-mail: vadouan82@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Barman και Σερβιτόροι για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων 
με απαραίτητες γνώσεις ξένων γλωσσών και 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 22941 
13001.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες - 
Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή Τεχνολόγος ΦΠ ζητείται από εταιρία 
αγροεφοδίων και gardening με φυτά, λιπάσματα, 
γεωργικά φάρμακα στην περιοχή Αεροδρομίου 
Θεσ/νίκης για το τμήμα πωλήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: gardenplus@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθητικό άτομο, με γνώσεις γεωπο-
νίας/κηποτεχνίας/ανθοκομίας από τα φυτώρια 
Κρήτης στη Σαντορίνη. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
και πτυχίο γεωπονίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cretanurseries.gr, τηλ: 6976 338498.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει Γεωπόνο ή Επόπτη 
υγείας, για συνεργασία, στον κλάδο των πωλή-
σεων για το Ν. Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
grivag@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 
πλήρη απασχόληση, σε φυτώριο στο τομέα της 
πώλησης. Φυτώρια Μικέ. Λ. Μαραθώνος 30χλμ. 
E-mail: email.iakovina.mike@outlook.com, τηλ: 
22940 96295.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ - Μακιγιέζ πεπειραμένη, ζητείται 
για αλυσίδα κομμωτηρίων, να εκτελέσει και χρέη 
Receptionist. Απαραίτητη προϋπηρεσία, για περιοχή 
Κολωνακίου και Χαλανδρίου. Τηλ: 210 6823382.

ΝΕΑ ζητείται να γνωρίζει κούρεμα, πιστολάκι 
ή Βαφέας με γνώσεις κουρέματος και πελατο-
λόγιο, από κομμωτήριο στο Νέο Ψυχικό. Τηλ: 
210 6983885, 6979 761737.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ -ής, έμπειρη -ος ζητείται για άμεση 
πρόσληψη από μικρή αλυσίδα κομμωτηρίων στην 
Κατεχάκη. Τηλ: 210 6920374, 210 6615020.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητεί Κομμώτρια 
για μόνιμη εργασία ή ημιαπασχόληση, πεπειραμένη 
στο πιστολάκι. Τηλ: 210 4972667, 6937 204028.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Πανουργιάς Αμπελόκηποι - 
Παγκράτι ζητούν Τεχνίτες -τριες, για σαλόνι 
- βαφείο. ΙΚΑ, bonus, εκπαίδευση. Τηλ: 210 
6911153, κα Αθηνά.

ΒΟΗΘΟΙ και νέοι-ες απόφοιτοι σχολών ΙΕΚ, 
ζητούνται για πρακτική σε κομμωτήριο στην 
Πλάκα. Τηλ: 210 3245067.

ΑΤΟΜΟ ζητείται να γνωρίζει μανικιούρ, πεντι-
κιούρ, σχέδια, αποτρίχωση, από κομμωτήριο στο 
Νέο Ψυχικό. Τηλ: 210 6983885.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται για πώληση καλλυντι-
κών σε κατάστημα Hondos Center. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία μισθός, ασφάλιση, bonus, 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
i.archontopoulou@brandit.gr, τηλ: 210 5753348, 
κα Αρχοντοπούλου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel στην 
Αγία Άννα στη Βόρεια Εύβοια, επιθυμεί να προ-
σλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, Γυμναστή 
/τρια. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr.

AΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής 
ζητείται Συνεργάτης Spa Therapist, για το spa 
του ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kriopigibeach.gr, τηλ: 6979 783730.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια με πείρα στο πιστολάκι 
και όρεξη για δουλειά. Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 
6983 776975.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ζητείται με γνώσεις TRX, Personal, 
ζητείται από γυμναστήριο στην Πετρούπολη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: petroupoli@yava.gr, τηλ: 
210 5010550.

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ-τριες ζητούνται από γυμναστήριο 
στο Ελληνικό για επίβλεψη σε όργανα και ομαδι-
κά προγράμματα, μερική απασχόληση. Τηλ: 210 
9620698, 6944 982810.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μανικιούρ-πεντικιούρ. 
Άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. Τηλ: 6976 703624, 
210 5909073.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα ειδών 
κομμωτηρίου. Απαραίτητα Αγγλικά και χρήση 
Η/Υ. Συνεχές ωράριο. Τηλ: 2310 747170, ώρες 
καταστημάτων.

ΤΟ MELIAN boutique hotel & spa στη Μήλο, 
ζητά Spa Therapist - massage. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@melian.gr.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ-τρια ζητείται για pilates από αθλη-
τικό σύλλογο στο Ίλιον. Τηλ: 6977 214449, 213 
0048317.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Spa Manager, Μασέρ, 
Αισθητικούς. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: career@
mitsishotels.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Αισθητικούς με πείρα 
για καταστήματα καλλυντικών εντός λεκανο-
πεδίου Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
gavrilisgroup.eu, τηλ: 210 4819167, fax: 210 
4225642.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσιοθεραπεύτριες - Αισθητικοί 
από τα Spa Prive. Τηλ: 2310 538176.

ΤΟ ARESSANA Santorini ξενοδοχείο ζητά 
Προσωπικό στο spa. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής, απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά 
προτίμηση με ειδικότητα στον κλασικό αθλητι-
σμό, για να εργαστεί σε αθλητικό σύλλογο στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: 6937 037341.

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ - Γυμνάστριες - Προπονήτριες, ζη-
τούνται από γνωστό ενημερωτικό όμιλο, πρόλη-
ψης και διατροφικής συμπεριφοράς, στο τμήμα 
ενημέρωσης. Πενθήμερο 980€ μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 
210 5200223, κος Γεωργίτσης.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κολωνάκι και στα Nότια 
Προάστια ζητεί έμπειρο και ταλαντούχο Colorist. 
Προσφέρεται εξαιρετικό περιβάλλον, συνεχής 
εκπαίδευση, πολύ ικανοποιητικές αποδοχές, 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 3630002.

H KSPHOTOGRAPHY ζητά Μοντέλα όχι απαραί-
τητα επαγγελματίες για φωτογράφιση ρούχων. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: creative@
ksphotography.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Spa Manager/Therapist with experience 
in a similar position and fluency in English. CVs: 
otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό στα fish spa στο Κέντρο 
της Κέρκυρας από Μάρτιο του 2015. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. E-mail: beneton.ptolemaida@
gmail.com, τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί άκρων εντός ξενοδοχείου 
Aquis Capo Di Corfu στη Νότια Κέρκυρα από 
01/04/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός και 
ασφάλιση. Απαραίτητα Αγγλικά. E-mail: beneton.
ptolemaida@gmail.com, τηλ: 6955 181341, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί Άκρων εντός ξενοδοχείου 
Aquis Sandy Beach resort στη Νότια Κέρκυρα από 
01/05/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός, 
ασφάλιση, φαγητό και διαμονή. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Masseur για spa 5άστερου ξενο-
δοχείου στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση 
σε ανάλογη θέση. 4 έτη απόφοιτος αντίστοιχης 
σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@rkbeachhotel.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με γνώσεις μασάζ ζητείται από 
ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια σε παιδικό/εφηβικό 
πολυτελές κομμωτήριο στα Βόρεια Προάστια. 
Εμπειρία κυρίως στο κούρεμα. Ικανοποιητικός 
μισθός και ΙΚΑ, επιθυμητές συστάσεις. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrhairstyle@gmail.com, fax: 
210 8003362.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών κομμωτηρίου ζητεί νέους -ες 
με δίπλωμα αυτοκινήτου και δικό τους μηχανάκι 
για εσωτερική-εξωτερική εργασία, όχι courier. 
Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 6987 968420, ώρες επι-
κοινωνίας 10:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Οικιακή Βοηθός στην Ηλιού-
πολη σε ζευγάρι ως εσωτερική. Μισθός 700€. 
Τηλ: 6906 228854.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχειακό όμιλο ζητείται 
Λαντζιέρης για λάντζες ξενοδοχείων. Εργασία 
εποχιακή στη Φολέγανδρο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@choraresort.com.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και μηχα-
νής ζητείται για αποφράξεις - απολυμάνσεις για 
μόνιμη απασχόληση και δυνατότητα ανέλιξης. 
Τηλ: 216 9001900.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται Διανομείς με εμπειρία για να 
δουλέψουν σε ένα πολυχώρο εστίασης στον Άλιμο 
και να γνωρίζουν την περιοχή. Βιογραφικά στο 
e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού επαγγελματικών 
χώρων ζητείται Καθαρίστρια για περιοχή Γλυ-
φάδας. Τηλ: 6986 587919, ώρες επικοινωνίας 
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 14:00.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για φροντίδα ηλικιωμένης. 
Παρέχεται διαμονή. Περιοχή Άλιμος. Τηλ: 6978 
799931.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως εσωτερική για άτομο με 
ειδικές ανάγκες. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6833782, 6944 412125.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ ζητείται ως εσωτερική, σοβαρή, 
νοικοκυρά για φροντίδα ηλικιωμένης 80 ετών 
κατάκοιτης με Αλσχάιμερ. Περιοχή: Άγιος Δημή-
τριος, 1 ρεπό, μισθός 400€. Τηλ: 210 9818007, 
6989 475601.

ΝΕΑ Οικιακή Βοηθός ζητείται για οικία και γρα-
φείο. Τηλ: 6986 885845.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως εσωτερική για οικιακές 
εργασίες και φροντίδα ατόμων με αναπηρία. 
Επιπλέον προσόν δίπλωμα οδήγησης. Τηλ: 210 
6723232, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 14:00.

ΝΕΑ ζητείται για οικιακές εργασίες - μαγείρεμα 
και φύλαξη παιδιών ως εσωτερική ή εξωτερι-
κή, μη καπνίστρια, μισθός 500€, Γέρακας. Τηλ: 
6941 444235.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται από ψυχιατρική κλινική 
στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο fax: 210 6810949, 
τηλ: 210 6821230, πληροφορίες 09:00 - 13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών καθαριότητας ζητεί Καθα-
ρίστρια για περιοχές Γλυκά Νερά. Τηλ: 6986 
587919, ώρες επικοινωνίας 10:00 - 14:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για παιδικό σταθμό στην 
Κηφισιά, κάτοικος Κηφισιάς και γύρω περιοχών. 
Τηλ: 210 8074367.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από συνεργείο καθαρισμού 
για νοσοκομείο στην Κυψέλη. Μισθός ικανο-
ποιητικός. Τηλ: 6945 853014.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ εταιρία ζητεί Απολυμαντή 
για κάλυψη θέσεως μόνιμης εργασίας, μισθός, 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: f.androulidaki@
attika-ktiria.gr, τηλ: 210 4539619.

ΕΤΑΙΡΙΑ ταχυμεταφορών ζητεί Διανομέα κάτοχο 
διπλώματος αυτοκινήτου και δικύκλου γνώστης 
της ευρύτερης περιοχής του Αμαρουσίου για 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 6121014, 6972 923081.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται από οικο-
γένεια με γνώσεις μαγειρικής, ρεπό Κυριακή, 
απαραίτητες συστάσεις, μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 6974 417418.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική με δίπλωμα οδή-
γησης ζητείται από οικογένεια. Μισθός 750€. 
Τηλ: 210 8035425.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική για οικογένεια 
με 2 μεγάλα παιδιά, μη καπνίστρια, συστάσεις 
απαραίτητες. Τηλ: 6932 733301.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική με γνώσεις Ελλη-
νικών ή Αγγλικών, όχι καπνίστρια ζητείται για 
δουλειές σπιτιού και λίγη φροντίδα παιδιών στο 
Παλαιό Ψυχικό. Τηλ: 6937 084400.

ΑΤΟΜΟ με καλά Ελληνικά ζητείται για φροντίδα 
ηλικιωμένης όχι κατάκοιτης. Περιοχή Κερατσίνι. 
Μισθός 400€. Τηλ: 210 8833313.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός από οικογένεια με 
2 παιδιά στην Κηφισιά, ως εσωτερική. Απαραί-
τητα λίγα Ελληνικά. Μισθός 600€. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας. Τηλ: 210 6895396.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για απασχόληση 2 φο-
ρές την εβδομάδα, σε πολυκατοικία στην οδό 
Πειραιώς 6, Ομόνοια. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 5231773.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά 10 άτομα Security 
για να εργασθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας 
σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να εργασθούν: άδεια Security. 
Τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ Security αναζητά 10 άτομα Security για 
να εργασθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας στην 
Πάτρα και στο Ρίο. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να εργασθούν άδεια Security. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπική Βοηθός για τετραπληγικό. 
Εσωτερική. Περιοχή Ευκαρπία Θεσ/νίκη. Τηλ: 
6976 722040.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς εντύπων για την περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: συνέ-
πεια, επαγγελματισμός, καλή φυσική κατάσταση, 
άπταιστα Ελληνικά, χρήση χάρτη-προσανατολι-
σμός. Παρέχεται: εκπαίδευση, καλή αμοιβή και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: thessflyer@
gmail.com.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός νεαρή, ζητείται ως Εσωτερική. 
Μισθός 600€. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. Τηλ: 6980 
127562, 6944 768346.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για τα 
ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για Λαντζιέ-
ρη. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, info@aspalathras.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter για 2 παιδιά 4μέρες/
εβδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες, Animator 
σε ξενοδοχείο. Μισθός 600€, διαμονή, διατροφή, 
ρεπό και άμεση πρόσληψη στη Ρόδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: anastasiatrust@gmail.com, τηλ: 6979 
422285, κα Αναστασία.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ - Νοσοκόμα Εσωτερική, ζητείται 
για φροντίδα και συντροφιά ηλικιωμένης κυρί-
ας στο Λαγονήσι. Αμοιβή 500€. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 210 9810935.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ μόνο Εσωτερική ζητείται για φύλαξη 
ηλικιωμένης. Όχι κατάκοιτης. Περιοχή Αιγάλεω. 
Τιμή 300€. Τηλ: 6987 147585, 6988 703240.

ΑΤΟΜΟ μη καπνίστρια ζητείται ως Εσωτερική 
για παιδί 2 ετών. Περιοχή Γλυφάδα. Τιμή 400€. 
Τηλ: 6981 231632, 6996 427884.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως Εσωτερική για 
οικογένεια με 2 παιδιά 2 και 10 ετών. Περιοχή 
Γλυφάδα. Τιμή 400€. Τηλ: 6981 231632, 6996 
427884.

σχόληση στην παρακολούθηση έργου κατασκευής 
δικτύου οπτικών ινών σε περιοχές της Μακεδονίας 
εκτός Θεσσαλονίκης, κάτοχος Ι.Χ. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elecnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανήματος Grader για 
εργασία σε τεχνική εταιρία με ανάλογη εμπειρία, 
προϋπηρεσία. Τηλ: 2265 033572.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΕΞΥΠΠ Μηχανολόγος Μηχανικός 
ή Χημικός Μηχανικός για Τεχνικός Ασφαλείας. 
Απαραίτητο να διαθέτει δικό του μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: info@elgek.com, 
fax: 2310 458062.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί ανελκυστήρων στον το-
μέα συντηρήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 έτη. Επιθυμητή γνώση Αγγλι-
κών. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. 
Απόφοιτος -η ΤΕΙ επιθυμητό. Βιογραφικά στο 
e-mail: admin@joplifts.gr, τηλ: 210 7472150.

ΕΡΓΑΤΗΣ για εργασία σε αρτοβιομηχανία, από 
περιοχή Κορωπί, Παιανία. Τηλ: 210 6029541.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εμπορίας Δομικών Μηχανη-
μάτων ζητείται Μηχανικός πτυχιούχος με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ & Συστάσεις. Εμπειρία επισκευής 
Χωματουργικών Μηχανημάτων, Φορτηγών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@intertrak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρο-
λόγοι- Βοηθοί Τεχνίτες εγκαταστάσεων κτηρίων, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών και 
φωτοβολταϊκών. Περιοχή Τρίπολη. Βιογραφικά 
στο e-mail: delfioannis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Χημικό Μηχανικό για μόνιμη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@
yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Συντηρητές (Ηλεκτρολό-
γους, Υδραυλικούς, Ηλεκτρονικούς). Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μοδίστρες για εργασία σε εταιρίες 
στην Αγγλία με εμπειρία και γνώσεις, μισθός ανα-
λόγως των προσόντων, Αγγλικά βασικό επίπεδο, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά και φωτογραφικό 
υλικό, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ λευκών ειδών με έδρα στην 
Αργυρούπολη ζητά Κόπτη /τρια με πείρα και 
σε γαζωτική μηχανή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@rist.gr.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Λευκών Ειδών με έδρα στην 
Αργυρούπολη ζητά γαζώτρια με πείρα σε εν-
δύματα και λευκά είδη. Αποστολή βιογραφικών 
στο info@rist.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για τμήμα 
παραγωγής εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών, γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ AEBE αναζητά Product Manager 
με: γνώση της αγοράς των ηλεκτρικών μικρο-
συσκευών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, επικοι-
νωνιακές διαπραγματευτικές ικανότητες, άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ, MS office. Βιογραφικά στο 
e-mail: zdinamiko@zazopoulossa.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία μαζικής εστίασης ζητά Τεχνολόγο 
Τροφίμων για τη στελέχωση τμήματος διασφάλισης 
ποιότητας και της ομάδας εσωτερικών επιθεωρή-
σεων της εταιρίας στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnologos2015@gmail.com.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ή Ράφτης που ασχολείται 
με επιδιορθώσεις παντελονιών και σακακιών, 
ζητείται από ραφείο. Τηλ: 210 6753886.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
GLOBAL Ships Service company requires 
a Marine Engineer with minimum 3 years 
experience onboard merchant vessels. 
Strong customer orientation, Proficiency level 
English and computer literacy are a must. CVs: 
portsalesengineer@gmail.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΕΤΑΙΡΙΑ DAXXA Γερμανίας ζητάει άμεσα να 
προσλάβει, Οδηγούς λεωφορείων, με δίπλωμα 
Δ’ ή ΔΕ με Π.Ε.Ι. Προϋπόθεση: καλή γνώση Γερ-
μανικών. Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@
yahoo.gr.

ΑΠΟ E-SHOP στο Μοσχάτο ζητείται νεαρή με 
γνώσεις H/Y και Αγγλικά για αποθήκη. Ωράριο 
10:30-15:30. Παρέχεται εκπαίδευση, ασφάλιση 
και μισθός. Τηλ: 210 8005787, ώρες επικοινω-
νίας 11:00-13:00.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και μηχα-
νής ζητείται για αποφράξεις - απολυμάνσεις για 
μόνιμη απασχόληση και δυνατότητα ανέλιξης. 
Τηλ: 216 9001900.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται με δίπλωμα Ε΄ κατηγορίας 
μόνιμος κάτοικος Αργολίδας, για μόνιμη απασχό-
ληση σε συσκευαστήριο φρούτων - λαχανικών. 
Τηλ: 6948 870604.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για ταξί Skoda Octavia 1.900 
cc μοντέλο 03. ΙΚΑ, κάρτα, εγγύηση, περιοχή 
Καισαριανή. Τηλ: 210 7251171.

ΟΔΗΓΟΙ ταξί ζητούνται για βάρδια εναλλάξ, αλλαγή 
Λένορμαν 97. Τηλ: 6932 711971, 210 5153525.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος υφασμάτων για βιοτεχνία 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άμεση εργασία. Τηλ: 
6972 089640.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται για τροφοδοσία αυτομάτων 
πωλητών, από αντιπροσωπεία της Nestle στη 
Θεσσαλονίκη. Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, κάρτα 
ηλεκτρονικού ταχογράφου. Βιογραφικά στο 
e-mail: trofodosia@eurocoffee.gr.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και 
ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου. Περιοχή Γέρακα. 
Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης για εργασία 
πλήρους απασχόλησης σε φαρμακαποθήκη/e-
shop στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών, βασικών λογιστικών αρχών 
και Η/Υ και ERP. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. E-mail: alefteris@yahoo.com.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, ζητείται από 
εταιρία στον Ασπρόπυργο. Προϋπηρεσία επιθυ-
μητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@diverse.gr.

ΟΔΗΓΟΣ-Πωλητής, ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης κάτοχος ADR, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγο-
ρίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: ΟΠ12.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα 3ης κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: psigeiap@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για τα 
ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για Οδηγός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
info@aspalathras.com.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ για εταιρία logistics ζητούνται, 
στον Ασπρόπυργο για εκτέλεση εργασιών με 
scanner σε πλήρως μηχανογραφημένη αποθήκη. 
Αυτόνομη πρόσβαση στην εργασία, ικανοποιη-
τικές αποδοχές. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: hr@3wtrans.gr, τηλ: 213 0167126.

 

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής, για το ξενο-
δοχείο Potidea Palace Hotel 4* στη Χαλκιδική. 
Προϋπηρεσία, γνώση Ρωσικών και Αγγλικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@potidea-
palace.gr, τηλ: 23730 41653.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος -η Υποδοχής ή Shift Leader 
για ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δω-
ματίων, με απαραίτητες γνώσεις Γαλλικών και 
δεύτερης γλώσσας ως και πρόγραμμα protel. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel 
στην Αγία Άννα στη Βόρεια Εύβοια, επιθυμεί 
να προσλάβει για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, 
Animateur/ Παιδαγωγό/ Πρόσκοπο. Βιογραφικά, 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: career@
maestrogroup.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel στην 
Αγ. Άννα στη Β. Εύβοια, επιθυμεί να προσλάβει 
για την καλοκαιρινή σεζόν 2015, Ναυαγοσώστη 
/τρια. Βιογαρφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Saint George 4 αστέρων στη 
Νότια Πάρο ζητά για τη σεζόν 2015, Προσωπικό 
όλων των ειδικοτήτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@saintgeorgehotel.gr, υπόψη κας Κατερίνας 
Βιτζηλαίου.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Solimar Aquamarine στα Χανιά 
ζητά Υπεύθυνο -η κρατήσεων και Υπάλληλο Υπο-
δοχής για την τουριστική περίοδο 2015. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία στην αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία στο τουριστικό 
γραφείο Kallisto Tours, στον Αγ. Νικόλαο με 
άριστη γνώση Αγγλικής και Ρωσικής γλώσσας 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: kallistotours@
agn.forthnet.gr, vipkallisto@ath.forthnet.gr, τηλ: 
6974 026212.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Poseidon beach 
hotel στη Ζάκυνθο ζητά Μαθητές Τουριστικών 
Σχολών, μαγειρικού και ξενοδοχειακού τμήματος, 
για πρακτική άσκηση τη σεζόν 2015. Τηλ: 23510 
27576, κος Γεώργιος Σταμπουλόγλου.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη, 
ζητούνται δευτεροετής σπουδαστές του ξενοδο-
χειακού τμήματος, για έμμισθη πρακτική άσκηση, 
με πολύ καλή γνώση Αγγλικών για reception 
και κρατήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
plazahotel.gr, ώρες επικοινωνίας 10:00-
13:00,19:00-21:00.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 
ζητεί Υπάλληλο για τη σεζόν 2015. Απαραίτητα: 

άριστα Αγγλικά, χρήση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. 
Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία και διαμονή 
σε κοντινές περιοχές. E-mail: hr@elgreco.gr.

TRAVEL agency, H.I.S. Santorini/Greece, is looking 
for Representatives for work in Naxos-Santorini. 
Knowledge of Swedish and English language 
is necessary as well as driver’s license (car or 
motorbike). CVs: cv@santorini.his.gr.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στο Πήλιο ζητεί έμπειρη 
Receptionist. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον 2 
ξένων γλωσσών και Η/Υ. Απαραίτητες συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: sroomartic@hotmail.com.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island Services 
Santorini, αναζητά Υπαλλήλους για το τμήμα 
κρατήσεων. Απαραίτητα προσόντα, η γνώση Η/Υ 
και Αγγλικών. Προσφέρεται ικανοποιητικό πα-
κέτο αποδοχών. Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί. 
E-mail: cv@santorini.his.gr.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island Services 
Σαντορίνη, αναζητά Tour Operator Representative 
(Rep) για την περιοχή της Νάξου, με απαραίτη-
τες γνώσεις της Σουηδικής ή/και της Αγγλικής 
γλώσσας. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών. E-mail: cv@santorini.his.gr.

TO ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island Services 
Σαντορίνη, αναζητά Tour Operator Representative 
(Rep) για την περιοχή της Σαντορίνης, με απαραί-
τητες γνώσεις της Σουηδικής ή/και της Αγγλικής 
γλώσσας. Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών. E-mail: cv@santorini.his.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Υποδιευθυντές, F&B, 
Προϊσταμένες Ορόφων. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@mitsishotels.com.

COMMIE Waiter/tress-Sommelier, French 
restaurant in Reading, Uk. Good english. Salary for 
both positions is £14500/annum. Accommodation 
is available at £350/month. Contract, insurance, 
duty meals, quick development. CVs, in English-
photo: silver.lining37@yahoo.com, codes: C1,C2.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσε-
ων για πρακτική άσκηση, να εργαστεί σε γραφείο 
εισερχόμενου τουρισμού. Απαραίτητα στοιχεία: 
άριστα Αγγλικά (προφορικά και γραπτά, οργά-
νωση και πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@antelope-travel.com.

5* HOTEL in Santorini is looking for Staff to 
all departments for season 2015. CVs: mg@
lamaltese.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στους Νέους 
Πόρους Πιερίας, ζητείται Υπάλληλος Υποδοχής 
με γνώση της Αγγλικής και Γερμανικής γλώσ-
σας και γνώστης χειρισμού H/Y. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@evilion.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στα Φηρά Σαντορίνης 
ζητεί Receptionist γλωσσομαθή. Βιογραφικά, 
με πρόσφατη φωτογραφία, στο e-mail: kalisti@
otenet.gr, τηλ: 22860 22317, fax: 22860 22962.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων με έδρα τους 
Νέους Πόρους Πιερίας, ζητείται Front Office 
Manager, με γνώση Αγγλικής και Γερμανικής 
γλώσσας και χρήση H/Y. βιογραφικά στο e-mail: 
info@evilion.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος ζητά 6 νέες επικοινω-
νιακές, εμφανίσιμες για promotion - διαφήμιση. 
Συνεχής συμμετοχή σε επώνυμους εκθεσιακούς 
χώρους στην Αθήνα. Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιο-
γραφικά στο e-mail: cv@spyrouholidays.gr, κωδ: 7.

ΤΟ ARESSANA Santorini ξενοδοχείο, ζητά Προ-
σωπικό στην υποδοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Hotel Manager για μονάδα υψηλών 
προδιαγραφών στις Κυκλάδες. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@coco-mat-hotels.com.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 5* στην 
Αράχωβα παρέχεται διαμονή, διατροφή, μι-
σθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ Υπάλληλος Υποδοχής ζητείται 
από ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresotr.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tour Leader με εμπειρία τουλάχιστον 
2 ετών. Άριστη γνώση Αγγλικών. Ευχάριστη προ-
σωπικότητα, ευελιξία και ικανότητα αντιμετώπισης 
κρίσεων. Σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2015. 
Ευχάριστη προσωπικότητα, ευελιξία και ικανότητα 
αντιμετώπισης κρίσεων. E-mail: anna@bellair.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Sommelier/Οινο-
λόγο για οινικό τουρισμό-ξεναγήσεις (guide-
escort) στη Σαντορίνη για τη σεζόν 2015. Άριστη 
γνώση του αντικειμένου, Αγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. E-mail, με πρόσφατη φωτογραφία: 
amazingsantorini@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Γενικών Καθηκόντων για 
ξενοδοχείο στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής από ξενο-
δοχείο 4 αστέρων στην Άρτα, με αντίστοιχη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής με γνώσεις κρατήσεων και δύο 
ξένων γλωσσών. Απαραίτητο ανάλογο πτυχίο 
και εμπειρία. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter για 2 παιδιά 4μέρες/
εβδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες, Animator 
σε ξενοδοχείο. Μισθός 600€, διαμονή, διατροφή, 
ρεπό και άμεση πρόσληψη στη Ρόδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: anastasiatrust@gmail.com, τηλ: 6979 
422285, κα Αναστασία.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ για πρακτική άσκηση 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ζητούνται για ξενοδοχείο 
στη Λέσβο. Τηλ: 6947 944800.

ΤΟ ATRIUM Hotel, επιθυμεί να προσλάβει 
Προσωπικό στις κρατήσεις/back office για την 
καλοκαιρινή σεζόν. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Παρέχεται διαμονή/διατροφή. E-mail (με φω-
τογραφία): info@atriumhotel.gr.

ΤΟ ATRIUM Hotel Skiathos, επιθυμεί να προ-
σλάβει Receptionist για την καλοκαιρινή σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Παρέχε-
ται διαμονή/διατροφή. E-mail (με φωτογραφία): 
info@atriumhotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Υπάλληλοι Υποδοχής για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων 
με απαραίτητες γνώσεις Γαλλικών και δεύτερης 
γλώσσας ως και πρόγραμμα PROTEL. Βιογρα-
φικά στο e-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 
22941 13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Προϊσταμένη και Βοηθός για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής από ξενοδοχείο 
5 αστέρων στη Θάσο, με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών και Βαλκανικών γλωσσών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: fom@
royalparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνος Υποδοχής, Προϊσταμένη 
Ορόφων, Υπάλληλοι Υποδοχής, Καμαριέρες, για 
ξενοδοχείο. Ευχάριστος και φιλικός χαρακτή-
ρας, ομαδικό πνεύμα. Προσφέρονται: 7μηνη 
απασχόληση (Απρίλιος - Νοέμβριος), μισθός 
αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας, διαμο-
νή-διατροφή-φιλικό εργασιακό περιβάλλον. 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης. E-mail: 
gm@costalindia.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking for 
Maids for houskeeping, turndown and scullery 
services. Please send your CV at otrstaff2014@
gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής, Ανιματέρ, 
από ξενοδοχείο, εποχικά από Απρίλιο έως Οκτώ-
βριο. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
fbrahoni@yahoo.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Student for a 6 month practice in reception, 
with fluency in English and computer literacy. 
CVs: otrstaff2014@gmail.com.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Receptionist with experience in a similar 
position, fluency in English and computer literacy. 
CVs: otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για reception, σε 5άστε-
ρο ξενοδοχείο/βίλες στη Μύκονο. Προεργασία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΑΡΧΗΓΟΙ group ζητούνται από Γερμανική εταιρία 
αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Απαραίτητη 
καλή χρήση της Γερμανικής, το ενδιαφέρον για 
αθλητισμό. Μάιος - Οκτώβριος. 900€. Διαμο-
νή-διατροφή δωρεάν. E-mail: gregor.herzog@
frosch-sportreisen.de, τηλ: 6948 984449.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά άτομο για 
reception για Απρίλιο - Οκτώβριο. Τηλ: 6944 
911103.

ΤΟ HELLENIC Σαντορίνης ζητά Υπαλλήλους 
Κρατήσεων και transfers (Ισπανικά / Γαλλικά 
/ Ιταλικά). Προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγη-
σης απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
santorini.his.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη, αναζητά Προσω-
πικό όλων των ειδικοτήτων για την καλοκαιρινή 
περίοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση τουλάχιστον 
μία ξέη γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: mg@
lamaltese.com. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Σαντορίνη, ζητά 
έμπειρο Προσωπικό για τις θέσεις Υπαλλήλου 
Υποδοχής και Υπαλλήλου Κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στα Φηρά Σαντορί-
νης ζητεί Ρεσεψιονίστ γλωσσομαθή, Β μάγειρα, 
Μπάρμαν/Μπαργούμαν, Σέρβις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kalisti@
otenet.gr, fax: 22860 22962, τηλ: 22860 22317.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aressana Santorini ζητά Προ-
σωπικό στο Spa. E-mail: palamas@aressana.
gr, τηλ: 6979 333124.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΝΕΑ, μορφωμένη με πολύ καλά Αγγλικά ζη-
τείται ως Σερβιτόρα από Απρίλιο - Οκτώβριο 
2015 στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών room 
service, σε ξενοδοχείο πολυτελείας resort σε 
νησί του Ιονίου. Βιογραφικά στο e-mail: gsa@
otenet.gr, τηλ: 210 3634665.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Service, για το ξενο-
δοχείο Potidea Palace Hotel 4* στη Χαλκιδική. 
Προϋπηρεσία, γνώση Ρωσικών και Αγγλικών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@potidea-
palace.gr, τηλ: 23730 41653.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική ζητεί Υπεύθυ-
νο επισιτιστικών τμημάτων-Maitre. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο και γνώση τουλά-
χιστον δύο ξένων γλωσσών. Προσφέρεται δια-
μονή-διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ionannidou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο στη 
Φολέγανδρο, Αρτοποιός - Ζαχαροπλάστης πεπει-
ραμένος, για εποχική απασχόληση. Βιογραφικά 
info@choraresort.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* στην Κρυοπηγή Χαλκι-
δικής ζητείται Συνεργάτης για την ταβέρνα του 
ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kriopigibeach.gr, τηλ: 6979 783730.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στα Φηρά Σαντορίνης 
ζητεί Β’ Μάγειρα, Barman/Barwoman, άτομο για 
service. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: kalisti@otenet.gr, τηλ: 22860 22317, 
fax: 22860 22962.

Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα Poseidon beach 
hotel στη Ζάκυνθο ζητά Μαθητές Τουριστικών 
Σχολών, μαγειρικού και ξενοδοχειακού τμήματος, 
για πρακτική άσκηση τη σεζόν 2015. Τηλ: 23510 
27576, κος Γεώργιος Σταμπουλόγλου.

ΑΜΕΣΑ ζητείται Μάγειρας με εμπειρία στην Ελλη-
νική κουζίνα, δη μαγειρευτά, για να δουλέψει σε 
ένα πολυχώρο εστίασης στον Άλιμο. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητείται Αρτοποιός με εμπειρία στα αρ-
τοπαρασκευάσματα περισσότερο, και ψωμί για 
να δουλέψει σε ένα πολυχώρο εστίασης στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.com.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για pab. Μεροκάματο και ποσο-
στά στα ποτά. Τηλ: 6977 661435, 6980 337072.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το καφέ Mirror στη Nεάπολη 
Θεσσαλονίκης με γνώσεις στον καφέ και το ποτό. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6989 472587, 
κος Παναγιώτης.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στο Μακρύ Γιαλό, 
ζητούνται Α’ και Β’ Μάγειρας, καθώς και άτομο 
για buffet. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανά-
λογες θέσεις. Βιογραφικά στο e-mail: crete@
mikripoli.gr, τηλ: 28430 52145.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα στο Μακρύ Γιαλό, 
ζητάει Assistant F&B με προοπτικές εξέλιξης. 
Απαιτείται να είναι απόφοιτος σχολής, να έχει 
προϋπηρεσία. Θα εκτιμηθεί η δεύτερη γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: crete@mikripoli.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Ζάκυνθο ζητά 
Μάγειρα Α’, Μάγειρα Β’, Ζαχαροπλάστη, Χα-
σάπη, Μπουφετζή Β’. Βιογραφικά στο e-mail: 
georgiosstabuloglu@yahoo.gr, τηλ: 23510 27576.

Ο DIANA Group Hotels όμιλος για τη σεζόν 2015 
ζητεί: Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητα προσόντα: προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη. Δυνατότητα παροχής 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Επαγγελματική 
εμφάνιση και συμπεριφορά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dreamlandvillas.gr.

Ο DIANA Group Hotels όμιλος ζητεί για τη 
σεζόν του 2015: Προσωπικό κρύας κουζίνας. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε παρό-
μοια θέση τουλάχιστον 2 έτη. Άριστο οργανω-
τικό και επικοινωνιακό προφίλ. E-mail: info@
dreamlandvillas.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Diana Group Hotels ζητεί για τη σεζόν 
2015: Α’ και Β’ Μάγειρες. Απαραίτητα προσόντα: 
προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη. 
Άριστο οργανωτικό και επικοινωνιακό προφίλ. 
E-mail: info@dreamlandvillas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος έμπειρος Chef από εταιρία Αμε-
ρικάνικων προϊόντων ψησίματος για να αναλάβει 
project σεμιναρίων γκριλ. Επικοινωνιακός, με 
άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον 5 χρόνια 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: elenamichael@
kyso.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη, 
ζητούνται δύο δευτεροετής σπουδαστές της αρτο-
ζαχαροπλαστικής για έμμισθη πρακτική άσκηση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@plazahotel.gr, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-13:00,19:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για εστιατόριο. Εξασφαλισμένα 
διαμονή, ασφάλεια και ικανοποιητικός μισθός. Ζά-
κυνθος. Τηλ: 6972 680855, κος Σάκης Μαρούδας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εστιατόριο στη Ζάκυνθο 
για την περίοδο Μάιο-Οκτώβρη. Εξασφαλισμένα 
διαμονή, ασφάλεια και ικανοποιητικός μισθός. 
Τηλ: 6972 680855, κος Σάκης Μαρούδας.




